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Ora, pensemos: educação integral é uma
estratégia, ou ao contrário, é raiz da formação
do ser humano? (COELHO, 2012)

RESUMO

Este trabalho buscou analisar a concepção de educação integral em tempo integral do
Programa Mais Educação (PME) a partir da base histórica-conceitual-legal verificando como
ela se materializa numa escola pública do município de Ponte Nova. Especificamente,
buscamos identificar as concepções de educação integral em tempo integral situadas nos
âmbitos histórico, conceitual e legal; compreender a concepção de educação integral em
tempo integral do PME em sua relação com o resgate efetuado; e investigar como o programa
está sendo materializado na escola em questão. Numa abordagem qualitativa, optamos pela
técnica de pesquisa do tipo estudo de caso, que foi efetuada com auxílio da pesquisa
bibliográfica, da pesquisa documental, do questionário, da entrevista e da observação direta.
A discussão teórica e a análise dos dados sustentaram-se principalmente nas contribuições de
Cavaliere e Coelho. O estudo apontou que a proposta do PME vai de encontro às experiências
de educação integral do século anterior e ao encontro da tendência da legislação que disserta
sobre a ampliação da jornada escolar deste século, sem corroborar com a educação integral
em tempo integral referendada pela perspectiva “sociohistórica”tecida por Coelho (2014) e
com o modelo de ampliação da jornada escolar “escola de tempo integral” delineado por
Cavaliere (2009), isso porque, para a implementação da educação “a mais” proposta pelo
PME, não se configuram comocondições essenciais a centralidade da escola como instituição
educativa, a presença de alunos e professores em tempo integral, além de um currículo que
amplie o horizonte formativo dos alunos em articulação com as atividades já desenvolvidas
pela escola. No âmbito da escola pesquisada, percebemos que, embora as tensões observadas
não sejam exclusivas do PME, a falta das referidas condições comprometem uma educação
integral em tempo integral no sentido de uma formação escolar mais completa para os alunos.
Ainda sim, a experiência se configura como positiva para muitos dos sujeitos contemplados
por ela.
Palavras-chave: Programa Mais Educação; educação integral; tempo integral; jornada escolar.

ABSTRACT

This study intended to analyze the conception of integral education in a full time Education in
a school of“Mais Educação Program” (PME) by the historical –conceptual-legal basis
verifying how it works in a public school of Ponte Nova county. Specifically, we‟ve tried to
identify the conceptions of integral education in a full time education situated in the historical,
conceptual and legal context; understand the conception ofintegral education in a full time
Education in a school of “Mais Educação Program (PME) in its relation with the redemption
made; and investigate how the Program is being materialized in the school at issue. In a
qualitative approach, we opted for a research of a study case type, done with the help of a
bibliographic research, a documentary research, the survey, the interview and the direct
observation. The theoretical discussion and the data analysis were held mainly in Cavaliere‟s
and Coelho‟s contribution. The study indicated that the purpose of PME meets the integral
education of the 20th Century and meets the tendency of the legislation that argues about the
extension of the school day this century without validating the integral education in a full time
education endorsed by the Social historical perspective woven by Coelho (2014) and the
extension of the school day full time school outlined by Cavaliere (2009). Because of that the
implementation of the plus education purposed by PME, isn´t qualified as essential conditions
to the centrality of the school as an educative institution, the presence of the students and
teachers, besides a record that amplify the students‟ formative horizon in articulation with the
activities already developed by the school. In the context of the researched school, we realized
that, although the tensions observed arent´t exclusive of PME, the lack of the referred
conditions compromised an integral education in a full time in a wayof a more complete
educational formation to the students. Even so, the experience is perceived as positive to
many of the subjects contemplated by it.
Key-words: Mais Educação Program; Integral education; Full time education; School day
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INTRODUÇÃO
O objeto de estudo desta pesquisa gira em torno da educação integral em tempo
integral do Programa Mais Educação (PME), ação de iniciativa do governo federal instituída
pela Portaria Interministerial n. 17 de 2007 (BRASIL, 2007e) e posteriormente regulamentada
pelo Decreto n. 7.083, de 2010 (BRASIL, 2010a), como uma estratégia do Ministério da
Educação (MEC) para induzir a ampliação da jornada escolar na perspectiva da educação
integral.
Partindo da justificativa pessoal, acadêmica e social do estudo, nesta parte
introdutória situamos nosso objeto no contexto educacional brasileiro e o caminho teórico
metodológico trilhado para a consecução do objetivo proposto, que passou pelaanálise da
concepção de educação integral em tempo integral do PME a partir da base históricaconceitual-legal desse campo, verificando como ela se materializa numa escola pública do
município de Ponte Nova.
Assim, a inquietação que me levou a esta pesquisa foi elaborada a partir da
disciplina Antropologia e Educação II1, quando veio à tona o que mais me intrigava na escola:
o foco na dimensão cognitiva, indicando a necessidade da contemplação de outras dimensões
formativas dos alunos. No transcorrer de tal disciplina, tive contato com o trabalho de Dayrell
(1996), que, embora tratando da realidade escolar de jovens do Ensino Médio de duas escolas
públicas noturnas de Belo Horizonte, Minas Gerais, elenca fatos que caracterizam, de forma
geral, como a escola considera os alunos, apreendidos, sobretudo, pela dimensão cognitiva.
Para ele, é necessário levar em conta o aluno como ser humano em sua totalidade,
compreendido como sujeito sociocultural, em sua diferença, como possuidor de uma
historicidade, com visões de mundo, valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos,
comportamentos e hábitos próprios.
A parcialidade da escola aponta, conforme Paro, para a necessidade de uma
educação integral:
[...] A escola que está aí se propõe a passar apenas conhecimento e, por isso,
nem isso consegue. Não basta se propor a ensinar a ler e a escrever: é preciso
1

Tal disciplina foi realizada ao findar do curso de Pedagogia, no ano de 2009, na Universidade Federal de Viçosa
(UFV). Oferecida pelo Departamento de Educação (DPE), ela trata da educação escolar como sistema cultural,
contemplando abordagens contemporâneas em Antropologia e Educação, conforme ementário de 2009 do
catálogo de graduação.
2
Nesse percurso legal, consideramos a lei n. 10.172, de 2001 (BRASIL, 2001), referente ao PNE 2001-2010, a
legislação relativa ao FUNDEB - Emenda Constitucional n. 53, de 2006 (BRASIL, 2006), lei n. 11.494, de 2007
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levar as pessoas a terem necessidade da leitura e da escrita. A escola que aí
está fracassa, portanto porque é parcial. É por isso que precisamos pensar
sobre a educação integral (PARO, 2009, p. 20).

Corroborando com o apontamento de Paro (2009), passei a focar minhas buscas
na direção de pesquisas sobre educação integral. No decorrer dos estudos, percebi que esse
não é um assunto novo em nosso país, tendo engendrado experiências desde o início do século
XX, com destaque, por meio da ampliação da jornada escolar, para a iniciativa de Anísio
Teixeira, nos anos 1950, com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) na Bahia e para
a de Darcy Ribeiro, nos anos 1980, com os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs),
implantados nos dois governos de Leonel Brizola (1983-86) e (1991-1994).
Neste percurso, com Cavaliere (2012), compreendi a educação integral como uma
ação educacional que envolve dimensões variadas e abrangentes da formação dos indivíduos,
pretendendo abarcar diferentes aspectos da condição humana como os cognitivos, emocionais
e societários. Com Coelho (2011), vislumbrei a impossibilidade da ampliação da jornada
escolar influir na qualidade da educação, caso ela não seja constituída como uma educação
integral, no sentido de uma formação completa do ser humano.
Por essas razões, neste trabalho, optamos pelo uso da expressão educação integral
em tempo integral, que mais recentemente tem sido alvo de investimentos por parte de
políticas públicas educacionais como estratégia para a melhoria da qualidade da educação.
Nesse mesmo sentido, a ampliação da jornada escolar está presente na legislação brasileira,
desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei n. 9.394, de 1996
(BRASIL 1996) até2 o Plano Nacional de Educação (PNE), lei n. 13.005, de 2014 (BRASIL,
2014a), embora não claramente acompanhada de objetivos ligados a uma formação mais
completa. Tal resgate pode estar relacionado à sinalização de Oliveira e Araújo (2005) e
Oliveira et al (2012), de que a expansão do acesso à escola com a universalização do Ensino
Fundamental na entrada do século XXI não tem garantido qualidade educacional, se
considerarmos os índices de evasão escolar, de distorção idade-série e de dificuldades de
aprendizagem. Na perspectiva de melhoria da qualidade da educação, foi elaborado o Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE), e em seu bojo, o PME.

2

Nesse percurso legal, consideramos a lei n. 10.172, de 2001 (BRASIL, 2001), referente ao PNE 2001-2010, a
legislação relativa ao FUNDEB - Emenda Constitucional n. 53, de 2006 (BRASIL, 2006), lei n. 11.494, de 2007
(BRASIL, 2007c) e Decreto n. 6.253, de 2007 (BRASIL, 2007b), o Decreto n. 6.094, de 2007 (BRASIL, 2007a)
relativo ao “Plano de metas compromisso todos pela educação”, e o Projeto de Lei n. 8.035, de 2010 (BRASIL
2010b) para o PNE 2011-2020.
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Considerando a ausência de hegemonia no que tange à definição de “formação
completa” (COELHO, 2009), bem como a necessária articulação entre ampliação da jornada
escolar e educação integral para uma formação mais completa (COELHO, 2011) e
considerando, ainda, os redirecionamentos que uma política pública toma em sua
implementação, ao final de 2012, inscrevi-me no processo seletivo de Mestrado em Processos
Socioeducativos e Práticas Escolares da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), na
linha de pesquisa Discursos e Produção de Saberes nas Práticas Educativas, permeada pela
questão de pesquisa: qual éa concepção de educação integral em tempo integral do PME e
como ela se materializa na escola?
Partindo de tal questão, este trabalho buscou analisar a concepção de educação
integral em tempo integral do PME a partir da base histórica-conceitual-legal desse campo,
verificando como ela se materializa numa escola pública do município de Ponte Nova, Minas
Gerais. Especificamente buscamos: (1) Identificar as concepções de educação integral em
tempo integral situadas nos âmbitos histórico, conceitual e legal; (2) compreender a
concepção de educação integral em tempo integral do PME em sua relação com o resgate
efetuado e (3) investigar como o PME está sendo materializado numa escola pública do
município de Ponte Nova.
Admitindo a relevância pessoal e acadêmica apontada, a elas soma-se a
pertinência social da pesquisa em questão, à medida que ela pode se constituir como
instrumento reflexivo para todos os atores envolvidos direta e indiretamente nas políticas
públicas educacionais, seja no âmbito de seu planejamento, implantação, avaliação ou
materialização nas instituições educacionais.
Dados da pesquisa “Programa Mais Educação: impactos na educação integral e
integrada”, desenvolvida entre 2011 e 2013 por pesquisadores de um grupo3 de universidades
públicas federais, sob encomenda do MEC, que buscou analisar os impactos do PME em
escolas que o implantaram entre 2008 e 2010, revelam que de 54 municípios em 2008, em
2013 o PME estava implantado em 4 mil e 936 municípios, estando presente em 86,9% dos
municípios brasileiros, o que representa um crescimento de 8.855,5%. Dos 258 municípios
que responderam à pesquisa, 84,5% evidenciaram que a implantação do PME gerou demanda
por educação integral, sendo que 81,8% declararam que a referida implantação influenciou na
expansão do atendimento à educação integral. 65,1% dos municípios não vinham

3

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de Goiás (UFG).
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desenvolvendo qualquer experiência/programa/projeto de educação integral no ano anterior à
implantação do PME, contribuindo para que, nessas instâncias federadas, o PME tenha se
constituído na primeira experiência implantada.
Apesar de não corroborarmos com o uso da expressão “educação integral” para a
descrição desses dados, pela discussão conceitual realizada neste estudo, eles nos mostram
que o PME tem se constituído um grande indutor da ampliação da jornada escolar no Brasil, o
que se por um lado não garante a qualidade e a continuidade das experiências, por outro, tem
induzido sua implantação em âmbito federal, indo além das experiências pontuais do CECR e
CIEPs, além de suscitar reflexões acerca deste tema.
No que tange ao quadro teórico utilizado para o desenvolvimento deste estudo, é
necessário demarcar que, apesar de Dayrell (1996) ter se constituído fonte de inspiração para
a busca de referências concernentes à educação integral por sinalizar o foco da escola à
dimensão cognitiva, no decorrer das leituras deste campo optamos pela perspectiva de
Cavaliere e Coelho, pelo fato dessas autoras tratarem o tema da educação integral em tempo
integral considerando as condições necessárias para sua consecução em instituições formais
de ensino, chamando a atenção para a necessidade da estruturação da escola em conformidade
com a presença de todos os alunos e professores em tempo integral, em prol de uma educação
que propicie uma formação mais completa para os alunos (CAVALIERE, 2009; COELHO,
2014), demarcando a educação integral como raiz da essência humana (COELHO 2012).
De certo modo essa opção vai de encontro com a visão dos sujeitos a partir de sua
identidade cultural, de suas diferenças, base da educação intercultural proferida pelo PME e
que nos parece se aproximar da visão sociocultural do sujeito evidenciada por Dayrell (1996)
como “solução” para uma educação que enxergue o aluno em sua totalidade. Um argumento à
nossa opção se atém ao esclarecimento propiciado por Silva e Silva (2014),de que tal proposta
intercultural, solução comunitarista contra a escola monocultural, com vistas a preservar a
identidade local e a negociar trocas com os outros diferentes, inserida num discurso pósmoderno, indica:
[...] essa atitude, muitas vezes relativista e pragmática, admite criar pontes e
tornar fronteiras mais permeáveis, sem a intenção de buscar pontos de vistas
comuns ou conversões mútuas, afirmando, assim, a diversidade. [...] a
radicalização e fragmentação da visão comunitarista tem levado a um
ceticismo em relação às possibilidades de negociação na escola. Como
produzir acordos e consensos quando muitas comunidades, grupos e tribos
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são concebidos como singularidades, cujos valores são irredutíveis?
(SILVA4, 2009 apud SILVA; SILVA 2014, p. 107).

Considerando o exposto, esta pesquisa foi tecida a partir da abordagem
qualitativa. Para Bogdan e Biklen (2010), 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. No caso de dados produzidos por sujeitos,
os investigadores se prendem ao modo e às circunstâncias em que foram produzidos, pois,
para eles, o ato, a palavra ou o gesto não devem ser divorciados de seu contexto, sob pena de
perder de vista seu significado. Os autores sinalizam a dimensão descritiva da abordagem
qualitativa, uma vez que os dados colhidos são em forma de palavras e imagens, não de
números, possibilitando a abordagem do mundo de forma minuciosa, não considerando nada
como trivial.
Nessa perspectiva, o “estudo de caso” foi a técnica de pesquisa que mais se
adequou a esta pesquisa, pois, conforme Yin, ele é uma investigação empírica que “investiga
um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010,
p. 39), fazendo com que o entendimento desse fenômeno englobe importantes condições
contextuais. Ele ainda acrescenta que:
A investigação do estudo de caso enfrenta a situação tecnicamente
diferenciada em que existirão muito mais variáveis de interesse do que
pontos de dados, e, como resultado conta com múltiplas fontes de evidência,
com os dados precisando convergir de maneira triangular, e como outro
resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas
para orientar a coleta e a análise de dados (YIN, 2010, p. 40).

Assim, como instrumentos de coleta de dados ou fontes de evidência (YIN 2010),
este estudo contou com os seguintes recursos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental,
questionário, entrevista e observação direta. Os dados colhidos por meio de conversas
informais com alunos, com a assistente de acompanhamento pedagógico, com a coordenadora
do PME na escola e com voluntários do programa também oportunizaram a consecução dos
objetivos referentes à parte empírica deste trabalho e foram descritos por meio de notas de
campo, nas quais, conforme Bogdan e Biklen (1991),há o relato escrito do que o investigador
ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha dos dados, refletindo sobre eles.

4

SILVA, S. R. da. A educação frente as tendências liberal e comunitarista da democracia. Linhas Críticas,
Brasília, v.15, n.28. p.153-169, jan./jun. 2009.
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A pesquisa bibliográfica “é aquela que se realiza a partir do registro disponível,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.”
(SEVERINO, 2007, p. 122) e se fez presente desde o início da construção do objeto de
pesquisa, quando da busca por respaldos às primeiras inquietações acerca do tema. Nesse
caminho, como já mencionado, em decorrência dos esclarecimentos advindos da apropriação
das discussões do campo da educação integral em tempo integral, optamos por seguir com
autores que mais se adequavam às nossas inquietações, não deixando, porém, de elucidar o
leitor sobre importantes contribuições que outros autores do campo realizam. O levantamento
bibliográfico teve continuidade quando do estabelecimento dos objetivos deste estudo,
inicialmente nos permitindo conhecer as diversas concepções de educação integral arroladas
no decorrer da história, bem como situar o contexto político-social no qual que se
desenvolvem e muitas vezes se chocam, concepções de educação integral em tempo integral
no atual momento histórico no Brasil, dada a importância desse panorama para a compreensão
da concepção arrolada no bojo do PME.
Para nossa compreensão, fez-se mister também transcorrer sobre experiências de
educação integral em tempo integral sinalizadas como inspiradoras para o PME, por
legislações tidas pelo programa como eixos justificadores de sua importância e pelos seus
documentos propositores. O estudo dessas legislações e desses documentos se deu em
paralelo com a pesquisa bibliográfica, pela análise documental, que segundo Lüdke; André
“[...] pode se constituir numa técnica de abordagem de dados qualitativos, seja
complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos
de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Os documentos delimitados
foram
QUADRO 1
Documentos pesquisados
Documentos

Referências

Portaria Interministerial n. 17, de 2007

(BRASIL, 2007)

Gestão Intersetorial do Território

(BRASIL, 2009b)

Programa Mais Educação Passo a Passo

(BRASIL, 2009c)

Decreto nº 7083/2010

(BRASIL, 2010)

Caminhos para Elaborar uma Proposta de
Educação Integral em Jornada Ampliada

(BRASIL, 2011)

Manual Operacional de Educação Integral
2014

(BRASIL 2014)
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Nesses documentos, buscamos aspectos gerais de caracterização do PME, como
critérios de prioridade das escolas e alunos, sujeitos atuantes no PME, seus objetivos,
questões referentes à organização dos tempos e espaços educativos, bem como sua proposta
pedagógica com vistas a uma educação integral em tempo integral.
No âmbito da escola, foi consultado o Regimento Escolar, uma vez que o projeto
político pedagógico se encontrava em reformulação no período da pesquisa.A escola
pesquisada foi escolhida por se localizar em um município de pequeno porte, no qual a
experiência do PME não é alvo de ações de formação por parte de universidades públicas, e
vem ocorrendo sob financiamento do Ministério da Educação (MEC), tornando-se
interessante a compreensão dos avanços e dos desafios de tal configuração. Além disso, tal
município vem apresentando um IDEB acima das metas projetadas, assim como a escola,
apesar de tal instituição apresentar um índice abaixo da média municipal. A escola pesquisada
também se constitui como a única escola urbana do município contemplada pelo PME e, em
comparação com as duas rurais que também desenvolvem a experiência, possui mais tempo
de implementação.
A verificação5 da forma como a educação integral em tempo integral proposta
pelo PME se concretiza na escola em questão, sua estrutura e seu funcionamento, foi
possibilitada pela observação direta; por questionários6 dirigidos à coordenação do PME na
escola e à Secretaria Municipal de Educação do município; por entrevistas com a diretora da
escola e com a referida coordenadora. Optamos por aplicar questionários e realizar
entrevistas, embora estivéssemos imersos no contexto da pesquisa, pelo cunho das perguntas
propostas nesses dois instrumentos, pois as questões circunscritas no questionário se
caracterizam por uma natureza mais estruturada e direta, sem necessidade de interlocução
com o sujeito que as concede.
O questionário aplicado à Secretaria de Educação incorporou questões relativas à
educação no município, especialmente em relação ao PME, considerando o número de escolas
5

A utilização dos dados advindos dos questionários e das entrevistas, para fins desta pesquisa, foi autorizada
pelos sujeitos envolvidos.
6
Tal instrumento abarcou algumas questões inspiradas nos questionários utilizados na pesquisa encomendada
pelo Ministério da Educação (MEC) a um grupo de universidades brasileiras: “Educação integral/educação
integrada e(m) tempo integral: concepções e práticas na educação brasileira” (BRASIL, 2010), pois, à medida
que este estudo buscou investigar experiências de ampliação da jornada escolar em curso no Brasil, identificando
as principais práticas em vigor e concepções subjacentes, o desenho de seus questionários incorporou questões
que nos permitiram também conhecer o panorama da ampliação da jornada escolar no município lócus de nossa
pesquisa
e
na
escola
pesquisada.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16727&Itemid=1119> . Acesso em:
10 nov. 2014.
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e alunos contemplados pelo programa, nome das experiências, critérios de adesão das escolas,
duração da jornada escolar, sujeitos responsáveis pela implementação da proposta e
contemplados por ela, forma de participação do município, além das articulações e parcerias
existentes entre o PME e setores do governo ou da sociedade, revelando um panorama do
PME em Ponte Nova. Tal instrumento também abarcou questões concernentes à escola
pesquisada, permitindo-nos caracterizar o desenho que vem adquirindo nessa peculiaridade.
O questionário dirigido à coordenação do PME na escola abarcou questões
relativas à educação na instituição, principalmente no que tange ao seu projeto de ampliação
da jornada escolar, pois entendemos que esses dados revelam o contorno desse projeto no
contexto específico da unidade escolar em questão, dentro das possibilidades ligadas ao nível
macro. Englobou ainda questões relacionadas aos sujeitos atuantes e participantes da
proposta, à estrutura curricular, aos tempos e espaços educativos e à forma de articulação do
PME com a comunidade.
As questões advindas das entrevistas7 com a diretora e com a coordenadora do
PME na escola abrangeram informações que extrapolaram a objetividade do questionário e
outras que necessitavam de uma interlocução mais direta com essas profissionais. Foi
necessário tecer esse diálogo com a diretora pelo fato de ela estar no cargo desde o início de
implementação do PME na escola, diferentemente da coordenadora do PME na escola,
quenaquele momento não se encontrava nesta função. Tais entrevistas foram realizadas 8 no
mês de setembro de 2014, quando a observação direta já havia iniciado, auxiliando no
clareamento de pontos obscuros da observação. Considerando este momento, as duas
profissionais já haviam tomado conhecimento da origem institucional da pesquisadora, e dos
objetivos da pesquisa, tornando-se necessário apenas expor o caráter para fins de pesquisa das
informações da entrevista e da possibilidade de acesso ao trabalho quando concluído. Tais
dados oportunizaram o conhecimento sobre a organização dos tempos e espaços a partir dos
macrocampos pedagógicos escolhidos pela escola, sobre os aspectos organizacionais do
funcionamento do programa, no que diz respeito à equipe, aos alunos e à articulação com a
comunidade escolar.

7

É válido ressaltar que as entrevistas consistiram em meios para se compreender como o PME tem se
concretizado na escola em questão, não servindo a objetivos como o de captar a visão das entrevistadas sobre o
programa.
8
As entrevistas com a diretora e com a coordenadora do PME na escola foram realizadas mediante a presença de
ambas, condição delimitada pela direção da escola.
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A observação direta9 foi outro instrumento necessário para verificar como estava
se dando a concretização do PME na escola e foi norteada pela pesquisa bibliográfica e
documental realizadas.
Optamos por considerar, para o alcance desse objetivo, a visão de alunos
contemplados pelo PME na escola por meio de uma escuta atenta. Para isso, utilizamos dados
provenientes da observação e de conversas informais estabelecidas com as crianças, que
foram registradas no diário de campo e/ou gravadas. Não utilizamos uma metodologia
específica para tanto, uma vez que não se trata de uma pesquisa com crianças.
A escuta atenta em relação aos alunos, para a compreensão de como o programa
vem se concretizando, foi acrescentada após um levantamento realizado 10 (CARVALHO et
al,2013) a partir de 20 descritores acerca das produções científicas referentes ao período entre
2003 e 2013, provenientes do Banco de Teses da CAPES11,apresentadas nas reuniões da
ANPED12 e publicadas nos periódicos da área da educação disponíveis no SCIELO 13, com o
intuito de mapear e discutir a produção acadêmica no campo da educação (em tempo) integral
no Brasil. A leitura dos trabalhos encontrados nos permitiu enquadrá-los em grupos de análise
que nos revelaram várias contribuições e lacunas no campo de pesquisa da educação integral
em tempo integral, dentre elas, a pouca emergência de pesquisas que deem voz aos alunos14,
havendo uma ocorrência mais acentuada de trabalhos em que a escuta é concedida à equipe
pedagógica da escola.
9

Tanto a realização dasobservações, quanto a utilização dos dados provenientes deste instrumento para fins desta
pesquisa, foram autorizadas pela diretora da unidade escolar, bem como pela equipe do PME no momento da
pesquisa.
10
Tal levantamento foi realizado no âmbito do projeto de pesquisa da UFMG/CAPES, em parceria com a UFSJ,
intitulado “Observatório da educação integral: a educação integral como direito: avanços e desafios em
experiências de Minas Gerais”, do qual fui bolsista de mestrado, cujo objetivo é identificar e analisar
experiências de educação em tempo integral em Minas Gerais, suas práticas pedagógicas, sua gestão e seus
resultados, contribuindo na consolidação de políticas de educação integral no estado e na formação de atores
envolvidos. A pesquisa em questão, realizada entre março de 2013 e julho de2014, contou com uma equipe de
pesquisadores constituída por: um professor do Ensino Superior (Levindo Diniz Carvalho); duas bolsistas de
iniciação científica (Bruna Nogueira de Frias e Fabrícia Jaques Maia); dois profissionais da Educação Básica
(Luciane Adriana Alves Santos e Kildo Adevair dos Santos); uma voluntária (Thais Parreira Silva) e uma
bolsista de mestrado (Saraa César Mól).
11
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma fundação do Ministério da
Educação (MEC) que desempenha, entre várias funções, a divulgação da produção científica dos programas de
pós-gradução strictu sensu do Brasil.
12
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) constitui-se a referência maior
na produção e divulgação do conhecimento em Educação no Brasil. Estrutura-se em 23 Grupos de Trabalho
(GT) que são organizados por temas e disciplinas específicas da área educacional.
13
A Scientific Electronic Library Online (SCIELO) é uma biblioteca eletrônica que abarca uma coleção
selecionada de periódicos científicos brasileiros.
14
O levantamento em questão, intitulado “Educação (em tempo) integral na produção em educação:
levantamento e análise (2003-2013)” revelou que num universo de 73 trabalhos analisados (29 artigos,
39dissertações e cinco teses), apenas 22 tiveram os alunos como sujeitos das pesquisas, sinalizando a lacuna
neste campo de pesquisa, no que concerne à voz dada aos(às) alunos(as).
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Nas observações, através das ações e reações das crianças em relação às
atividades propostas, no que tange à sua forma, aos espaços e tempos, captamos essa visão,
também advinda de conversas informais no contexto dessas observações. Foram igualmente
estabelecidas conversas informais15 em momentos específicos, quando indagamos às duas
turmas, sobre quem gostaria de conversar sobre o projeto. Tendo se interessado 20 crianças,
conversamos informalmente em grupos de cinco crianças. Essa conversa também foi
estabelecida no intervalo do horário regular com quatro crianças que, naquele momento,
haviam saído do projeto e com duas que estavam evadidas, por entendermos que a visão
dessas crianças nos diz muito sobre a concretização do PME na escola. Solicitamos que elas
nos contassem suas impressões sobre o projeto, sobre o tempo a mais que permanecem na
escola partindo do que quisessem falar. A partir disso, fomos introduzindo temas relacionados
aos seus gostos e desgostos em relação às atividades do PME, aos tempos e espaços utilizados
para sua consecução, às oficinas oferecidas, bem como sobre a razão do projeto.
Em Lüdke e André (1986), encontramos subsídios que sustentam a escolha pela
observação, já que, segundo elas, esse recurso possibilita um contato pessoal e estreito do
pesquisador com o fenômeno pesquisado. Apresentando as vantagens desta possibilidade,
chamam a atenção para o fato de a experiência direta configurar-se como o melhor teste de
verificação da ocorrência de um determinado fenômeno, permitindo que o observador se
aproxime mais da “perspectiva dos sujeitos”, à medida que, ao acompanhar in loco suas
experiências, pode tentar apreender sua visão de mundo, o significado atribuído por eles à
realidade que os cerca e às suas próprias ações. Yin (2010) adverte para o fato de que o estudo
de caso deve ocorrer no ambiente natural do “caso”, criando assim, a oportunidade para as
observações diretas, que podem ser realizadas durante as visitas de campo.
A análise dos dados, assim como apontam Lüdke e André (1986), esteve presente
em vários estágios da investigação, adquirindo um caráter mais formal quando do término da
coleta. Operamos em conformidade com o exercício explicitado por elas.A fase mais formal
de análise orientou-se por categorias relativas aos objetivos da ampliação da jornada escolar,
aos sujeitos atuantes e contemplados pelo projeto, à organização dos tempos e espaços
educativos, bem como à proposta pedagógica a direcionar a educação integral em tempo
integral pretendida. Considerando os objetivos do estudo, efetuamos as análises em constante
diálogo com experiências de educação integral em tempo integral inspiradoras para o PME,
com a base legal que o sustenta, com a proposta explicitada por seus documentos e com sua
15

A realização dessas conversas, bem como a utilização dos dados provenientes delas para fins desta pesquisa,
foram autorizadas pela diretora da escola.
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materialização na escola pesquisada. Em consonância com Lüdke e André (1986), inserimonos, então, num esforço de abstração, ultrapassando os dados, na tentativa de estabelecer
conexões e relações a possibilitar-nos a proposição de novas explicações e interpretações,
assim como o levantamento de novas questões e questionamentos que poderão ser
sistematicamente explorados em estudos posteriores.
Nessa perspectiva, levando em consideração as questões teórico-metodológicas
aqui expostas, este trabalho foi estruturado em três capítulos. No capítulo 1, que se intitula
“Educação integral em tempo integral: concepções, experiências e marcos legais”,
procuramos discorrer acerca da amplitude histórica, teórico-conceitual e legal da educação
integral em tempo integral, trazendo experiências que se desenvolveram à sua luz ao longo do
século XX e início do século atual.
O capítulo 2,“Educação integral em tempo integral no Programa Mais Educação:
concepção e proposta”, retratou questões relativas às escolas e aos alunos a serem
contemplados pelo PME, seus objetivos, a organização dos tempos e espaços educativos, bem
como a proposta pedagógica a ancorar a formação mais completa pretendida, em diálogo com
o resgate histórico, teórico-conceitual e legal efetuado no capítulo anterior. A partir das
mesmas categorias, no capítulo 3,“Programa Mais Educação em Ponte Nova: mais de qual
educação?”,explicitamos como está se desenvolvendo o PME no município de Ponte Nova,
Minas Gerais, com ênfase na escola pesquisada.
Na tentativa de sintetizar nossas impressões acerca do estudo desenvolvido,
apresentamos, por fim, algumas considerações, sinalizando o caráter inconcluso de todo o
estudo dissertativo.
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1

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL: CONCEPÇÕES,
EXPERIÊNCIAS E MARCOS LEGAIS

Neste capítulo procuramos demarcar a amplitude histórica, teórico-conceitual e
legal da educação integral em tempo integral, contextualizando experiências que a tiveram
como cerne ao longo do século XX e início do século XXI.

1.1

Educação integral em tempo integral: resgate histórico

Antes de nos remeter a fundamentos e experiências de educação integral em
tempo integral, faz-se necessário buscar as origens da ideia de educação como formação
completa do ser humano, ainda que dissociada da ampliação do tempo escolar. Esse resgate se
faz mister no processo de compreensão do tema, que, para Coelho (2009), tem uma amplitude
histórica e teórico-conceitual maior do que se imagina. Para ela, podemos compreender
sociohistoricamente a educação integral a partir de diversas matrizes ideológicas e termos
político-filosóficos que engendram diferentes concepções e práticas. No exercício do resgate
dessas matrizes, sinalizamos:
Qualquer que seja o objeto de análise no campo das ciências humanas e
sociais que se queira tratar no plano da historicidade, vale dizer, no campo
das contradições, mediações e determinações que o constituem, implica
necessariamente tomá-lo na relação inseparável entre o estrutural e o
conjuntural. Por outra parte, implica tomar o objeto de análise não com um
fator, mas como parte de uma totalidade histórica que o constitui, na qual se
estabelecem as mediações entre o campo da particularidade e sua relação
com uma determinada universalidade (FRIGOTTO, 2011, p. 236-237).

Para a realização deste exercício, iniciamos com Coelho (2009), que demarca que
o embrião daquilo que mais tarde foi fecundado como educação integral encontra-se na
Antiguidade, na Paidéia Grega, cuja concepção de formação humana compreende um sentido
de completude que forma integralmente o ser, de maneira a não se hierarquizarem
experiências, saberes e conhecimentos. As reflexões e ações - sejam intelectuais, físicas,
metafísicas, estéticas ou éticas e que constituem essa formação - são consideradas no mesmo
patamar.
Os fundamentos da formação humana na Paidéia Grega, que abordamos como
sinônimo de educação integral, são caracterizados por princípios e pressupostos universais.
Essa universalidade, conforme Jaeger (1986), diz respeito à comunidade de ideias e formas
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sociais e espirituais que se desenvolvem e crescem independentes das mudanças pelas quais
passam os povos.
A vida e o pensamento do homem grego eram regidos pela consciência da “lei”
que determina sua essência, não pelas leis criadas pelos povos. A educação se remetia, assim,
à consciência dos princípios naturais da vida humana e das leis imanentes que regem suas
forças corporais e espirituais, num processo de construção “nas mãos, nos pés e no espírito”
(JAEGER, 1986, p. 9).
A particularidade do povo grego frente aos povos orientais é destacada por Jaeger
(1986) na descoberta do Homem de encontro com seu eu subjetivo e ao encontro da
consciência gradual das leis que determinam a essência humana. Dessa forma, o autor delineia
o humanismo como princípio espiritual dos gregos, como a educação do Homem, conforme a
verdadeira essência humana, como a própria Paidéia Grega. Esse ideal de Homem é
salientado por ele enquanto uma forma viva que persiste por meio das mudanças históricas,
recolhe e aceita as transformações do seu destino e as fases do seu desenvolvimento histórico.
Para Coelho (2009), foi somente no século XVIII que a educação integral voltou à
cena, com a Revolução Francesa e com a constituição da escola pública como lócus
privilegiado de ensino. Antes disso não verificamos a materialização da educação formal,
como é concebida hoje, em instituições públicas que atendessem a todos. Esse reaver da
educação integral foi acompanhado de elementos já propostos pela Paidéia grega, mas
também de outros provenientes do pensamento revolucionário da época.
A partir de Wallerstein, Coelho e Portilho (2009) entendem que o movimento
revolucionário francês delineou duas vertentes que se opunham à terceira vertente do
pensamento político ideológico do estado monarca, e que representariam, no futuro, as
tendências político-ideológicas que se consolidaram no século XIX. As três vertentes
mencionadas correspondem, respectivamente, à tripartição do pensamento político-ideológico
do mundo ocidental moderno: conservadorismo, liberalismo e socialismo.
Assim, [...] ao longo do século XIX, surgiram três grandes ideologias
políticas, o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo. Desde então, elas
(adotando aparências sempre diferentes) têm estado constantemente em luta
entre si (WALLERSTEIN16, 2002 apud COELHO 2009, p. 84).

Através de Wallerstein e Bobbio, Coelho (2009) infere que as três ideologias, com
suas diferentes visões sociais de mundo, forjam representações, crenças, hábitos e construções
16

WALLERSTEIN, Immanuel. Após o liberalismo: em busca da reconstrução do mundo. Petrópolis: Vozes,
2002.
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epistemológicas também diversas entre si. Dessa forma, no campo da Educação, as práticas
engendradas pelas concepções apresentadas estão relacionadas à forma como veem e
entendem o mundo.
No Brasil, a visão conservadora pode ser exemplificada pelos interesses médicohigienistas, jurídico-policiais e religiosos do final do século XIX e início do século XX, e pelo
movimento integralista da década de 1930 (COELHO 2009). Para Cavaliere (2010), essas
correntes autoritárias e elitistas encobriam a educação integral no sentido da ampliação do
controle social e dos processos de distribuição nos segmentos hierarquizados da sociedade.
Seu extremo expressou-se pela concepção de educação integral da Ação Integralista Brasileira
(AIB).
Segundo a autora, a AIB, criada como um movimento cultural, em 1932, e, mais
tarde, transformada em partido, tinha como lema a “educação integral para o homem
integral”, educação no sentido de ação doutrinária, que engloba a incorporação da dimensão
religiosa à educação escolar. Assim, a educação integral envolvia o Estado, a família e a
religião em sintonia com a escola, indo além da alfabetização e visando elevar o nível cultural
da população no que concerne aos seus aspectos físicos, intelectuais, cívicos e espirituais
(CAVALIERE, 2010). Para esta autora, os valores desse movimento tangenciavam-se pelo
sacrifício, sofrimento, disciplina e obediência, revelando o papel moralizador da educação,
que submetia as dimensões do processo educativo ao Estado, segundo o qual os indivíduos
deveriam ser moldados para servir conforme seu interesse.
O movimento integralista, segundo Coelho (2009), defendia a educação integral
através dos escritos de seu chefe nacional, Plínio Salgado, e de militantes representativos do
Integralismo. A partir das ideias de adeptos do movimento, Coelho (2005) observa que a
tríade “Deus, pátria e família”, que consubstanciam uma visão ideal de homem e de sociedade
para o Integralismo, estende-se à concepção de educação, incluindo a de educação integral
apontada pelo movimento. A partir de obras representativas de um dos maiores expoentes do
movimento, Plínio Salgado, Coelho assinala:
[...] podemos inferir que, para o Chefe Nacional do Integralismo, à Instrução
cabia o papel de formar e informar intelectualmente, a partir do
desenvolvimento de vários aspectos que compõem o todo humano
(artísticos, técnicos, científicos). À Educação, no entanto, Salgado
dispensava uma outra função: a de formar o caráter. Em outras palavras,
neste segmento situava-se, então, o primeiro campo doutrinário, ninho dos
marcos assinalados. No anterior - instrução -, a complementaridade destes,
na conformação holística do ser humano (COELHO, 2005, p. 3).
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Centrando-se na análise do movimento integralista, Coelho (2006) bebe em fontes
primárias no tocante aos aspectos concernentes à concepção de educação e implantação de
escolas pelos adeptos do Integralismo. Confirmando a manutenção de escolas de ideário
integralista no Brasil e tomando conhecimento das atividades que se desenrolavam nelas,
Coelho afirma:
Uma análise dessas atividades, em conjunto, nos permite inferir que no
movimento integralista havia preocupação com a educação, vista como uma
prática capaz de reproduzir seu ideário; a educação comportava aspectos que
visavam ao homem por inteiro, não se limitando às atividades intelectuais.
Ao contrário, levava em conta atividades esportivas, de moral e cívica e,
ainda, atividades profissionais; os núcleos municipais congregavam diversas
atividades socioeducativas, no afã de reproduzir seu ideário, consolidando,
assim, uma concepção singular de educação integral (COELHO, 2006, p.
92).

Tais núcleos municipais - por neles funcionarem escolas e bibliotecas,
ambulatórios médicos e assistência à saúde, além de áreas para a prática desportiva - são
entendidos pela autora como uma “obra educacional e de assistência social” (p. 92), conforme
preconizam algumas concepções de educação integral.
Coelho (2006) acrescenta que a singularidade do projeto de educação integral dos
integralistas encontra-se no fato de sua concepção não ter prescindido da construção de
espaço próprio para sua consolidação, uma vez que se organizava em vários espaços
educativos, formais ou informais. Conclui Coelho:
A partir do texto retirado de O Therezopolis, verificamos, então, que a
função da educação confundia-se com os objetivos ético-filosóficos do
movimento, no intuito de reproduzir, politicamente, o modelo de homem e
de sociedade preconizados pelo integralismo. Ou seja, mais uma vez, temos
a educação a serviço de interesses específicos. E, no caso específico da
educação integral, mais uma posição conservadora em seus fundamentos e
pragmática nas ações engendradas para implantá-la (COELHO, 2006, p. 93).

No que tange ao pensamento socialista, podem ser demarcados tanto os ideais
marxistas como os anarquistas. Sobre o movimento anarquista, prefacia Morais:
Com suas raízes fincadas no caldo inicial do socialismo utópico e medrando
por espaços surpreendentes e imprevistos do século XIX, cresceu um
movimento de extraordinária riqueza que viria a propor seu melhor fruto ao
século XX: o anarquismo. [...]. De minha parte, penso que o anarquismo
tenha sido a mais bela filosofia social que já foi dado ao Ocidente viver.
Porque se voltou a um conceito de liberdade dos mais puros que a história da
filosofia conheceu, porque desejou de fato a igualdade de cidadania,
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registrando as suas mais impressivas experiências sociais, traços nítidos de
fraternidade. [...].
[...]. Em nenhum outro espaço social que não o da Educação, faz-se tão
necessária a liberdade para ser e criar, a igualdade de consideração humana e
de oportunidades, como necessário se faz sempre o ideal de solidariedade
(MORAES, 1995, p. 10-11).

No que tange à teoria da educação libertária,cujo objetivo era educar a pessoa para
ser aquilo que ela é: livre, consciente de suas diferenças e da importância de sua relação com
o social (GALLO, 2002), Gallo (1995) destaca Proudhon17 e Bakunin18; já no que se refere a
expoentes de experiências pedagógicas libertárias, os escolhidos foram Paul Robin e
Sébastien Faure.
Gallo (1995) demarca o anarquismo radicalmente diferente das demais teorias
educacionais socialistas, pois enquanto essas exigiam do Estado burguês uma reforma
educacional de forma a beneficiar o proletariado ou propunham um trabalho mais reformista
dentro do sistema burguês, o projeto anarquista rejeitava qualquer proposta de educação
advinda do governo ou mantida pelo Estado, ainda que em última instância, pois, nesse
projeto os trabalhadores deveriam conquistar eles próprios a sua liberdade19, criar suas
próprias escolas.
Proudhon, ao apontar ser objetivo de toda a educação “[...] produzir o homem e o
cidadão - segundo uma imagem, em miniatura, da sociedade - pelo desenvolvimento metódico
das faculdades físicas, intelectuais e morais da criança” (PROUDHON20apud GALLO, 1995,
p. 46-47), cria os rudimentos da educação integral mais tarde aprofundada teoricamente por
Bakunin e assumida enquanto prática pedagógica por Robin.
Bakunin faz uma retomada da perspectiva educacional de Proudhon e um
alargamento de suas críticas e considerações. Conforme Gallo, em Bakunin temos que:
[...] uma educação que vise a liberdade deve ser, necessariamente, uma
educação integral, que forme o homem completo, inteiro, senhor de suas
habilidades físicas, intelectuais e sociais – os anarquistas as chamariam de
morais -, e uma educação integral não tem como fugir da liberdade, pois ao
formar o homem completo, a liberdade é o seu destino. [...] (GALLO, 1995,
p. 75).
17

Conforme Gallo (1995), o francês Pierre-Joseph Proudhon (França, 1809-1865) foi um dos mais importantes
pensadores socialistas do século XIX e o iniciador do movimento anarquista moderno. Seu trabalho teórico abrese em duas vertentes: realização da análise crítica da sociedade capitalista e o trabalho com as teorias
revolucionárias, as formas de transformação e as bases de uma nova sociedade.
18
De acordo com Gallo (1995) Mikhail Alexander Bakunin (Rússia, 1814-1876), constitui-se expoente
expressivo da construção do alicerce teórico educacional anarquista.
19
Segundo Gallo (1995), o conceito de liberdade dos socialistas libertários é entendido como um fato
eminentemente social, só terá sentido se for conquistada por todos e para todos.
20
PROUDHON, Pierre-Joseph. A nova sociedade. Porto: Rés, s/d.
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[...] Mas, para que uma pessoa possa construir e assumir sua liberdade, é
necessário que ela se conheça, e se conheça por inteiro: se descubra como
um corpo, como uma consciência, como um ser social, todas estas
características plenamente integradas e articuladas. [...] (GALLO, 1995, p.
79).

Em Robin21, como sinaliza Gallo (1995), os alunos deveriam ser educados
integralmente e o aprendizado se dava pela vida no campo, na cidade, e não só na sala de aula.
Entre 1880 e 1894, este expoente dirigiu o Orfanato Cempius na França, em que a escola
constituía-se a própria casa das crianças. Era uma escola em tempo integral, formando uma
comunidade em que a educação integral poderia ser trabalhada.
Em Robin temos, conforme Gallo:
Um conceito fundamental nesta prática pedagógica e nesta filosofia da
educação é o de inteireza: o homem deve ser entendido como um todo
orgânico, formado por diversas facetas que se complementam, e a educação
deve trabalhar com plena consciência desta multiplicidade de aspectos,
tratando o homem por inteiro. A educação não pode ser meramente
intelectual, deverá ser também física; a instrução profissional não pode visar
apenas um único ofício, deve também ser generalizante, em um primeiro
momento, e, depois, em um segundo momento de especialização, deve ser
complementar e harmonizante [...] (GALLO, 1995, p. 97-98).

Sébastien Faure, seguidor de Robin, é o expoente da segunda experiência de
pedagogia libertária nas bases de uma educação integral trazida por Gallo (1995). Tal
experiência, segundo o autor, na França, recebeu o nome de La Rouche (“A Colméia”). Faure
propôs a escola da liberdade e do pleno desenvolvimento da criança, onde se pretendia formar
seres humanos completos, com vistas a superar a dicotomia da sociedade capitalista, que
oferece uma educação diferenciada, portanto incompleta, ao filho do burguês e ao filho do
operário, detendo-se para tanto, mais à educação profissional e moral do que à educação
intelectual.
No que tange à linha marxista, para Manacorda22 (2010 apud Maciel, 2014), as
questões pedagógicas não são o cerne de reflexões sistemáticas pelos seus precursores, que
nos deixam um legado a esse respeito por meio de abordagens ocasionais em Marx e Engels.
Para Maciel (2014), no Brasil, o marxismo chega no início do século XX, mas é abafado pela
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Paul Robin (França, 1837-1912), segundo Gallo (1995), é o principal nome da pedagogia libertária do século
XIX, pois foi o primeiro a trabalhar, na prática, as questões educacionais teóricas que vinham sendo discutidas
nos meios socialistas.
22
MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. 2. ed. Campinas, SP: Alínea editora, 2010.
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predominância do anarquismo. No entanto, com a criação do Partido Comunista Brasileiro
(PCB), em 1922, uma perspectiva pedagógica em linhas próprias começa a surgir.
Faz-se importante, para este movimento, um processo formativo que dê conta das
dimensões

da

educação

corporal,

educação

intelectual

e

educação

tecnológica

(MARX/ENGELS23, 2004 apud Maciel, 2014) de forma articulada, reconhecendo a
integralidade humana. Maciel (2014) salienta o trabalho com um papel preponderante no
processo educativo em Marx, tendo em vista seu potencial para dar conta das três dimensões
assinaladas, de forma a preparar os estudantes/trabalhadores para enfrentar os desafios da
sociedade capitalista. Assim:
Com base nesta concepção de formação humana, entendemos que a proposta
de educação integral dos trabalhadores, pela via marxista, articula em sua
prática alguns elementos importantes: não separação da escola da sociedade,
porém entendendo-a numa perspectiva dialética, ou seja, reconhecendo suas
contradições; a construção do trabalho de maneira coletiva, percebendo a
importância dos diversos sujeitos envolvidos no processo; relevância da
socialização do conhecimento historicamente acumulado - não se trata de
qualquer conhecimento; abordagem que integre os diversos campos do
saber; desenvolvimento do trabalho docente de forma integrada,
possibilitando um espaço de troca constante das experiências acumuladas em
outras vivências (MACIEL, 2014, p. 42).

Em relação à perspectiva liberal, Coelho (2009) aponta a Escola Nova como a
principal representação dessa corrente. Para Cavaliere (2010), nela se destaca 24 Anísio
Teixeira, por sua significativa elaboração teórica e técnica, com vistas à ampliação das
funções da escola e o seu fortalecimento como instituição. A autora afirma ainda que as
correntes liberais encapavam a educação integral visando à reconstrução das bases sociais
para o desenvolvimento democrático, que poderia se dar apenas por meio de indivíduos
intencionalmente formados para a cooperação e participação.
Em Cavaliere (2010), temos que as reformas educacionais no Brasil nos anos
1920 tenderam a incorporar uma concepção de escola com tarefas e responsabilidades
ampliadas, além de se aterem à expansão da escolarização. A autora chama a atenção para
uma série de ambiguidades que se delinearam naquele período e que acompanharam o
pensamento liberal por mais três decênios, orientando-se no caminho para a identificação da
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MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos sobre educação e ensino. 4. ed. São Paulo: Centauro, 2004.
Por este motivo, enfocamos nesta figura, apesar de ela não se configurar na única a difundir a concepção
liberal. Para aprofundamento desta concepção, conferir: CURY, Carlos Roberto Jamil. Ideologia e educação
brasileira: Católicos e Liberais(1930-1935). 5. ed. São Paulo: Cortez e Associados, 1995. 201p .
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gênese do desenvolvimento da concepção de educação integral no Brasil, especialmente na
obra de Anísio Teixeira.
As formulações de Anísio sobre uma nova escola surgiram no contexto da
contradição entre a abordagem sanitária do analfabetismo e a visão liberal e, amparadas pelo
pensamento de Dewey25, suscitaram a superação da abordagem mencionada. Desloca-se a
bandeira da alfabetização com seu conteúdo moralizador, para a defesa de uma educação de
caráter formativo mais amplo e democrático, o que apareceu no “Manifesto dos pioneiros da
Educação Nova de 1932”, que defendia o direito do indivíduo a uma educação pública ao
encontro das diversas dimensões de sua formação (CAVALIERE, 2010). Conforme a autora,
a educação integral, assim, surgiu como um contraponto no seio do processo de expansão da
educação pública no Brasil, tendo sido desenvolvida com consistência teórica durante as
décadas de 1920 e 1930, a partir do contato com o pragmatismo americano.
Em 1931, como diretor da Instrução Pública do Distrito Federal (DF) no governo
Pedro Ernesto, Anísio, “denuncia a finalidade restrita da escola elementar de preparar para a
matrícula no ginásio e na faculdade e não de formar o indivíduo” (CAVALIERE, 2010, p.
253), procedendo à reorganização da Instrução Pública do DF e implantando um
aparelhamento que permitisse a ampliação efetiva do raio de ação da educação escolar.
No contexto de 1939, Teixeira (1967) atribui o progresso ocorrido na época, à
aplicação da ciência à civilização humana, que, além de ter promovido uma transformação
material no mundo, trouxe uma nova mentalidade, pois, com a nova civilização material, a
velha ordem social e moral foi abalada. Essa nova mentalidade, para o autor, determinou que
a nova ordem de coisas passasse de estável e permanente à dinâmica, fazendo com que o
homem passasse a ver tudo em função dessa mobilidade. Correlacionando o referido
progresso com a escola, ele pontua:
Transforma-se a sociedade nos seus aspectos econômicos e sociais, graças ao
desenvolvimento da ciência e com ela se transforma a escola, instituição
fundamental que lhe serve, ao mesmo tempo, de base para sua estabilidade,
como de ponto de apoio para a sua projeção (TEIXEIRA, 1967, p. 27).

Nessa ordem de mudança e revisão, Teixeira (1967) assinala que o conceito da
escola tradicional se altera profundamente, pois é preciso preparar o homem para indagar e
resolver por si os seus problemas. E a escola deve ser construída, não como preparação para
um futuro conhecido, mas muito desconhecido. É necessária uma nova escola para um novo
25

John Dewey (Estados Unidos 1859-1952), filósofo e pedagogo norte-americano, expoente máximo da escola
progressiva americana na primeira metade do século XX.
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homem, portador de novos hábitos de adaptabilidade e ajustamento, imerso numa progressão
geométrica com que a vida está a mudar através do ciclo de aplicação da ciência à vida.
Para Teixeira, “não seriam, pois, precisas outras razões que as da profunda
modificação social por que vamos passando para justificar a alteração profunda da velha
escola tradicional - preparatória e suplementar - na escola progressiva de educação integral”
(1967, p. 36), e explica esta necessidade:
[...] a vida de família já não é, como em outros tempos, uma
instituição de educação integral, e a vida social tornou-se tão
eminentemente complexa que oferece à criança, para sua visão e
análise, apenas aspectos fragmentários do seu todo; por outro lado,
essas instituições ganharam uma certa velocidade de transformação,
que não lhes permitem ser conscientes de sua ação educativa. Não só
essa ação é mais vaga e menos direta, como a velocidade de
transformação lhes impede exercê-la com lucidez e consciência
(TEIXEIRA, 1967, p. 39).

Neste contexto de fracasso por que passam as instituições tradicionais de
educação, o autor explica a necessidade de a escola se apropriar, em grande parte, das funções
da família e do meio social, ganhando responsabilidades dobradas. Para ele, esta
reorganização demanda em se trazer a vida para a escola, que deve ser o lugar onde a criança
viva plena e integralmente, pois, só vivendo a criança adquirirá os hábitos sociais e morais
dos quais precisa para ter uma vida feliz e integrada no meio dinâmico e flexível em que se
encontra.
Sob a ótica de fundamentos psicológicos da aprendizagem, Teixeira (1967) nos
esclarece que, para ter uma função integral de educação, a escola deve organizar-se de forma
que a criança encontre nela um ambiente social em que possa viver plenamente, não podendo,
assim, ser uma simples classe de exercícios intelectuais especializados. Dessa forma, a escola
é transformada em um centro onde se vive e não em um centro onde se prepare para viver.
Neste contexto, conforme Dewey, Teixeira (1967) sinaliza não ser mais o adulto a
governar a escola, com seus interesses, sua ciência e sua sociedade, mas a criança, com suas
tendências, seus impulsos e projetos, pois, sua vontade é indispensável para que o
aprendizado seja real e integrado à própria vida. Não reconhecer isso, segundo o autor, é o
grande erro da escola tradicional, que se isola da vida, não percebendo o sentido que a matéria
tem na vida real, tornando-se um ambiente artificial em que se prepara o espírito para uma
vida estritamente intelectual. A escola tradicional provoca um isolamento da atividade
escolar, desligando-a do sentido natural que têm na vida, quando deve ser integrada à própria
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vida, provocando ligações entre as experiências que ocorrem nela e aquelas que acontecem
fora dela.
Anísio trabalha na UNESCO em 1946 e logo assume o cargo de Secretário de
Educação e Saúde da Bahia, quando implantou CECR nesse estado, uma escola pública de
horário integral, experiência esta que será descrita com mais detalhes no tópico que se segue.
Fora relator do Plano Nacional de Educação (PNE) de 1962, que previa a instauração do dia
completo para as duas últimas séries do ensino primário; a expansão do dia letivo de seis
horas para o ensino médio; a inclusão de artes industriais no programa da 5ª e da 6ª série; e o
diferencial do ensino superior contando com pelo menos 30% de alunos e professores de
tempo integral. Previa, ainda, uma escola de tempo integral nos moldes do CECR para
localidades a partir de dois mil habitantes. As propostas de Anísio Teixeira não lograram
continuidade após seu afastamento da vida política brasileira, na ditadura militar iniciada em
1964. Sua concepção de educação integral só iria engendrar novas ações nos anos 1980, com
a implantação dos CIEPs no Rio de Janeiro, experiência idealizada pelo antropólogo Darcy
Ribeiro, que será detalhada no próximo tópico deste estudo (CAVALIERE 2010).
1.2

Educação integral em tempo integral na contemporaneidade

O tema da educação integral, na contemporaneidade é constantemente associado
ao tema do tempo integral, muitas vezes de forma dissociada da concepção de educação mais
completa cavada na Paidéia Grega, estabelecendo-se outros parâmetros para essa visão, sob a
ótica do aluno e de sua educação/formação.
Antes de adentrar nas concepções de “educação integral” que pairam sob o
cenário brasileiro atual, é interessante salientar que, ao justapor esta expressão à de “educação
em tempo integral”, já podemos sinalizar o sentido diferente que o termo “integral” assume
em cada uma. Enquanto na primeira, ele se refere à “integralidade da formação humana”, na
segunda faz inferência à “integralidade do tempo” que a educação irá ocupar em determinada
ampliação da jornada escolar. Percebemos, assim, que essas expressões não são sinônimas.
A expressão “educação em tempo integral” também carrega uma redundância, já
que nos educamos ao longo da vida, o tempo todo; seja na escola, na família, na rua, e em
todos os turnos; de manhã, de tarde, de noite. Mas em se tratando da educação integral
escolar, é necessário reconhecer e operar com as especificidades que isso impõe,
reconhecendo que uma ampliação da jornada escolar não implica uma educação integral, mas
pode favorecê-la, na medida em que, num maior período de escolaridade, pode se
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potencializar o desenvolvimento das várias dimensões de formação humana. Além disso, a
expressão educação em tempo integral, no seu sentido escolar, pode referir-se a “mais
educação” em uma determinada ampliação da jornada escolar, mas não necessariamente a
“mais de uma educação integral”. Paro esclarece:
O tema Educação Integral em Tempo Integral já evidencia algo relevante,
pois não confunde a educação de tempo integral, ou a extensão do tempo de
escolaridade, com educação integral. É preciso que este ponto fique muito
claro, para separarmos de vez uma tendência que entende que a extensão do
tempo de escolaridade seja apenas isso: fazer em mais tempo aquilo que já se
faz hoje. Isso pode ser extremamente perigoso, porque nós podemos
simplesmente estar aumentando a desgraça, dando mais da mesma coisa.
Então, para evitar este problema, o tema, como está apresentado, já realiza
essa distinção, ou seja, não se quer pensar somente em educação em tempo
integral como uma bandeira de luta, mas articular essa extensão a uma
concepção de educação integral (PARO, 2009, p. 13).

Assim, ao remetermo-nos a uma educação integral em tempo integral, com base
em Coelho (2011) e Cavaliere (2007), partimos do princípio de que é necessário que a escola
considere todas as dimensões dos indivíduos para que o processo educativo seja coerente com
a integralidade das dimensões humanas, pois não é possível que o sujeito, num dado
momento, seja apenas um sujeito cognitivo: ele é um sujeito cognitivo, físico, emocional,
dotado de interesses e necessidade. A ampliação do tempo no contexto escolar precisa ser
pensada com o intuito de que haja mais possibilidades de trabalho com as múltiplas
dimensões de formação humana, o que não faz com que, no tempo dito regular, devam ser
trabalhadas apenas algumas dimensões ou umas, em detrimento de outras. A ampliação do
tempo escolar potencializa diferentes dimensões humanas, visto que o tempo dito regular
prioriza um ensino conteudista, que foca na dimensão cognitiva. Assim, “caso a escola de
tempo integral apenas reproduza a escola convencional, o efeito será a potencialização dos
problemas de inadaptação” (CAVALIERE, 2007, p. 1020), pois, é “entendendo-se mais
tempo como oportunidade de uma outra qualidade de experiência escolar, que a escola de
tempo integral pode trazer alguma novidade ao sistema educacional brasileiro” (p. 1022).
Para tanto:
Se vai ser uma escola de tempo integral ou uma instituição maior e mais
complexa de tempo integral não sei, mas que certamente precisamos pensar
num conceito para negar este que está ai, precisamos. O que está aí é uma
escola à qual se vai, pretensamente, para aprender matemática, física,
geografia, etc., mas à qual não se vai para aprender a dançar, a cantar, a
brincar, a amar, a discutir política, a conviver com o outro, a ser
companheiro, etc. E não me venham com a conversa de temas transversais
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porque esses outros elementos da cultura são tão centrais quanto os
conhecimentos e informações para a emancipação pessoal e a constituição da
cidadania integral.
Não precisa tirar um milímetro do currículo que aí está, mas por favor, não
minimizem aquilo que é nossa própria vida, o nosso próprio exercício na
condição de humano. Precisamos pensar em métodos que não sejam tão
retrógrados como os que estão por aí. Se a criança só aprende se quiser,
então precisamos saber o que é preciso para levá-la a querer. Para isso é
preciso saber mais sobre psicologia, sobre antropologia, sobre sociologia,
sobre história, sobre a pedagogia de um modo geral, sobre todas as ciências
que dão subsídios à educação e nos deixam mais didaticamente preparados
para lidar com a criança, ou com o ser humano em desenvolvimento (PARO,
2009, p. 19).

Pensamos na ampliação do tempo como possibilitadora do trabalho das dimensões
humanas globais, mas sendo assim, é necessário que haja uma integração do tempo dito
regular com o tempo a mais. É necessário que essa jornada ampliada ou integral seja pensada
e planejada em conjunto, com vistas a oferecer uma educação que considere o indivíduo como
ser humano integral que, se tiver algumas dimensões trabalhadas em detrimento das outras,
não estará sendo considerado humano no contexto escolar. Se a fragmentação das dimensões
humanas for estendida para a educação escolar na lógica da ampliação do tempo, a educação
em tempo integral na escola servirá para reproduzir este problema identificado na educação
escolar.
Considerar o ser humano enquanto sujeito integral é muito mais que oferecer uma
jornada ampliada na escola; é muito mais que derrubar os muros da escola para a cidade embora isso, se articulado ao projeto pedagógico da escola e não for ao encontro da abdicação
da escola como instituição educativa, possa ser interessante - e não é responsabilizar a escola
pela educação integral dos alunos. É simplesmente considerar o sujeito como integral, que
tem o direito de que todas as suas dimensões sejam consideradas no contexto educativo, como
também são naturalmente mescladas nos contextos extraescolares. Isso, obviamente, não tira a
peculiaridade educativa da escola, mas a reconhece como instância consciente das múltiplas
dimensões humanas, que tem em mente a impossibilidade de isolar essas dimensões no
âmbito de uma educação de qualidade.
Cavaliere adverte para o fato de que em cada circunstância histórica, o tempo de
escola está em função de diferentes interesses e forças que sobre ele atuam. Assim, alterar,
reduzir ou ampliar o tempo de escola envolve implicações político-culturais de grande alcance
(CAVALIERE, 2002b). Tais forças são possuidoras de diversas naturezas, como o tipo de
cultura familiar predominante, a visão sobre a formação geral da criança e do adolescente, o
tipo de associação entre escola e políticas públicas de assistência ou de preparação para o
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trabalho. Algumas se relacionam ao bem-estar das crianças, outras, às necessidades do Estado
e da sociedade e outras, à rotina e ao conforto dos adultos (pais ou professores). O tempo
escolar, assim, assume uma dimensão cultural, não devendo ser tratado de forma meramente
administrativa ou organizacional (CAVALIERE, 2002b).
O tempo de escola, para Cavaliere (2002b), é caracterizado por diferentes
dimensões. No trabalho em pauta, a autora assinala três níveis: o de caráter “macroestrutural”,
constituído pela duração do ciclo de escolarização, sua organização em etapas e
obrigatoriedade; o de cunho “intermediário”, constituído pela duração e organização da
jornada, da semana e do período letivo; e o de nível “microestrutural”, da dinâmica do tempo
de trabalho do professor com os alunos. Ela ainda identifica dimensões como o tempo do
aluno, do professor, dos funcionários de apoio, da família, da comunidade circundante, do
ensino em sentido estrito, o que se passa na escola, o referido à escola, mas que não se passa
nela. Segundo ela, essas dimensões comportam diferentes abordagens e seu conjunto expressa
o caráter relacional e relativo ao tempo escolar.
Focalizando a ampliação do tempo escolar no sentido do tempo diário de
permanência dos alunos na escola, Cavaliere esclarece:
A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e justificada de
diferentes formas: (a) ampliação do tempo como forma de se alcançar
melhores resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior
exposição desses às práticas e rotinas escolares; (b) ampliação do tempo
como adequação da escola às novas condições da vida urbana, das famílias e
particularmente da mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da
mudança na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da
escola na vida e na formação dos indivíduos (CAVALIERE, 2002b, p.
1016).

Apesar disso, Cavaliere (2007) aponta para quatro concepções de escola de tempo
integral, diluídas ou misturadas nos projetos em desenvolvimento no Brasil: a de “cunho
assistencialista”, para os desprivilegiados, que terão através dela suas deficiências supridas; “a
autoritária”, como prevenção à violência e à delinquência nas ruas; a“democrática”, de papel
emancipatório, com vistas ao aprimoramento cultural, com o aprofundamento dos
conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas; e a“multissetorial”, em que a
ampliação do tempo pode e deve ocorrer fora da escola, através de parcerias com
organizações não-governamentais, presumindo ser o Estado incapaz isoladamente de garantir
uma educação ao mundo contemporâneo. Essa concepção, conforme Cavaliere (2007), é a
defendida por alguns projetos governamentais de escolas de tempo integral que surgiram a
partir de 2003, justificados pelo fato da pouca adequação dos equipamentos escolares. A
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necessidade da educação ser multifacetada, incorporando diversos tipos de organizações
sociais, é outra justificativa dessa concepção de escola de tempo integral, conforme a autora.
Reconhecendo o direito constitucional à educação, cabe ao Estado, maior
investimento na escola pública, ao invés da conformação da atuação da iniciativa privada ou
da sociedade civil, que o exime de suas responsabilidades. “A participação de organizações e
instituições não-governamentais na oferta de uma educação integral pode acontecer, desde
que não promova a desvalorização e descentralização da escola, e sim o seu fortalecimento
enquanto instituição educativa” (CAVALIERE26, 2007apud AZEVEDO; COELHO; PAIVA
2014, p. 53).
Porém, Cavaliere adverte:
O modelo [...] centralizado na instituição escolar, ou seja, de escola de tempo
integral e não de aluno em tempo integral, também não está livre do espírito
assistencialista do “atendimento”. Mas é preciso lembrar que a escola é, por
natureza, a instituição do aluno e para o aluno. Com todas as suas limitações,
é a instituição onde o aluno é sempre a parte principal, onde seu lugar é um
direito constitucional. Dependendo de sua proposta, pode vir a ser o local
primordial de vida das crianças, onde estas se auto-reconheçam e sejam
reconhecidas, onde seus direitos e deveres sejam acordados e respeitados,
onde sejam, efetivamente, as protagonistas do processo educacional
(CAVALIERE, 2007, p. 1031).

Ela ainda sinaliza que a manutenção da escola tal como é - precária e quase
sempre desinteressante - e o planejamento de atividade complementares no contraturno fora
da escola consistem em uma espécie de abdicação da escola, como se se reconhecesse que ela
não tem solução, pois, para Cavaliere:
É a construção 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. 1031).

A vertente do modelo de organização da ampliação da jornada escolar que tende a
investir em mudanças no interior das instituições escolares, em condições compatíveis com a
presença de alunos e professores em tempo integral é posta por Cavaliere (2009) como
“escola de tempo integral”. Já aquela que tende a articular instituições e projetos da
sociedade, oferecendo atividades preferencialmente fora do espaço escolar, é nomeada por ela
26
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de “aluno em tempo integral”. As propostas que ampliam o tempo educativo das crianças em
espaços fora da escola resolvem as dificuldades advindas do confinamento, especialmente
quando as instalações não são próprias, mas trazem o risco da fragmentação da ação educativa
e sua perda de coerência e sentido (CAVALIERE, 2013).
Ao discorrer sobre o binômio “educação integral - ampliação da jornada escolar”
em sua relação com a categoria aluno, Coelho (2011) também destaca duas concepções de
educação integral vigentes hoje. Uma que trabalha com atividades no contraturno, através de
parcerias que pretendem a melhoria da autoestima das crianças, adolescentes e jovens,
concepção esta de caráter mais assistencial do que educacional, próxima às concepções de
cunho “assistencialista” e “multissetorial” postas por Cavaliere (2007). Essa proposta é
condizente com o modelo de organização da ampliação da jornada escolar aluno em tempo
integral (CAVALIERE 2009). E uma segunda, a que aposta na educação integral como
formação completa, iniciando na escola e tendo o aluno como foco, que se aproxima da
proposta de ampliação da jornada escolar, escola de tempo integral, posta por Cavaliere
(2009).
Coelho e Portilho (2009) fazem distinção entre a concepção sociohistórica de
educação integral e a contemporânea. Enquanto a primeira tem por base a formação humana
multidimensional, ou seja, aquela que destaca a formação humana em suas múltiplas
possibilidades de desenvolvimento (AZEVEDO; COELHO; PAIVA, 2014); a segunda,
construída ao longo dos séculos XX e XXI, tem a escola como mais um equipamento
educativo, ao lado da potencialidade das cidades e da integração com serviços como o de
assistência social.
Na perspectiva de Coelho:
[...] consideramos educação integral o trabalho educativo que entretece as
várias possibilidades de conhecimento e saberes que consolidam, sóciohistoricamente falando, a formação humana. Essa formação se dá, não só,
mas também na escola e, nesse espaço, ela é formal e intencional [...]
(COELHO, 2014, p. 186).

Já em relação à perspectiva contemporânea, a educação integral, para Coelho,

[...] é entendida num espectro amplo, que inclui uma maior integração entre
os espaços formais de ensino e a cidade, o território em que habitam e sugere
que essas instituições se abram para o seu entorno, no sentido de assumir
funções para além das estritamente pedagógicas. Em outras palavras,
funções sociais que, ao extrapolar essa sua natureza primeira, emprestam-lhe
um caráter mais assistencial, de proteção social. [...] (p. 187).
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[...] nesse contexto [...] contemporâneo, a perspectiva de formação humana
para a educação integral não está presente, necessariamente. Em outras
palavras, ao propor, apoiar e reforçar a ampliação das funções da escola para
além daquelas que historicamente a constituíram, a concepção
contemporânea pode afastar-se de uma visão mais completa e
multidimensional da formação do ser humano, no sentido pedagógico e
crítico-emancipador do termo (COELHO, 2014, p. 188).

Acreditamos que seja válido propiciar oportunidades educativas nos espaços
extraescolares, se articuladas ao projeto pedagógico das escolas, com vistas a potencializar a
educação que se torna mais significativa quando relacionada à realidade dos alunos. Coelho
(2014), inclusive, reconhece o caráter aparentemente promissor para a instituição escolar, da
relação escola-território, na medida em que o trabalho além dos muros proporciona novos
olhares para o próprio fazer educativo. No entanto, a autora chama a atenção para o fato de
essa visão operar com um olhar bastante míope para a realidade escolar e, ao contrário,
extremamente benevolente para com a(s) cidade(s), como se estas, por si só, educassem em
todos os sentidos do termo.
Para Coelho (2010 apud Azevedo; Coelho; Paiva, 2014) são necessários alguns
parâmetros pedagógicos, administrativos e estruturais para a oferta da educação integral na
escola pública: a ampliação da jornada escolar diária; o planejamento e a realização de
atividades significativas para além do currículo regular; uma estrutura física que possibilite a
permanência dos educandos em tempo integral e profissionais capacitados para tanto; o que
não significa que as atividades não possam ser desenvolvidas em outros espaços educativos,
ou que outros especialistas não existentes no espaço formal de ensino não possam ofertar
atividades para os alunos, mas que as atividades devam ser realizadas com todos os alunos,
vinculadas a um objetivo e contempladas no projeto pedagógico da instituição e que as
atividades desenvolvidas pelos especialistas devam ser acompanhadas pelo professor e
presente no projeto pedagógico. Assim,
Não basta simplesmente ampliar o tempo em que os educandos permanecem
na escola, é preciso fazer desse tempo ampliado um tempo de qualidade e
não somente um tempo de quantidade. Quando se amplia o horário escolar e
oferta atividades fragmentadas aos alunos, ou seja, atividades que não
dialogam entre si, bem como quando não ocorre diálogo entre os professores
envolvidos nessa proposta, o tempo ampliado torna-se unicamente um tempo
quantidade. Ao contrário, para que a ampliação da jornada escolar se
configure em tempo qualidade, é necessário haver diálogo tanto entre as
atividades ministradas quanto entre os educadores. A divisão turno versus
contraturno, em que oferece os conteúdos do Currículo Básico Comum de
ensino em um turno e no turno oposto realiza atividades complementares
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com os alunos, dinâmica esta que podemos evidenciar em inúmeras
experiências de tempo integral, é um dos grandes limites da proposta de
educação em tempo integral. Isso porque, em muitos casos, as atividades do
turno e do contraturno são complementares, mas não se complementam
(COELHO27, 2004 apud AZEVEDO; COELHO; PAIVA, 2014, p. 54).

Para além dessa visão sociohistórica de educação integral que discutimos aqui,
encontramos autores que se inscrevem na perspectiva contemporânea descrita por Coelho
(2014), Coelho; Portilho (2009) e Azevedo; Coelho; Paiva (2014), ótica essa condizente com
a concepção de escola de tempo integral “multisetorial” de Cavaliere (2007), com o modelo
de organização da ampliação da jornada escolar “aluno em tempo” integral (CAVALIERE
2009). O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Educação Comunitária
(CENPEC) e a pesquisadora Guará (2009) defendem a proposta “multisetorial” de educação
integral, que se justifica pelo fato das escolas serem carentes de equipamentos, espaços e
pessoal para ofertar o tempo integral (AZEVEDO; COELHO; PAIVA, 2014). Guará (2006)
propaga a educação integral como formação integral, no sentido do desenvolvimento
integrado das faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, resgatando a formação
do homem em sua totalidade. Ela a entende como direito de toda criança ao desenvolvimento
e proteção integral e como possibilidade de inclusão social que pressupõe a articulação com
as demais políticas sociais (GUARÁ 2009).
Podemos pensar a educação integral sob a ótica do direito, considerando que
a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e a
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB indicam a
obrigatoriedade da oferta pública de educação para todas as crianças e
adolescentes. Assim sendo, a educação integral se assenta na concepção de
proteção integral definida legalmente, que reconhece a situação peculiar de
desenvolvimento da criança e exige uma forma específica de proteção,
traduzida em direitos tanto individuais quanto coletivos, que possam
assegurar seu pleno desenvolvimento (GUARÁ, 2006, p. 20).

A autora chama a atenção para a necessidade da conjugação de experiências
escolares e extraescolares que propiciem a conexão entre os saberes. Reconhecendo que os
processos educativos ocorrem em diferentes lugares, ela coloca que a proposta de educação
integral como articulação de saberes a partir de projetos integradores, demanda a articulação
das redes institucionais operando de forma compartilhada e complementar com os programas
e as políticas (GUARÁ, 2006).
27
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Também defende a educação integral sob a tônica do tempo integral, com base na
justificativa de que as crianças e famílias de classe média já possuem acesso ao ensino em
período completo. Assim, é necessária, sob o amparo da lei, a aceleração de propostas de
educação em tempo integral. Segundo ela, o aumento do tempo de estudo deve ser
acompanhado da ampliação do acesso aos espaços de apropriação da cidade e de seus saberes
para que o projeto educativo não seja engessado e limitado.
Outra pesquisadora que opera na perspectiva contemporânea é Moll (2012), que
até reconhece a necessidade de se qualificar e ampliar as condições da escola em termos de
infraestrutura. Porém, ela defende a constituição de territórios educativos que se expandam a
partir e para além dela, pois “[...] essa perspectiva apresenta-se na contramão da segregação
em que vivem milhões de crianças, adolescentes e jovens no Brasil, desnaturalizando a
compreensão de uma „educação em tempo integral‟ que deva ocorrer em uma "escolainstituição-total" (MOLL, 2012, p. 138; 2013, p. 61) A visão de Moll se inscreve na superação
da educação centrada unicamente no espaço e nos recursos pedagógico-didáticos da escola,
com vistas ao “território educativo” e à “cidade educadora”, na abertura da escola para outros
espaços e recursos presentes no bairro e na cidade. A autora acredita que esse processo produz
respostas para a crise paradigmática que a educação escolar vem atravessando, sem retirar da
escola e de seus profissionais a centralidade da ação educativa. A escola, assim, torna-se um
equipamento social, que permite uma rede de conhecimentos e políticas públicas em prol da
formação humana integral. Ela não é “o lugar privilegiado do saber”, mas o lócus de
articulação de saberes, espaços, redes de cooperação social (MOLL, 2013).
Entendendo que o tempo de escola constitui-se em função de forças de diversas
naturezas, não devendo ser reduzido ao tratamento meramente administrativo e organizacional
(CAVALIERE, 2002b), reconhecemos que, na perspectiva contemporânea, ele está em função
de interesses e forças (CAVALIERE, 2007), já em suas intenções primárias, que não vão ao
encontro da educação integral em tempo integral. Isso porque, ao defender a educação escolar
fora da escola como alternativa para a falta de espaços em seu interior, de investimentos em
sua estrutura e de profissionais preparados para sua consecução, o ponto de partida não é as
dimensões de formação a serem desenvolvidas com vistas a uma educação integral, mas os
espaços disponíveis para a realização de atividades no contraturno escolar. Da mesma forma,
quando se propõe parcerias público-privadas e a intersetorialidade como meios para a
consecução da educação integral em tempo integral, nos deparamos com sua materialização a
partir de propostas que nem sempre foram planejadas considerando as referidas dimensões de
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formação, que carregam em seu bojo diversas concepções de educação, quando possuem
essas concepções claras e definidas.
Pelos motivos citados, inferimos que a perspectiva contemporânea se inscreva não
na linha de educação integral em tempo integral na qual se faz “o mesmo em mais tempo”,
mas na qual se faz “menos em mais tempo”. Isso porque, como veremos nas propostas e
experiências nessa linha, os sujeitos a ministrar as atividades não são professores preparados
pedagógica e didaticamente para tanto e há grandes dificuldades para o arranjo de territórios
educativos nas cidades que possam se configurar em espaços para a realização de atividades
todos os dias da semana, em consonância com as diversas dimensões de formação humanas,
até porque,
[...] a defesa da concepção de educação integral multissetorial, condizente
com a lógica da política neoliberal, pode originar um entendimento de que a
escola pública é incapaz de promover uma formação integral aos alunos,
sendo, portanto, necessário solicitar o auxílio da iniciativa privada e da
sociedade civil (AZEVEDO; COELHO; PAIVA, 2014, p. 53).

Além disso, o caráter assistencial impresso nas propostas de educação integral em
tempo integral na lógica contemporânea pode levar a um risco posto por Paro et. al (1988). Os
autores dissertam sobre uma questão geral que permeia as propostas de escola pública de
horário integral como um todo: a atribuição de função solucionadora dos problemas sociais da
escola, o que nos parece se alinhar à ótica posta por Guará (2006; 2009). Paro et.al explica:
Dessa perspectiva, tendem a se hipertrofiar as funções supletivas que a
escola é chamada a desempenhar - o fornecimento da alimentação, o
atendimento médico-sanitário, a guarda de crianças para que os pais possam
trabalhar - e a se atrofiar o trabalho pedagógico propriamente dito. Ao
apontar esta questão não estamos aderindo dogmaticamente a uma postura
técnico-profissional segundo a qual cabe à escola ensinar e nada mais. Ao
contrário, é preciso considerar as novas exigências que a sociedade faz à
instituição escolar cabendo encará-la de uma perspectiva mais ampla. Mas,
ao fazê-lo, é importante não cair na armadilha de confundir essa mirada mais
abrangente com medidas paliativas que, além de não representarem um
enfoque mais sério dos problemas estruturais geradores da pobreza, acabam
por prejudicar as atividades pedagógicas que a escola se propõe desenvolver
(PARO et al, 1988, p. 19).

Assim, pelos motivos explicitados por Cavaliere (2007; 2013) e por Coelho
(2011; 2014), optamos por nos orientar pela concepção sociohistórica de educação integral em
tempo integral, que tem por base a formação humana multidimensional (COELHO;
PORTILHO, 2009). Essa concepção aposta na educação integral como formação completa,
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iniciando na escola e tendo o aluno como foco (COELHO, 2011) e se aproxima da proposta
de ampliação da jornada escolar escola de tempo integral, posta por Cavaliere (2009).
Entendemos, porém, que a educação integral não se dá apenas na escola e não se
constitui apenas a partir de saberes escolares ministrados por professores. Ao contrário, como
já foi dito, ela se dá em todos os lugares e a todo tempo, mas sendo escolar e formal, possui
um caráter intencional e pedagógico, cuja abdicação pode se configurar em “menos do
mesmo” que se oferece nos turnos regulares. “Mesmo” esse criticado pelas concepções
contemporâneas. Além disso, não estamos a eximir as possibilidades educativas dos espaços
extraescolares. Reconhecemos a potencialidade dessa articulação se inserida no projeto
pedagógico das escolas, mas reconhecemos também a dificuldade da escola em abrir-se para
além de seus muros, muitas vezes, não por opção dos professores ou pela opção da escola por
um engessamento, mas por fatores que condicionam certas práticas, como: avaliações internas
e externas, parâmetros curriculares que focam na dimensão cognitiva, ou mesmo a falta de
recursos materiais e humanos para o transporte das crianças e dos adolescentes. Entendemos
que fugir dos entraves que pairam sob a escola para uma educação integral, que não são
exclusivos do tempo integral, positivando as atividades extraescolares, não resolve os
problemas; ao contrário, pode contribuir ainda mais para uma fragmentação da educação.
Assim, nos complementa Coelho:
[...] há um pensamento contemporâneo - pós-moderno? -, que constata,
descreve, evidencia, mas que se recusa a “colocar a mão na massa”, no
sentido de manipular substâncias outras que tentem uma cura para as
“doenças” que assolam a educação escolar e também a não escolar
(COELHO, 2014, p. 195).

Entendemos que a defesa por uma educação integral de forma a considerar as
necessidades de mudanças no interior da escola e de sua lógica organizativa antes de se buscar
caminhos extraescolares para sua concretização não significa a defesa por uma escola
instituição-total, como posto por Moll (2012). Ao contrário, primamos por investimentos na
estrutura da escola, em profissionais preparados para reconhecerem os alunos como seres
humanos multidimensionais e, principalmente, por propostas de educação integral em tempo
integral planejadas para este fim, e não emprestadas de outras políticas que possuem outras
responsabilidades e especificidades. Não que não possa haver uma interlocução, mas daí a
responsabilizar outras áreas e outros sujeitos, que não o Estado e profissionais preparados
para a docência, já não faz parte da educação integral em tempo integral fundamentada na
perspectiva que adotamos.
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Tendo em vista o apanhado histórico-conceitual aqui posto e a opção teórica deste
estudo, vamos agoraao encontro de importantes experiências de educação (em tempo) integral
engendradas no cenário educacional brasileiro.

1.3

Experiências de educação integral em tempo integral

Um dos princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais Educação,
é a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral como inspiradoras da
educação integral na contemporaneidade (BRASIL, 2010a). O documento “Educação integral:
texto referência para o debate nacional” (BRASIL, 2009b), ao contextualizar historicamente a
educação integral na educação brasileira, se reporta a quatro experiências engendradas em
nosso país: de um lado, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), em Salvador, e os
Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro, experiências
desenvolvidas no século passado nas décadas de 1950 e 1980 respectivamente. De outro lado,
as experiências28 desenvolvidas no âmbito do Programa Bairro-Escola, em Nova Iguaçu, e do
Programa Escola Integrada, em Belo Horizonte, ambas no século atual. Tais experiências
também foram citadas no documento “Caminhos para elaborar uma proposta de educação
integral em jornada ampliada” (BRASIL, 2011). Aquele documento ressalta ainda que
“mediante a complexidade do cenário educacional brasileiro, não se tem a pretensão de
transplantar experiências, mas a de tomar acontecimentos desencadeados em tempos e
espaços sociohistóricos diferentes, como inspiradores de novas construções” (BRASIL,
2009c, p. 17).
Moll (2012) também reconhece as experiências empreendidas por Anísio Teixeira
e Darcy Ribeiro no século XX como marcos significativos no tocante à educação em tempo
integral, compreendida como educação escolar de dia inteiro. A autora aponta ainda para a
necessidade de resposta ao desafio de ampliação das horas diárias de escola que o legado
deixado por eles impõe à contemporaneidade, conferindo legitimidade ao PME ao se remontar
a Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro:
para eles, o esforço para a desnaturalização da “escola de turnos”, desonesta
segundo Darcy , insuficiente segundo Anísio, e para construção da escola de
dia inteiro, compõe-se como condição para fazer frente às profundas
desigualdades sociais convertidas em desigualdades educacionais
[...](MOLL, 2012, p. 60).
28

O referido documento (BRASIL, 2009c) justifica que essas experiências se valem de parceiras, e sua citação se
deve ao fato da presença de seus representantes no grupo de trabalho de construção do texto em pauta.
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Esta autora também menciona como fontes inspiradoras para a definição das
linhas estruturadoras do Programa Mais Educação, as duas outras experiências elencadas para
exposição neste tópico.
Essas razões justificam o recorte efetuado na medida em que dá continuidade ao
resgate histórico iniciado no tópico anterior e, ao mesmo tempo, confere foco às ideias e
práticas inspiradoras para a construção do Programa que nos propomos analisar. Esse
movimento se faz estratégico antes de entrarmos na proposta do Programa, pois nos permite
entender os condicionantes aos pressupostos e metodologias definidos como sua base.
Partindo da descrição em uma ordem cronológica, iniciamos com o Centro
Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), idealizado e implantado por Anísio Teixeira - na
época, Secretário de Educação e da Saúde da Bahia - inaugurado parcialmente em 1950, em
Salvador (BA), sob a gestão do governador Otávio Mangabeira29,em virtude de sua
preocupação com a falta de assistência familiar e social, com a falta de serviços de saúde e de
escolas e com o abandono da infância (EBOLI, 1969). Para Cavaliere (2010), o CECR se
configurava em uma realização, símbolo toda a obra teórica e prática de Anísio Teixeira.
Essa instituição era integrada por professores, além de artistas e artesãos
qualificados. Constituía-se por quatro escolas-classe e uma escola-parque para criançase
jovens dos sete aos quinze anos. As atividades ocorriam entre 7h30 e 16h30. Em relação às
escolas-classe, eram unidades que funcionavam emprédios amplos e modernos, localizados
em quatro bairros da cidade, atendendo a quatro mil alunos em dois turnos (quatro horas cada
turno). Eram compostas por 12 salas de aula cada uma, por áreas cobertas, gabinete médico e
dentário, instalações administrativas, jardins, hortas e áreas livres. Lá se desenvolviam as
matérias de ensino como linguagem, aritmética, ciências e estudos sociais.
De acordo com Eboli (1969), a escola-parque, localizada numa área arborizada,
era composta por sete pavilhões de arquitetura moderna: setor de trabalho (artes aplicadas,
industriais e plásticas); setor socializante (grêmio, jornal, rádio escola, banco e loja); setor de
educação física, jogos e recreação (jogos, recreação, ginástica); setor de extensão cultural e
biblioteca (leitura, estudo e pesquisa); setor administrativo geral (currículo, supervisão e
orientação educativa) e almoxarifado; teatro de arena ao ar livre; setor artístico (música
instrumental, canto, teatro). O centro ainda contava com assistência médico-odontológica aos
alunos e assistência alimentar. Os alunos eram agrupados não só por sua idade, mas por suas
preferências, em turmas de 20 a 30 alunos. Eram objetivos gerais do CECR:
29

Otavio Mangabeira exerceu o cargo de governador do estado da Bahia entre o período de 1947 e 1951.
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a) dar aos alunos a oportunidade de maior integração na comunidade escolar,
ao realizar atividades que os levam à comunicação com todos os colegas ou
com a maioria deles;
b) torná-los conscientes de seus direitos e deveres, preparando-os para atuar
como simples cidadãos ou líderes, mas sempre como agentes do progresso
social e econômico;
c) desenvolver nos alunos a autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a
cooperação, a honestidade, o respeito a si mesmo e aos outros (EBOLI 1969,
p. 20).

A proposta era materializar esses objetivos em um horário ampliado. Sobre isso,
Cavaliere (2010) nos chama atenção para o fato do tempo ampliado ter se tornado uma
necessidade prática da proposta educacional defendida por Anísio Teixeira, em decorrência de
sua concepção abrangente de educação escolar. É assim, “na caracterização de uma escola que
deixa de ser de elite, na busca de uma nova política educacional que leve qualidade para a
escola primária, que ele retoma e desenvolve sua concepção de educação escolar ampliada e
defende o horário integral” (CAVALIERE, 2010, p.255).
Conforme nos informa o documento “Educação integral: texto referência para o
debate nacional” (BRASIL, 2009b), nos anos de 1960, a partir do projeto de escolas-classe e
escolas-parque, através do Plano Humano do Distrito Federal, foram construídos em Brasília
centros na mesma perspectiva do CECR da Bahia. Porém, a concepção de educação integral
de Anísio Teixeira só voltou à tona nos anos de 1980, quando, sob a idealização de Darcy
Ribeiro, foram implementados os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs 30) sob
inspiração dos CECR. Naquele momento31, apesar do sistema educacional brasileiro abarcar
trinta milhões de alunos, deflagrava-se o fracasso educacional numa escola de caráter elitista,
hostil à sua clientela verdadeira, os alunos de camadas populares (RIBEIRO, 1986). O
programa colocava em prática uma proposta de reformulação mais profunda da escola
(CAVALIERE, 2002a). Cavaliere e Coelho (2003) detalham que o primeiro CIEP foi
inaugurado em 1985; depois foram construídos e postos em funcionamento 506 unidades

30

Dos 30 trabalhos enquadrados no agrupamento de análise intitulado “Experiências de educação (em tempo)
integral”, no levantamento realizado por Carvalho et al (2013), foram encontrados treze trabalhos que se referem
direta ou tangencialmente aos CIEPs. São cinco artigos e oito dissertações, entre 2003 e 2010, demarcando,
assim, a importância dessa experiência nas pesquisas no campo da educação integral no Brasil.
31
É importante lembrar que no início dos anos 1980 encontramos, em nosso país, um rescaldo do período
autoritário aliado à influência das ideologias político-revolucionárias, resultando em grande desinteresse pelas
questões da educação escolar por parte das forças progressistas intelectuais e políticas. Assim, entre os governos
eleitos em 1982, o do Rio de Janeiro destacou-se em função de um conjunto de medidas que contribuíram para
romper com a inércia da área, pautando a educação escolar como questão estratégica universal (CAVALIERE,
2002a).
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entre os anos de 1980 e 1990, durante os mandatos do governador Leonel Brizola (19831986/1991-1994).
Ribeiro (1986) demarca que os CIEPs, também denominados de Brizolões, foram
implantados prioritariamente em bairros de baixa renda e de alta densidade demográfica do
Rio de Janeiro. As implantações eram meta do I Programa Especial de Educação (PEE)
durante a primeira gestão do referido governador, e foram retomadas no II PEE, no segundo
mandato.
Nos parece que o programa de escolas de tempo integral atuou em suas duas
fases, como elemento catalisador e formulador de um conjunto de
diagnósticos e propostas para educação que, com a abertura política, vinham
sendo gestados e também recuperados dos períodos democráticos
anteriormente vividos pela sociedade brasileira. Após a interrupção de vinte
anos no pensamento educacional político-prático, provocada pelo regime
autoritário, o PEE teve o papel de retomar esse pensamento, inspirando-se
particularmente nas experiências de Anísio Teixeira no Rio, Bahia e Brasília
(CAVALIERE, 2002a, p. 98).

Projetados por Oscar Niemeyer, suas edificações compreendem três blocos: um
bloco principal com três andares, contendo salas de aula, centro médico, cozinha, refeitório,
áreas de apoio e recreação. Um segundo bloco continha ginásio coberto (também usado como
auditório) e vestiários. E o terceiro, composto pela biblioteca epor moradias para alunos
residentes. O atendimento era entre 8 e 17horas, para crianças de 1ª a 4ª e de 5ª a 8ª séries 32e,
separadamente, de 18 às 22horas para jovens de quatorze a vinte anos, analfabetos ou
insuficientemente instruídos.
A proposta pedagógica dos CIEPs, segundo seu referido idealizador, ia ao
encontro do respeito ao universo cultural dos alunos, valorizando suas vivências e bagagens,
sendo uma ponte entre os conhecimentos práticos adquiridos e o conhecimento formal exigido
pela sociedade. Nesse contexto, o professor era estimulado a visitar a comunidade para
conhecer a realidade dos alunos. Além disso, o recreio e as brincadeiras também eram
consideradas no processo de ensino-aprendizagem. As disciplinas, estabelecidas num contexto
de resgate do papel político da escola pública para os estudantes do período vespertino, eram
língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, história, geografia, ciências e educação
artística. As atividades, no primeiro governo de Leonel Brizola (1983-1986), funcionavam no

32

A 1ª e 4ª séries são os atuais 2º e 5º ano, respectivamente. E as 5ª e 8ª sérias, atuais 6º e 9º ano,
respectivamente, conforme a lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm>. Acesso em 01. Jan. 2015.
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turno oposto ao das aulas convencionais e, posteriormente, já no segundo governo de Brizola
(1991-1994), havia a intercalação das atividades durante todo o dia (SANTOS, 2010b).
Ribeiro (1986) nos acrescenta sobre a especificidade que a instituição conferia aos
matriculados em turmas de alfabetização, de que eles deveriam ser agrupados nas categorias
“novos, repetentes e renitentes”, conferindo material didático específico a cada um desses
grupos. Sobre os “renitentes”, ele chama a atenção para aspectos importantes a serem
considerados no seu processo de alfabetização: autoestima, autoconhecimento, brincadeira,
atividades lúdicas, jogos, exercícios físicos, danças, atividades artísticas.
Sobre o material destinado aos professores para auxílio na alfabetização, o autor
traz pontos que nos permitem observar a importância atribuída ao trato de diversas dimensões
na formação dos alunos, a saber: as especificidades do alunado de origem popular; as
peculiaridades do processo de aquisição e apropriação da linguagem oral e escrita; o
raciocínio lógico, espacial, temporal; o corpo no processo educativo; a socioafetividade; a
valorização do saber do aluno; a importância da divisão do tempo na escola entre trabalho e
descanso; o conhecimento biológico-mental dos alunos;a sensibilidade para perceber os
problemas e as necessidades dos alunos.
Ribeiro ainda aponta:
A Escola deve ser vivida como um todo e não fracionada em
compartimentos estanques. Todas as áreas de conhecimento devem ser
vivenciadas a partir das mesmas diretrizes que levam a criança a se
alfabetizar: valorizando a bagagem que ela traz e as suas experiências de
vida (RIBEIRO, 1986, p. 63).

O autor também traz as especificidades da então 5ª série, que tinha alto índice de
repetência por isso recebia material didático de apoio, ambicionando o resgate individual,
racial, social e cultural dos alunos. A educação juvenil oferecida à noite visava recuperar a
juventude que, tendo ultrapassado a idade de escolarização obrigatória, encontrava-se
marginalizada no meio social. Pretendia-se não apenas levá-los à alfabetização, mas a uma
consciência crítica do mundo e da sociedade. O currículo abrangia as áreas da linguagem,
matemática, realidade social e cidadania, saúde, educação física e cultura, interligadas na
dinâmica da alfabetização com eixo central no universo dos alunos.
Por tratar assumidamente da educação das classes populares, dirigindo-se, dentro
delas, aos mais necessitados, Cavaliere (2013) classifica os CIEPs como um programa de
concepção compensatória, em que procedimentos específicos deviam ser postos em prática
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para certas categorias, visando diminuir as distâncias sociais e educacionais. Para a autora, o
programa foi precursor de um tipo de ação afirmativa, que priorizava os que tinham menos.
Sobre a continuidade dos CIEPs após o governo Leonel Brizola, Cavaliere e
Coelho (2003) afirmam que no início da gestão estadual de 1999 a 2002, 359 CIEPs ficaram a
cargo do governo estadual e os demais foram municipalizados. Em 2001, existiam 197 na
rede estadual e 164 na rede municipal, funcionando em horário integral. Conforme
informações da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) do Rio de Janeiro, no ano de
2015, a rede estadual de educação conta com 65 CIEPs pelo menos com uma turma em tempo
integral, uma vez que os demais foram municipalizados.
Em pesquisa sobre os CIEPs da rede estadual do Rio de Janeiro, em 2001,
Cavaliere e Coelho (2003) apontam como positivo o fato desses centros terem vingado e
corresponderem a uma demanda da população por escola pública com funções ampliadas.
Porém, como fator negativo, chamam a atenção para o fato das escolas não parecerem realizar
um trabalho que possa ser chamado de educação integral. Segundo elas, muitas escolas apenas
dobraram o período de permanência do aluno, enquanto outras, em decorrência da
possibilidade de manutenção de recursos e práticas do programa original, estão próximas de
significarem mais e melhor aprendizado.
Dando continuidade às experiências que compõe o recorte que ora empreendemos,
nos deslocamos para o século atual, no ano de 2006, no município de Nova Iguaçu (Rio de
Janeiro). Trata-se do Programa Bairro-Escola33, que a partir de 2006, amplia a jornada escolar
dos alunos para nove horas diárias, seguindo o modelo das Cidades Educadoras.
Em Santos (2010b), temos que o conceito de Cidade Educadora foi cunhado no
início da década de 1970 pela UNESCO e deriva do conceito de cidade educativa 34. Sua
proposta questiona a posição da escola enquanto instituição única de promoção da educação
formal. Esse autor sinaliza que, no final da década de 1980 e início da década de 1990, o
conceito de Cidade Educadora foi sendo atualizado e ampliado, especialmente a partir da
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, em 1990. Também
nesse ano ocorreu o Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Barcelona, na
Espanha, do qual deriva a Carta das Cidades Educadoras (1994) - Declaração de Barcelona.
33

No levantamento empreendido por Carvalho et. al(2013), sobre a produção acadêmica no campo da educação
(em tempo) integral no período entre 2003 e 2013, este programa foi alvo de duas pesquisas: Rosa (2011) e
Santos (2010b).
34
Para Santos (2010b), este conceito foi veiculado por relatório realizado pela Comissão Internacional para o
Desenvolvimento da Educação, estabelecida, em 1971, pela UNESCO. Para Silva (2013), o“RelatórioFaure”
possuía um caráter prescritivo para a política educacional dos países-membros das Nações Unidas (ONU):
“educação permanente e cidade educativa”. Essa discussão ingressa no Brasil no final dos anos de 1970,
principalmente pelas mãos de Paulo Freire e Moacir Gadotti.
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Esse documento foi revisto no terceiro Congresso de Cidades Educadoras, em Bolonha, Itália,
quando se criou a Associação Internacional das Cidades Educadoras, tendo em vista a
disseminação dos princípios da referida Carta.
Santos demarca que:
[...] cidade educadora é aquela que exercita intencionalmente a sua função
educadora para além da educação formal, ou seja, paralelamente às suas
funções tradicionais (econômica, social, política e de prestação de serviços)
esta cidade usa de suas possibilidades educadoras de modo consciente e
planejado objetivando formar, promover e desenvolver continuamente (“ao
longo da vida”), por meio de processos de conhecimento, diálogo e
participação, todos os seus habitantes (SANTOS, 2010b, p. 44).

O referido autor salienta, assim, que a partir de 2001, uma série de cidades
brasileiras passa a integrar a Associação Internacional das Cidades Educadoras, fazendo com
que esse conceito comece a nortear a política pública de seus municípios. É nesse contexto
que Nova Iguaçu se insere no ano de 2006. Salientamos, entretanto, que não foram as cidades
que se filiaram, mas sim suas gestões à época, no caso de Nova Iguaçu, o Partido dos
Trabalhadores (PT).
Santos (2010b) nos elucida que no ano de 2005, o Instituo Paulo Freire já vinha
desenvolvendo uma concepção de educação integral para o município, através de uma
parceria firmada entre a prefeitura de Nova Iguaçu e esta associação civil sem fins lucrativos.
O objetivo era a realização do Programa “Escola Cidadã de Nova Iguaçu”, baseado na
concepção de Escola Cidadã, oriunda do conceito de “educação cidadã” 35 do Instituto. Porém,
por divergências com o programa de governo de Lindenberg Farias (PT), que preconizava
uma concepção de educação integral associada à ideia de cidade educadora, tal instituição
passa a não ser hegemônica na construção da política de ampliação da jornada escolar do
município e outros conceitos entram em cena. Foi assim que, o “Projeto Escola Cidadã em

35

“O conceito de educação cidadã, tal como defendido pelo instituto Paulo Freire, segundo Gadotti (2008),
deriva dos movimentos de redemocratização da sociedade brasileira como um todo que eclodiram ao longo da
década de 80, em especial da luta pela escola pública, a partir de uma de suas feições, os diversos movimentos de
educação popular e comunitária. Este conceito ganha materialidade em 1989 na proposta de uma “escola pública
popular”, formulada por Paulo Freire em sua gestão como secretário de educação do estado de São Paulo [...]”
(SANTOS, 2010b, p. 101). Referindo-se ao diretor do instituto, o autor ainda acrescenta que “Moacir Gadotti por
sua vez, alonga o entendimento de Freire ao entender por educação cidadã a concepção e prática de educação
que se faz „para e pela cidadania‟, principalmente e, a partir das municipalidades, dando visibilidade e
centralidade ao poder local. Essa perspectiva de educação, tendo em vista o discurso do autor supracitado,
provoca a emersão de uma „nova cidadania‟. [...]” (SANTOS, 2010b, p. 101).
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Nova Iguaçu” cede36 lugar para o “Programa Bairro Escola” e, em 2008, a
assessoria/consultoria à prefeitura passa a ser feita pela Associação Cidade Escola Aprendiz37.
Adentrando no programa Bairro Escola sobre o qual discutimos, a partir do estudo
da legislação e livretos concernentes ao Programa Bairro- Escola, afirma Rosa:
[...] Sua principal finalidade, dentre uma gama de políticas públicas, era a
implantação de uma educação em tempo integral nas escolas públicas da
rede municipal de ensino. Para isso e procurando desenvolver “um conjunto
de políticas sócio-educativas que buscavam apontar novas possibilidades de
concretização da educação para a cidadania, na escola e fora dela”38 (2008,
pág. 7), ele propõe uma ressignificação dos espaços e do currículo, a partir
de uma articulação entre diferentes instituições, sejam elas públicas ou
privadas, para a realização de atividades diversificadas, no contraturno
escolar.
Baseado na ideia de que a escola deve se integrar ao bairro, o Programa
surgiu com a proposta de estabelecer uma rede de parcerias que englobam
desde instituições públicas a privadas. Essa rede é composta por “parceiros
do Bairro-Escola”, que disponibilizam seus espaços educativos para a
realização das oficinas que compõem a proposta (ROSA, 2011, p. 51, 52).

No que tange à organização curricular, o programa é organizado por oficinas de
esporte, cultura e aprendizagem no contraturno escolar, ministradas pelos nomeados “agentes
educadores”. Esses agentes eram estagiários, estudantes do Ensino Médio, Superior ou outros
profissionais contratados, sobre responsabilidade das Secretarias de Esporte, de Cultura e de
Educação. Já as oficinas realizadas nas escolas ficavam a cargo dos nomeados
“coordenadores”, professores da escola ou agentes indicados pela Secretaria de Cultura. Além
disso, havia o “coordenador geral”, responsável pelo programa, posteriormente foi nomeado
de “coordenador político pedagógico”. Outras oficinas passaram a integrar o programa com a
instituição do PME em Nova Iguaçu (PME), como xadrez, horta, banda de fanfarra, jornal,
rádio, entre outras (ROSA 2011).
Algo que nos chama a atenção na pesquisa de Rosa (2011) é a informação de que
essa proposta foi divulgada em seu início como “educação integral”, passando a partir da
36

Silva (2013) esclarece a contraposição entre esta associação e o Instituo Paulo Freire, cujo diretor afirma “que
sua discordância não está no âmbito do tema das cidades educadoras (nisso existe o acordo, principalmente,
sobre o potencial educativo existente nas cidades), mas está, sobretudo, nas experiências que se apropriam desse
tema em detrimento de pensar a escola pública de modo integral (estruturalmente e pedagogicamente). Pensar
uma política de modo intersetorial, dizia Gadotti (id.), não necessariamente significava repensar os seus custos,
de modo a abatê-los. A Política posta em prática em Nova Iguaçu (RJ) teve essa conotação e assim foi
implementada” (p. 131).
37
“A Cidade Escola Aprendiz nasceu como uma Organização Não Governamental, todavia, ao longo de sua
trajetória, qualificou-se seguindo os moldes da Lei nº 9790 de 23 de março de 1999, lei do terceiro setor, como
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o que, por seu turno, viabilizou a possibilidade de
estabelecimento de parcerias com o poder público e recebimento de seus recursos” (SANTOS, 2010b, p. 49).
38
A autora refere-se à: SEMED de Nova Iguaçu. Educação Integral. Rio de Janeiro, 2008.
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publicação do Decreto n. 8.345, a ser nomeada como “jornada escolar de tempo integral”,
conceitos de naturezas diferentes, conforme já salientamos neste estudo.
Sobre essa experiência ter sido inspiração para o PME, situa Silva (2013) que,
embora o IDEB não se configure em um instrumento suficiente para a avaliação do impacto
de ações que se pretendem equalizadoras, no caso do Programa em questão, podemos utilizálo como um indício da qualidade da oferta da educação em Nova Iguaçu. Com base nos
trabalhos de Santos (2010b) e Rosa (2010) e nos resultados deste índice, infere-se que o
Bairro-Escola tenha sido hipervalorizado ao ser colocado como referência de qualidade para a
implementação do PME. Para ele:
Essa interpretação “enviesada” apoiou-se, principalmente, nos seguintes
aspectos: o baixo custo no investimento público que esse programa
demandava (já que não estamos falando de construção e aparelhamento de
unidades escolares, maior remuneração e contratação de mais professores,
mas sim de um “melhor aproveitamento” do que já existe); o incentivo ao
estabelecimento de parcerias publico-privadas, como uma estratégia
administrativa para a maior eficiência na prestação dos serviços no âmbito
das políticas sociais, que, entretanto, encontrou diversas barreiras para a sua
consecução.
Nesse sentido, a forma de atuação pedagógica do Estado, em sua relação
com a iniciativa privada (travestida, a bem-dizer, de sociedade civil), talvez
possa ajudar na compreensão dos motivos que fizeram a experiência de
Nova Iguaçu (RJ) ser considerada como uma iniciativa modelar pelo
governo federal. Os vínculos estão além dos interesses especificamente
educacionais, eles são político partidários e institucionais (SILVA, 2013, p.
133).

Outra experiência que se destaca no cenário brasileiro em matéria de educação
integral em tempo integral é o Programa Escola Integrada (PEI) 39, de Belo Horizonte, cuja
gestão, do Partido dos Trabalhadores (PT), se filiou à Associação Internacional das Cidades
Educadoras, em 2000, passando a cidade a ser coordenadora da rede brasileira da Associação
Internacional das Cidades Educadoras, em 2004 (SILVA, 2013).O programa consiste numa
ampliação da Escola Plural, projeto implantado durante o governo de Patrus Ananias (20012004), que possibilitava aos alunos a visita a pontos históricos e educativos da cidade.
O PEI teve início em 2006, durante o período da gestão de Fernando Pimentel
(2003-2008), através de um projeto-piloto em sete escolas da rede municipal. Em 2007, uma
parceria entre a Secretaria Municipal de Belo Horizonte e a já referida Associação Cidade
Escola Aprendiz, foi firmada com o objetivo de desenvolver o programa em algumas escolas
39

Experiência alvo de dois estudos que constam no agrupamento de análise “Experiências de educação (em
tempo) integral” do levantamento realizado por Carvalho et al (2013) acerca das produções acadêmicas sobre
educação (em tempo) integral no Brasil nos últimos dez anos.
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da rede municipal. Embora o Programa Bairro Escola de Nova Iguaçu não tivesse ainda tido
início, foi considerado como modelar para o PEI (SILVA 2013).
De acordo com Gadotti (2009), o Programa Escola Integrada amplia a jornada
escolar dos alunos (que optarem por dele participar) para nove horas diárias, por meio de
atividades de acompanhamento pedagógico, cultura, esporte, lazer e formação cidadã. As
atividades são desenvolvidas por equipe composta por coordenador pedagógico, professor
comunitário, monitores (estudantes universitários e estagiários) e agentes culturais, utilizando
equipamentos públicos e privados do entorno da escola. As oficinas são de informática,
xadrez, dança, língua estrangeira, práticas de esporte, brincadeiras, direitos humanos e auxílio
aos deveres de casa, bem como novos experimentos nas áreas de conhecimento.
Leite apresenta sua visão acerca do programa:
[...] a partir de um debate entre escolas da Rede Municipal, universidades e
ONGs, foi construído o Programa Escola Integrada, na perspectiva de se
construir uma escola que dialogasse com a cidade, compreendida como
cidade educadora, e uma rede de corresponsabilidade social, a partir de uma
política intersetorial. Nessa perspectiva, a proposta não se prende a um
modelo escolar, buscando transformar os espaços da comunidade em
espaços de formação. Também amplia as dimensões da formação dos
sujeitos para além da dimensão cognitiva, valorizando os aspectos éticos,
estéticos, corporais e emocionais, trazendo, para o Programa, outros saberes,
construídos a partir da experiência, principalmente com a presença de novos
perfis profissionais, como no caso dos agentes culturais (LEITE, 2012, p.
64).

É interessante salientar que nos referimos, no início deste tópico, propositalmente
às experiências aludidas nos documentos oficiais do PME por meio do mencionado
paralelismo, por duas delas, CECR e CIEPs, nos remeterem 40 à perspectiva sociohistórica
apontada por Coelho (2014), na qual identificamos inserido o modelo de organização da
ampliação da jornada escolar “escola de tempo integral” descrito por Cavaliere (2009). Este
paralelismo também se deu pelo fato das duas outras experiências aludidas, Escola Integrada e
Bairro-Escola, nos reportarem à perspectiva contemporânea referenciada por Coelho (2014),
na qual se insere o modelo “aluno em tempo integral”delineado por Cavaliere (2009). Esta
perspectiva se enquadra nos preceitos de Guará (2006; 2009) e Moll (2012; 2013) para a
educação integral em tempo integral “contemporânea”.
Assim, no próximo tópico sinalizamos a inserção da ampliação da jornada escolar
na legislação brasileira, buscando compreender sua relação com o objetivo de uma formação
mais completa.
40

Apesar desta analogia, reconhecemos que as experiências podem carregar traços de ambas as perspectivas.
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1.4

Educação integral em tempo integral: ordenamentos constitucionais-legais

Compõe o levantamento histórico sobre o tema da educação integral em tempo
integral, os marcos legais que a ele fazem referência. Esse tema, apesar de não ser um assunto
novo no Brasil, vem ganhando, nos últimos anos, ordenamento constitucional-legal e continua
a ser alvo de investimento por parte das políticas públicas educacionais, que adquiriram
caráter nacional com o PME.
Outro ponto que justifica este apanhado constitucional-legal é o fato da Portaria n.
17, de 2007 (BRASIL, 2007e), que instituiu o Programa Mais Educação, e vários documentos
que subsidiam o debate sobre seu funcionamento e implantação fazerem menção ao referido
ordenamento como base legal da educação integral. Ora, se tais bases lhe conferem
legitimidade, nos interessa conhecer a perspectiva de educação integral em tempo integral que
revelam. Este exercício, ao lado das ideias e experiências inspiradoras do programa, nos ajuda
a compreender as bases pedagógicas e metodológicas que compõem sua proposta. Por esse
motivo, optamos por trabalhar não só com os aportes legais e documentos concernentes ao
PME, a serem analisados no próximo capítulo, mas também com um arcabouço legal que trata
da educação brasileira.
Como este trabalho não trata de uma análise exclusiva da legislação educacional
brasileira, no que tange à educação integral em tempo integral, optamos por nos deter, nas
palavras de Saviani (1976), à letra, ao texto e à linha da legislação que aqui trazemos em
detrimento do que o autor propõe: a análise da legislação por meio do espírito, do contexto e
das entrelinhas. Para ele, não basta nos atermos à letra da lei, é necessário captarmos o seu
espírito; não basta analisarmos o texto, mas examinarmos o contexto; não basta lermos nas
linhas, mas lermos nas entrelinhas. Apesar dos limites deste texto, que não nos permite esta
análise, sigamos conscientes da existência dos condicionantes da legislação para
compreendermos que determinadas proclamações integram os textos legais, mas, ao mesmo
tempo, não são incorporadas na estrutura escolar, pois, para ele:
A organização escolar não é obra da legislação. Ambas interagem no seio da
sociedade que produz uma e outra. [...] A legislação constitui o instrumento
através do qual o Estado regula, acentuando ou amenizando as tendências
em marcha. Assim, à luz do contexto revelam-se ao mesmo tempo a falácia e
a eficácia da legislação. A falácia diz respeito às esperanças nela depositadas
e que ela não pode realizar. A eficácia consiste nas conseqüências, esperadas
ou não, que ela acarreta (SAVIANI, 1976, p. 193).

55

A partir disso, reconhecemos que os marcos legais tratados neste tópico não são
automaticamente materializados nas instituições escolares, e que tanto ações e práticas no
nível micro escolar, como as propostas e políticas no nível macro educacional ocorrem e
existem, muitas vezes, não condicionadas pela legislação. E, quando o são, são portadores de
consequências que, não raro, fogem ao previsto e ao planejado.
Outro traço importante a se destacar é que as diferentes legislações aqui
mencionadas são de naturezas distintas e funções distintas, assim como especificidades, quer
sejam relacionadas aos seus objetivos, ao público ao qual se destinam ou ao setor do governo
do qual originaram. Nosso exercício aqui não visa analisar essas especificidades, mas
apreender a concepção de educação integral em tempo integral que carregam em seu bojo,
uma vez que, conforme os documentos norteadores do PME, conferem legitimidade a ele.
Iniciamos o que nos propomos reconhecendo que apesar da Constituição Federal
(CF) (BRASIL, 1988), da Lei nº 8.069/1990 (BRASIL, 1990) que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996) que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) serem mencionadas como marcos legais
da educação integral pelos documentos referentes ao PME (BRASIL, 2009a, 2009b, 2011),
por seus artigos 205, 53 e 2 respectivamente, fazerem inferência ao pleno desenvolvimento da
pessoa no processo educativo, não observamos referência à educação integral, seja ela em
tempo integral ou não, na medida em que, em momento algum há explicação do que venha a
representar esse pleno desenvolvimento e se se refere ao pleno desenvolvimento no contexto
educativo escolar.
No caso da LDBEN, que também é citada pela Portaria n. 17, de 2007, há menção
sobre a ampliação da jornada escolar em seu artigo 34: “A jornada escolar no ensino
fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo
progressivamente ampliado o período de permanência na escola” (BRASIL, 1996). No
parágrafo 2º, a lei ainda indica que “O ensino fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996), silenciando no que diz
respeito aos outros níveis de ensino da educação básica (MENEZES, 2009) e não havendo
indícios de que a referida legislação preveja a educação integral em tempo integral. O artigo
nº 87 ainda prevê que “serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes
escolares públicas urbanas do ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral”
(BRASIL, 1996). Ao prever o aumento do período de permanência na escola, a lei dá indícios
de que essa instituição seja o lócus das atividades de jornada ampliada. Isso vai ao encontro
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do modelo de ampliação da jornada escolar “escola de tempo integral”, assim como foi
descrito por Cavaliere (2009), apesar da restrição às escolas urbanas.
Outro marco legal destacado pelos documentos do PME (BRASIL, 2009b; 2009c;
2011) é a lei n. 10.172, de 200141(BRASIL, 2001), que aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE) para o período entre 2001 e 2010. Buscamos neste aporte legal mais detalhes sobre o
tema em pauta. Fomos além do que foi destacado nos referidos documentos, a fim de
compreendermos melhor o que dele confere aporte para o PME. Assim, notamos que em seus
objetivos e prioridades, quando é mencionada a garantia de Ensino Fundamental obrigatório
de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, é estabelecida a prioridade de tempo integral
para as crianças das camadas sociais mais necessitadas.
No que concerne ao Ensino Fundamental, essa lei, em suas diretrizes, discorre
que:
A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos
escolares, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o
tempo necessário para concluir este nível de ensino, eliminando mais
celeremente o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da
população brasileira. A ampliação da jornada escolar para turno integral tem
dado bons resultados. O atendimento em tempo integral, oportunizando
orientação no cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes,
desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação adequada, no mínimo
em duas refeições, é um avanço significativo para diminuir as desigualdades
sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem. O
turno integral e as classes de aceleração são modalidades inovadoras na
tentativa de solucionar a universalização do ensino e minimizar a repetência
(BRASIL, 2001).

Para isso, em seus objetivos e metas para o Ensino Fundamental, a lei n. 10.172,
de 2001 aponta: “Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de
tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de
professores e funcionários em número suficiente” (BRASIL, 2001). Além disso, ela objetiva
“prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das famílias de
menor renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares, a prática de esportes e
atividades artísticas [...]” (BRASIL, 2001). Sobre essa lei, ressalta Menezes:
Além de estender o tempo integral para a educação infantil, o PNE delimita
um quantitativo mínimo de sete horas diárias para a escola de tempo integral.
No entanto, há que se ressaltar, que o PNE associa a progressiva ampliação
do tempo escolar às “crianças das camadas sociais mais necessitadas” / às
41

Esta lei atrela o tempo integral também à Educação Infantil, nível ao qual não nos deteremos por não ser
contemplado pelo PME.
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“crianças de idades menores, das famílias de renda mais baixa, quando os
pais trabalham fora de casa”. Mesmo entendendo que a necessidade de
ampliação do tempo escolar às classes menos privilegiadas se faz urgente (e
prioritária) tanto pela necessidade de uma maior qualificação da educação
pública, quanto pela perspectiva assistencial e de proteção à criança e ao
adolescente, não se pode deixar de mencionar que as expressões contidas no
PNE limitam o direito da educação em tempo integral às famílias de menor
renda indo, em certa medida, de encontro à Carta de 1988, que determina
que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”
(art. 5º) (MENEZES, 2009, p. 74).

Embora englobe atividades como práticas de esportes e atividades artísticas, as
orientações da referida lei para o turno integral a atrelam a objetivos outros, que não o
desenvolvimento integral das crianças, sendo encarada inclusive, como redentora das
desigualdades sociais, o que pode justificar a prioridade atribuída ao público das camadas
desfavorecidas. Se considerarmos o tempo de escola para além do caráter meramente
administrativo e organizacional, nos dizeres de Cavaliere (2002b), poderíamos afirmar que
neste plano, o tempo escolar parece estar ligado a interesses e forças de natureza relacionadas
à resolução de problemas educacionais e sociais. A ampliação do tempo escolar, assim, de um
lado é posta “como forma de se alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os
indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas escolares” (CAVALIERE,
2002b, p. 1016). Por outro lado, incorpora uma concepção de escola de tempo integral de
cunho assistencialista para os desprivilegiados (CAVALIERE, 2007). Esta concepção está
inserida na perspectiva contemporânea de educação integral em tempo integral descrita por
Coelho (2014) e defendida por Moll (2012; 2013) e Guará (2006; 2009).
A inferência à ampliação da jornada escolar como forma de resolver problemas
educacionais está, conforme Santos, ligada à concepção dessa ampliação afinada com a
tradição eficientista da educação, “que privilegia critérios econômicos em suas decisões, em
detrimento, em geral, de critérios voltados para aspectos formativos” (SANTOS, 2010a, p.
841). Nessa concepção42:
a ampliação da jornada escolar propicia oportunidade maior para a
aprendizagem dos conhecimentos escolares e para a recuperação dos alunos
com problemas de aprendizagem, o que irá melhorar os resultados das
escolas nos testes aplicados pelo sistema nacional e/ou local de avaliação
(SANTOS, 2010a, p. 841).
42

A posição de grupos cujos critérios econômicos são predominantes em suas ações e decisões é coerente,
conforme Santos (2010), com princípios postos por organismos internacionais, como o Banco Mundial ou a
Organization for Economic Co-operationand Development (OECD) que se atentam mais em aumentar a
eficiência dos sistemas educacionais com base em critérios econômicos e na introdução da cultura empresarial,
cujos princípios proveem do funcionamento do mercado e da organização do trabalho, centrando-se na avaliação
do desempenho mensurado por meio do alcance de metas preestabelecidas.
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Isso porque, para a autora, há distinção na concepção desse novo espaço para os
alunos, pela diferença em suas finalidades e, consequentemente, pela diferença no peso das
atividades que nele poderão ser desenvolvidas.
Outro marco legal mencionado pelos documentos (BRASIL 2009b; 2009c; 2011)
é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB). O fundo foi criado pela Emenda Constitucional n. 53,
de 2006 (BRASIL, 2006), e regulamentado pela lei n. 11.494, de 2007 (BRASIL, 2007c), e
pelo Decreto n. 6.253, de 2007 (BRASIL, 2007b), em substituição ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que
vigorou de 1998 a 2006.
A lei n. 11.494, de 2007, no que tange à distribuição de recursos, estabelece, em
seu artigo 10, a distribuição proporcional de recursos por etapa, modalidadee tipos de
estabelecimento de ensino da Educação Básica, incluindo creche em tempo integral, préescola em tempo integral, ensino fundamental em tempo integral e ensino médio em tempo
integral. Ao associar o tempo integral a todas as etapas da educação básica, Menezes (2012)
aponta o avanço do FUNDEB em relação à LDB e ao PNE. Já, segundo o Decreto n. 6.253,
de 2007,
[...] considera-se 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 aluno permanece na escola ou
em atividades escolares, observado o disposto no art. 20 deste Decreto
(BRASIL 2007b).

Mas, para Menezes, este decreto constitui-se insuficiente para explicar/detalhar a
execução e implementação de um ato normativo. A autora acrescenta:
A distribuição de um percentual maior de recursos para a educação integral,
possibilitada pelo FUNDEB, associada à ausência de um regulamento
detalhado sobre a educação básica em tempo integral poderá possibilitar a
realização de toda a sorte de atividades, enquanto alternativa para a
ampliação da jornada escolar. Atividades essas, algumas vezes,
desconectadas dos projetos político-pedagógicos das escolas, quiçá
propostas por organizações que buscam, principalmente, direcionar para seus
próprios objetivos a verba pública (MENEZES, 2009, p. 77).

Corroboramos com a posição salientada pela autora, mas receamos afirmar que o
FUNBEB distribui “um percentual maior de recursos para a educação integral” (MENEZES,
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2009, p. 77). Na medida em que o fundo prevê esse aumento para a modalidade de tempo
integral, não significa que a educação que ocorrerá a partir dessa ampliação da jornada escolar
com apoio do Fundo será visando uma educação integral em tempo integral. Ainda que assim
fosse, não corresponderia, a nosso ver, a uma modalidade de ensino, visto que se configura
como “a raiz da formação do ser humano” (COELHO 2012).
Apesar da designação de recursos específicos do FUNDEB para o tempo integral,
como aponta Moll (2012), caracterizar um dos principais aspectos da passagem de programa
para política pública, por sustentar e conferir um caráter de continuidade às ações
desencadeadas, esse fundo destina recursos à ampliação da jornada escolar, não
necessariamente à educação integral em tempo integral.
Por sua vez, o Decreto n. 6.094, de 2007 (BRASIL, 2007a), alicerce jurídico do
Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE)43, do qual o PME é uma das ações de apoio,
dispõe sobre o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 44, movimento lançado em
setembro de 2006, que, embora tenha sido apresentado como uma iniciativa da sociedade
civil, foi constituído por grupos empresariais (SAVIANI, 2009). O referido plano é posto
como marco legal pelos documentos (BRASIL 2009b; 2009b; 2011) e, dentre suas vinte e
oito diretrizes, estabelece, na sétima, o objetivo de “ampliar as possibilidades de permanência
do educando sob responsabilidade da escola para além da jornada regular” (BRASIL, 2007d)
Esse trecho nos dá indícios de que a ampliação da jornada não está atrelada, obrigatoriamente,
ao interior da escola e a uma educação integral em tempo integral. A possibilidade de
transposição de muros para a educação integral em tempo integral é uma característica da
43

O Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007d) foi lançado oficialmente no Brasil em 24 de abril
de 2007 no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010), dispondo de trinta ações, ampliadas
posteriormente, e que dizem respeito à educação em seus diversos níveis e modalidades. Tal plano configura-se
como um “guarda-chuva” que engloba os programas em desenvolvimento pelo Ministério da Educação (MEC)
(SAVIANI, 2009). O PDE encontra-se inserido, conforme Libâneo (2012), nas políticas educacionais brasileiras
que, nos últimos vinte anos, estão em consonância com as propostas emanadas na Conferência Mundial sobre
Educação para Todos, promovida pelo Banco Mundial, realizada em 1990, emJomtiem, na Tailândia, que
produziu o documento Declaração Mundial da Conferência de Jomtien, fonte inspiratória para a elaboração de
planos de educação do governo federal e que, segundo o autor, enfatiza a função de acolhimento social da escola
para os pobres, e que se materializa nos países inclusive através da escola de tempo integral, mas que, sob a capa
de um “novo padrão de qualidade, transformou-se num arremedo de qualidade, pois, esconde mecanismos
internos de exclusão ao longo do processo de escolarização, antecipadores da exclusão na vida social”
(LIBÂNEO, 2012, p. 24).
44
Sobre esse “compromisso de todos pela educação”, temos em Oliveira que “A idéia de que a melhoria da
educação básica é compromisso de todos e que só se dá com o envolvimento de toda a sociedade é recorrente nas
políticas educacionais a partir dos anos 1990. O apelo ao compromisso social para com a melhoria da educação
básica é fundado na noção de que a educação é responsabilidade da família e dos indivíduos e que a escola
pública necessita do apoio de todos os segmentos para cumprir seu papel de educar. Esse argumento recorrente é
bastante retórico no sentido que insiste em um discurso que evoca práticas de envolvimento e responsabilização
social - como se estivesse nas mãos de cada indivíduo, em particular, melhorar o mundo, melhorando a educação
- quando se sabe que fatores estruturais intra e extraescolares são determinantes do baixo desempenho obtido nos
exames de „medição‟ de qualidade” (OLIVEIRA, 2009, p. 206).
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concepção de educação integral em tempo integral contemporânea, conforme nos mostrou
Coelho (2014), e, nem sempre, ela vai ao encontro da multidimensionalidade de formação
humana.
Outro documento citado é o Projeto de Lei n. 8.035, de 2010 (BRASIL, 2010b),
para o Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020. Esse projeto culminou na lei n. 13.005,
de 2014 (BRASIL, 2014a), que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência
entre 2014 e 2024.O PNE em questão45 destina a sexta meta especificamente para a educação
em tempo integral e, pelo exposto, com ela pretende: “oferecer educação em tempo integral
em, no mínimo46, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica” (BRASIL,
2014a).
As metas preveem estratégias para sua consecução. Nesse caso, as estratégias se
referem47 aos espaços e aos tempos/atividades concernentes à “educação em tempo integral48”
posta como meta.
Sobre os espaços, as estratégias propõem:
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas
com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em
tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em
situação de vulnerabilidade social;
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da
instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática,
espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas,
refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de
material didático e da formação de recursos humanos para a educação em
tempo integral;
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos,
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros

45

Também faz inferência à ampliação da jornada escolar para a Educação Infantil, sobre o que optamos por não
analisar, pelo fato do PME não contemplar este nível de ensino. A lei na íntegra está disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acesso em: 04 jan. 2015.
46
O percentual de escola e de alunos projetado para serem contemplados pela “educação em tempo integral”
prevista pelo plano, por não abarcar todas as escolas e todos os alunos (inclusive das escolas que serão
contempladas), demonstra a educação como fator de demora cultural no Brasil, conforme problematizou
Fernandes (1983). Não nos cabe o aprofundamento sobre esse dado, devido ao limite dos objetivos deste estudo,
mas a problematização desenvolvida por este autor pode ser encontrada em FERNANDES, Florestan. O dilema
educacional Brasileiro. In: PEREIRA, Luiz; FORACCHI, Marialice Mencarini. Educação e sociedade: leituras
de sociologia da educação, 11. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1983.
47
Duas estratégias referentes à meta seis do referido PNE também se referem, respectivamente, à amplitude das
escolas a serem contempladas (6.7), bem como à inclusão de alunos nesta oferta de “educação em tempo
integral” prevista pelo plano (6.8). Optamos por não analisa-las, pois elas não se configuram como foco deste
estudo.
48
Utilizamos a expressão mencionada na meta por entendermos que educação em tempo integral e educação
integral em tempo integral não são sinônimos.
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comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e
planetários (BRASIL, 2014a).

Percebemos, com isso, uma tendência tanto ao investimento no interior das
escolas - compatível com o modelo de organização da ampliação da jornada escolar “escola
em tempo integral” (CAVALIERE, 2009), como já dito, inserido na concepção sociohistórica
de educação integral (COELHO, 2014) - quanto o fomento à articulação da escola com outros
espaços educativos, cujo modelo de organização da ampliação da jornada escolar “aluno em
tempo integral” (CAVALIERE, 2009) se encaixa, correspondendo a uma concepção
contemporânea de educação integral em tempo integral (COELHO, 2014). Mas destacamos
que, por privilegiar o investimento prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças
em situação de vulnerabilidade social, a estratégia adquire um viés assistencial, que mais se
enquadra na segunda concepção de educação integral em tempo integral apontada.
Sobre as estratégias correspondentes ao tempo e às atividades relativas à meta
seis, tem-se o objetivo de:
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública
em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade,
passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano
letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única
escola;
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar
de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica
por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema
sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de
ensino;
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na
escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar,
combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais (BRASIL
2014a).

Ao pretender abarcar atividades das várias áreas pedagógicas, no caso das
estratégias 6.1 e 6.9, percebemos a intenção em ampliar o raio de saberes e conhecimentos a
serem trabalhados com os alunos, embora não tenha sido explicitado se essas atividades
deverão estar articuladas ao projeto pedagógico das escolas. Em caso afirmativo, essas
estratégias podem ir ao encontro da educação integral em tempo integral, delineada em sete
horas diárias, também abrindo possibilidade para atividades fora da escola, com a novidade do
incentivo da ampliação da jornada de professores em uma única escola.
Porém, a estratégia 6.5 incorpora o estímulo de atividades desenvolvidas por
entidades privadas de serviço social, o que é um traço da concepção contemporânea de
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educação integral em tempo integral (COELHO, 2014), numa tendência de responsabilização
da sociedade pelas funções do Estado. Essa estratégia, por não trazer clara a necessidade de
articulação dessas atividades ao projeto pedagógico das escolas, não nos permite vislumbrar
uma educação integral em tempo integral, pois, caso a articulação não seja prevista, corre-se o
risco de realizarem-se atividades de toda sorte, fragmentadas e mescladas sem uma concepção
clara de educação integral, uma vez concretizada a partir de várias entidades da sociedade.
Como visto, o conjunto das estratégias que compõem a meta seis do atual PNE transita entre
as duas concepções de educação integral em tempo integral descritas neste estudo.
Frente ao exposto, no próximo tópico, buscamos sintetizar as ideias de educação
integral em tempo integral que o percurso histórico-conceitual-legal empreendido neste
capítulo nos informa para, então, compreender, que ideias de educação integral em tempo
integral emergem nos documentos do PME.

1.5

Educação integral em tempo integral: algumas relações

Ainda que as práticas de educação integral engendradas pelas diferentes
ideologias estejam relacionadas às diversas formas como veem e entendem o mundo, aos
objetivos a que se propõem, numa perspectiva sociohistórica focamos no humano, naquelas
dimensões que fazem com que nós, “seres humanos”, sejamos iguais aos demais seres
humanos. Referimo-nos, assim, a questões universais que devem ser apropriadas por todas as
crianças em situação de alunos nas escolas, questões estas que, historicamente, vão sendo
atualizadas, considerando as singularidades que a sociedade impõe, ou mesmo as
especificidades, sejam elas geracionais, intelectuais, entre outras. O percurso históricoconceitual-legal empreendido neste capítulo nos apresenta pressupostos que, de forma geral,
compõem o ideal de formação multidimensional, desde a Paidéia Grega, quando se previa a
não hierarquização das experiências, dos saberes e dos conhecimentos, visando à formação
completa dos indivíduos.
Ao pretenderem elevar o nível cultural da população no que concerne aos seus
aspectos físicos, intelectuais, cívicos e espirituais, os integralistas também nos iluminam sobre
o que representava a referida completude de formação sob seus moldes. Assim também os
anarquistas, que compreendiam a educação integral como um processo de formação humana
por meio do desenvolvimento metódico das faculdades físicas, intelectuais e morais da
criança. E os marxistas, cujo ideal de educação completa era composto pela educação
corporal, intelectual e tecnológica. Também nos liberais, percebemos esta preocupação com a
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educação de caráter formativo mais amplo, ao encontro das diversas dimensões de formação,
o que podemos perceber, formalmente se falando, na materialização da concepção de
educação integral em tempo integral empreendida por Anísio Teixeira, através do CECR, que
evocava o desenvolvimento de áreas como linguagem, aritmética, ciências e estudos sociais,
artes aplicadas, industriais e plásticas, educação física, música, canto e teatro, assim como a
socialização e o cultivo de valores.
Sob inspiração dessa proposta de Teixeira, encontramos um ideal de educação
integral em tempo integral nos CIEPs por meio do respeito ao universo cultural dos alunos,
valorizando suas vivências e bagagens, considerando as especificidades dos alunos em fase de
alfabetização e por atividades em áreas como língua portuguesa, língua estrangeira,
matemática, história, geografia, ciências e educação artística, linguagem, matemática,
realidade social e cidadania, saúde, educação física e cultura. O programa Bairro-Escola,
ainda que numa outra perspectiva, opera com oficinas de esporte, cultura e aprendizagem,
xadrez, horta, banda de fanfarra, jornal e rádio, assim como o programa Escola Integrada,
cujas atividades que procuram ampliar as dimensões da formação dos sujeitos são:
acompanhamento pedagógico, cultura, esporte, lazer e formação cidadã, compostas pelas
oficinas de informática, xadrez, dança, língua estrangeira, práticas de esporte, brincadeiras,
direitos humanos e auxílio aos deveres de casa, bem como novos experimentos nas áreas de
conhecimento.
As experiências do CECR e dos CIEPs nos remetem à perspectiva sociohistórica
apontada por Coelho (2014), na qual identificamos inserido o modelo de organização da
ampliação da jornada escolar “escola de tempo integral”. Tais experiências apresentavam um
viés assistencial, pois se dirigiam, basicamente, aos alunos das camadas populares, carregando
consigo, no caso do CECR, a preocupação com a falta de assistência familiar e social, com a
falta de serviços de saúde e de escolas e com o abandono da infância (EBOLI, 1969). No
entanto, elas conferiam ao Estado a responsabilidade pela educação, e à escola, o estatuto de
lócus onde tal educação deveria ocorrer para todos que a frequentavam.
Enfim, observamos uma gama de experiências de educação integral em tempo
integral de diferentes naturezas, portadoras de diferentes concepções de educação integral em
tempo integral que inspiraram o PME.
Em relação ao que os documentos do PME chamam de marcos legais da educação
integral, nem sempre assim os percebemos. Grande parte desses marcos faz referência à
ampliação da jornada escolar sem que esteja atrelada a formação multidimensional dos
indivíduos.
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A ampliação da jornada escolar para o ensino fundamental começa sendo prevista
na legislação brasileira pela LDBEN, ainda sem definição do número de horas diárias que
constituirão esta ampliação. Tal configuração nos remete ao modelo “escola de tempo
integral” posto por Cavaliere (2009), tal como o CECR e os CIEPs, e não explicita se esta
ampliação corresponderá a uma educação integral em tempo integral ou uma educação em
tempo integral.
O tema vai ganhando proporção ao ser previsto no PNE, inclusive para a
Educação Infantil, e em relação ao Ensino Fundamental, tem seu número mínimo de horas
demarcado para sete. Mas nos parece que o ideal de educação integral em tempo integral
como formação humana multidimensional, conforme tecido por Coelho e Portilho (2009),
ainda não integra os planos para a ampliação da jornada escolar em nosso país. Isso porque,
nesta lei, o tempo escolar parece estar ligado a interesses e forças de natureza relacionadas à
resolução de problemas educacionais e sociais.
O tempo integral, correspondendo ao mesmo tempo diário mínimo que o PNE
supracitado, tem seu raio de ação, no que tange aos níveis da Educação Básica, totalmente
ampliado em 2007. Isso acontece diante da possibilidade de financiamento em todos os níveis
desta etapa da educação, devido à sua incorporação ao FUNDEB, como modalidade de
ensino. Embora não enxerguemos a educação integral em tempo integral como modalidade de
ensino, mas como raiz da formação humana (COELHO, 2012), este Fundo começa a
contornar a ampliação da jornada escolar como política de Estado, já que, sendo lei, perdura
independente das políticas de governo. No entanto, uma jornada escolar diária de sete horas
pode representar “mais que o mesmo” que é oferecido no turno regular ou “menos que o
mesmo”, como explicitado no início deste estudo, dependendo das condições e concepções
que abarca. Com isso, também percebemos que a legislação brasileira parece ainda não
considerar a questão, dada à ausência de um regulamento detalhado sobre a educação básica
em tempo integral em tal lei, conforme nos apontou Menezes (2009).
O aumento da jornada escolar continua a ser objeto dos planos para a educação
brasileira, já que neste mesmo ano é incorporado em uma das diretrizes do alicerce jurídico do
PDE. Trata-se do Decreto n. 6.094, de 2007 (BRASIL, 2007a) - Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação. Tal documento inaugura49, considerando os marcos
legais já citados, a possibilidade da ampliação da jornada escolar abarcar contextos fora da

49

Neste mesmo ano, o PME é instituído e também traz a possibilidade em pauta. Porém, por se configurar objeto
de nosso estudo, ele será analisado em tópico a parte, no próximo capítulo.
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escola, não indicando como diretriz, entretanto, que esta ampliação represente uma educação
integral em tempo integral.
Quando uma das vinte metas do mais recente PNE prevê o oferecimento da
“educação em tempo integral” (BRASIL, 2014a), observamos que ela tem se configurado
estratégica na educação brasileira. A expressão, assim como posta, é inédita em relação ao
plano anterior, e, embora amplie a expectativa desta oferta para toda a Educação Básica,
carrega consigo as marcas de não pretender contemplar, até 2024, todas as escolas e todos os
alunos da Educação Básica. Operando numa perspectiva em que os espaços dessa educação
podem mesclar-se entre a escola e o extraescolar, e em que as atividades a comporem os
tempos podem ser oriundas de entidades que não a escola, reitera a possibilidade levantada no
“compromisso” do decreto anterior, sem que clara esteja a previsão da articulação pedagógica
entre o intraescolar e o extraescolar. Nesse contexto, Silva explica:
[...] é possível afirmamos que até aos anos 2000 há a predominância de uma
vertente na elaboração das experiências de educação integral em tempo
integral, especialmente dedicada à estruturação de escolas para o
atendimento das classes sociais desfavorecidas, no entanto, o que vemos
hoje é a predominância da vertente que se preocupa muito mais com o
número de alunos atendidos do que com a estruturação do espaço escolar;
aquela vertente que volta o seu foco para o aluno. Em suma, tal mudança no
foco se dá, justamente, durante um período da historia recente do Brasil [...],
extremamente propício à divisão de tarefas da parte do Estado em relação à
oferta dos direitos sociais. Como vimos, a sociedade civil organizada (local
da iniciativa privada), nesse período, é chamada a compartilhar ações
(principalmente no âmbito dos serviços sociais) com o Estado a fim de uma
melhora na eficiência da oferta desses direitos (SILVA, 2013, p. 76).

Percebemos que, legalmente, os níveis da Educação Básica a serem contemplados
pela ampliação da jornada escolar se ampliam, assim como o investimento para sua
consecução, os espaços e os responsáveis pelas atividades a comporem essa extensão, cujos
sujeitos de direito, embora em crescimento, não abrangem a todos os alunos da Educação
Básica. Ao darem abertura para a transposição dos muros da escola e para o
compartilhamento das responsabilidades das atividades que comporão a extensão da jornada
e, ainda, ao dirigirem as metas da ampliação prioritariamente para as crianças e jovens das
camadas desprivilegiadas, nos parece que essas legislações caminham para a construção de
uma concepção de educação integral em tempo integral contemporânea, conforme delineou
Coelho (2014) e defenderam Moll (2012; 2013) e Guará (2006; 2009).
Assim, o conjunto dos marcos legais aqui mencionado não nos remete à intenção
do desenvolvimento das múltiplas dimensões de formação humana na ampliação da jornada
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escolar que planejam, incentivam, financiam ou estabelecem, conforme defendiam, ainda que
nem sempre numa maior jornada escolar, as diversas correntes ideológicas que carregaram a
bandeira da educação integral no decorrer do século XX em nosso país, bem como, antes
disso, a Paidéia Grega. Porém, isso não quer dizer que a ampliação da jornada escolar
presente nas legislações de nosso país não carregue consigo esse potencial. Volta a nos aclarar
Silva, a esse respeito:
Nos parece que os caminhos apontados pela legislação brasileira refletem a
imprecisão conceitual a respeito da temática, ou melhor, refletem as disputas
existentes sobre esse tema, já que estamos falando de uma tradição teórica
(principalmente centrada em intelectuais da educação como Anísio Teixeira
e Darcy Ribeiro, que sempre tiveram em seus horizontes que os
equipamentos escolares precisam ser condizentes com as necessidades
educacionais das classes sociais desfavorecidas) forjada na prática, que se
opõe ao pensamento contemporâneo para a educação integral em tempo
integral, apesar de toda tentativa de construção de um consenso empreendido
pelos defensores da vertente centrada no “aluno” (SILVA, 2013, p.83).

O resgate histórico-conceitual-legal realizado revela características das ideologias
e práticas engendradas no que concerne aos tempos e espaços que - juntamente às dimensões
que compõem a multidimensionalidade humana, algumas vezes representadas por propostas
pedagógicas a serem desenvolvidas - traduzem o objetivo da educação integral (em tempo
integral)50 que sua concepção abarca. Utilizaremos essas categorias para analisar o PME a
partir da perspectiva sociohistórica de educação integral em tempo integral (COELHO, 2014)
adotada neste trabalho.

50

Nesse momento utilizamos tal expressão pelo fato de algumas das correntes ideológicas estudadas não terem
desenvolvido experiências de educação integral em tempo integral, embora carregassem consigo, uma concepção
de educação integral.
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2

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO: CONCEPÇÃO E PROPOSTA

2.1

Programa Mais Educação: aspectos gerais
Tendo perpassado pela educação integral e(m)51 tempo integral em sua conjuntura

histórica, conceitual, prática e legal, neste tópico buscamos compreender a concepção de
educação integral em tempo integral proposta pelo PME por meio, inicialmente, da Portaria
Interministerial n. 17, de 2007 que o instituiu e do Decreto n. 7083, de 2010 (BRASIL,
2010a), que o regulamentou. O MEC também disponibiliza em sua página informações
referente ao PME através dos seguintes documentos: três cadernos da Série Mais Educação,
lançados em 2009; documentos de apoio, contendo relatos de experiências consideradas
exitosas pelo MEC, e outros, referências teórico-práticas para a construção do PME nos
estados e municípios. Entre eles, os que mais nos ajudaram na compreensão da educação
integral em tempo integral proposta pelo programa, considerando seu objetivo e a
configuração dos tempos, espaços e proposta pedagógica que o subsidia, foram: Caminhos
para elaborar uma proposta de educação integral em jornada ampliada -CECIP (BRASIL,
2011); “Educação integral: texto referência para o debate nacional” (BRASIL, 2009b);
“Gestão intersetorial do território” (BRASIL, 2009c); “Programa Mais Educação passo a
passo” (BRASIL, 2009a); e, em alguma medida, o “Manual operacional de educação integral
2014” (BRASIL, 2014b).
A exposição empreendida analisa a concepção de educação integral em tempo
integral que os documentos selecionados revelam, bem como as intenções e a proposta do
PME. Porém, não desconsidera que sua materialização acarreta, como afirma Silva e Silva,
“interdições, redirecionamentos, conforme os interesses políticos, econômicos, e o universo
simbólico-cultural instituídos pelos poderes locais”(SILVA; SILVA, 2014, p. 3).
Consideramos também que os diversos documentos possuem funções específicas,
naturezas distintas, assim como especificidades, quer sejam relacionadas aos seus objetivos,
ao público ao qual se destinam, ao seu contexto de produção e às diferentes posições de seus
autores, uma vez que foram construídos por universidades públicas, organizações não
governamentais, setores de governo e outros. Nosso exercício aqui não visa analisar essas
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Utilizamos a expressão assim aposta pelo fato de, nesta conjuntura, nem sempre nos depararmos com
indicações a respeito da educação integral em tempo integral, já que por vezes, ela nos remeteu apenas a
ampliação da jornada escolar.
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especificidades52e nem os interesses em jogo, mas apreender a concepção de educação
integral em tempo integral que carregam em seu bojo ao se referirem aos parâmetros já
elencados. Procuramos compreender os aspectos gerais do PME a partir de sua
operacionalização, dos critérios para escolha das escolas, dos alunos a serem contemplados e
dos agentes educativos a atuarem nessa oferta educativa.
O Programa Mais Educação foi apresentado à sociedade brasileira em 2007 como
uma política do governo de Luiz Inácio Lula da Silva53. Oliveira nos esclarece sobre isso:
Considera-se que políticas de governo são aquelas que o Executivo decide
num processo elementar de formulação e implementação de determinadas
medidas e programas, visando responder as demandas da agenda política
interna, ainda que envolvam escolhas complexas. Já as políticas de Estado
são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, passando em
geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em
mudanças de outras normas ou disposições preexistentes, com incidência em
setores mais amplos da sociedade(OLIVEIRA, 2011, p. 329).

Neste contexto, o PME teve origem na Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI54), pertencendo à Diretoria de Educação
Integral, Direitos Humanos e Cidadania. Em 2011, migra55 para a Secretaria de Educação
Básica (SEB56), sob a égide da Diretoria de Currículos e Educação Integral.É empreendido de
forma intersetorial,ou seja, sob a responsabilidade de diferentes áreas da gestão
52

O trabalho de Silva (2013), levantado na pesquisa de Carvalho et. al (2013), é uma referência em relação às
especificidades do contexto de produção dos documentos. Analisa o PME a partir de sua formulação teórica,
entendida como a fase onde os interesses específicos de certos grupos envolvidos nas discussões sobre o
programa prevaleceram sobre outros.
53
Presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva exerceu dois mandatos:
2003-2006 e 2007-2010.
54
“A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em articulação com
os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e
adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena,
quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O objetivo da Secadi é contribuir para o desenvolvimento
inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação
inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas
transversais
e
intersetoriais”.
Disponível
em:
<http://mecsrv125.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=357>.
Acesso
em: 12 jan. 2015.
55
Para Leclerc e Moll (2012) esta redefinição institucional traz a agenda da educação integral para as políticas de
educação básica do MEC, buscando superar, também, a dicotomia turno/contraturno, currículo/ações
complementares. Já Silva (2013) associa esse trânsito à importância atribuída pelo MEC à política de ampliação
da jornada escolar, considerando que, do ponto de vista orçamentário, a SEB possui maior relevância dentro
dele. Com isso, Jaqueline Moll também transita de uma diretoria a outra, na qual atou até 2013, quando retornou
ao exercício de professora associada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir de então,
a diretoria é assumida por Clarice Salete Traversini, professora adjunta da mesma universidade. Em maio de
2015, Ítalo Modesto Dutra é nomeado para tal diretoria.
56
A SEB é um setor do MEC que trata das questões referentes aos níveis da Educação Básica: Educação Infantil,
Ensino
Fundamental
e
Ensino
Médio.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=810>. Acesso em: 12
jan. 2015.
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pública(MOLL, 2012), por meio de ações dos MEC (Decreto n. 7.083, de 2010), da Cultura
(MINC), do Esporte (ME), do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), da Ciência e da Tecnologia (MCT), do Ministério da Defesa (MD) e
a Controladoria Geral da União (BRASIL, 2014), com apoio financeiro do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação57 (FNDE), repassado diretamente às escolas por meio do
Programa Dinheiro Direto na Escola58 (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação
Escolar59 (PNAE).
Os critérios para adesão ao programa, em 201460, foram apresentados pelo
“Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL, 2014b) em consonância com a
especificidade rural ou urbana das escolas. O documento aponta como critérios de priorização
das escolas urbanas61
 Escolas contempladas com PDDE/Educação Integral nos anos anteriores;
 Escolas estaduais, municipais e/ou distrital que foram contempladas com
o PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos
iniciais e/ou finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9,
totalizando 23.833 novas escolas;
 Escolas localizadas em todos os municípios do País;
 Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes
do Programa Bolsa Família (BRASIL, 2014b).

O mesmo documento define os critérios de prioridade “de atendimento” dos
alunos:




57

Estudantes que apresentam defasagem idade/ano;
Estudantes das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º e/ou 5º
anos), onde existe maior saída espontânea de estudantes na transição
para a 2ª fase;
Estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º
anos), onde existe um alto índice de abandono após a conclusão;

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é responsável pela execução de políticas
educacionais do MEC. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/institucional>. Acesso em: 12 jan. 2015.
58
No caso do PME, os recursos destinam-se, no que tange ao custeio ao “ressarcimento com as despesas de
transporte e alimentação dos monitores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades”; à “aquisição dos
materiais pedagógicos necessários às atividades, conforme os kits sugeridos” e à “aquisição de outros materiais
de consumo e/ou contratação de serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de educação integral”.
No que se refere ao capital, os recursos destinam-se à “aquisição de bens ou materiais, de acordo com os kits
sugeridos, além de outros ao desenvolvimento das atividades de educação integral” (BRASIL, 2014b, p. 20).
Casos diferenciados constam em Brasil, 2014.
59
A articulação do PME com o PNAE se dá por meio das resoluções n. 38, de 2008 e n. 38, de 2009, por meios
das quais se amplia o recurso diário per capita de alimentação para estudantes em tempo integral (LECLERC;
MOLL, 2012).
60
Conforme o artigo 5º do Decreto n. 7.083, de 2010 (BRASIL 2010a), o MEC, a cada ano, definirá os critérios
de priorização “de atendimento” do PME.
61
Tendo como lócus de pesquisa uma escola urbana, apresentamos os critérios para este tipo de escola.
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Estudantes de anos/séries onde são detectados índices de evasão e/ou
repetência;
Estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família (BRASIL, 2014b).

O primeiro critério de prioridade para a seleção das escolas, em certa medida,
permite uma continuidade da política já iniciada, o que é um ponto positivo, mas tanto o
segundo critério de adesão das escolas, quanto os quatro primeiros de prioridade dos alunos
carregam consigo uma concepção de educação integral em tempo integral que visa à eficácia
e à eficiência do ensino. Essa pretensão está em consonância com a proposta já descrita por
Santos (2010), que se afina com a tradição eficientista da educação, em que a ampliação da
jornada escolar propicia oportunidade maior para a aprendizagem dos conhecimentos
escolares e para a recuperação dos alunos com problemas de aprendizagem. Isso incide na
melhora dos resultados das escolas nos testes aplicados pelo sistema nacional e/ou local de
avaliação, tanto que o primeiro critério de escolha dá prioridade de adesão às escolas com
mais baixo IDEB62, ficando subtendido o objetivo de aumentar este índice.
Os critérios nos remetem ao questionamento realizado por Coelho: “A Educação
Integral é uma estratégia, ou ao contrário, é raiz da formação do ser humano?” (COELHO,
2012, p. 86). Acreditamos que a construção de uma proposta de educação integral em tempo
integral terá nesses critérios, um norte, assim, por uma educação que prioriza o eficienticismo,
responderá uma proposta pedagógica que não contemplará a multidimensionalidade humana,
se consideramos como educação integral, uma ação educacional que envolve dimensões
variadas e abrangentes da formação dos indivíduos, pretendendo abarcar diferentes aspectos
da condição humana como os cognitivos, emocionais, societários (GABRIEL E
CAVALIERE, 2012), como também apontam Coelho e Hora (2013). Para estas duas autoras,
a educação integral pressupõe a constituição de uma educação para a formação completa do
ser humano, considerando seus aspectos físicos, cognitivos-intelectuais, éticos, estéticos.
Considerando que o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda
que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, o último critério, tanto
de adesão das escolas, quanto de prioridade dos sujeitos, é justificado por Moll (2012) pela
necessidade do enfrentamento das desigualdades sociais historicamente corroboradas pelo
62

O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica criado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2007 com o intuito de medir a qualidade do aprendizado em
nosso país e projetar metas para sua melhoria. É calculado a partir da taxa de aprovação obtida a partir do Censo
Escolar, realizado anualmente, e das médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP, a saber, na Prova
Brasil, para escolas e municípios, e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o
País, realizado a cada dois ano. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb>.
Acesso em: 12 jan. 2015.
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sistema educacional com a entrada tardia, e em condições adversas, das camadas populares na
escola. A referida autora sinaliza o fato das camadas médias e altas da população já
complementarem o tempo escolar de seus filhos com atividades pagas no contraturno, o que
compõem um repertório que amplia a distância em relação aos filhos das classes populares.
Para ela, é necessário que se inicie esta política por aqueles que se encontram historicamente
excluídos ou com acesso restrito aos bens culturais e materiais da sociedade. Esta justificativa
nos mostra que a educação integral esteve, desde o século XX (com as experiências do CECR
e dos CIEPs), ligada a questões sociais que fogem da especificidade da escola, apesar dessas
duas experiências possuírem outras características, já descritas.
Sendo a educação integral raiz da formação humana (COELHO, 2012), ao ser
colocada como medida compensatória sob a justificativa de que os providos de condições
materiais já usufruem de atividades complementares no turno oposto ao da escola,
desconsidera que esses podem não ter acesso a ela porque estamos tratando de educação
integral em tempo integral escolar. Não fica claro no que garante que essas atividades
complementares

às

quais

as

classes

privilegiadas

têm

acesso

contemplam

a

multidimensionalidade humana e complementam as atividades escolares a que têm acesso.
Diante dessa justificativa, percebemos que qualquer atividade complementar pode ser vista
como educação integral, independente da concepção que carrega.
Porém, para Moll (2012), esses critérios de seleção das escolas no PME
contemplam o caráter de discriminação positiva e de política afirmativa que dimensionam as
ações do programa, constituindo-se estratégia para o enfrentamento das desigualdades sociais.
A autora está na defesa do que Cury denomina de política inclusiva focalizada:
Tais políticas afirmam-se como estratégias voltadas para a focalização de
direitos para determinados grupos marcados por uma diferença específica. A
situação desses grupos é entendida como socialmente vulnerável, seja devido
a uma história explicitamente marcada pela exclusão, seja devido à
permanência de tais circunstâncias em seqüelas manifestas. A focalização
desconfia do sucesso das políticas universalistas por uma assinalada
insuficiência. Focalizar grupos específicos permitiria, então, dar mais a
quem mais precisa, compensando ou reparando perversas seqüelas do
passado (CURY, 2005, p. 16).

Em se tratando das políticas focalizadas na área da educação, necessário se faz, a
partir disso e também contrapondo os critérios de prioridade já apontados para a escolha de
escolas e alunos a serem contemplados pelo PME e justificados por Moll (2012), compartilhar
as observações de Cavaliere, com as quais corroboramos:
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[...] Entretanto ao serem destinadas aos segmentos da população que
apresentam problemas sociais e escolares graves, essas políticas tendem a
afastar, das escolas afetadas, os alunos em melhores condições sociais e
escolares (Costa, 2008)63. Esse fenômeno, de homogeneização das
populações atendidas pelas escolas alvo das políticas especiais, pode
autoalimentar os problemas existentes e exercer força antagônica às
mudanças esperadas.
Se o aumento do tempo de permanência da criança na escola é condição para
que se ponha em prática um modelo de organização escolar que possibilite
um processo educacional efetivamente democrático, como pretende, por
exemplo, a proposta de “educação integral” do Programa Mais Educação ,
isso seria, em tese, válido para todas as crianças. Entretanto, na prática tanto
no citado programa como em diversos outros desenvolvidos em Municípios
brasileiros, a proposta de “educação integral” vem sendo dirigida às escolas
com menos recursos e àqueles alunos com problemas sociais e escolares
(CAVALIERE, 2013, p. 240).

Esse traço do PME nos remete à concepção “assistencialista” de escola em tempo
integral preconizada por Cavaliere (2007), em que os alunos terão, através dela, suas
deficiências supridas. Outro ponto que nos reporta a essa concepção é a expressão
“atendimento”, relativo ao oferecimento de atividades em jornada ampliada, presente na
Portaria n. 17, de 2007 (BRASIL, 2007e) e nos diversos documentos do programa. O termo
também é mencionado na lei n. 10.172, de 2001 (BRASIL, 2010), que se refere ao PNE para
o período entre 2001e 2010 e na lei n. 13.005, de 2014 (BRASIL, 2014a), referente ao PNE
no período entre 2014 e 2024. Nessa concepção de escola em tempo integral
“assistencialista”, proferida por Cavaliere (2007), o termo “atendimento” é utilizado com
frequência como se a escola não fosse lugar do saber, do aprendizado, da cultura, mas um
lugar onde as crianças das classes populares serão “atendidas” de forma semelhante aos
“doentes”. A visão predominante dessa concepção, para ela, encara a escola de tempo integral
como uma escola para os desprivilegiados, de modo a suprir deficiências gerais da formação
dos alunos, substituindo a família, e onde mais relevante se torna a ocupação do tempo e a
socialização primária.
Nesse contexto, é oportuno nos reportar à expressão “escola de tempo integral”
utilizada nos documentos “Educação integral: texto referência para o debate nacional”
(BRASIL, 2009b) e “Caminhos para elaborar uma proposta de educação integral em jornada
ampliada”(BRASIL, 2011), e também contida na LDBEN e na lei n. 10.172 (BRASIL, 2001)
sobre o PNE para o período entre 2001 e 2010.Questionamo-nos: uma escola que não
funciona na jornada escolar diária máxima para todos os alunos, pode ser chamada de “escola
63

COSTA, Márcio da. Prestígio e hierarquia escolar: estudo de caso sobre diferenças entre escolas em uma rede
escolar municipal. Revista Brasileira de Educação, v. 1, n. 39, set/dez. 2008.
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de tempo integral”? Acreditamos que não, pois, para aqueles aos quais não é concedido o
direito à ampliação da jornada escolar, ela não representa isso.
Nesse sentido, o caderno “Educação integral: texto referência para o debate
nacional” traz:
Nesse duplo desafio - educação/proteção - no contexto de uma “Educação
Integral em Tempo Integral”, ampliam-se as possibilidades de atendimento,
cabendo à escola assumir uma abrangência que, para uns, a desfigura e, para
outros, a consolida como um espaço realmente democrático. Nesse sentido, a
escola pública passa a incorporar um conjunto de responsabilidades que não
eram vistas como tipicamente escolares, mas que, se não estiverem
garantidas, podem inviabilizar o trabalho pedagógico (BRASIL, 2009b, p.
17).

O PME inova no sentido de deslocar o direito à educação para o campo da
assistência social, de forma que o sentido principal da ação está em princípios assistenciais,
medidas compensatórias, que procuram fórmulas de correção das desigualdades sociais,
mantendo-as em níveis toleráveis. Corroboramos com Silva, que aponta:
[...] Quando elaborada a partir desse prisma, a educação integral perde sua
consistência propriamente escolar e ganha ares de uma política de assistência
social integrada, isto é, uma série de ações, com origem em diferentes
setores da sociedade, que procuram apenas compensar, de algum modo (na
maioria das vezes, através de projetos assistenciais com conteúdos
socioeducativos), os problemas decorrentes da falta de acesso aos direitos
sociais tidos como básicos (SILVA, 2013, p. 166).

O autor ainda acrescenta que:
Ao retirar da escola pública o seu papel produtor de desigualdades sociais e
depositar nela um papel de inclusão (apenas), a resposta sobre os motivos da
educação integral no contexto atual deixam de, também, levar em
consideração que isso que esta sendo chamada de educação integral não está
livre das contradições dos dias atuais sendo, inclusive, incorporado ao
cotidiano de produção da desigualdade hoje existente na escola pública.
Não estamos afirmando com isso, de forma mecânica, que os problemas da
escola pública inviabilizam qualquer ação paliativa, pois isso varia de acordo
com as condições que cada realidade apresenta. Estamos querendo afirmar
que essa forma de ação do poder público precisa ser orientada por um
entendimento mais amplo, elaborado e operacionalizado dentro de uma
perspectiva que se pretenda universal e não são de correção, através da ação
focalizada naqueles que necessitam. No âmbito da escola pública brasileira,
nos arriscamos a afirmar que todos necessitam de uma outra realidade
educacional (SILVA, 2013, p. 163).

Atrelar a ampliação da jornada escolar à resolução de problemas educacionais e
sociais é uma tendência observada na legislação que trata dessa ampliação. Como exemplo
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alei n. 10.172, referente ao PNE para o período entre 2001 e 2010 (BRASIL 2001),
priorizando essa oferta às crianças de baixa renda, o que também se observa nalei n. 13.005,
referente ao PNE para o período entre 2014 e 2024 (BRASIL, 2014a) que, inclusive, não
pretende universalizar essa oferta até 2024.
Com base nas análises de Filgueiras e Gonçalves (2007)64 sobre o governo de
Lula, Silva e Silva (2014) revelam que as orientações teórico-metodológicas das políticas
sociais em sua gestão perduraram na gestão Dilma Rousseff65, numa tendência de abandono
aos direitos universais, sendo substituída por políticas focalizadas. Nessa conjuntura, há de
consideramos que o PME se apresenta como uma política indutora de educação integral em
tempo integral, de forma a induzir que os estados e municípios entrem com a sua
contrapartida e criem suas próprias políticas a nível local. É nesse sentido que Silva e Silva
nos clareia:
Dessa forma, é preciso considerar também o fato de o Governo Federal se
colocar na posição de apenas “indutor” do Programa Mais Educação ,
responsabilizando os estados e municípios pelo provimento das condições,
as quais julga cruciais ao sucesso da iniciativa, como a valorização docente,
a regulamentação do piso salarial e o incremento do financiamento. Mesmo
não ignorando que cada ente federativo tem atribuições e responsabilidades
constitucionais específicas no que se refere ao financiamento das políticas
educacionais, o fato de a valorização do trabalho docente não ser um critério
para a implantação do Programa, juntamente com os precários dispositivos
criados para garantir o funcionamento da jornada ampliada nas escolas, nos
leva a considerar essa função indutora como uma faceta do processo de
desobrigação da União no que se refere às políticas sociais [...]. Um exemplo
disso é a utilização do artifício do voluntariado pelo Programa, como uma
“indução” à precarização e à desprofissionalização do trabalho docente
(SILVA; SILVA, 2014, p. 104).

Oportuno se faz, nesse momento, nos reportar aos sujeitos envolvidos nas práticas
educativas desse programa. Assim como Coelho et al (2012), nem na Portaria n. 17, de 2007,
nem no Decreto n. 7.083, de 2010, encontramos referências e diretrizes sobre os sujeitos que
atuarão no programa, sua formação, condições de trabalho. Isso revela uma lacuna na
legislação específica do PME.
O documento “Programa Mais Educação Passo a Passo” (BRASIL, 2009c) aponta
que a educação integral, no âmbito do PME, abre espaço para agentes educativos 66como
64

FILGUEIRAS, Luiz.; GONÇALVES, Reinaldo. A economia política do Governo Lula. São Paulo:
Contraponto.
65
Presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Vana Rousseff exerceu o primeiro mandato
entre 2011 e 2014, quando foi reeleita, exercendo no atual momento, seu segundo mandato.
66
O “Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL, 2014b) indica que a monitoria deverá ser
realizada, preferencialmente, por estudantes universitários de formação específica nas áreas de desenvolvimento
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monitores, educadores populares, estudantes em processo de formação docente e agentes
culturais que sejam referências em suas comunidades por suas práticas em diferentes campos.
Esses agentes devem ser regidos pela lei n. 9.608, de 199867, que dispõe sobre voluntariado.
A necessidade de um amplo diálogo sobre possíveis novos atores que entram em
cena na ampliação da jornada escolar é corroborada por Moll (2013). Porém, Coelho et al,
embora reconheçam a necessidade da riqueza de formações com vistas à garantia da
ampliação da jornada escolar com diversidade e qualidade de trabalho pedagógico nas
diversas práticas educativas, sinalizam que a participação de profissionais no campo
educacional sem formação pedagógica não se faz efetiva e eficaz. Por outro lado, as autoras
também reconhecem que a ampliação da jornada escolar a partir do trabalho de professores,
não garante um trabalho com qualidade, mas “a natureza do trabalho docente faculta a esse
profissional uma competência que, muitas vezes, está ausente do campo de atuação de outros
sujeitos que não tiveram tal formação” (COELHO et al, 2012, p. 475).
Sobre os sujeitos a atuarem no PME, o documento supracitado assinala, ainda que
a Secretaria de Educação da cidade que aderir ao programa deverá designar um professor de
seu quadro efetivo com, preferencialmente, 40 horas semanais para exercer a função de
professor comunitário68, que coordenará a oferta e a execução das atividades de educação
integral através do PME (BRASIL, 2009a).
A partir do caderno “Rede de saberes Mais Educação: pressupostos para projetos
pedagógicos de educação integral” (BRASIL, 2009d), Silva e Silva apontam:
Notadamente, ampliando-se as funções da escola, ampliam-se também as
tarefas dos educadores. “Esse conjunto de elementos desafia a uma nova
postura profissional que deve ser construída por meio de processos
formativos permanentes” (BRASIL, 2009d, p.17)69. O mesmo documento
reconhece que uma política de educação integral “[...] pressupõe uma
consistente valorização profissional, a ser garantida pelos gestores públicos,

das atividades ou pessoas da comunidade com habilidades apropriadas. Também abre espaço para estudantes de
EJA e do Ensino Médio, de acordo com suas competências, saberes e habilidades.
67
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9608.htm>. Acesso em: 12 set. 2014.
68
O professor comunitário será responsável pelo planejamento de atividades que integram o PME com a escola
regular. Tem como principais atribuições: “divulgar o programa, com ações de mobilização de alunos,
familiares, e pessoas da escola e comunidade; participar das reuniões, formações e eventos realizados pelas
secretarias e entidades de apoio; participar das reuniões do comitê local; contribuir no mapeamento da
comunidade e na identificação de parceiros locais para o desenvolvimento das ações, em conjunto com os
demais participantes do Comitê local; elaborar e executar o planejamento das atividades no âmbito da escola,
apoiado no referencial apresentado no Caderno Redes de Saberes MAIS EDUCAÇÃO; planejar e realizar com a
equipe ações que proporcionem a criação de vínculos da escola com a comunidade e, em especial, com o jovem,
tais como feiras, concursos culturais, festivais, gincanas, dentre outros; orientar e auxiliar os oficineiros no
preenchimento dos formulários e na elaboração do plano de trabalho” (BRASIL, 2009c, p. 53).
69
BRASIL. Rede de Saberes Mais Educação: pressupostos para Projetos Pedagógicos de Educação integral.
Brasília, 2009d.
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de modo a permitir dedicação exclusiva e qualificada à educação” (BRASIL,
2009d, p.39). Para tanto, também seria necessária a regulamentação do Piso
Salarial Nacional Profissional; incremento no financiamento da educação e
“[...] ampliação dos investimentos públicos em educação, de modo a
alcançar o mínimo de 7% do PIB até 2021” (BRASIL, 2009d, p.40). Vale
evidenciar que as condições acima, destacadas como cruciais ao sucesso do
Programa, segundo o governo central, ficam na dependência de um
alinhamento político que efetive o regime de colaboração entre o Governo
Federal, estados e municípios. Ou seja, não são critérios para implementação
do Programa, mas apenas uma recomendação do que deveria ser a médio e
longo prazo(SILVA; SILVA, 2014, p .123).

Se as ações conjugadas entre os entes e a União são tão importantes no que tange
à ampliação de recursos, à carreira docente, à adequação aos espaços físicos das escolas,
recursos pedagógicos e outras demandas (MOLL, 2012), não seriam essas questões,
condições para implementação do PME? Não sendo critérios para a implementação do
programa, tais medidas podem precarizar a oferta educativa a que se propõem.
Podemos perceber que esta abertura para a atuação de novos sujeitos nas práticas
educativas encontra consonância no projeto pedagógico do Programa Bairro Escola e do
Programa Escola Integrada. Isso porque ambos foram fontes de inspiração para o PME. A
atuação de sujeitos que não docentes nas atividades de jornada ampliada, bem como o
envolvimento da comunidade, de forma geral, ganha amparo em legislações como o Decreto
n. 6.094, Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007a), e na lei n.
13.005, de 2014, (BRASIL, 2014a), que dispõe sobre o PNE para o período entre 2014 e
2024, como já detalhado no tópico anterior.
Tal traço vai ao encontro de uma das características da vertente do modelo de
ampliação da jornada escolar “aluno em tempo integral”, delineada por Cavaliere (2009), uma
vez que a vertente “escola de tempo integral” se caracteriza pelo estabelecimento de
condições compatíveis com a presença de alunos e professores em tempo integral nas escolas,
o que também é parâmetro da concepção sociohistórica de educação integral posta por Coelho
(2014). Para ela, a situação anterior é característica de uma concepção de educação integral
em tempo integral contemporânea, que depende da atuação de outros sujeitos, não docentes,
para a consecução das atividades. Vale lembrar que não desconsideramos a riqueza dos
saberes que estes sujeitos carregam e a possibilidade de contribuírem para a formação do
aluno. No entanto, responsabilizá-los por um trabalho pedagógico e didático para o qual não
possuem formação, pode ser fator de precarização da oferta educativa.
O caderno “Educação integral: texto referência para o debate nacional” assim
aponta:
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Há inúmeras evidências de que os agentes da educação - gestores,
professores, orientadores pedagógicos, entre outros - reproduzem, muitas
vezes, em suas práticas, as diversas formas de preconceitos e discriminações
ainda existentes em nossa sociedade. Essas evidências estão configuradas
nas cenas do cotidiano escolar, por meio das situações nas quais os meninos
e meninas, muitas vezes, são inscritos simbolicamente como lentos,
imaturos, dispersivos, desorganizados, com dificuldade de aprendizagem e
indisciplinados (BRASIL, 2009b, p. 33).

Perguntamo-nos se é com a atuação de agentes educativos sem formação para
tanto, que o PME pretende resolver problemas como esse. É contraditório constatar que para a
ampliação das funções da escola, que pretende abarcar as múltiplas dimensões formativas dos
alunos, o PME propõe sujeitos com reduzida formação pedagógica e didática. As proporções
estão desencontradas nesse objetivo. Reconhecemos, tal como Coelho e Hora (2013), que a
oferta da educação integral em tempo integral por professores não garante a formação
pretendida e que esses profissionais podem ter limites formativos para a execução de tal
proposta. Porém, se é assim, fica incompreensível o motivo pelo qual o programa parece
reproduzir em proporções mais graves, os problemas que assolam as escolas públicas
brasileiras, tal como os limites da formação e das condições de trabalho docente.
Repetimos: a atuação de novos agentes educativos sim, mas coordenada em tempo
integral por profissionais habilitados para tanto. Entendemos que não pode ser de
responsabilidade de um mestre de capoeira propor atividades de educação integral, mas pode
ser de responsabilidade de um conjunto de professores, propor atividades que incluam o
mestre de capoeira, o que poderá contribuir para a ampliação do horizonte formativo dos
alunos.
Posto o proposto por este tópico, continuaremos na tentativa de compreensão da
concepção de educação integral em tempo integral do PME, levando em conta os objetivos
que permeiam sua proposta.

2.2

Objetivos em foco no Programa Mais Educação

Tendo perpassado pelos aspectos gerais do PME no que tange à sua
operacionalização, aos critérios para escolha das escolas e dos alunos a serem contemplados e
aos agentes educativos a atuarem nessa oferta educativa, nos deslocamos para os objetivos aos
quais se propõe este programa, considerando que todos os traços delineados neste capítulo
estão imbricados.

78

Partimos dos objetivos gerais do PME postos pela Portaria n. 17, de 2007
(BRASIL, 2007e) e pelo Decreto n. 7.083, de 2010 (BRASIL, 2010a), a fim de apresentar um
panorama geral das intenções do Governo Federal, uma vez que essas são as duas principais
referências legais do programa. A partir delas, dialogaremos com as informações dos demais
documentos, que também foram e serão contemplados no decorrer do capítulo.
Como já nos esclareceu Cavaliere (2002b), a ampliação da jornada escolar pode
ser justificada de diversas formas, visando diferentes finalidades. Nessa reflexão é importante
aludir à Galian e Sampaio (2012), quando elas nos alertam que as diferentes experiências e
propostas educativas respondem sempre a um ideal formativo. Assim, a questão é ter clareza
do ideal que se persegue. Elas questionam:
O desafio é pensar no que se espera hoje da ampliação da jornada escolar.
Busca-se ampliar o tempo de permanência na escola para permitir a
mobilização das condições necessárias para uma educação integral? O que se
entende hoje por educação integral? E qual seria o currículo que hoje
responderia por essa formação integral? Sem dúvida esta discussão implica a
retomada da questão fundamental da educação: que formação pretendemos
fomentar? Que cidadão se busca formar e por quê? E, para a formação desse
cidadão, que conhecimentos, valores e habilidades são considerados
essenciais nas diferentes propostas? (GALIAN, SAMPAIO, 2012, p. 412).

Na tentativa de iniciar essas respostas, partimos da Portaria n. 17, de 2007
(BRASIL, 2007e) quando sublinha que o PME “visa fomentar a educação integral de
crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades socioeducativas no
contraturno escolar”. Tal objetivo é mais detalhado no artigo 1º, em capítulo exclusivo para os
objetivos do PME:
Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a
formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação
de ações, de projetos e de 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.
Parágrafo único. O programa será implementado por meio do apoio à
realização, em escolas e outros espaços socioculturais, de ações
socioeducativas no contraturno escolar, incluindo os campos da educação,
artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do desempenho
educacional, ao cultivo de relações entre professores, alunos e suas
comunidades, à garantia da proteção social da assistência social e à formação
para a cidadania [...] (BRASIL, 2007e).

De início, percebemos que a proposta do PME se difere da dos CIEPs e opera na
lógica das experiências do programa Bairro Escola, no Rio de Janeiro, e do programa Escola
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Integrada, em Belo Horizonte, já descritas, por se concretizar no turno oposto ao das aulas
regulares. Para Coelho70 (2004 apud Azevedo; Coelho; Paiva, 2014), esse é um dos grandes
limites das propostas de educação integral em tempo integral, uma vez que, para a autora,
muitas vezes as atividades do turno e contraturno não se complementam.
Quando essa Portaria objetiva contribuir para a formação integral das crianças,
adolescentes e jovens, e também ampliar a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos
educativos - a exemplo dos citados no parágrafo único, apesar da referida limitação do
contraturno - percebemos uma intenção para além da ampliação da jornada escolar, intenção
que carrega consigo uma diferenciação daquilo que é oferecido no turno regular. Porém, o
meio pelo qual pretende efetuar tal objetivo nos leva a questionar a natureza da concepção de
educação imbuída nas referidas ações, projetos e programas do Governo Federal, uma vez que
suas formulações não são de cunho escolar, de forma a se considerar as especificidades
educacionais. Aliás, as especificidades educacionais escolares para uma formação mais
completa do ser humano.
Esse ponto nos traz dúvidas sobre sua efetividade, não para preencher o tempo,
pois para isso, pode se configurar como boa solução, mas para garantir uma educação integral
em tempo integral, que, numa perspectiva sociohistórica, busca uma formação mais completa
e multidimensional para as crianças, adolescentes e jovens (COELHO E PORTILHO, 2009).
Acreditamos que, para que a multidimensionalidade seja alcançada, é necessário que as ações
sejam pensadas, formuladas e praticadas de forma intencional, não fragmentada, não
emprestada de outras políticas e outros projetos que, em sua origem, não possuem a natureza
educacional e escolar.
A proposta “intersetorial” de articulação das ações e projetos do governo para a
consecução da educação integral é colocada como necessidade pelo caderno “Educação
integral: texto referência para o debate nacional”:
Para o debate acerca da Educação Integral, do ponto de vista das ações
preconizadas pelo Ministério da Educação, a intersetoralidade impõe-se
como necessidade e tarefa, que se devem ao reconhecimento da
desarticulação institucional e da pulverização na oferta das políticas sociais,
mas também ao passo seguinte desse reconhecimento, para articular os
componentes materiais e ideais que qualifiquem essas políticas. Por isso, é
preciso ressaltar a intersetorialidade como característica de uma nova
geração de políticas públicas que orientam a formulação de uma proposta de
Educação Integral (BRASIL, 2009a, p. 43).
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COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa. Educação integral: concepções e práticas na educação
fundamental. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 27, 2004. Caxambu: Sociedade, democracia e educação:
Qual universidade? 2004b, p. 1-19.
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O documento ressalta a necessidade de maior articulação entre as atividades
desenvolvidas no campo da educação formal, pelos estabelecimentos de ensino e órgãos de
gestão e os demais setores - saúde, cultura, esporte, lazer, justiça, assistência social,
reconhecendo o potencial que cada política setorial tem para um mesmo objetivo: garantir
educação integral às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Não se configura objetivo desse
trabalho o aprofundamento sobre os limites e possibilidades que esse modo de gestão
intersetorial71 acarreta, mas faz-se imprescindível sua citação à medida que a concepção de
educação integral em tempo integral do PME pretende ampliar as dimensões educativas dos
alunos a partir dessas outras políticas, que não são de natureza educativa. Perguntamo-nos se
essas políticas foram formuladas para ampliar o horizonte formativo dos estudantes e
estimular o desenvolvimento cognitivo, estético, ético e histórico previsto pelo documento
“Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL, 2014b), lembrando que se trata
da educação formal. Não fica claro o aporte teórico que embasa a multidimensionalidade de
formação do ser humano a partir de diferentes áreas de políticas públicas e programas
existentes antes da construção da proposta.
Contudo, não estamos afirmando que não deve haver tais articulações, mas
depender delas para a consecução de um programa que visa fomentar a educação integral em
tempo integral compromete sua base. Dessa forma, os saberes que o programa pretende
ampliar, não terão se originado de um planejamento intencional para a educação integral em
tempo integral, mas “salpicados” a partir do que se tem disponível de políticas de outras
naturezas. Acreditamos que uma proposta que vise realmente à educação integral deve se
conjecturar a partir da concepção que se pretende materializar e, a partir dela, pensar ações
para tanto. No caso da articulação de ações, programas e projetos de setores do governo, o
caminho é inverso: se constata o que há disponível e a partir disso se constrói uma concepção
de educação integral sem se ter claro como a concepção e a natureza dessas
“disponibilidades” contemplam a formação humana integral do ser humano.
Outro traço que a portaria nos traz é a realização das ações educativas em
“espaços socioculturais” que não a escola, o que difere das experiências do CECR e dos
CIEPs e aproxima-se da iniciativa dos já mencionados programas Bairro-Escola e Escola
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Sobre isso, ensaia Cavaliere: “no âmbito da estrutura do Estado, os problemas advindos da tradição
administrativa brasileira de funcionamento isolado dos diferentes setores são um desafio posto de início à
proposta. As políticas dos diferentes órgãos públicos brasileiros não estão estruturadas para funcionarem
conjuntamente. É preciso lembrar ainda que as ações conjuntas dependem da superação das injunções políticopartidárias que, com freqüência, orientam as escolhas e as motivações administrativas [...]” (GABRIEL;
CAVALIERE, 2012, p. 282).
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Integrada. Essa questão acompanha a tendência da legislação reverenciada no capítulo
anterior, de abertura para a consecução das atividades em jornada ampliada fora da escola,
caso do Decreto n. 6.094, de 2007 (BRASIL, 2007a), que dispõe sobre o “Plano de metas
compromisso todos pela educação” e da lei n. 13.005, de 2014 (BRASIL, 2014a), referente ao
Plano Nacional de Educação (PNE) para o período entre 2014 e 2024.
O parágrafo único da referida Portaria se refere a outro ponto que merece
destaque, são as finalidades da mobilização das atividades socioeducativas. Ao incluir a
garantia da proteção social e da assistência social, o documento revela uma concepção
assistencialista de educação integral em tempo integral, uma vez que essas não são funções
específicas da educação escolar. Ou seja, pretende-se alcançar objetivos da política de
assistência social a partir de uma política educacional, fazendo com que a escola vá perdendo
sua função específica e que as demais políticas se desresponsabilizem também pelo o que lhes
é peculiar.
Tal tendência se enquadra na concepção contemporânea de educação integral em
tempo integral referenciada por Coelho (2014), que tende a ampliar as funções da escola para
além daquelas que historicamente a constituíram, podendo com isso, afastar-se de uma visão
de formação humana multidimensional. Como delineamos no primeiro capítulo, a essa ideia
de educação integral como proteção integral, se alinham as pesquisadoras Guará (2006; 2009)
e Moll (2012; 2013), visão com a qual não corroboramos pelos motivos já explicitados por,
principalmente, Coelho (2014) e Paro et. al (1988). É oportuno nos remeter a este último
quando nos elucidou sobre o risco de se imprimir à escola a função solucionadora dos
problemas sociais, sob pena de se atrofiarem as funções pedagógicas que são peculiares desta
instituição.
Silva e Silva nos ajuda a explicitar nosso ponto de vista:
[...] a equação “proteger e educar”, que é uma das justificativas para a
ampliação da jornada escolar, ao invés de superar as experiências passadas,
renova e aprofunda a ideia de “educação compensatória”, “robustecendo” a
escola com uma série de tarefas não propriamente educativas, que só podem
gerar sobrecarga e intensificação do trabalho dos educadores e encurtar a sua
função social de socialização do conhecimento historicamente acumulado.
Isso porque a ampliação da jornada escolar não vem acompanhada da
garantia das condições de trabalho adequadas, sendo a maior parte das
responsabilidades repassadas aos estados e municípios, que são, na sua
grande maioria, detentores de parcos orçamentos. Na precariedade, a função
de “proteger” prevalece em relação à de educar, resultando, muito mais, na
responsabilização da escola e dos educadores pela “guarda” de crianças e
adolescentes [...] (SILVA E SILVA, 2014, p. 118).
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No mesmo sentido, também contribuem Azevedo, Coelho e Paiva, quando
esclarecem que:
Existem propostas de ampliação da jornada escolar que se fundamentam em
concepções contemporâneas de educação integral visando garantir proteção
social, mas são denominadas de projetos, programas, ações de educação
integral. Concordamos com Cavaliere72 (2012) quando esta estudiosa afirma
ser necessário atribuir os devidos nomes às propostas, ou seja, se um projeto
visa à formação integral, que receba então essa denominação; entretanto,
caso tenha como objetivo a proteção integral à população infanto-juvenil, em
primeiro lugar, não poderá ser caracterizado enquanto uma proposta de
educação integral (AZEVEDO; COELHO; PAIVA, 2014, p. 55).

Continuando o proposto, nos reportamos ao Decreto n. 7.083, de 2010 quando
este coloca, em seu artigo 1º: “O PME 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, 2010a). Percebemos, com isso, que o objetivo geral do PME na Portaria é
encolhido no Decreto, uma vez que este atrela a ampliação da jornada escolar à melhoria da
aprendizagem. Considerando que somente a melhoria da aprendizagem não contempla a
multidimensionalidade da formação humana, por meio desse objetivo percebemos a educação
integral em tempo integral como uma estratégia para um objetivo reduzido de tal formação.
Continuando o resgate dos objetivos gerais do PME a partir de seus principais
aportes legais, destacamos que o referido Decreto, em seu artigo 3º, ainda estabelece como
objetivos do PME:
I - formular política nacional de educação básica em tempo integral;
II- promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais;
III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades;
IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de
educação integral; e
V- convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos
humanos, educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da
violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e
comunidade, para o desenvolvimento do projeto político pedagógico de
educação integral (BRASIL, 2010a).

Entendemos que os incisos II, III e IV são os que contribuem mais diretamente
para a compreensão da educação integral em tempo integral do PME. Consideramos que eles
carregam consigo a intenção de articulação entre a escola e a comunidade, seja através do
entrelaçamento dos saberes, seja através de maior interação dos alunos e professores com a
72

Palestra proferida pela professora doutora Ana Maria Villela Cavaliere no II Seminário Nacional de Educação
Integral, Rio de Janeiro, 2012.
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comunidade ou da conversão de políticas e programas. Sobre os traços da proposta
pedagógica do PME, nos remeteremos mais à frente, mas destacamos que o item V desse
artigo, em certa medida, qualifica a pretendida articulação das referidas políticas, à medida
que a inclui no projeto pedagógico de educação integral. Embora isso não resolva a questão
de não terem sido formuladas para a área educacional, como já apontado.
A articulação com a comunidade também é prevista pelo PME por meio de outro
tipo de parceria com organizações governamentais e não governamentais, o que está presente
nas ações integrantes do programa na Portaria n. 17, de 2007:
O Programa Mais Educação poderá contar com a participação de ações
promovidas pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e por outras
instituições públicas ou privadas, desde que as atividades sejam oferecidas
gratuitamente às crianças, adolescentes e jovens e que estejam integradas ao
projeto político pedagógico das redes e escolas participantes (BRASIL
2007e).

Assim como as atividades provenientes das ações e dos programas oriundos das
diversas esferas do governo, aquelas que podem ser ofertadas em parceria com ONGs,
instituições públicas ou privadas, ainda que integradas ao Projeto Político Pedagógico (PPP)
da escola, não possuem caráter escolar. Portanto, nos perguntamos como a escola será capaz
de oferecer uma educação integral em tempo integral diante da posição de dependência em
que fica submersa em relação à boa vontade de ONGs, voluntários e instituições privadas, que
carregam suas próprias concepções de educação ou nem as têm claramente.
Não é que a escola deve se fechar para esse exterior, mas depender dele para a
consecução das atividades de educação integral é, no mínimo, arriscado. Além de demandar
da escola articulações que nem sempre estão em suas mãos, essa situação gera, segundo
Cavaliere (2013), o risco da fragmentação da ação educativa e sua perda de coerência e
sentido, o que é o contrário do que se pretende. Essas características da proposta do Programa
o enquadram na concepção contemporânea de educação integral em tempo integral
desenvolvida por Coelho (2014), conforme discorremos no primeiro capítulo.
Ao propor a ampliação das dimensões formativas dos alunos sob dependência de
parcerias intersetoriais, no contexto governamental, ou com ONGs e até empresas privadas a
partir do que se tem disponível, percebemos que as dimensões de formação humana serão
oferecidas em fragmentos, a partir de programas, ações, projetos e instituições que podem
possuir (se possuírem) concepções de homem, de educação e de escola divergentes da própria
concepção do programa. Perguntamo-nos como esses fragmentos contemplarão uma educação
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integral e como as dimensões comuns a todos os seres humanos serão contempladas a partir
deles.
Importa relembrar que nas diversas concepções de educação integral que
permearam o século XX, embora não estivessem atreladas à ampliação da jornada escolar,
percebemos a educação integral sempre delimitada por objetivos, finalidades ou interesses
específicos. Sejam os conservadores, pela preocupação com a ampliação do controle social e
dos processos de distribuição nos segmentos hierarquizados da sociedade (CAVALIERE,
2010); os anarquistas, por intentarem a não dominação dos que se ligam ao trabalho manual
pelos envolvidos no trabalho intelectual (GALIAN E SAMPAIO, 2012); os marxistas, por
verem a multidimensionalidade na educação como um potencial para preparar os
estudantes/trabalhadores no enfrentamento da sociedade capitalista (MACIEL, 2014); ou os
liberais, como Anísio Teixeira, que, apesar de sua crítica à escola elementar, de preparar para
o ingresso ao ginásio, e à faculdade em detrimento da formação ampla (CAVALIERE, 2010),
concebe a educação integral no seio do fracasso por que passam a família e meio social no
contexto da nova mentalidade forjada com a transformação da sociedade a partir do progresso
da ciência (TEIXEIRA, 1967).
Nos aportes legais que amparam uma educação (em tempo) integral, percebemos
que a lei n. 10.172, de 2001 (BRASIL, 2001), que dispõe sobre o PNE referente ao período
entre 2001 e 2010, ao mencionar justificativas para a ampliação da jornada escolar, também
se remete a objetivos que, além de nãoabarcarem a multidimensionalidade de formação
humana, por vezes estão relacionados a critérios de melhoria de eficiência do ensino. Nesse
aporte legal, temos o anseio pela redução das desigualdades sociais, regularização de
percursos escolares, diminuição da repetência, eliminação do analfabetismo.
Chegando ao fim deste tópico, destacamos que nele, buscamos responder alguns
dos questionamentos colocados por Galian e Sampaio (2012), a exemplo do que se espera
hoje da ampliação da jornada escolar, apesar de não podermos afirmar, ainda, que tal
ampliação vem acompanhada por condições necessárias para uma educação integral. No
próximo tópico, focaremos o conceito de educação em tempo integral do PME, entendendo
que ele nos permite compreender o que se entende por “mais educação” no contexto do
programa.
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2.3

Tempos e espaços educativos: proposta do Programa Mais Educação
Partindo do conceito de “educação em tempo integral” que o PME desenvolve,

encontramos duas dimensões importantes para a ampliação do horizonte formativo dos alunos
em sua lógica: a ampliação dos tempos e espaços educativos. É sobre esses traços que nos
propomos a falar neste tópico.
O conceito de “educação em tempo integral” é expresso pelo Decreto n. 7.083, de
2010, 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” (BRASIL, 2010a). Tal assertiva
carrega consigo tanto a dimensão do tempo escolar quanto dos espaços relativos às atividades,
exprimindo que, embora o PME vise oferecer atividades no contraturno escolar, “educação
em tempo integral”, em sua perspectiva, diz respeito ao tempo total em que o aluno
permanece nas atividades escolares. Essa acepção também se refere aos espaços onde as
atividades de uma “educação em tempo integral” podem ocorrer. Nesse caso, dentro ou fora
da escola, mesmo se tratando de uma política pública escolar. No contexto de tal conceito,
não fica claro se tais atividades educativas em tempo integral terão relação com a
integralidade da formação humana prevista por uma educação integral em tempo integral.
O caderno “Educação integral: texto referência para o debate nacional”(BRASIL,
2009b) e o documento “Caminhos para elaborar uma proposta de educação integral em
jornada ampliada”(BRASIL, 2011) esclarecem que a extensão do tempo escolar deve vir
acompanhada pela qualidade desse tempo por meio da mescla de atividades educativas
diferenciadas, não apenas como espaço de atividades extracurriculares assistencialistas,
contribuindo, assim, 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, como possibilidade de integração dos diversos campos de
conhecimento e as diversas dimensões formadoras da criança, do pré-adolescente, do
adolescente, do jovem e do adulto na contemporaneidade. O “Manual operacional de
educação integral 2014” (BRASIL, 2014b) coroa esta perspectiva ao enunciar que tal
extensão busca expandir o horizonte formativo do estudante e estimular o desenvolvimento
cognitivo, estético, ético e histórico.
Para Moll, “É preciso pensar um continuum no tempo escolar que está sendo
ampliado, superando as aparentes facilidades representadas pela organização das atividades
complementares que não se comunicam com o que já está estabelecido no espaço
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escolar”(MOLL, 2012, p. 23-24). Além disso, segundo a autora, deve-se superar o
paralelismo entre turno e contraturno, fazendo interagir os dois currículos: o da base nacional
comum (LDBEN) e o conjunto de possibilidades criadas no âmbito do PME. Para o
documento “Caminhos para elaborar uma proposta de educação integral em jornada
ampliada” (BRASIL, 2011), a ampliação da jornada escolar não pode se restringir à lógica da
divisão de turnos. Isso pode gerar uma diferenciação em que, de um lado, fica um tempo de
escolarização formal, em sala de aula, com as dimensões e ordenações pedagógicas e de
outro, um tempo sem compromissos educativos, que pareça passatempo e não tenha vínculo
com a melhoria da educação.
Observamos que os documentos e a autora revelam uma pretensão de que a
ampliação da jornada escolar represente outra qualidade de experiência escolar, nos dizeres de
Cavaliere (2007). No entanto, os documentos eMoll (2012) não nos dão indícios de formas
concretas de superação desse paralelismo e de promoção do diálogo entre o turno e
contraturno numa proposta em que o turno regular, além de não ser para todos, é marcado
pela rigidez curricular, pela consecução das atividades de acordo com as avaliações (internas
e externas), com professores de ambos os turnos (e voluntários) que não permanecem na
escola em tempo integral.
Nas experiências analisadas, percebemos que tanto o CECR, quanto os CIEPs e os
programas Escola Integrada e Bairro Escola operam/operaram na lógica da ampliação da
jornada escolar. No entanto, o PME se afina com a lógica turno-contraturno dos últimos dois
programas à medida que as duas primeiras caracterizaram-se por um turno único a compor as
atividades de educação integral em tempo integral de todos os alunos da escola73. Essa
tendência não é percebida nas legislações que tratam da ampliação da jornada escolar. A lei
n.10.172, de 2001 (BRASIL, 2011), que disserta sobre o PNE para o período entre 2001 e
2011, o Decreto n. 6.253, de 2007 (BRASIL, 2007b), referente ao FUNDEB e a lei n. 13.005,
de 2014 (BRASIL, 2014a), sobre o PNE para o período entre 2014 e 2024 entendem o tempo
integral como uma jornada escolar igual ou superior a sete horas diárias, sem deixar claro se a
previsão dessa lógica abarca duas escolas a compor o tempo integral (na lógica do turno com
atividades regulares para todos os alunos e contraturno com atividades complementares para
alguns). O Decreto n. 6.253 (BRASIL 2007b), de certa forma, ao encarar o tempo integral
como modalidade e ao prever recursos para o tempo ampliado da jornada, embora se refira à
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Ainda que, no caso do CECR as atividades no núcleo comum aconteciam num período e as complementares,
noutro.
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expressão tempo integral para designar as sete horas (ou mais), se refere apenas a algumas
horas.
A expressão “tempo integral” também é mencionada na LDBEN, que prevê a
progressiva ampliação da jornada escolar, embora não expresse a carga horária diária. A
jornada mínima de sete horas diárias configura-se o “tempo integral”que outros aportes legais
apontam: lei n. 10.172, de 2001 (BRASIL, 2001), que trata do PNE para o período entre 2001
e 2011); Decreto n. 6.243, de 2007 (BRASIL, 2007b), referente ao FUNDEB e a lei n. 13.005,
de 2014 (BRASIL, 2014a), que dispõe sobre o PNE para o período entre 2014 e 2024. No
entanto, essas legislações, ao se referirem ao tempo integral, também não garantem uma
continuidade entre as atividades que ocorrerão nos dois turnos.
Diante da previsão da legislação, o PME faz sua escolha por apresentar uma
proposta de educação integral em tempo integral apenas para algumas das horas do tempo
total em que o aluno permanecerá na escola ou sob sua responsabilidade, ainda que incentive
a articulação turno e contraturno. Nesse contexto, nos causa estranheza o fato de uma
educação que propõe atividades para um turno e para alguns alunos ser considerada “integral
em tempo integral”.
Assim, retomamos os dizeres de Coelho (apud Azevedo; Coelho; Paiva, 2014),
quando a autora demarca a necessidade da articulação do turno e contraturno para uma
educação integral, sob o risco da ampliação da jornada escolar representar uma fragmentação
das atividades. Tal articulação, para ela, demanda o diálogo das atividades e dos professores
envolvidos, dando a entender a necessidade das atividades se complementarem, não apenas
serem complementares. Apesar do PME incentivar tal articulação em seus documentos, assim
como Moll (2012; 2013), parece que não considera o fato de suas atividades não serem
endereçadas a todos os alunos e o fato dos profissionais ou voluntários envolvidos na proposta
e os envolvidos no turno regular não trabalharem em jornada integral. Nessa configuração,
pode haver o risco de ser construída outra escola dentro de uma que já opera em turnos.
Reconhecemos que a escola de turnos, por si só, já possui dificuldade de
articulação entre seus turnos, talvez pelos mesmos motivos supra explicitados. Assim, nos
parece que na lógica do PME há o risco de se reproduzir os problemas detectados na escola
convencional e, considerando a dificuldade desta articulação, nos questionamos se é legítimo
nomear de educação integral em tempo integral, “mais de uma educação” proposta apenas
para mais um turno.
Sobre a questão dos espaços, como já mencionado, o Decreto n. 7.083, de 2010
(BRASIL, 2010) nos traz a orientação de que as atividades ocorram dentro do espaço escolar,
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de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob sua orientação pedagógica. Sobre
o espaço ser ocupado fora da escola, esse aporte legal delineia um conceito importante, que é
a constituição de “territórios educativos” para o desenvolvimento de atividades de educação
integral. Esses territórios se configuram por meio da integração dos espaços escolares com
equipamentos públicos - como: centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques,
museus e cinemas - e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais. Isso
porque, conforme o documento “Programa Mais Educação passo a passo”(BRASIL, 2009a),
o espaço físico da escola não é determinante para a oferta de educação integral.
Para Moll (2012), é justamente na articulação da escola com o território e seus
equipamentos públicos que há a possibilidade de avanço na concepção de educação integral.
Ela sintetiza a concepção de educação integral que defende ao reunir intersetorialidade e
ampliação da relação escola e comunidade:
Baixar os muros da escola é colocá-la em diálogo com o que está em seu
entorno em termos de políticas públicas, equipamento públicos, atores
sociais, saberes e práticas culturais e dinamizar as relações
escola/comunidade, comunidade/escola, professores/agentes culturais,
agentes culturais/professores, políticas educacionais/políticas sociais, entre
outras (MOLL, 2012, p. 142).

A justificativa pedagógica para tanto parece estar atrelada à ampliação da
dimensão das experiências educativas que a aproximação da escola com a comunidade é
capaz de produzir, como aponta o caderno “Educação integral: texto referência para o debate
nacional”(BRASIL, 2009b). A escola é convidada, nesse contexto, a reconhecer a
legitimidade das condições culturais da comunidade, seus saberes, bem como seus valores,
práticas e crenças. “A ideia de redes sócio-educativas coloca-se na perspectiva de criar uma
outra cultura do educar/formar, que tem na escola seu locus catalisador, mas que a transcende,
para explorar e desenvolver os potenciais educativos da comunidade“ (BRASIL, 2009b, p.47).
No entanto, o documento alerta:
Essa integração não passa apenas pela possibilidade de deslocamento das
atividades de dentro da escola para fora da escola. Sair da escola não
significa simplesmente aprender os conteúdos curriculares em outro lugar,
com uma aparência mais atrativa e moderna - significa ir além e abrir
possibilidades concretas para que os assuntos que interessam às crianças e
aos jovens e aqueles assuntos que preocupam a comunidade sejam objeto do
trabalho sistemático da escola (BRASIL, 2009b, p. 47).
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Reconhecemos a potencialidade, via articulação com o projeto pedagógico da
escola, da utilização de espaços extraescolares com vistas a uma educação que dialogue com a
realidade dos alunos. Uma educação que pode tornar-se mais engajada se relacionada às suas
vivências e bagagens, em respeito ao seu universo cultural - o que já era almejado por Ribeiro
(1986) com os CIEPs, embora dentro da escola -, provocando ligações entre as experiências
que ocorrem nela e aquelas que acontecem fora dela. Essas ligações eram defendidas pelo
liberalismo de Teixeira (1967), sob pena de a escola isolar-se da vida, não levando os alunos a
perceberem o sentido que a matéria tem na vida real e configurando-se em um ambiente
artificial e desligado do sentido natural que tem na vida, preparando o espírito para uma vida
estritamente intelectual.
Entretanto, acreditamos que esse potencial só adquire legitimidade quando há uma
definição de base acerca da educação integral que se configure como tronco articulador para o
desenvolvimento das múltiplas dimensões de formação dos alunos, podendo a utilização de
espaços extraescolares conformar-se como uma das estratégias para tanto. Caso contrário
corre-se o risco de se deslegitimar a escola como instância educativa, “do aluno e para o
aluno” (CAVALIERE, 2007, p. 1031), como se ela “não tivesse jeito”, como se fosse tão
fracassada e desinteressante que, para a educação fazer algum sentido para os alunos, fosse
necessário sair dela. Nessa lógica, nos perguntamos se o processo deveria ser inverso em
termos de prioridade: primeiro se buscar “relegitimar” a escola, tornando-a mais conectada à
vida de todos os alunos, mais engajada aos seus interesses e necessidades, menos “livresca”,
não menos conteudista, pois como já dito por Paro, “Não precisa tirar um milímetro do
currículo que aí está, mas, por favor, não minimizem aquilo que é nossa própria vida, o nosso
próprio exercício na condição de humano” (PARO,2009, p. 19).
Questionamentos nos surgem como: Para se considerar aquilo que é a própria
vida, a escola é uma instituição falida? Só é possível valorizar as experiências dos alunos, seu
universo sociocultural, se se sair da escola? Esta concepção nos causa receio em se
deslegitimar a instituição educativa, não porque a educação só se faça dentro dela, mas
porque, principalmente, a escola ainda é o lócus educativo da maioria da população, uma vez
que a grande parte dos programas de ampliação da jornada ainda não é para todos os alunos.
Assim, importa atentar se a educação integral fora da escola é um dos meios para
uma educação integral ou se é uma alternativa para a ampliação da jornada escolar por falta
de espaço e estrutura das instituições educativas, pois um planejamento educativo costurado a
partir dos espaços disponíveis em vez das dimensões a serem contempladas, corre o risco de ir
ao encontro mais de uma concepção de “espaço integral” do que de “educação integral”. A

90

possibilidade da utilização de espaços fora da escola para a consecução de atividades de
jornada ampliada também ganha sustentabilidade em alguns aportes legais, como na lei n.
6.094, de 2007 (BRASIL, 2007a), o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e na
lei n. 13.005, de 2014 (BRASIL, 2014a), o PNE (2014-2024). Sobre essa possibilidade da
consecução das atividades da jornada ampliada fora da escola, remetemo-nos novamente aos
programas Bairro Escola e Escola Integrada,que, como dito, integram a Associação
Internacional das Cidades Educadoras numa perspectiva de exploração do potencial educativo
das cidades.
Partimos para o próximo tópico, buscando compreender a concepção pedagógica
na qual o PME se baseia para a ampliação dos tempos e espaços educativos aqui
mencionados.

2.4

Programa Mais Educação: como ampliar as dimensões formativas?
No tópico anterior, buscamos compreender o conceito de “educação em tempo

integral”, utilizado nos diversos documentos do programa, e pontuar a lógica de organização
dos tempos e espaços educativos no âmbito do PME. Neste tópico, procuramos discutir a
proposta que embasa a ampliação do tempo escolar por meio da ampliação de espaços
educativos, da articulação com a comunidade e do estabelecimento de parcerias, seja com
instituições governamentais ou não governamentais.
A ênfase nessas estratégias extraescolares para ampliação da jornada escolar e do
horizonte formativo dos alunos pode ser justificada por documentos do programa, a exemplo
do “Caminhos para elaborar uma proposta de educação integral em jornada ampliada”
(BRASIL, 2011). Isso porque conforme suas ponderações, a educação integral pressupõe uma
aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças,
adolescentes e jovens, reconhecendo-se suas múltiplas dimensões e a peculiaridade do seu
desenvolvimento. Nesse contexto, considera que a “formação integral” dos alunos está ligada
à inclusão de aspectos que estão na base da vida cotidiana ao currículo escolar, tais como
práticas, habilidades, costumes, crenças e valores.
O “Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL, 2014b) sugere que
as ações do programa reconheçam os educandos como produtores de conhecimento. Dessa
forma, prioriza os processos capazes de gerar sujeitos inventivos, autônomos, participativos,
cooperativos e preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, laborais e,
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concomitantemente, capazes de intervir e problematizar as formas de produção na sociedade
atual. O documento ressalta:
Também é preciso dar atenção à indissociabilidade do educar/cuidando ou
do cuidar/educando, que inclui acolher, garantir segurança e alimentar a
curiosidade, a ludicidade e a expressividade das crianças, dos adolescentes e
dos jovens, reafirmando os três princípios:
Éticos - no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de
preconceitos e discriminação;
Políticos- defendendo o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania;
Estéticos-valorizando as diferentes manifestações culturais, especialmente as
da cultura brasileira, e a construção de identidades plurais e solidárias
(BRASIL, 2014b, p. 8).

Entendemos que esses traços da educação que se propõe com o PME integram a
multidimensionalidade de formação do ser humano, contribuindo para uma formação mais
completa, apesar de não ser explicitado de que forma os diferentes setores do governo e da
sociedade civil podem contribuir para contemplá-los. Tal documento propõe, ainda, uma
metodologia participativa, de forma a valorizar as experiências do grupo, multiplicar as
possibilidades da contribuição diferenciada de cada um e aguçar a capacidade de pensar, criar
e desenvolver a assertividade. O caderno “Educação integral: texto referência para o debate
nacional” ainda aponta que:
Promover o encontro entre modos diferentes de existir configura-se no
desafio de constituir visibilidades das diferenças como matéria necessária à
constituição do ser, de construção de identidades (pessoais, culturais,
políticas, religiosas e sociais) e de reconhecimento e respeito do outro. Nesse
sentido, o encontro de diferenças e de diferentes nos conduz a diálogos
possíveis para experiências comunicativas, indispensáveis para uma
educação que se quer integral e integradora (BRASIL, 2009b, p. 46).

Percebemos assim que a proposta pretende considerar as especificidades dos
alunos, como apontado no documento “Educação integral: texto referência para o debate
nacional” (BRASIL, 2009b), à medida que coloca, como desafio, o reconhecimento da
legitimidade das condições culturais da comunidade com suas especificidades, saberes,
valores, práticas e crenças. Assim também como o documento “Programa Mais Educação
passo a passo” (BRASIL, 2009a) o faz ao propor; oferecer às crianças, adolescentes e jovens
diferentes linguagens, valorizando suas vivências, considerando as diferentes formas que
esses sujeitos usam para se expressar, demonstrar o que sentem e pensam sobre o mundo que
os cerca. Pretende, portanto, instigar “o re-encantamento dos fazeres escolares em seu
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cotidiano e a reinvenção do olhar em relação a todos e a cada um dos estudantes” (BRASIL,
2009a, p. 34).
Ao buscar o entrelaçamento entre diferentes culturas, saberes, identidades, numa
relação entre saberes comunitários e escolares a partir da realidade do aluno, o PME aposta
numa proposta de educação integral intercultural. O documento “Rede de saberes mais
educação” explica:
A interculturalidade remete ao encontro e ao entrelaçamento, àquilo que
acontece quando os grupos entram em relação de trocas. Os contextos
interculturais permitem que os diferentes sejam o que realmente são nas
relações de negociação, conflito e reciprocidade. Escola e comunidade são
desafiadas a se expandirem uma em direção a outra e se completarem
(BRASIL, 2009d,p.21).

Leclerc e Moll reconhecem a diversidade humana como potência da escola de
tempo e horizonte formativo ampliado. Assim dizem:
[...] o tempo compõe o cenário para a restituição de humanidade ao ato de
educar, na medida em que mais tempo, e mais tempo ressignificado, pode
ensejar diálogos em que cada um diga de si, de sua vida e história,
compondo os mosaicos próprios da diversidade, historicamente silenciados
na vida escolar. E, nesse sentido, a educação referenciada nos seus sujeitos
poderá recuperar o ser humano como referência, apontando para
transformações societárias que passam inevitavelmente para a escola
(LECLERC; MOLL, 2013, p. 293).

No mesmo sentido, o documento “Caminhos para elaboração de uma proposta de
jornada ampliada” (BRASIL, 2011) sinaliza a necessidade de colocar em prática um currículo
significativo, que seja relevante, faça sentido para os estudantes, à medida que causa impacto
na vida em comunidade ou na vida de toda a cidade. Ele propõe uma forma de dar significado
ao currículo que já existe, levando os alunos a compreenderem as ligações entre as
disciplinas, mostrando a aplicabilidade do conhecimento construído na escola e na cidade
educadora, no dia-a-dia dos alunos.
Referindo-se à educação integral, expõe o referido documento:
[...] Para que tal Educação exista, a escola deve estar ligada à cidade [...] à
qual pertence; ser e participar de uma comunidade de aprendizagem [...]
com um projeto comum, voltado à formação integral [...] de todos os seus
membros, com foco nas crianças, adolescentes e jovens. A Educação Integral
não se restringe à ampliação do tempo que a criança ou o jovem passa na
escola. Ela diz respeito à possibilidade de integração, registrada em seu
Projeto Político Pedagógico [...], e expressa por meio de um currículo
significativo [...], daquilo que ocorre na escola com outras ações educativas,
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culturais e lúdicas presentes no território [...] e vinculadas ao processo
formativo [...] (BRASIL, 2011, p. 19).

Nesse sentido, as atividades do PME, conforme o Decreto n. 7.083, de 2010
(BRASIL 2010a), devem

contemplar as

áreas

de

acompanhamento pedagógico,

experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital,
educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos,
práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável,
entre outras.
Em consonância com essas áreas, o documento “Programa Mais Educação passo
a passo” (BRASIL, 2009a) demarca que, para a ampliação do cenário educativo e das
oportunidades formativas oferecidas por essas escolas, as atividades socioeducativas
organizam-se em “macrocampos”74, que considerando as peculiaridades do território,
possuem orientações diferentes para as escolas rurais e urbanas no “Manual de educação
integral 2014”(BRASIL, 2014b).

74

Tendo em vista a escola pesquisada, optamos por fazer referência aos macrocampos das escolas urbanas que,
conforme este documento, deverão escolher quatro atividades, dentre os sete macrocampos oferecidos, tendo a
atividade “Orientação de Estudos e Leitura”, do macrocampo Acompanhamento Pedagógico, caráter obrigatório
Edevendo ser trabalhada de forma interdisciplinar, considerando o contexto social dos sujeitos.

94

QUADRO 2
Macrocampos e atividades do PME em escolas urbanas
Macrocampo

Atividades relacionadas

Acompanhamento pedagógico

Orientação de Estudos e Leituras1, a contemplar as
diferentes áreas do conhecimento (Alfabetização,
Matemática, Histórias, Ciências, Geografia,
Línguas Estrangeiras e outras);

Ambiente de redes sociais, fotografia, histórias em
quadrinhos, jornal escolar, rádio escolar, vídeo,
Comunicação, uso de mídias e cultura robótica educacional, tecnologias educacionais.
digital e tecnológica
Prioridade para as temáticas da educação em
direitos humanos, promoção da saúde e ética e
cidadania.

Cultura e artes e educação
patrimonial

Educação ambiental,
desenvolvimento sustentável, e
economia solidária e criativa/
educação econômica (educação
financeira e fiscal)

Esporte e lazer

Educação em direitos humanos
Promoção da saúde

Artesanato popular, banda, canto coral, capoeira,
cineclube, danças, desenho, educação patrimonial,
escultura/cerâmica, grafite, hip-hop, iniciação
musical de instrumentos de cordas, iniciação
musical por meio da flauta doce, leitura e produção
textual, leitura: organização de clubes de leitura,
mosaico, percussão, pintura, práticas circenses, sala
temática para o estudo de línguas estrangeiras,
teatro;
Horta escolar e/ou comunitária, jardinagem escolar,
economia solidária e criativa /educação econômica
(educação financeira e fiscal);

Atletismo, badminton, basquete de rua, basquete,
corrida de orientação, esporte da escola/atletismo e
múltiplas vivências esportivas (basquete, futebol,
futsal, handebol, voleibol e xadrez), futebol, futsal,
ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, luta
olímpica, natação, recreação e lazer/brinquedoteca,
taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol,
vôlei de praia, xadrez tradicional, xadrez virtual,
yoga/meditação;
Educação em direitos humanos;
Promoção da saúde e prevenção de doenças e
agravos à saúde.

NOTA: 1Conforme o “Manual Operacional de Educação Integral 2014” (BRASIL, 2014), essa atividade
tem por objetivo a articulação entre o currículo e as atividades pedagógicas propostas pelo PME, será
realizada com duração de uma hora a uma hora e meia, diariamente, sendo mediada por um monitor
orientador de estudos, que seja preferencialmente um estudante de graduação ou das Licenciaturas
vinculado ao PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), ou ainda, estudantes de
graduação com estágio supervisionado.
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Essas áreas a serem contempladas nas atividades socioeducativas na jornada
ampliada circunscrevem as orientações de atividades previstas por aportes legais como a lei
10.172, de 2001 (BRASIL, 2011), que se remete ao PNE referente ao período entre 2001 e
2011, e a lei 13.005, de 2014 (BRASIL, 2014a), que se remete ao PNE referente ao período
entre 2014 e 2024. Porém este último PNE inova ao prever a produção de material didático
para a educação em tempo integral.
O “Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL, 2014b) ainda
orienta que as atividades dos macrocampos deverão ser trabalhadas de forma interdisciplinar,
considerando o contexto social dos alunos. Isso porque “é importante fomentar práticas
educativas que promovam aos estudantes a compreensão do mundo em que vivem, de si
mesmo, do outro, do meio ambiente, da vida em sociedade, das artes, das diversas culturas,
das tecnologias [...]” (BRASIL, 2014b, p. 8).
Há que se destacar que as atividades de cada macrocampo deverão ser escolhidas
conforme a disponibilidade de voluntários e de parcerias. Dessa forma, não é possível delinear
quais dimensões de formação serão contempladas nesse processo de dependência. Como cada
macrocampo contém atividades específicas, elas podem atender aos interesses de apenas
algumas crianças, mas são universalizadas para todas que participam do programa.
Perguntamo-nos se essa forma de oferta educativa contempla todas as dimensões de formação
dos alunos e vai ao encontro das necessidades e especificidades de cada aluno. Vale lembrar
ainda que o macrocampo de Acompanhamento Pedagógico75 é obrigatório (BRASIL, 2014b),
contrariando a lógica da não hierarquização dos saberes que embasa a formação completa da
Paidéia Grega.
Silva e Silva (2014) afirmam que a centralidade nas diferenças culturais no PME é
inspirada no escolanovismo pragmatista de Anísio Teixeira, que bebeu em Dewey, como aqui
já dito. Mas, na versão do PME, os temas da “diferença” e da “diversidade” assumem um tom
pós-moderno, sem que haja um questionamento das condições materiais que historicamente
condicionaram as políticas de silenciamento e exclusão, as quais busca combater. Segundo
Silva e Silva:
Aceitar acriticamente a pluralidade de narrativas desqualifica a escola, o
trabalho do professor, além de esfacelar o currículo, sobretudo da escola
75

A partir deste documento, temos que tal macrocampo passa a operar apenas com a atividade de Orientação de
Estudos e Leituras, contemplando as diferentes áreas do conhecimento (alfabetização, matemática, história,
ciências, geografia, línguas estrangeiras e outras). O objetivo de tais atividades, conforme o referido documento,
é promover a articulação entre o currículo e as atividades pedagógicas propostas pelo PME. Para tanto terá
duração entre uma hora e uma hora e meia, diariamente, sob mediação de um orientador de estudos
(preferencialmente estudante de graduação vinculado ao PIBID ou em estágio supervisionado).
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pública, através de esvaziamentos, reducionismos e/ou tentativas de
transformar em consensos, conflitos subjacentes e que passam a fazer parte
do currículo oculto da escola (SILVA; SILVA, 2014, p. 109).

Percebemos com isso que a educação integral em tempo integral do PME propõe
uma aproximação com a comunidade e com a cidade sob a justificativa de que é o encontro
com a diversidade entre os sujeitos que nelas habitam e uma aproximação da escola com a
vida que vão compor a ampliação do horizonte formativo dos alunos. Porém, a partir de Silva
e Silva (2014), podemos inferir que este foco nos alunos e nos sujeitos da comunidade pode
justificar a desnecessidade da atuação do professor nessa proposta educativa. Esse é mais um
traço do PME caracteriza o modelo de ampliação da jornada escolar como o que Cavaliere
(2009) chama de “aluno em tempo integral”.
No entanto, questionamos o porquê da ênfase na necessidade de se sair da escola
para isso, abdicando-se de se investir em sua estrutura e na qualificação dos professores, de
forma a potencializar uma educação que realmente contemple a integralidade da formação
humana. Abdicando-se também de se reconhecer outros motivos por traz dessa ênfase na
realidade dos alunos e no potencial educativo do entorno da escola
Neste momento nos perguntamos: como uma proposta que tem como um de seus
objetivos tornar a escola mais interessante para os alunos se propõe a sair dela para a
consecução de uma educação integral? Como fica a escola no imaginário das crianças?
Reconhecemos a riqueza que as atividades a partir da realidade e especificidades dos alunos
representa quando relacionadas ao projeto pedagógico das escolas. Este traço do PME nos
reporta à Teixeira (1967), quando em sua proposta de educação integral, nos anos 1949,
sinalizou ser a criança a governar a escola, com suas tendências, seus impulsos e projetos.
Para ele, sua vontade é indispensável para que o aprendizado seja real e integrado à própria
vida. Remetemo-nos também à Ribeiro (1986), quando ele idealiza para os CIEPs, o respeito
ao universo cultural dos alunos, a valorização de suas vivências e bagagens, devendo o
professor visitar a comunidade, conhecer a realidades dos alunos. Mas o PME inova ao propor
que os sujeitos das práticas educativas não só conheçam como vivenciem a realidade dos
alunos na comunidade.
Entendemos que o PME e autores como Moll (2012, 2013), ao caracterizarem a
escola como uma instituição que não corresponde às necessidades contemporâneas dos
alunos, abdicam de propor formas que tornem essa educação mais próxima dos interesses e
necessidades desses sujeitos a partir dela e dos profissionais que a compõem. Consideram a
escola do turno regular como engessada, ultrapassada, que foge dos interesses dos alunos, mas
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na medida em que generalizamesta escola e operam como se todas assim fossem, idealizam a
solução deste problema por meio da articulação com a comunidade, como se não fosse
engessada, fosse homogênea e respondesse aos interesses dos alunos, contemplando suas
múltiplas dimensões.
Outro traço dessa relação com a comunidade, com os saberes comunitários, com a
diversidade cultural dos alunos e suas múltiplas identidades que merece atenção é o fato dessa
“amostra” de comunidade local não representar a pluralidade de culturas, identidades e
saberes que compõem todos os âmbitos dos próprios macrocampos. As atividades são
oferecidas por meio da disponibilidade de agentes que as ministrem, por meio das
possibilidades que o entorno da escola oferece, o que às vezes pode ser muito específico, mas
é universalizado para aqueles contemplados pelo programa. O PME visa considerar as
especificidades dos alunos, seus interesses, mas nos perguntamos se ambos são circunscritos a
essas disponibilidades.
Acreditamos que um caminho que partisse da escola e de seus profissionais
poderia considerar a riqueza de atividades extraescolares, de saberes da comunidade. Porém, a
dependência disso para a consecução das atividades pode comprometer e fragmentar uma
educação que se pretende integral em tempo integral.
O PME visa ressignificar a escola sem modificar sua estrutura física, sem
interferência direta em sua organização, no currículo do turno regular, sem modificação dos
mecanismos de avaliação externa que a controlam. Se a escola não tem contemplado de forma
mais significativa a sua população-alvo, é abdicando dela que esta situação se resolverá?
Embora imerso em diferentes contextos político-ideológicos, o desenvolvimento
multidimensional dos indivíduos integrou a concepção de educação integral de diversas
correntes arroladas no decorrer do século XX. O que diferencia tais correntes e experiências
que engendraram e o PME certamente é o programa inovar no sentido de buscar contemplar a
multidimensionalidade de formação humana por meio de parcerias, sejam elas
governamentais ou com a sociedade civil.
Não temos dúvidas de que as relações e experiências extraescolares educam e
contribuem para uma educação integral. Até porque, como já foi dito, nos educamos o tempo
todo, independente de estar na escola ou não. Contudo, quando o PME se propõe a oferecer
educação integral em tempo integral é justamente se referindo à integralidade da formação
humana na integralidade do tempo que o aluno passa na escola, portanto, no contexto da
educação escolar. Se assim não fosse, a expressão seria contraditória, à medida que nos
educamos a todo o momento e em todos os lugares.
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Este tópico nos permitiu compreender que o PME prevê a ampliação da jornada
escolar na perspectiva da educação integral baseado no pressuposto de que à expansão do
horizonte formativo dos alunos está relacionada à ampliação da relação da educação com a
vida dos alunos e sua cultura, considerando as diferentes identidades e especificidades que
marcam esses sujeitos. Esse horizonte formativo se vê materializado pelo oferecimento de
atividades circunscritas em macrocampos, atividades específicas, mas que são universalizadas
para os alunos contemplados pelo programa. Isso porque são atividades possibilitadas a partir,
não da multidimensionalidade humana, mas dos sujeitos disponíveis para ministrá-las, dos
espaços disponíveis para as subsidiarem, das parcerias disponíveis para ofertá-las.
Tendo em conta a concepção de educação integral em tempo integral do PME
sinalizada neste capítulo, partimos para o próximo, na tentativa de compreender como o
programa está se concretizando numa escola pública do município de Ponte Nova, em Minas
Gerais.
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3

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM PONTE NOVA: MAIS DE QUAL
EDUCAÇÃO?

No capítulo anterior, explicitamos os parâmetros estruturadores da concepção de
educação integral em tempo integral do Programa Mais Educação em sua relação com o
resgate histórico-conceitual e legal apresentado anteriormente.Neste capítulo, evidenciamos
como está se desenvolvendo o PME no município de Ponte Nova, Minas Gerais, com ênfase
na escola pesquisada.

3.1

O município em questão

Neste tópico, perpassamossobre aspectos gerais do município no qual se encontra
a escola pesquisada, com ênfase em seu panorama educacional, especialmente no que tange à
educação integral em tempo integral. Nosso objetivo é compreender como vem se
desenvolvendo essa política pública no município a partir do PME.
Entendemos

que

esses

dados

revelam

importantes

condicionantes

da

materialização do programa na instituição investigada, a qual se situa na Microrregião de
Ponte Nova, municípiobrasileiro, do estado de Minas Gerais, constituído de três distritos,
localizado na Mesorregião da Zona da Mata Mineira, a 170 km da capital Belo Horizonte.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 76, o município compreende
uma área de 470 mil 643 km2 e possui uma população estimada de 59mil e 814 habitantes
(CENSO 2014). Ponte Nova apresentou uma taxa de pobreza de 31.54% 77 e de
analfabetismo78 de 7%; sendo a taxa de alfabetização total das pessoas de 5 anos ou mais de
idade, de 93,1%. O rendimento domiciliar per capita nominal apresentado e de R$596. Já o
valor do rendimento nominal mediano mensal total das pessoas de 10 anos ou mais de idade
no município é de R$510.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no município, em 2010, foi de
0,717, o que o faz estar numa faixa alta (IDHM entre 0,7 e 0,799). O Atlas de
Desenvolvimento Humano de 201379 aponta que Ponte Nova ocupava a 1398ª posição em

76

Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315210>. Acesso em: 20 ago.
2014.
77
Referente ao CENSO de 2000. As demais informações são provenientes do CENSO de 2010.
78
Referente à população de 15 anos ou mais.
79
Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/ponte-nova_mg>. Acesso em: 20 ago. 2014.
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2010, em relação aos 5mil e 565 municípios do Brasil. No tocante aos 853 outros municípios
de Minas Gerais, ocupa a 138ª posição.
Abaixo, o mapa do estado de Minas Gerais, com ênfase para o município de Ponte
Nova.

Figura 1 - Mapa de Minas Gerais com destaque para Ponte Nova.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponte Nova80.

No que tange à educação81, o QUADRO 3 nos oferece um panorama acerca do
número de instituições educativas por rede de ensino:

80

Disponível em: <http://www.pontenova.mg.gov.br/home/index/paginas/cidade.asp>. Acesso em: 20 ago. 2014.
Disponível
em:
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=315210&idtema=117&search=minasgerais%7Cponte-nova%7Censino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012>. Acesso em: 20 jan. 2015.
81
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QUADRO 3
Número de instituições educativas por rede em Ponte Nova
Instituições educativas - Ponte Nova (Minas Gerais)
Municipais

Estaduais

Privadas

Total

Educação
Infantil

15

0

8

23

Ensino
Fundamental

13

8

6

27

Ensino Médio

0

6

4

10

A pesquisa foi desenvolvida na Rede Municipal de Educação, cujo IDEB82
referente a 2013 foi de 6.0 em relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que supera
a meta projetada para 2013, que foi de 4.8; e de 4.2em relação aos anos finais, o que fica
aquém da meta projetada para 2013, que foi 4.5. Destaca-se que o IDEB da Rede Municipal
do país foi de 4.9 e 3.8 respectivamente.
A Rede Municipal de Educação, atualmente83, conta com três escolas que
ampliam sua jornada escolar para alguns alunos do Ensino Fundamental através do PME,
sendo uma urbana e duas rurais84. Somam 256 as crianças contempladas pela ampliação da
jornada escolar, o que representa 4,5% das crianças de toda a rede e16,1% das crianças do
Ensino Fundamental, já que é composta por 1mil e 489 alunos em jornada regular. A extensão
da jornada dos alunos nas referidas escolas acontece todos os dias da semana, por mais 4
horas e meia de atividades escolares, totalizando uma jornada diária escolar de 8 horas e
meia85. Em relação à escola urbana, a experiência ocorre há 33 meses e há nove meses nas
duas escolas rurais, após a Portaria n. 17, de 2007 (BRASIL, 2007e) que instituiu o PME.
A Rede denomina as três experiências como Projeto Mais Educação,queé
coordenado pela assessoria direta da secretária de educação e pelo chefe de Ensino
Fundamental na secretaria; e nas escolas, por um(a) professor(a) contratado(a). A Secretaria
82

Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/>. Acesso em: 20 jan. 2015.
Dados resultantes do questionário respondido pela Secretaria de Educação, colhidos em setembro de 2014.
84
O critério de escolha dessas duas escolas foi justamente o fato da localização em zona rural, critério não
indicado pelo “Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL, 2014), o que demonstra um traço do
desenho da política do município.
85
Carga horária que vai além do mínimo de sete horas estabelecido pelo Decreto n. 7083, de 2010, que
regulamentou o PME; pela lei n. 10.172, de 2001, (BRASIL, 2001), referente ao PNE (2001-2010), pelo Decreto
n. 6.243, de 2007, (BRASIL, 2007b) referente ao FUNDEB e pela lei n. 13.005, de 2014 (BRASIL, 2014a), que
dispõe sobre o PNE para o período entre 2014 e 2024.
83
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Municipal de Educação (SEMED) participa das experiências coordenando-as, avaliando-as,
oferecendo espaço físico86 e recursos humanos para o desenvolvimento do trabalho. A
ampliação da jornada escolar na rede municipal é financiada pelo PDDE, pelo FUNDEB e por
recursos próprios da prefeitura, que são destinados à alimentação, ao conserto e manutenção
de equipamentos, ao pagamento de pessoal87, a reformas de espaços escolares e de outros
espaços educativos, ao transporte escolar.
Algumas funções públicas para o desenvolvimento das atividades específicas do
PME em Ponte Nova são normatizadas pela lei municipal n. 3.739, de 201388 (PONTE
NOVA, 2013), apesar de ela prever a extinção dessas funções concomitantemente ao
encerramento do programa. Tal fato demonstra que esses cargos não compõem uma política
pública que pretende firmar-se como projeto para o município, mas especificamente enquanto
perdurar o programa. O artigo 2º conclama que as despesas decorrentes dessa lei serão a cargo
do município, o que revela um investimento para além daqueles decorrentes do PDDE.
Tal documento, em seu artigo 1º, institui essas funções, seguidas no parágrafo 1º
de outras disposições. Há a instituição dos cargos de professor comunitário, com carga horária
de 40 horas semanais, no caso das escolas que possuem o PME nos dois turnos; professor
comunitário, com carga horária de 25 horas semanais, para as escolas que possuem o PME em
um turno; assistente de acompanhamento pedagógico, com carga horária de 25 horas
semanais; e auxiliar de serviços gerais, cuja carga horária corresponde a 40 horassemanais. A
forma de contratação para tais cargos é indicada no parágrafo 1º do artigo 1º e consiste em
contrato administrativo por tempo determinado através de processo seletivo simplificado89.
A escolaridade exigida para o cargo de professor comunitário consiste na
graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Pedagógica ou licenciatura plena
acumulada, no mínimo, com pós-graduação lato sensu em Supervisão Pedagógica, com
experiência docente de três anos e experiência em coordenação e/ou acompanhamento de
projetos educacionais e/ou sociais e conhecimento básico em informática. Para o cargo de
assistente de acompanhamento pedagógico, a escolaridade mínima exigida é de Ensino Médio
na modalidade Normal; e para o cargo de auxiliar de serviços gerais, a escolaridade exigida é
de Ensino Fundamental incompleto (PONTE NOVA, 2013).
86

Trata-se das próprias escolas municipais que aderiram ao PME.
Referimo-nos às funções públicas estabelecidas pela Lei Municipal n. 3.739, de 2013 (PONTE NOVA, 2013),
que serão descritas logo abaixo.
88
Disponível
em:
<http://www.pontenova.mg.gov.br/home/index/principal/noticia.asp?id_texto=637898>.
Acesso em: 20 jan. 2015.
89
Conforme o parágrafo 1 do Art. 1º desta lei, a classificação dos candidatos dar-se-á conforme critérios de maior
escolaridade, maior tempo de serviço na área de educação pública e/ou privada e maior idade.
87
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O parágrafo 3º do Anexo I inserido no Art. 1º indica que, para o preenchimento do
cargo de professor comunitário, será dada preferência àqueles professores efetivos da unidade
escolar, sendo realizado processo seletivo que considerará o requisito de maior tempo de
experiência em coordenação e acompanhamento de processos educacionais ou sociais para
fins de classificação. Essa preferência por docentes efetivos encontra aporte no documento
“Passo a passo Mais Educação” (BRASIL, 2009a), que determina que esse professor seja
sempre concursado do quadro da escola.
Cabe destacar que a carga horária semanal colocada pela referida legislação
municipal em relação ao professor comunitário varia de acordo com o número de turnos em
jornada ampliada oferecido pela escola, sendo 25 horas para as escolas com um turno e 40
horas para as com dois turnos. Sobre isso, observamos conformidade com o previsto no
“Manual operacional de educação 2014”:
Cabe às secretarias estaduais, municipais ou distrital de educação
disponibilizar um professor vinculado à escola, com dedicação de no mínimo
vinte e preferencialmente quarentahoras, denominado “Professor
Comunitário”, que será o responsável pelo acompanhamento pedagógico e
administrativo do programa, e seus custos referem-se à contrapartida
oferecida pela Entidade Executora (EEx) (BRASIL, 2014b, p. 16).

Sobre o cargo de assistente de acompanhamento pedagógico, a legislação
municipal vai além do previsto pelo PME ao prever sua contratação, o que não se faz como
exigência nos documentos do programa, podendo o macrocampo de Acompanhamento
Pedagógico contar com a atuação de voluntários. Compreendemos esse ponto como positivo
no desenho da SEMED para a política de ampliação da jornada escolar do município, uma vez
que, com ele, o referido macrocampo conta com profissional dotado de conhecimentos
pedagógicos para tanto. Apesar disso, como já explicitado, destacamos que para esse cargo,
não é exigida a formação em nível superior. Outro ponto a se destacar sobre os sujeitos
contratados que atuam no PME é que a SEMED promove formação para a equipe, ainda que
sem periodicidade definida.
Tendo em conta o lócus da escola pesquisada, principalmente no que tange ao
desenho que toma o programa de ampliação da jornada escolar no município, no próximo
tópico delineamos o panorama educacional da escola pesquisada.
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3.2

A escola pesquisada

Traçaremos o panorama educacional da escola pesquisada, situando a priori que a
Escola Municipal Flamingo90 é localizada numa região periférica de Ponte Nova, onde há alto
índice de vulnerabilidade social e de tráfico de drogas. Foi criada em 1956, oferecendo o
ensino de 1ª a 4ª séries. A partir de 1985 passou a oferecer o ensino de 5ª à 8ª séries. A
municipalização91 da instituição se deu 1998, quando passou a denominar-se Escola
Municipal Flamingo.
Conforme o CENSO de 2010, o bairro em que a escola se encontra possui 2 mil
386 habitantes, o que corresponde a 4,15% da população residente total no município,
configurando-se o sexto bairro mais populoso. A taxa de alfabetização da população do bairro
com 5 anos de idade ou mais, é de 86,8%. 36,82% da referida população constam na classe de
rendimento mensal nominal entre ½ e 1 salário mínimo, sendo o valor do rendimento nominal
mediano mensal total das pessoas com 10 anos ou mais de R$255.
No que se refere à escola pesquisada, ela possui um total de 568 alunos 92. A
Educação Infantil e os 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental são oferecidos no período da
tarde (entre 12h45 e 17h) e do 4º ao 9º ano, no período da manhã (entre 7h e 11h25). Quanto à
sua estrutura física, o quadro abaixo nos oferece um panorama:

90

A fim de preservar a identidade da escola, o nome exposto é fictício.
Apesar de ter sido municipalizada, a instituição opera de forma compartilhada entre município e estado, ao
qual pertence o prédio. Dessa forma, no turno noturno funciona no prédio o Ensino Médio de uma escola
estadual.
92
Informação de setembro de 2014, conforme o questionário aplicado à professora comunitária, assim como as
demais informações referentes à escola neste capítulo, com exceção daquelas colhidas por entrevista
semiestruturada.
91
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QUADRO 4
Estrutura física da escola pesquisada
Estrutura Física da Escola Pesquisada
Espaço gramado
1
Campo de futebol
gramado
Pátio

1

Refeitório

1

Biblioteca

1

Sala de Atendimento
Educacional
Especializado (AEE)

1

Quadra

1

Banheiro

4

Sala de Informática

2*

Sala de Multimídia

1

Depósito

3

Sala de Aula

16**

Sala de Professores

1

Sala da Direção

1

Sala da Secretaria

1

Sala da Supervisão
Pedagógica

1

Arquivo

1

2

*

Notas: Sendo uma da escola e outra da comunidade.
**
Sendo duas exclusivas do PME.

O IDEB da instituição foi o menor entre as demais instituições municipais da cidade
disponíveis para consulta93. Como percebemos no QUADRO 5, o IDEB da escola encontra-se
abaixo do municipal, apesar de ter superado as metas projetadas. Os resultados e metas para
os anos iniciais (alvo do PME) permanecem inalterados em relação ao geral, o que revela que,
após a implantação do PME, o índice continuou a subir. Esse aumento não está relacionado ao
programa, até porque a diferença do aumento do índice de 2007 para 2009, quando não havia
o PME, em relação a 2009 para 2011 e 2011 para 2013, é praticamente o mesmo.

93

Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=6335829>. Acesso em: ago. 2014
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QUADRO 5
IDEB da escola x IDEB municipal por ano
IDEB observado

Metas projetadas

ANO

2007

2009

2011

2013

2007

2009

2011

2013

Escola
pesquisada
geral/anos
iniciais

3.1

3.7

4.4

5.0

3.1

3.4

3.8

4.1

Ponte Nova
geral/anos
iniciais

4.5

5.2

5.9

6.0

3.8

4.1

4.5

4.8

Nesse contexto, ressaltamos que a Escola Municipal Flamingo aderiu ao PME no ano
de 2011, estendendo a jornada escolar no contraturno94 para alguns alunos do 1° ao 3° ano.
Atualmente95, as atividades continuam sendo ofertadas no contraturno96, mas para alunos do
1º ao 5º ano, o que demonstra a ampliação da oferta. A ampliação da jornada escolar na lógica
do turno e contraturno caminha conforme a Portaria n. 17, de 2007 (BRASIL, 2007e) que
instituiu o PME.
Tivemos como foco da pesquisa as turmas Companheirismo (composta por alguns
alunos do 4º ano do turno regular) e Respeito (composta por alguns alunos do 5º ano do turno
regular), que são contempladas pelas atividades do projeto no período entre 11h30 e 15h30.
Como frequentam o ensino regular entre 7h e 11h25, a jornada escolar diária desses alunos é
compreendida em 8 horas e meia, tempo esse que excede o mínimo de sete horas diárias
considerado como tempo integral pelo Decreto n. 7.083, de 2010 (BRASIL, 2010a), que
regulamentou o PME e pelos aportes legais que tratam da educação nacional.
Diante do exposto, o próximo tópico nos ajuda a compreender a forma como o
PME vem se concretizando na escola em questão.

94

Esses alunos frequentavam o turno regular no período da tarde e as atividades do PME no turno da manhã.
Informação referente ao ano de 2014.
96
Dessa forma, os alunos do 1º ao 3º ano estão em jornada regular no período da manhã, participando do PME no
turno oposto. Já os alunos do 4º e 5º ano participam das atividades do PME da tarde, uma vez que no turno da
manhã encontram-se em jornada regular.
95
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3.3

A educação integral em tempo integral no Programa Mais Educação em Ponte
Nova

Este tópico retrata como o PME vem se concretizando na escola pesquisada,
considerando como a proposta do governo federal se redireciona no que tange aos seus
objetivos, sujeitos contemplados pelo programa e responsáveis pela sua consecução, bem
como à organização dos tempos e espaços educativos, à proposta pedagógica, além de práticas
e ações observadas em suas atividades, sob a ilustração dos alunos contemplados por essa
oferta educativa.

3.3.1 Desenho local

Nesta seção retratamos os aspectos peculiares do PME no contexto da escola em
questão, a partir dos objetivos da ampliação da jornada escolar postos em seu Regimento
Escolar, da visão de alunos contemplados pelo programa, bem como a partir dos critérios de
escolha dos sujeitos a serem contemplados pela proposta e dos responsáveis pela consecução
das atividades. Entendermos que esses traços nos ajudam a compreender como as orientações
do PME contidas em seus documentos são incorporadas pela escola.
Como sinalizado no percurso metodológico desta pesquisa, o Regimento Escolar
da escola apresenta um capítulo exclusivo para o projeto “Educação em tempo integral”,
topônimo definido pela instituição. O documento traz, em seu artigo 164, que “a educação em
tempo integral tem por finalidade ampliar a jornada escolar, os espaços educativos, a
quantidade e a qualidade do tempo diário de escolarização; priorizando o atendimento àquele
em situação de vulnerabilidade” (REGIMENTO ESCOLAR 97, 2014, p. 42). Percebemos que
nessa finalidade há traços referentes aos tempos e espaços educativos, bem como ao públicoalvo a ser priorizado no projeto, traços que serão desenvolvidos no decorrer desta seção, pois
nos revelam o direcionamento do PME no contexto local.
De início, essa finalidade não nos revela se a ampliação da jornada escolar
contemplará as múltiplas dimensões de formação dos alunos. Porém, nos dá “pistas” de que o
projeto pretende ampliar o tempo qualitativamente, intenção primordial em se tratando da
ampliação da jornada escolar, como apontou Cavaliere (2007) e Coelho (2004apud Azevedo;
Coelho; Paiva, 2014). Essa finalidade indica também que a ampliação se dará no âmbito da

97

Regimento Escolar da escola pesquisada. 2014.
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educação formal, uma vez que pretende ampliar o tempo diário de “escolarização”, ainda que
demarque também a ampliação dos espaços educativos. Em certa medida, este traço vai de
encontro à proposta do PME, que pretende mesclar educação formal e não formal, mesmo se
tratando de um programa a ser implementado no contexto da educação formal.
O público priorizado no referido “atendimento”, ou seja, “aquele em situação
devulnerabilidade”, também é demarcado pelo artigo 164, sendo os alunos: “I - em distorção
idade-ano de escolaridade; II- com necessidade de correção do fluxo; III- beneficiários do
Programa Bolsa Família; IV- vítimas de abuso, violência e trabalho infantil; V- com baixo
rendimento escolar.” (REGIMENTO ESCOLAR, 2014, p. 42). Esses critérios, que seguem a
tendência do planejamento educacional do país, encontram-se em conformidade com aqueles
estabelecidos pelo “Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL, 2014b), já
salientados no capítulo anterior. Eles demonstram que a ampliação da jornada escolar nessa
instituição possui forte vínculo com a resolução de problemas sociais e educacionais, critérios
que caracterizam a política de ampliação da jornada escolar como uma política focal,
considerando a definição de Cury (2005). Além disso, os critérios carregam os riscos
apontados por Cavaliere (2013) e Silva (2013) - indo de encontro à oferta efetivamente
democrática demarcada pela autora, e universal pelo autor - e também caracterizam a
concepção “assistencialista” de escola de tempo integral delineada por Cavaliere (2007), já
mencionada neste estudo.
Os alunos contemplados são157 dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que
corresponde a 27,6% dos alunos da escola e a 60% dos alunos dos anos iniciais desse nível de
ensino. Apesar disso, o parágrafo único do título I do Regimento Escolar exponha que “a
Escola Municipal Flamingo atende aos seus alunos de Ensino Fundamental (Anos Iniciais)
como Escola de Tempo Integral” (REGIMENTO ESCOLAR, 2014,p. 3).
O artigo 165 do Regimento Escolar apresenta os objetivos do projeto“Educação
em Tempo Integral”:
I - melhorar a aprendizagem do aluno, por meio da ampliação de sua
permanência diária na escola;
II - promover o atendimento a alunos com defasagem de aprendizagem;
III - desenvolver atividades artísticas, culturais e esportivas que ampliem o
universo de experiência do aluno;
IV - elevar a qualidade do ensino;
V - ampliar a área de conhecimento do aluno;
VI - reduzir a possibilidade de reprovação (REGIMENTO ESCOLAR, 2014,
p. 42).
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Os objetivos II e VI caminham no mesmo sentido das análises acima
empreendidas, à medida que demonstram ser a ampliação da jornada, nessa escola,uma
estratégia para a resolução de problemas educacionais. Assim como a proposta do PME,essa
estratégia afina-se com a tradição eficientista da educação segundo Santos (2010), em que a
ampliação propicia oportunidade maior para a aprendizagem dos conhecimentos escolares e
para a recuperação dos alunos com problemas de aprendizagem. Ela também vai de encontro
à justificativa para ampliação da jornada escolar como forma de alcançar melhores resultados
da ação escolar sobre os indivíduos com sua maior exposição às práticas e rotinas escolares
(CAVALIERE, 2002b).
A partir dos critérios I, III, IV e V, observamos a intenção de ampliar as
experiências e a área de conhecimento dos alunos e podendo vir a contribuir para uma
formação mais completa. Apesar de estarem atrelados aos objetivos eficienticistas
anteriormente descritos, ao serem dirigidos aos alunos com problemas sociais e educacionais,
demonstram que essa formação é vista como medida de correção tanto social como
educacional.
Considerando o exposto, observamos que os objetivos e finalidades do projeto
“Educação em Tempo Integral”da escola pesquisada se encontram com aqueles preconizados
pela Portaria n. 17, de 2007 (BRASIL, 2007e) e pelo Decreto n. 7083, de 2010 (BRASIL
2010a). Porém, nesse projeto não encontramos intenções, até então explícitas, sobre o
objetivo de promover a formação integral dos alunos como prevê a referida Portaria.
O projeto de ampliação da jornada escolar na escola em questão também tem sua
vertente98 por parte das crianças contempladas. Demarcamos, num primeiro momento,
justificativas atreladas a fatores externos à escola:
(1)
Eu acho melhor à tarde99 porque eu tenho medo de ficar em
casa sozinha ai minha mãe foi e me colocou no projeto.
(2)
Eu acho bom ficar no projeto, quando a gente chega em casa, a
mãe arruma “falazada” com a gente, para a gente arrumar casa. Eu não gosto
de arrumar casa não. É chato.
(3)
Eu acho bom porque se eu ficar em casa eu mato meu irmão.
(4)
A gente fica no projeto porque quando a gente vai em casa, fica
com sol quente [...] quando a gente fica no projeto a gente vai brincar porque
lá na quadra não tem muito sol, na sala não tem. Na rua tem.
(5)
E o projeto também é bom para tirar a gente da rua. É melhor
aprender com a escola do que aprender com a escola da vida.

98

Os dados apresentados em relação à visão das crianças são referentes a conversas informais estabelecidas com
alunos do PME no período compreendido entre 19 e 21 de novembro de 2014.
99
A criança se refere ao período da ampliação da jornada escolar.
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(6)
Eu tô no projeto para mim reforçar mais o meu estudo. Mas eu
preferia ficar em casa. [...]. Se eu ficar em casa eu só fico na rua.

A fala (5) e parte da (6) conferem positividade ao projeto, à medida que ele pode
representar uma alternativa ao risco social que a rua oferece ou mesmo a ausência de suas
possibilidades socioeducativas. Na fala (5), quando a criança coloca que “é melhor aprender
com a escola do que aprender com a escola da vida”, ao mesmo tempo em que realça o status
de legitimidade da escola frente ao aprendizado, não se tratando “a escola da vida” de uma
fonte de aprendizado formal, pode representar a ampliação das funções da escola para além da
educação formal ou a preferência da criança pela educação formal.
Já as falas (1), (2) e (3) justificam o projeto como solucionador de problemas
circunscritos à esfera familiar, e a fala (4) demonstra que o tempo a mais na escola resolve um
empecilho que brincar na rua possui: o sol, enxergando esta instituição como um espaço mais
apropriado para isso. Apesar do brincar representar possibilidade de desenvolvimento das
dimensões humanas, o contexto da fala (4) não atrela o espaço educativo da escola
necessariamente à educação integral escolar. Na fala (6), apesar da criança mencionar que
prefere ficar em casa, ela evidencia o projeto como uma possibilidade de “reforço” dos
estudos, relacionando-o a um fator intrínseco à natureza da escola, apesar desse fator não
representar uma educação integral, podendo vir a se configurar como mais da mesma
educação oferecida no turno escolar.
O tempo de escola, nas circunstâncias das falas (1), (2), (3), (5) e parte da (6),
parece estar em função da rotina e do conforto dos adultos (e acrescentamos, das crianças), se
consideramos a forma como o tempo deve ser tratado, como apontou Cavaliere (2007). A
ampliação da jornada escolar, a partir das referidas falas, adquire um caráter positivo e pode
ser entendida como adequação da escola às novas condições de vida urbana das famílias e
particularmente da mulher, considerando os dizeres de Cavaliere (2002), uma vez que esses
fatores podem incidir no fato das crianças ficarem na rua, em casa, sozinhas, ou precisarem
ajudar, com mais frequência, nas tarefas domésticas. Sendo a rua a representação de perigo e
de falta de condições para a permanência das crianças e sendo o lar não atrativo para as elas,
perguntamo-nos onde se encontra a comunidade tão carregada de potencial educativo, como
coloca o PME.
O conjunto das falas destacadas apresenta justificativas para a ampliação da
jornada escolar que não abarcam, necessariamente, a educação integral em tempo integral, e
atrela esta ampliação como estratégia para outros fins. As justificativas, de forma geral, não
demandam necessariamente uma educação integral em tempo integral, mas conferem à escola
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um status de “proteção”. Cabe destacar que o duplo desafio “educação/proteção” configura-se
como parâmetro da educação integral em tempo integral preconizada pelo PME e, como
sinalizado no capítulo anterior pelo documento “Educação integral: texto referência para o
debate nacional”, o PME mostra-se na defesa pela incorporação dessas outras
responsabilidades não tipicamente escolares à escola(BRASIL 2009b).
Em trabalho tecido a partir de falas de alunos acerca da ampliação da jornada
escolar, Coelho (2012) caracteriza as falas que atrelam a ampliação a situações de risco social
como fatores correlatos ao papel da escola contemporânea, e sinaliza:
Caracterizamos estas falas como constituintes de uma forma de se
compreender o papel da escola hoje, na contemporaneidade, em que funções
sociais ampliadas são imputadas à instituição escolar, sem que esta tenha
autonomia suficiente para aceitá-las ou rejeitá-las, em nome de sua natureza
- a apreensão do(s) conhecimento(s) sócio-historicamente construídos
(COELHO, 2012, p. 80).

A autora ainda complementa:
[...] ampliar as funções sociais da escola talvez não seja um problematão
maior quanto o esgarçar do trabalho que deve ser feito com o conhecimento entendendo este último conceito também em toda sua amplitude
(conhecimentos científicos, físicos, estético-expressivos, comunicativos e
éticos) (COELHO, 2012, p. 82).

No decorrer deste capítulo também descreveremos a forma como vem sendo
desenvolvido esse trabalho com o conhecimento no contexto da escola pesquisada. Porém,
antes disso, outro ponto se faz importante na caracterização do PME na escola e que não é
mencionado no Regimento Escolar. Diz respeito aos responsáveis pelas atividades de jornada
ampliada junto aos alunos, o que pode ser visualizado pelo QUADRO 6.
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QUADRO 6
Responsáveis pelas atividades do PME na Escola Municipal Flamingo

Assistente(s) de
Acompanhamento
Pedagógico (AAP)

Professor
comunitário

Mora na
comunidade

Formação
acadêmica

Tempo
de atuação
no projeto

Forma
de
Seleção

Carga
horária
semanal

AAP*1:Não

AAP 1:
Graduação
Pedagogia

AAP1: um
ano

AAP1:
Processo
seletivo

AAP1: 25
horas

AAP 2:
Ensino
Médio
Normal

AAP2: três
meses

AAP2:
Processo
seletivo

AAP2: 25
horas

Ensino
Superior/
Especialização

Um ano e
três meses

Processo
seletivo

40 horas

V**1: Sim

V1: Ensino
Médio

V1: três
anos

V1:
Voluntário

37 horas e
50 min.

V2: Sim

V2: Ensino
Médio

V2: um
ano

V2:
Voluntário

37 horas e
50 min.

V3: Sim

V3: Ensino
Médio

V3: quatro
meses

V3:
Voluntário

37 horas e
50 min.

Sim

Ensino
Médio

Seis meses

Convite da
escola

4 horas e
30 min.

Quantidade
de agentes
que já
atuou no
projeto

9
AAP2: Não

Sim

2

Voluntário(s) (V)

Funcionário(s) de
ONGs

13***

2

Nota:*Assistente de acompanhamento pedagógico.
**
Voluntário.
***
Após nossa ida à escola em novembro de 2014, detectamos a saída de um voluntário e a
entrada de outro, fato que nos levou a alterar esta resposta de 12 para 13.

No quadro observamos a existência de dois assistentes de acompanhamento
pedagógico, sendo um responsável pela oficina de Acompanhamento Pedagógico junto às
turmas do período matutino (1º, 2º e 3º anos), e outro junto às turmas do período vespertino
(4º e 5º anos), atuando no contraturno, sob regime de 25 horas semanais. Como dito no tópico
anterior, a contratação de profissionais para atuarem no referido macrocampo configura-se
num desenho para além das indicações do PME, apesar de não haver a exigência de sua
formação em nível superior.
Sobre a professora comunitária, observamos conformidade com o número de
horas semanais indicado pelo documento “Programa Mais Educação

passo a passo”

113

(BRASIL 2009a), mas não sobre a orientação de que a profissional seja do quadro efetivo da
escola, uma vez que esse cargo, na escola pesquisada, é alvo de contrato por tempo
determinado, a partir de processo seletivo simplificado. A profissional permanece na
coordenação das atividades durante ambos os períodos e, como os voluntários e a assistente
de acompanhamento pedagógico, acompanha as turmas que se encontram no contraturno
escolar. Isso demonstra que os agentes educativos que acompanham as crianças no turno
regular são diferentes daqueles do contraturno, apesar da experiência ser nomeada como
“Projeto Educação em Tempo Integral”.
A rotatividade dos professores comunitários e dos assistentes de acompanhamento
pedagógico parece estar aliada ao término do contrato colocado pela diretora, o que para ela é
uma dificuldade, “porque quando a gente está engrenando no trabalho, o contrato finaliza em
dezembro e no próximo ano é outro processo seletivo e há mudanças”100.
Já sobre os voluntários, ela informou que “infelizmente o pagamento é mínimo
porque voluntários, e quando eles encontram um mercado de trabalho [...] que vai obter um
salário melhor101, é por isso que eles saem”. Não é objetivo deste trabalho a análise dessa
rotatividade e das condições de trabalho dos agentes educativos. Porém, há que demarcamos
que esses fatores podem limitar uma educação que se pretenda integral em tempo integral,
fragmentando o processo educativo.
A seleção dos voluntários abarcou as habilidades dos sujeitos para o
desenvolvimento das atividades, apesar de não haver exigência de formação acadêmica na
área, e sim o Ensino Médio, além da identificação com as crianças e com a escola. Assim,
segundo a diretora, eles optam por escolher ex-alunos da escola, pois já conhecem suas
habilidades. Realizam entrevistas, verificam suas capacidades, “o talento não é? Vamos
colocar porque são monitores não são graduados, não têm o curso, então a gente vê o que eles
podem oferecer para os alunos”. Tal fato nos revela que esses voluntários integram a
comunidade e suas habilidades são consideradas, contemplando a orientação posta pelo
“Manual operacional de educação integral 2014”102 (BRASIL, 2014b). Além disso, a

100

Todas as informações transmitidas pela diretora foram através de uma entrevista que aconteceu no dia 10 de
setembro de 2014.
101
Salientamos que, embora a diretora tenha utilizado o termo “salário”, os voluntários não recebem salário, mas
uma ajuda de custo a partir dos recursos de custeio do PDDE referente ao ressarcimento com as despesas de
transporte e alimentação dos monitores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades (BRASIL, 2014).
102
Segundo o documento: “[...] poderão desempenhar a função de monitoria, de acordo com suas competências,
saberes e habilidades, estudantes da EJA e estudantes do ensino médio” (BRASIL, 2014b, p. 19). A novidade do
projeto em questão é que a exigência de que os voluntários tenham concluído o Ensino Médio.
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participação de voluntários103pertencentes à comunidade na consecução das atividades do
programa constitui-se um parâmetro estruturador da concepção de educação integral do PME
e está presente em todos os documentos, como apontado no capítulo anterior, que também
levantou os limites dessa atuação, conforme Coelho et al (2012).
Quando a diretora aponta que, considerando a falta de formação em nível superior
dos voluntários, leva em conta o que eles têm a oferecer, observamos que a lógica da
ampliação dos saberes comunitários oferecidos aos alunos é a partir do que se tem disponível,
em detrimento de um planejamento prévio, que considere as múltiplas dimensões de formação
dos alunos e que possa articular os recursos humanos necessários para tanto.
O mesmo ocorre em relação ao funcionário de uma ONG da comunidade, que
realizava um trabalho voluntário104, uma vez por semana, com todas as turmas, quando
desenvolvia a oficina de Percussão. Com exceção dele, os demais voluntários permanecem na
escola durante todo o período da ampliação da jornada escolar, retirando uma folga por
semana em um período do dia. Apesar desse período integral de atuação, os voluntários não
acompanham os mesmos alunos durante todo o dia, mas as turmas contempladas pela
ampliação da jornada escolar105.
Algumas vezes observamos que o trabalho voluntário e o trabalho da assistente de
acompanhamento pedagógico no PME na escola pesquisada parece não se constituir como um
direito, é o caso das situações (1) e (2). A desistência do trabalho voluntário é atribuída às
crianças, caso da situação (3). Isso pôde ser detectado em três ocasiões: (1) em momentos que
algunsvoluntários e assistente de acompanhamento pedagógico, estando fora do horário de
sua oficina, ao serem indagados pelos alunos sobre seu horário, responderamcom frases:
como “Não, graças a Deus, agora é minha janela”. (2) Outro momento106 refere-se à
intervenção da professora comunitária numa oficina ministrada por um voluntário, quando ela
diz: “José está doando o tempo dele, que é precioso para estar aqui, ele poderia estar107 com as
crianças dele lá embaixo”. (3) Outra ocasião é referente a uma conversa da professora
103

O documento “Programa Mais Educação passo a passo” (BRASIL, 2009a) aponta que a educação integral, no
âmbito do PME, abre espaço para agentes educativos como: monitores, educadores populares, estudantes em
processo de formação docente e agentes culturais que sejam referências em suas comunidades por suas práticas
em diferentes campos, devendo ser regidos pela lei n. 9.608, de 1998, que dispõe sobre voluntariado.
104
É válido destacar que este voluntário não recebia a ajuda de custo do PDDE, realizando este trabalho por sua
iniciativa. E quando retornamos à escola, em novembro de 2014, tal voluntário já não era oficineiro do PME na
escola.
105
Ou seja, no período da manhã oferecem atividades aos alunos que a tarde encontram-se na jornada regular. E
no período da tarde, ministram oficinas para os alunos que, de manhã, frequentam o turno regular; com exceção
do voluntário da ONG que oferece sua oficina uma vez por semana.
106
Esta e as demais informações advindas da observação foram levantadas no período entre 19 mai. 2014 a 22
ago. 2014 e foram registradas em diário de campo.
107
Neste momento, a professora comunitária se refere ao outro trabalho realizado por este voluntário.
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comunitária com as crianças, quando esta comunica que a “professora108” de teatro que havia
ministrado a oficina durante dois dias desistiu “porque ela não aguentou a educação de vocês
por algum motivo”, “espero que o respeito que vocês não tiveram com ela, vocês tenham com
Mara, eu não quero nenhuma reclamação”.
É válido salientar, porém, que em conversa informal com os alunos, de forma
geral, eles destacaram apreço aos voluntários e principalmente à professora comunitária,
observando aspectos positivos no trabalho realizado. Não nos deteremos nessas avaliações,
por não se constituírem objetivo deste estudo. A referência ao trabalho voluntário, tal qual foi
observada, se deu apenas com o intuito de ilustrar os desafios que a dependência desse tipo de
trabalho apresenta para a consecução de uma política pública, considerando inclusive que os
agentes educativos se deparam com situações didático-pedagógicas que fogem da sua
formação. Assim, eles precisam assumir funções para além do compartilhamento dos saberes
comunitários, uma vez que a gama de situações que envolvem a educação, nesse caso escolar,
não se reduzem a esse compartilhamento.
Considerando ainda os responsáveis pelas atividades da jornada ampliada, é
válido destacarmos a articulação da equipe com os profissionais responsáveis pela consecução
das atividades do horário regular. O questionário nos retratou a existência de reuniões entre
professor comunitário, monitores e assistentes de acompanhamento pedagógico uma vez por
mês; entre professor comunitário e direção/coordenação da escola, sempre que necessário;
entre professores do turno regular e professor comunitário nos encontros pedagógicos
mensais. Já entre professores do turno regular e assistente de acompanhamento pedagógico,
não há reuniões, assim como entre professores do turno regular e monitores. Portanto, não há
um planejamento conjunto entre assistentes de acompanhamento pedagógico, monitores e
professores do ensino regular.
Sobre os encontros com professores do regular, a professora comunitária
identifica dificuldade, procurando abordá-los no momento das reuniões deles com as
coordenadoras do regular. Demarcamos que as dificuldades dos encontros entre a equipe do
projeto e do turno regular pode acarretar o planejamento de uma educação que, apesar de
ocorrer na lógica turno e contraturno, se pretende integral. Em conversa informal com a
professora comunitária, fomos informados que há pouco diálogo entre o PME e o horário
regular, e que, no ano anterior, havia um caderno de acompanhamento dos alunos conjunto
com a equipe do turno e do contraturno, mas que neste ano não foi possível essa ação.

108

Apesar da voluntária desistente não ser professora, é assim que a professora comunitária se refere a ela.
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Sabemos que essas limitações não são exclusivas das atividades do PME, do
período de ampliação da jornada escolar. Ao contrário, elas assolam a estrutura da escola de
turnos, que conta com docentes com jornadas de trabalho duplicadas e até triplicadas, mas tal
lógica é reproduzida na concretização do PME. Como já foi destacado por Coelho (2004apud
Azevedo; Coelho; Paiva, 2014), para que o tempo ampliado se configure como um tempo de
qualidade, dentre outros pontos, é necessário o diálogo tanto entre as atividades ministradas
quanto entre os educadores, sob pena do tempo ampliado se configurar apenas como tempo
quantidade, traço que vai de encontro à concepção de educação integral em tempo integral
que preconizamos.
Tendo em vista esses aspectos gerais que caracterizam o PME na escola
pesquisada, buscamos compreender como ela organiza os espaços educativos para a
consecução da educação integral em tempo integral no âmbito do PME, levando em
consideração, também, as falas informais dos alunos.

3.3.2 Espaços educativos

Como abordado no primeiro capítulo, a organização dos espaços educativos
revelam a concepção educação integral em tempo integral preconizada em determinada
proposta de ampliação da jornada escolar. Na contemporaneidade, vêm sendo implementada
uma série de experiências que amplia a jornada escolar dos alunos fora da escola, por
exemplo, os programas Bairro-Escola e Escola Integrada, que inclusive se firmaram como
fonte de inspiração para o PME, conforme discutimos anteriormente. Já as experiências
CECR e CIEPs, desenvolvidas no século passado, possuíam a escola como lócus educativo,
numa proporcionalidade entre ampliação do tempo de escola e ampliação da estrutura da
escola.
Interessante notar que o PME, condizente com a lógica das referidas experiências
que não conferem centralidade à escola, ao incentivar o oferecimento das atividades fora dela,
não nos parece caminhar no sentido de buscar situações concretas, articuladas ao projeto
pedagógico da escola para incrementar as atividades oferecidas e planejadas a partir dessa
instituição. Isso porque essas atividades ficam na dependência do entorno das escolas, de
parcerias firmadas entre instituições públicas ou privadas e ONGs para sua consecução, uma
vez que a estrutura física das escolas não é condição para a implantação de tais experiências.
Para o desenvolvimento das atividades do projeto de ampliação da jornada escolar
na escola pesquisada, o questionário nos informou a utilização de espaços como salas de aula,
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pátio, quadra, biblioteca e sala de informática, não ocorrendo nenhuma atividade fora da
escola. Após a implantação do projeto, foram construídas duas salas exclusivamente para a
consecução de suas atividades, que são utilizadas pelos alunos de ambos os turnos em jornada
ampliada109.
Segundo a diretora, não há ocorrência de atividades fora da escola devido ao
bairro conter alto nível de perigo. No entanto, já houve passeios, foi o caso de apresentações
em eventos; incentivo pelo bom desenvolvimento dos alunos; interesse dos alunos em passear
de trenzinho; situações que não foram possíveis em 2014 por falta de transporte, essa
informação também foi relatada pela professora comunitária numa conversa informal.
Percebemos que, apesar do artigo 167 do Regimento Escolar prever que as atividades da
jornada ampliada podem ser desenvolvidas em espaços distintos da cidade ou no entorno em
que está situada a unidade escolar, mediante as parcerias, no momento da pesquisa essa
realidade não procede.
Gabriel e Cavaliere (2012) expõem outro motivo que pode expressar a limitação
do potencial educativo do entorno da escola, uma vez que para ela, o PME:
[...] Sendo destinado, de acordo com a Portaria nº 17 e demais documentos,
principalmente às escolas com problemas relativos ao desempenho dos
alunos e em condições de vulnerabilidade social, essas encontram-se, em
geral, situadas em regiões empobrecidas, sem recursos e equipamentos
urbanos públicos ou privados, o que faz com que a busca por novos espaços
e parceiros socioeducacionais que possam aprofundar a troca entre escola e
vida comunitária represente uma dificuldade às vezes incontornável [...]
(GABRIEL E CAVALIERE, 2012, p. 284).

Tal fator pode contribuir para a circunscrição das atividades à esfera escolar, mas,
não sendo a reforma das escolas fator para a implantação do programa, várias dificuldades são
encontradas. O documento “Programa Mais Educação passo a passo” tece algumas sugestões
para a reorganização dos espaços da escola para a ampliação da jornada escolar:
Muitas vezes, a escola tem uma sala onde são deixadas somente as caixas
com os materiais que o MEC envia! Os manuais, os livros, os jogos devem
chegar nas mãos de quem precisa deles. Vamos lá professora! Distribua os
materiais! Faça uma estante e ponha os livros no canto da sala que vira um
projeto de biblioteca! Esvazie a sala e tenha um espaço a mais para as
atividades de Educação Integral.
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Assim, no período da tarde, como são duas turmas, cada uma utiliza uma dessas salas. No período da manhã,
como são quatro turmas, duas utilizam essas salas e as outras duas utilizam salas da Educação Infantil, que não
são ocupadas pelo turno regular nesse período.
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Em outros lugares há salas com entulhos: cadeiras e mesas quebradas,
materiais ultrapassados, caixas com atas e registros antigos. É preciso arejar
estes espaços e ressignificá-los.
No pátio podem ser colocadas mesas para os jogos de xadrez e tênis de
mesa. Em alguns lugares, as escolas colocam toldos/pequenas coberturas que
vêm permitindo atividades de teatro, de dança, jornal escolar, entre outros.
Enfim o desafio que está posto é redescobrir a escola e seu entorno,
ressignificando seus espaços! (BRASIL, 2009a, p. 23)

No entanto, diferente de ressignificados, nos parece mais que esses espaços são
improvisados. A diretora nos informou que no período de implantação do PME não havia
espaço para consecução da oficina de Acompanhamento Pedagógico, que funcionava na
biblioteca ou no refeitório. Após o horário do almoço, era preciso colocar colchonetes no
pátio para o relaxamento das crianças, onde várias pessoas transitavam. Ela aponta outros
espaços que a escola disponibilizava “com total liberdade”, como sala de informática e sala
multimídia e considera que, com a providência das duas salas para o projeto, “o atendimento
está mais tranquilo”, revelando a importância de investimento da estrutura da escola para a
ampliação da jornada escolar.
Essas duas salas se subdividem para a consecução das atividades. Ambas contam
com carteiras, quadro negro e armários onde são guardados materiais do projeto. Em uma
delas são guardados os instrumentos de percussão, o que ocupa grande espaço da sala. Na
outra, há uma televisão com DVD e, isolada por armários, há a sala da professora
comunitária. No período observado, percebemos que a presença desses materiais nas salas e a
sala da professora comunitária improvisada dentro de uma das salas do projeto causa bastante
transtorno no fluir das atividades, pois com frequência os agentes educativos entram e saem
das salas.
No período de observação, percebemos também com muita frequência o interesse
dos alunos em ocuparem espaços da escola, a exemplo do corredor do segundo andar, quando
da espera do horário do almoço; e da quadra, quando do término do almoço, horário não
destinado a isso. Mas nos momentos observados, os alunos eram orientados a não fazê-lo, sob
pena de não poderem participar do projeto no dia ou terem que realizar atividades de cópia.
Espaços como a grama e a área próxima das salas do PME, quando lócus das
oficinas de Acompanhamento Pedagógico e Teatro, observamos algumas vezes serem
desocupados antes do findar das atividades, sob a justificativa de que as crianças não possuem
disciplina para ficar fora da sala. Em momentos em que as crianças são encaminhadas ao
gramado para aguardar o desocupar das salas do projeto, muito frequentemente são orientadas
para que fiquem sentadas. Também nas salas do projeto, observamos as crianças
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ressignificarem os espaços, brincando embaixo das mesas e cadeira, o que com frequência
lhes era vetado, sob a justificativa de que esses não seriam lugares para brincar.
Embora o projeto de ampliação da jornada escolar aconteça na escola pesquisada,
de certa forma reconhecendo o seu papel e o caráter intencional das ações em seu âmbito,
ainda observamos tímido investimento em sua estrutura e, a partir das possibilidades da
escola, os espaços educativos nem sempre são ampliados levando em consideração o interesse
dos alunos, havendo uma necessidade grande, por parte dos agentes educativos, em manter as
crianças disciplinadas.
Outro traço que na lógica do PME visa ampliar os espaços educativos, são as
parcerias que, na escola pesquisada, conforme o já mencionado questionário, são pontuais,
realizadas com órgãos públicos, empresas privadas, comunidade e Instituições de Ensino
Superior (IES) e ONGs na organização, coordenação, execução, disponibilização de recursos
humanos e de espaço físico para as atividades. Porém, essas parcerias não ampliam os espaços
educativos, uma vez que se dirigem a ações realizadas na escola. A professora comunitária
nos esclarece que essas parcerias com órgãos públicos e empresas privadas são esporádicas e
se relacionam a doações de alimentos e materiais quando necessário, não possuindo ligação
propriamente pedagógica no oferecimento das atividades do projeto. Já a parceria com a IES
relaciona-se à realização de estágio, também esporádico, de estudantes de graduação de uma
faculdade particular da cidade, o que não se configura como uma parceria firmada com o
programa em si. No que tange a parceria com ONGs110, é relativa ao trabalho voluntário de
um monitor111 de música na oficina semanal de Percussão na escola.
Essas observações nos permitem inferir que o modelo de organização da jornada
escolar da escola pesquisada se aproxima mais da vertente “aluno em tempo integral”
preconizada por Cavaliere (2009), pois não apresenta condições compatíveis com alunos e
professores em tempo integral e um currículo articulado à proposta pedagógica da escola,
inserindo-se também na concepção contemporânea de educação integral em tempo integral
conforme delineou Coelho (2014).
Podemos ilustrar a forma como vêm sendo organizados os espaços na escola
pesquisada a partir das falas dos alunos, expondo sua referência, num primeiro momento, aos
espaços disponíveis na escola:
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Em conversa informal, a professora comunitária revela que o projeto também já contou com o trabalho
voluntário de uma monitora de dança, mas que ela só foi à escola duas vezes, pois, sua filha estava doente.
111
Destacamos que no mês de dezembro de 2014, após o período de observação, este oficineiro já não realizava
seu trabalho voluntário no projeto.
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(1) Nós temos espaço suficiente. Nós temos espaço para a aula de desenho,
para a aula de Cláudia para copiar do quadro, temos o espaço nosso na
quadra e também temos um lugar vago, que tem vez nós brincamos de corda
quando nós não pode ir para a quadra. O projeto eu acho que já tem mais
espaço.
(2) Tem espaço para a gente jogar bola, o refeitório da cozinha que eles
fazem nosso lanche, muitas coisas, tem os banheiros [...].
(3) [...] Tem alguns espaços da escola, tipo a biblioteca. A biblioteca é um
espaço muito bom, onde a gente pode ler. Eu queria que a biblioteca também
fosse do projeto, [...] que a gente podia ir lá, pegar um livro, ler. [...].
(4) Eu gostaria que, ao invés de ficar lá em cima, a gente descesse, todo
mundo fazia tarefa lá em cima [...] ai depois do almoço a gente ficasse na
grama, deitava, descansava até os menino pequenininho vir para a aula.
(5) Gostaria que as atividades fossem aqui, na quadra, no pátio, na grama, no
campinho, mas no campinho primeiro tinha que melhorar a grama, tirar as
pedras, tem muita pedra. Um dia quase eu furei meu pé. [...] Também tem
tijolo lá. A gente pisa em tijolo.
(6) Eu gostaria que tirasse esses telhados aqui, consertasse as laje da sala,
porque quando chove molha tudo, enche de mofo e teve um dia que eu quase
passei mal porque tava chovendo um dia e no outro dia parou de chover ai eu
vim pra escola, na hora que eu cheguei na sala tava um fedô de mofo. Molha
tudo, até as mesas molha.
(7) Eu também queria que mudasse a grama aqui da escola, eu queria que
eles pintasse pro lado de fora direito, queria que eles arrumassem a sala, os
quadro.
(8) [...] a rede da quadra também, quando a gente chuta a bola, a gente tem
que ficar buscando.

Percebemos nas falas supracitadas, a adequação nos espaços disponíveis na
escola, se consideramos as falas (1) e (2), um desejo de reocupação dos mesmos, por meio das
falas (3), (4) e (5), e de mudança em relação a eles, como demonstram as falas (5), (6), (7), e
(8).
Os espaços utilizados no tempo escolar a mais, conforme as falas (1) e (2), são
suficientes e a justificativa para essa adequação na fala (1) considera as oficinas já existentes,
enquanto a fala (2) considera a espaços que não são para o fim específico do projeto e, em
certa medida, não propriamente relativos ao pedagógico. As falas (3), (4) e (5) nos chamam a
atenção por revelarem o interesse dos alunos na ocupação dos espaços da própria escola nas
atividades do projeto, sendo que a (3) nos dá pistas de como, pelo olhar da criança, o projeto é
algo separado da escola, ao expressar sua vontade da biblioteca também “ser” do projeto. Já
as falas (5), (6), (7) e (8) apontam enfaticamente a necessidade que as crianças sentem em
melhorar as condições físicas da escola para as atividades do projeto, embora algumas se
refiram a equipamentos/espaços da escola que não são utilizados exclusivamente pelas
crianças que integram as atividades do PME. Este conjunto de falas nos revela, além da
adequação dos espaços disponíveis para as atividades que são desenvolvidas ao ver de
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algumas crianças, tanto a necessidade de maior investimento nesses espaços, de forma a
melhor adequá-los para a ampliação da jornada escolar, como também de sua reorganização,
de forma a contemplar o interesse dos alunos.
Sobre a necessidade de outros espaços e equipamentos para além dos que existem
na escola, alguns alunos demarcam:
(1) Aqui na escola tinha que ter uma piscina, tinha que ter aula de natação, a
pessoa tinha que ajudar nós a nadar.
(2) [...] Eu queria que tivesse mais uma quadra para a gente brincar porque
os meninos pequenos também têm aula de educação física na hora que a
gente tá no projeto.
(3) [...] Eu queria que tivesse um espaço pro basquete porque o basquete fica
uma rede [...] na área de queimada e uma na área de futebol.
(4) Se tivesse mais um mucadinho só de espaço pra acontecer aula de teatro,
acompanhamento pedagógico fora da sala e um desenho que a gente pode
mesmo desenhar olhando as paisagens [...]. Dentro da escola.
(5) Eu gostaria que tivesse pula-pula, gangorra.
(6) Gostaria que tivesse parquinho. Comprar outra rede. Comprar outro totó.

As falas demonstram a necessidade dos alunos pelo incremento dos espaços
escolares para a consecução das atividades de jornada ampliada, espaços que, de acordo com
as falas (1), (2) e (3) contemplam o macrocampo de Esporte e Lazer. A fala (2) demonstra a
dificuldade que a escola de turnos acarreta para a ampliação da jornada escolar. Já a fala (4)
carrega consigo o interesse da criança de que oficinas que normalmente ocorrem dentro da
sala sejam ampliadas para fora dela, mas dentro da escola. A necessidade de
instrumentos/equipamentos relacionados ao brincar também é percebida no contexto das falas
(5) e (6). Percebemos, assim, que a necessidade dos referidos espaços e equipamentos
educativos representam também a ampliação do universo de conhecimentos e experiências
dos alunos, podendo contribuir para uma formação mais completa, à medida que se referem às
áreas de esporte e lazer, teatro, acompanhamento pedagógico, desenho, bem como da
ludicidade. Porém, para tanto, a ampliação dos espaços se faz fundamental.
Nas conversas informais estabelecidas com os alunos, detectamos, com menos
frequência, o interesse por ampliação dos espaços educativos fora da escola.
(1) Eu só queria saber se o projeto quiser fazer algum tipo de passeio,
coisa assim, se nós poderíamos fazer. Tipo assim, no cinema, que nem
da outra vez, nós foi com a Escola Municipal Flamingo para o cinema,
OAB, tiveram diversas brincadeiras.
(2) Se, por exemplo, se tiver todas as escolas passeando e a gente não
tiver condições, Tia Joana arruma um jeito e leva a gente, tipo o
trenzinho [...] Roberta e Esmeralda arrumou vaga pra nós, ela mais
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Tia Joana pagou a passagem, nós foi em Palmeiras, ai tia Joana tava
olhando pra nós ir no zoológico, tocar bateria fora da escola.

Apesar do interesse demonstrado pela ampliação dos espaços educativos para
além da escola, ele é sinalizado a título de passeio. Considerando o fato de que, em 2014 não
foram realizados passeios, parece-nos que as falas das crianças se circunscrevem ao ano
anterior.
Diante do exposto, percebemos que o projeto de ampliação da jornada escolar na
escola em questão, apesar de se materializar sob fomento do PME, não segue sua tendência de
realização das atividades em outros espaços educacionais diferentes da escola. Isso não
significa que ele reconheça e confira centralidade à escola por enxergá-la como instância
central para uma educação integral em tempo integral, pois, quando indagada sobre o porquê
das atividades não ocorrerem fora da escola, a diretora mencionouo alto nível de perigo do
bairro e a professora comunitária, a falta de transporte.
Além disso, no artigo 167, o Regimento Escolar aponta que as atividades da
jornada ampliada podem ser desenvolvidas em espaços distintos da cidade ou do entorno em
que está situada a unidade escolar, mediante parcerias. Como percebemos nas falas de
algumas crianças, mesmo os espaços disponíveis na escola nem sempre são utilizados com
base no interesse dos alunos. No entanto, ambas as profissionais citadas mencionaram, em
conversas informais, a necessidade e a importância de adequação da estrutura escolar para a
ampliação da jornada escolar.
Ao ouvir atentamente os alunos sobre a materialização do PME na escola,
destaca-se que suas necessidades pela adequação dos espaços educativos dentro da escola
legitimam a importância do fortalecimento dessa instituição através de melhores
equipamentos escolares para o crescimento da qualidade do trabalho educativo posta por
Cavaliere (2007), traço este imprescindível na concepção sociohistórica de educação integral
em tempo integral apresentada por Coelho (2014).
Assim, no próximo subtópico buscamos descrever a forma como a ampliação da
jornada escolar na escola em questão se faz acompanhar dos aspectos da denominação de
educação integral sociohistorica.

3.3.3 Organização do tempo escolar: ampliando as dimensões formativas?

Considerando que a ampliação da jornada escolar, por si só, não garante uma
educação integral, como trouxemos na discussão desenvolvida no primeiro capítulo
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(CAVALIERE 2007; COELHO 2011; PARO 2009), é imprescindível discorrer acerca das
experiências e dos saberes que fundamentam determinada proposta de educação integral em
tempo integral, a fim de compreendermos a relação entre a ampliação do tempo escolar e a
ampliação do universo formativo dos alunos. Nesse sentido, Cavaliere destaca:
Um dos elementos que poderiam efetivamente colocar a ampliação do tempo
escolar a serviço da emancipação seria a compreensão dessa ampliação
como condição para a incorporação de uma nova lógica de organização
desse tempo. O tempo ampliado propiciaria vivências multidimensionais,
não comprimidas necessariamente em uma grade horária padronizada.
Certos tipos de experiências e saberes que normalmente não freqüentam as
escolas, mas que são fundamentais tanto aos processos individuais como
coletivos de emancipação, ou seja, saberes e práticas normalmente presentes
em contextos familiares ou privados poderiam ter chances de penetrar nas
escolas. [...] (CAVALIERE, 2002b, p. 6)

Na busca pela compreensão desses saberes e experiências preconizadas no projeto
de ampliação da jornada pesquisado, destacamos os macrocampos desenvolvidos, no ano de
2014, pelo PME, para além do de Acompanhamento Pedagógico: Esporte e Lazer, e Cultura e
Artes. Em relação ao primeiro, o questionário indicou o desenvolvimento das seguintes
atividades: atividades lúdicas com jogos, auxílio em atividades que não foram terminadas em
classe e reforço nestas atividades, além de tarefas em casos especiais. No que concerne ao
segundo macrocampo, as atividades apontadas foram: brincadeiras, jogos diversos, filmes,
jogos na sala de informática, entre outras. E o último macrocampo referido é alvo das
atividades de desenho, artesanato, teatro e percussão. Tais atividades, segundo a professora
comunitária, integram o projeto político pedagógico da escola. No entanto, não tivemos
acesso a esse documento, pois foi alegado que ele se encontrava em reformulação.
A professora comunitária destaca que as atividades do projeto se encontram em
conformidade com as sugestões contidas no documento “Programa Mais Educação passo a
passo”(BRASIL, 2009b) e com os projetos desenvolvidos pela escola, de forma a não se
separar o que está sendo desenvolvido nas disciplinas (referindo-se à Base Nacional
Comum112). A partir disso, cada voluntário/assistente de acompanhamento pedagógico deve
realizar o planejamento de sua área, ocorrendo, no final, a culminância dos projetos. Segundo
ela, esses projetos são construídos de acordo com as necessidades dos alunos: “alguma coisa
que a gente vê que está incomodando, ou sexualidade, ou indisciplina ou alimentação, ou
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Essa articulação se dá à medida que as coordenadoras do regular repassam para a professora comunitária o
conteúdo que está sendo trabalhado e esta repassa às monitoras e assistentes de acompanhamento pedagógico.
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saúde”; as datas comemorativas do calendário escolar da SEMED; e com projetos maiores,
pré-elaborados por este órgão público gestor.
A articulação das atividades do turno com as do contraturno é prevista pelo
parágrafo único do artigo 166 do Regimento Escolar: “Os campos de conhecimento da
Educação em Tempo Integral devem estar integrados aos Componentes Curriculares das áreas
de conhecimento do Ensino Fundamental”(REGIMENTO ESCOLAR, 2014). Conforme113 a
professora comunitária, isso se dá pela possibilidade dos alunos fazerem as atividades que
encontraram dificuldades no período regular e aquelas que foram direcionadas para a casa,
mas que os alunos não possuem quem os auxilie,“é a extensão da casa”, diz ela.Observamos,
assim, que tal integração se dá emnível de reforço escolar e de apoio nos deveres de casa, não
se configurando um planejamento conjunto, de forma que turno e contra turno se
complementem, e que as múltiplas dimensões formativas sejam pensadas e planejadas na
integração dos conhecimentos, como eixo estruturador de uma educação integral em tempo
integral. Nesse sentido, Coelho e Fernandes apontam:
Quanto à organização escolar, constatamos que fragmentar as atividades
oferecidas em turno e contraturno é prática que pode facilitar a elaboração
da estrutura curricular ou a gestão de profissionais na escola, ou ainda a
contratação de parcerias para oferecê-las, mas seguramente, não favorece o
entendimento, por parte dos alunos-sujeitos, de que qualquer uma daquelas
atividades faz parte de sua educação integral - pensamento que pode
fundamentar a qualidade pedagógica do trabalho realizado pela instituição
escolar(COELHO e FERNANDES, 2013, p. 166).

Frente ao exposto, é interessante destacar os sujeitos participantes do processo de
definição dos macrocampos e suas atividades a partir da descrição do questionário aplicado à
professora comunitária e da entrevista com a direção da escola 114. A partir desses
instrumentos, percebemos que essa escolha se dá, segundo a diretora, considerando o espaço
disponível e a capacidade de atuação dos monitores, porque segundo ela “não adianta a gente
querer pegar se a gente não tem professor capacitado para isso”, dos fatores que fazem a gente
pensar no que nós podemos escolher os macrocampos é com os monitores que nós temos,
caso contrário “não vai estar fluindo”. Ela esclareceu que no início da implantação, houve
grande ajuda da coordenação do PME na SEMED. Desta forma, a escolha foi baseada no
espaço disponível. Como na época não havia uma estrutura, “a gente tinha que colocar o que
daria para atender, para os meninos não ficarem soltos”, “foi difícil no início”. Percebemos
113

Esta informação, assim como as demais obtidas por meio da entrevista com a professora comunitária, foram
colhidas no dia 10 de setembro 2014.
114
Conforme a entrevista realizada com a diretora no dia 10 de setembro de 2014.
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assim, que em primeiro plano, não é o interesse dos alunos que orienta a escolha dos
macrocampos e suas atividades. Nesse sentido, Coelho e Fernandes apontam:
Em relação às atividades, acreditamos que somente oferecê-las aos alunossujeitos, de forma indiscriminada e, por vezes, fragmentada, sem que um
envolvimento maior as exija, é uma atitude que não favorece a qualidade a
que nos referimos. Em outras palavras, acreditamos que atividades que
sejam demandadas pelos alunos serão sempre mais significativas do que
aquelas que a escola considera, por diversos motivos, como as possíveis de
serem oferecidas e, nesse sentido, o esforço da gestão escolar para organizálas e levá-las até esses alunos se faz necessário e imprescindível (COELHO
E FERNANDES, 2013, p. 166).

A professora comunitária acrescenta, que a partir da disponibilidade do espaço
físico, no desenrolar do projeto, também se passou a considerar a afinidade das crianças com
as atividades, por meio de levantamento do interesse dos alunos em conversas informais.
Embora em conversas informais muitas crianças tenham dito que nunca foram indagadas
acerca de sua preferência pelas atividades, a referida professora comunitária expõe,
demonstrando uma sensibilidade para com o interesse das crianças:
Porque não adianta [...] você querer trabalhar com a criança uma
determinada questão, uma determinada disciplina, e você ver que ela não vai
dar resultado, principalmente as nossas crianças que são assim: quando elas
querem uma coisa elas querem, quando elas não querem, elas não querem.
Então a gente tem que estar olhando, visando mais o interesse delas para
estar fazendo um bom trabalho, trabalhar em cima daquilo que a gente vê
que vai chamar a atenção delas [...]. É como se a gente fosse uma família
[...]. Assim como a gente sabe do que eles gostam, nós sabemos do que eles
não gostam, nós sabemos as alegrias, as tristezas, tudo o que eles passam. O
Programa Mais Educação para eles é a extensão da casa [...]. O que eles não
acham em casa, eles buscam com a gente aqui [...].

Percebemos que a escolha dos macrocampos se dá em primeiro plano não a partir
da escolha dos alunos e da busca em contemplar as múltiplas dimensões de formação para
uma educação integral em tempo integral, mas a partir dos espaços e dos voluntários
disponíveis. Isso revela que o processo de planejamento de uma educação mais completa se
dá numa ordem em que primeiro são mapeados os espaços e os recursos humanos disponíveis
e, a partir disso, inserem-se as dimensões formativas que podem ser desenvolvidas.
Oartigo 166 do regimento prevê que a composição curricular da educação em
tempo

integral

deva

ser

organizada

contemplando

as

áreas

do

conhecimento:

Acompanhamento Pedagógico, Cultura e Arte, Esporte e Lazer, Cibercultura, Segurança
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Alimentar e Nutricional, Educação Socioambiental, Direitos Humanos e Cidadania. Nesse
contexto, as atividades oferecidas são organizadas tendo em vista o quadro115 abaixo:

115

Optamos por explicitar o quadro de horários referente às atividades das turmas do 4º e 5º anos por terem sido
elas as escolhidas para a pesquisa.
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QUADRO 7
Atividades do Projeto Mais Educação (4° e 5° anos)
Dia da Semana

Horário

Companheirismo

Respeito

(4º ano)

(5º ano)

Atividades

Atividades

12:00 às 12:30

Almoço

Almoço

12:30 às 13:20

Esporte e Lazer

Acomp.
Pedagógico

13:20 às 14:10

Teatro

Esporte e Lazer

14:10 às 14:25

Lanche

Lanche

14:25 às 14:40

Escovação

Escovação

14:40 às 15:30

Acomp. Pedagógico

Teatro

12:00 às 12:30

Almoço

Almoço

12:30 às 13:20

Desenho

Acomp.
Pedagógico

13:20 às 14:10

Acomp. Pedagógico

Percussão

14:10 às 14:25

Lanche

Lanche

14:25 às 14:40

Escovação

Escovação

14:40 às 15:30

Percussão

Desenho

12:00 às 12:30

Almoço

Almoço

12:30 às 13:20

Percussão

Teatro

13:20 às 14:10

Acomp. Pedagógico

Esporte e Lazer

14:10 às 14:25

Lanche

Lanche

14:25 às 14:40

Escovação

Escovação

14:40 às 15:30

Desenho

Acomp.
Pedagógico

12:00 às 12:30

Almoço

Almoço

12:30 às 13:20

Acomp. Pedagógico

Teatro

13:20 às 14:10

Teatro

Desenho

14:10 às 14:25

Lanche

Lanche

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira
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14:25 às 14:40

Escovação

Escovação

14:40 às 15:30

Desenho

Acomp.
Pedagógico

12:00 às 12:30

Almoço

Almoço

12:30 às 13:20

Percussão

Acomp.
Pedagógico

13:20 às 14:10

Teatro

Esporte e Lazer

14:10 às 14:25

Lanche

Lanche

14:25 às 14:40

Escovação

Escovação

14:40 às 15:30

Acomp. Pedagógico

Desenho

6ª Feira

Fonte: Escola pesquisada

Ressaltamos que, em relação à sexta-feira, houve uma reorganização do horário a
partir de agosto de 2014 para melhor consecução da oficina de Percussão ministrada pelo
voluntário da ONG, ocorrendo a alternância da turma que era contemplada pela oficina no
horário entre12h30 e 14h10 a cada semana. Assim, a turma que não era contemplada pela
Percussão nesses primeiros horários, contava com atividades “diferenciadas116”, ministradas
pela assistente de acompanhamento pedagógico. Já a turma que não estava na Percussão no
horário de 14h40 às 15h30, passou a ser contemplada por uma atividade diferenciada
planejada, em alternância semanal, pelas monitoras e assistente de acompanhamento
pedagógico. Observamos algumas atividades diferenciadas como queimada, boliche, futebol,
biribinha, embora também tenhamos observado a maioria dessas atividades em outros dias da
semana.
A observação efetuada evidenciou uma rotina relacionada ao quadro de horários
exposto, de forma que ao findar das atividades do horário regular, às 11h25min, geralmente as
crianças desciam de suas salas para um dos pátios, onde aguardavam a assistente de
acompanhamento pedagógico que ficava responsável por elas até o início das atividades de
cada macrocampo (previsto para 13h30min). Outras vezes, as crianças se dirigiam
diretamente à sala do segundo andar. Naquele horário, os alunos de ambas as turmas são
encaminhados para uma sala do segundo andar, onde acontecem as aulas do ensino regular, e
são orientados a realizarem o dever de casa. Esse fato não condiz com a informação do
116

Essas atividades, conforme a professora comunitária, deverão ser diferentes das que já são oferecidas nos
outros dias da semana.
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questionário, de que os deveres só são realizados em casos especiais. Aos que não possuem
tarefa, observamos a orientação de que permaneçam sentados e em silêncio, o que não ocorre,
pois nesse momento, observamos muitos alunos conversarem, socializarem, correrem pela
sala. Observamos brincadeiras com figurinhas, brincadeiras no quadro, uso de esmalte,
elaboração de dobraduras, desenho, leitura de livros de história, entre outras. Contudo, não
constatamos que esses atos foram incentivados pela assistente de acompanhamento
pedagógico, nem contextualizado, de alguma forma, à proposta do PME.Aproximadamente às
12h, as crianças são encaminhadas para o almoço no refeitório. Foi observado após este
horário, o incentivo à escovação dentária com uma frequência muito esporádica, não havendo
um controle das crianças que realizaram a higienização. Em seguida, os alunos aguardam as
salas do projeto serem desocupadas, pois são utilizadas pelas turmas do 1º ao 3º ano até
12h45. A espera aconteceu algumas vezes no pátio ou, com grande frequência, na sala do 2º
andar. O início das atividades previstas no QUADRO2 geralmente se dá às 12h45, quando os
voluntários finalizam suas atividades com as crianças do 1º ao 3º ano. O horário do lanche,
previsto para as 14h10, geralmente ocorre às 14h30, no refeitório. O momento do banho,
informado pela professora comunitária no início da pesquisa, não estava sendo
possível,devido à falta de janela no banheiro.
Na oficina de Acompanhamento Pedagógico foram desenvolvidas atividades
como dever de casa, cópia de exercícios do quadro (operações matemáticas, questões de
perguntas e respostas, questões de marcação de horas, questões de plural e singular),
atividades impressas, cópia de tabuada e colagem, com grande predominância de atividades
de Português e Matemática. Foram inseridas nessas atividades temas como Festa Junina e
Copa do Mundo, na época desses eventos. Uma ação realizada com frequência nessa oficina
por algumas crianças do sexo feminino é a limpeza da sala com vassouras, algumas vezes a
pedido da assistente, outras, de forma espontânea, ação essa sem ligação com o conteúdo
pedagógico propriamente dito. Foram observados vários eventos no período em que os alunos
aguardavam orientações para o início da oficina ou o findar de alguma atividade, mas não se
apresentaram como parte do planejamento e não são incentivados na oficina: jogo de cartas,
jogos com peças de encaixe, jogo de dama, jogo de quebra-cabeças, figurinhas, conversas
orais. Essas atividades, apesar de serem delineadas no questionário como parte desse
macrocampo, parecem não compor o planejamento da assistente de acompanhamento. Isso
pode ser ilustrado por sua reação quando uma criança diz que não quer copiar, mas brincar
com os jogos: “então o que você está fazendo aqui?”. A justificativa por parte da assistente de
acompanhamento pedagógico para o não incentivo a essas atividades pode estar relacionada à
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sua fala para uma criança no período observado: “aqui não é brincadeira”, o que reduz as
oportunidades formativas que as brincadeiras podem proporcionar. Sobre essa oficina, há
crianças que dizem:
(1) [...] A aula que a gente mais concentra que é a aula de Cláudia, que a
gente vai fazendo as continhas, ajuda a gente. Tem coisa que a gente não
sabe, ela dá apoio para a gente fazer [...].
(2) [...] Eu acho que a oficina de Cláudia ensina muito a gente, a gente
aprende demais [...].

Por outro lado:
(3) O projeto é bom né? Mas a aula que eu não gosto é de Cláudia. Ah! Tem
que copiar muito, tem que ser mais suave, copiar menos. [...]
(4) A aula de tia Cláudia não é tão ruim. É porque a aula tinha que ser mais
suave porque ela passa umas contas sem pé sem cabeça, que a gente nem
entende. [...] Ai eu vou falar verdade, tem dia que eu não faço nada na aula
de Cláudia.

Percebemos, assim, que para alguns alunos, falas (1) e (2), a oficina representa
oportunidade de aprendizagem, esclarece dúvidas, suscita concentração. Como observado na
fala (4), para outros, as atividades situam-se num nível acima de sua compreensão e
demandam cópias num nível excessivo, conforme também a fala (3). Essa constância por
atividades de cópia também pode ser ilustrada por um dia em que uma criança nos procurou
para dizer que não gostava da oficina porque nela, tem que copiar muitas páginas. O fato
também foi observado numa conversa informal do lado de fora da escola com uma criança
que já não frequentava mais o projeto. Ela nos disse que o projeto era chato, porque “era só
copiar”. Essa última fala revela que a prática de cópias caracteriza não só a oficina de
acompanhamento pedagógico, como também é comumente utilizada como medida de punição
às crianças que cometeram algo não apreciado pelos agentes educativos.
Constatamos, a partir da observação realizada, que essa oficina enfatiza atividades
das áreas de Matemática e Português, justamente aquelas que são avaliadas pelas provas de
avaliação externa117 que compõem a base de cálculo do IDEB. Além disso, percebemos que,
ao operar na lógica de reforço e realização de dever se casa, limita o horizonte formativo dos
117

Referimo-nos à Prova Brasil e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que são
avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) e possuem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo
sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. No caso dos
testes, aplicados no 5º e 9º anos do ensino fundamental, os estudantes respondem questões de Língua
Portuguesa, com foco em leitura, e Matemática, com foco na resolução de problemas. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=324>. Acesso em: 30
jan. 2015.
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alunos, à medida que não contempla, de forma equilibrada, as áreas previstas118 para esse
macrocampo. Além disso, as atividades desse macrocampo não nos parece ocorrer na lógica
da Orientação de Estudos e Leitura que o compõe. Conforme o “Manual operacional de
educação integral 2014” (BRASIL, 2014b), essa atividade tem por objetivo a articulação do
currículo com as atividades pedagógicas proposta pelo PME.
A oficina de Percussão prevista no quadro de horário às sextas feiras no período
da pesquisa era ministrada pelo voluntário de uma ONG, envolvendo a prática com
instrumentos e orientações sobre seu uso, sobre a postura para tocá-los, e ocorria em uma das
salas de aula do projeto. A oficina de Percussão oferecida nos outros dias da semana era
ministrada pela mesma monitora de Esporte e Lazer, sendo que, com recorrência, quando
ministrada por essa voluntária, contou com atividades esportivas como jogos de futebol,
basquete, peteca, em espaços como quadra, grama e pátio. Quando o horário foi destinado à
Percussão, observamos atividades como nomeação oral e escrita dos instrumentos e
demonstração de seu uso. O fato de a área de música ser contemplada no macrocampo de
Cultura e Artes e Educação Patrimonial nessa escola apenas pela oficina de Percussão nos
chama a atenção, já que não é do interesse de todas as crianças. Isso pode ser ilustrado por
uma criança que recebe aval do voluntário para escrever durante sua oficina, depois de dizer a
ele que acha sua “aula” chata. O voluntário indaga a outras crianças sobre o assunto, que
também a qualificam da mesma forma. Apesar disso, em conversa informal com outras
crianças, algumas delas se referem à oficina de forma positiva, salientando que um dos
motivos do projeto ser bom é porque este voluntário lhes ensina Percussão. Tal fato nos
permite inferir quão difícil é a postura de propor atividades “do interesse das crianças”, uma
vez que esses interesses variam de uma para outra.
Na oficina de Desenho119, observamos atividades como cópia de desenho, pintura
orientada, técnicas de colorido, pintura na parede. Foram inseridos nas atividades temas como
Festa Junina e Copa do Mundo, além de obras de artistas plásticos brasileiros e internacionais.
Também foram constatados diálogos sobre a vida extraescolar e a organização da sala. Nessa
oficina, que ocorre na sala e fora dela, apesar da cópia de desenhos e pinturas ter sido
observada com frequência - o que pode tolher a criatividade das crianças, a expressão de suas
118

Conforme apontamos no capítulo anterior, o “Manual operacional de educação integral 2014”(BRASIL
2014b) prevê, para esse macrocampo, as atividades: Orientação de Estudos e Leituras, a contemplar as diferentes
áreas do conhecimento (Alfabetização, Matemática, Histórias, Ciências, Geografia, Línguas Estrangeiras e
outras).
119
Observamos as atividades dessa oficina quando ela era ministrada por uma voluntária que já atuava no projeto
há dois anos. No mês de novembro, quando da volta à escola, após o período de observação, nos deparamos com
outra voluntária. Presenciamos apenas uma oficina ministrada por ela.
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habilidades, a geração de sujeitos inventivos, a consideração das diferentes formas que os
sujeitos usam para se expressar, princípios do PME - verificamos uma continuidade entre as
atividades dos dias e das semanas. Além disso, foram utilizados recursos como computador
da monitora para introdução de novos temas, com bastante regularidade. Alguns alunos
qualificam a oficina como boa: “tem aula de desenho, a gente desenha, [...] a gente fez pintura
com a telha”. Outro aluno relatou: “[...] é ótima a aula de desenho, a gente desenha, a gente
aprende muitas coisas, a gente aprende como colorir. [...]”. Percebemos, assim, que a
positividade atribuída à oficina de pintura relaciona-se, conforme as referidas falas, à
possibilidade que oferece de atividades como desenho e pintura.
Essa oficina compõe as atividades do macrocampo de Culturas e Artes e
Educação Patrimonial, é nomeada de Desenho, mas abarca atividades como diferentes
técnicas de desenho e de pintura e artesanato. Percebemos, assim, que a voluntária
responsável procura ampliar o universo formativo dos alunos, oferecendo atividades que vão
além do desenho e procurando contextualizar cada oficina ministrada em relação às
anteriores, buscando também trazer aos alunos a história de obras artísticas com as quais
trabalha, inserindo os alunos e ouvindo-os nas atividades, ponto que se aproxima do que é
proposto pelo PME.
Na oficina de Esporte e Lazer, observamos atividades como futebol, basquete,
peteca, totó, circuito de jogos, queimada e pula-corda, ocorrendo em espaços como grama,
pátio e quadra. Muitas vezes ocorreu a interrupção das atividades pela necessidade de seu uso
pelas turmas do ensino regular. Não observamos jogos na sala de informática, como foi
apontado no questionário. Em quase todas as oficinas que presenciamos, não houve um
envolvimento coletivo; geralmente as meninas jogavam peteca e os meninos futebol, e a
voluntária jogava algum dos jogos com um dos grupos ou ficava observando, como mais uma
integrante, não como uma oficineira. A exceção aconteceu com o circuito de jogos, quando
houve envolvimento coletivo e orientação da voluntária. Observamos que aqueles alunos que
não apreciavam nenhuma das atividades ficavam observando. O fato das atividades mais
frequentes dessa oficina serem jogos com bola nos chama a atenção por não se configurarem
interesse de todas as crianças. Isso pode ser ilustrado com a fala de uma criança que demora a
ir para a quadra:(1) “quero um pouquinho de paz”. Quando indago se não tem paz na oficina,
a criança me diz que é chato, porque é só bola e não gosta, tem medo de levar bolada.
Pergunto se alguém já lhe perguntou sobre o que gosta, e ela me responde que não e que gosta
de brincadeira como “esconde-esconde”, “guardião de chave” - esta última brincadeira
acontecia na oficina de desenho, quando sobrava tempo no final da aula. Chamou-nos a
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atenção quando essa criança se dirige à quadra, mas continua isolada sem brincar e não é
percebida.
Em conversa informal com as algumas crianças que saíram do projeto, uma delas
relata algo que a incomodava nessa oficina: (2) “As meninas querem brincar de futebol e os
meninos falam não pode brincar não, ai eles vai lá e começa bater na gente e falar: sai, sai. E
Elizete120 fala que a gente é mulher, a gente não brinca de bola. E me dá muita vontade de
brincar de futebol”. Por outro lado, a oficina é tida como a preferida por algumas crianças, a
exemplo das que dizem: (3) “[...] tem aula de Tia Elizete que é bom que a gente fica
brincando [...]”, (4) “[...] A aula que mais gosto mesmo é a de Elizete. Brincar uai. [...]”, (5)
“[...] Eu gosto mais da aula de Elizete[...] toda criança gosta mais de brincar”.
Apesar de já termos presenciado uma menina jogar futebol, a fala (2) retrata a
angústia da criança, pois o jogo que aprecia é visto como de menino, tanto pelos colegas,
quanto pela voluntária. Esse fato demonstra a necessidade de formação para lidar com essas
questões que surgem no cotidiano escolar, o que também pode ser percebido na fala (1). Já as
falas (3), (4) e (5) representam a preferência pela oficina, relacionada ao brincar, necessidade
apontada em várias falas expostas neste estudo.
Atividades nas salas do projeto como ensaio de teatro, encenação de história com
fantoches, decoração de caixa de contação de histórias e leitura foram recorrentes na oficina
de Teatro, no período observado. À época da Festa Junina, este tema foi inserido nas
atividades. Durante a oficina, observamos frequentemente as crianças procurarem outras
atividades para fazer, como conversar, correr, utilizar materiais da sala, mas essas atividades
parecem que não eram consideradas como parte da oficina de teatro, tendo em vista a fala da
voluntária, registrada no diário de campo, às crianças:
a gente vem pra cá, quer ensinar as coisas para vocês e vocês não querem,
ficam gritando. Vamos levar as coisas a sério. Tem hora de brincar, tem aula
de Tia Elizete, tem Percussão, vocês não gostam? Tem horário de brincar e
tem hora de aula. Não é assim de manhã? É a mesma coisa.

Tais falas da voluntária, além de reduzirem a oficina de Esporte e Lazer e de
Percussão à brincadeira, retiram da oficina de Teatro a dimensão da ludicidade, como se ela
não fosse algo sério e importante na formação integral das crianças. Se, para a voluntária, as
crianças cotidianamente gritam durante as atividades, teoricamente a oficina de teatro seria

120

A aluna se refere à monitora da oficina.
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um oportuno momento para se trabalhar a linguagem, as múltiplas formas que as crianças
usam para se expressar, objetivos do PME (BRASIL, 2009a).
Outro fato a ser destacado na oficina é a fala constante da voluntária de muitas
crianças não saberem ler, dizendo aos alunos que eles “leem tudo errado”, que outros leem
“mais ou menos”, que por isso algumas vezes “tomam leitura deles”. Junto com a assistente
de acompanhamento pedagógico, certo dia a voluntária avaliou quem “está melhorzinho” na
leitura, “quem é mais inteligente”, e todos da sala presenciavam a avaliação. A capacidade de
leitura das crianças, a nosso ver, era um requisito para as atividades dessa oficina, já que, por
exemplo, no teatro ensaiado para a Festa Junina, os que não sabiam ler, não podiam participar.
O fato nos causa certo estranhamento quando nos remetemos ao fato da educação integral em
tempo integral, no âmbito do PME, pressupor o reconhecimento das múltiplas dimensões de
formação e a peculiaridade do desenvolvimento dos alunos (BRASIL, 2011), quando este
programa enxerga a visibilidade das diferenças e dos diferentes, traço indispensável para uma
educação integral e integradora (BRASIL, 2009b) e, ainda, quando propõe oferecer às
crianças, adolescentes e jovens diferentes linguagens, valorizando suas vivências,
considerando as diferentes formas que usam para se expressar, demonstrar o que sentem e
pensam sobre o mundo que os cerca (BRASIL, 2009a). Ao invés de conferir visibilidade à
potencialidade dos diferentes estágios de letramento em que as crianças se encontram,
observamos essas diferenças serem utilizadas como rótulos pelos diversos sujeitos em
atuação. Pelo que nos parece a interação escola e comunidade está pautada em dimensão
contrária ao observado.
A relação escola e comunidade pode ser marcada pela experiência de diálogo, de
trocas, de construção de saberes e pela possibilidade de juntas formarem uma comunidade de
aprendizagem. Com isso, a interação entre as pessoas que atuam na escola e as que vivem na
comunidade pode auxiliar a superação de preconceitos, muitos deles calcados em estereótipos
de classe, raça/etnia, gênero, orientação sexual e geracional, dentre outros (BRASIL, 2011, p
26).
Esse diagnóstico, além de demonstrar a necessidade de formação para reconhecer
os ritmos e as peculiaridades dos alunos, demonstra a necessidade da equipe envolvida no
projeto, ainda que não docente, possuir maior nitidez sobre os objetivos de uma educação
integral em tempo integral, assim como sobre as dimensões que compõem a
multidimensionalidade humana.
Sobre essa oficina, temos a ilustração das crianças:
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(1) [...] Na aula de Mara é bom que a gente fica só lendo [...]
(2) Tem duas aulas que eu mais gosto: de tia Mara e de Tia Elizete. Porque
Tia Mara manda a gente ler livro, por isso.
(3) Também tem a aula de Mara que a gente faz os teatros né. Tem muitas
peças que ela passou para a gente. Tem os livros que ela passa para a gente
ler sobre teatro [...].
(4) [...]. A aula de Mara é sobre teatro [...], só que no teatro assim, acontece
aquela bagunça [...] ai atrapalha tudo [...].
(5) [...] Que nem na aula de Mara eu gostaria que fizesse teatro. [...] tem só
que é muito difícil porque todas as histórias que Mara acha legal é muita
fala, que nem, eu contei. Ela deu um livrinho de história pra decorar. Eu não
decorei, eu falei com Mara que não ia decorar porque é 96 falas.

As falas (1), (2), (3) e (5) nos revelam que a leitura é uma atividade que perpassa
as atividades da oficina de teatro, sendo, conforme as falas (1), (2) e (3), um ponto positivo. Já
a fala (5) aponta o desejo da criança de que sua opinião fosse levada em conta na escolha das
histórias a serem trabalhadas, pois sendo escolhidas pela voluntária, estão num nível além do
que a criança consegue interpretar. O conjunto das falas demonstra que o foco na leitura para
uns é positivo, para outros, é excessivo. Quando a fala (4) aponta a desordem como um fator
que prejudica o desenvolvimento das atividades, mais uma vez emergem questões que
perpassam a necessidade da formação para lidar com essas questões do cotidiano escolar.
Percebemos que a leitura é a atividade predominante nessa oficina, deixando uma lacuna para
outras atividades que possam contribuir para a formação integral das crianças, no âmbito do
teatro.
Demarcamos, ainda, que durante as referidas oficinas, em momentos que as
crianças aguardavam o seu iniciar e, principalmente no horário que aguardavam o almoço e
após, observamos conversas, a busca por brincadeiras com bambolê, bola, baralho, totó,
fantoche, cartas, figurinhas, papel, brincadeiras escritas, brincadeiras orais, utilizando as mãos
ou simplesmente correr. No entanto, nesse último momento delineado, os alunos eram
orientados a realizar o dever de casa e, não raro, estes eventos foram reprimidos. Durante as
oficinas ou no seu início, também eram orientados a realizar outras atividades. Em alguns
desses momentos, presenciamos brincadeiras entre as duas turmas, com envolvimento
coletivo da professora comunitária e dos voluntários, momentos esses que os alunos
demonstraram concentração, interesse e envolvimento. Chamou-nos a atenção a grande
socialização que ocorre entre as turmas Companheirismo e Respeito, não só durante as
refeições e no momento em que as turmas se unem, antes e após o almoço, mas no decorrer
das atividades. As crianças transitam entre as duas salas, onde as atividades são intercaladas, e
a interação é naturalmente conduzida pela equipe do projeto.
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Outro ponto que nos chamou a atenção foi o fato de termos presenciado a
repressão ao uso de brinquedos trazidos de casa, como bolinha de gude, dobradura, brinquedo
de girar e figurinhas. Por duas vezes observamos que eles foram tomados das crianças. A
situação causou-nos estranhamento, à medida que a proposta do PME pretende conferir
legitimidade às condições culturais dos alunos, valorizando suas experiências, seus saberes,
seus costumes, suas práticas (BRASIL, 2009a). Quando os alunos são proibidos de usarem
brinquedos trazidos de casa, sem que esses sejam contextualizados culturalmente, a proposta
do programa fragiliza-se.
Percebemos, através do exposto, que as atividades pelas quais as crianças mais
manifestavam interesse eram brincadeiras e jogos, o que pode ser ilustrado por uma conversa
informal tecida fora da escola, no período da observação, com uma criança que havia saído do
projeto. Quando lhe perguntamos se ela sentia falta das atividades, ela diz que não porque era
chato, não podia fazer nada. Quando inquirimos sobre o que ela gostaria de fazer no projeto,
ela respondeu: “brincar”. Isso revela que, conforme as falas descritas quando da discussão
sobre a oficina de Esporte e Lazer, para algumas crianças as atividades desta oficina
representam uma oportunidade de brincar, enquanto para outras, ainda não contempla essa
necessidade.
Assim, podemos inferir que a proposta pedagógica da educação integral em tempo
integral da escola em questão se aproxima do PME quando opera na perspectiva de seus
macrocampos, com o protagonismo de voluntários para a consecução de todas as atividades,
com exceção de Acompanhamento Pedagógico. Com essas atividades, abarca áreas do
conhecimento para além daquelas que compõem o ensino regular, principalmente se
consideramos os macrocampos de Desenho, Teatro e Percussão, uma vez que as atividades de
Esporte e Lazer e Acompanhamento Pedagógico se enquadram naquelas que são oferecidas
pela disciplina de Educação Física, Matemática e Português no ensino regular. Ainda assim,
observamos um interesse considerável dos alunos pelas atividades de Esporte e Lazer.
Por meio das falas das crianças acerca dessa oficina, principalmente quando
demarcam que o seu apreço a ela está relacionado ao brincar; levando em conta também a fala
de uma criança que já saiu do projeto, quando ela relata que não gostava do projeto porque
esse era “só copiar” e gostaria de brincar; nos remetendo, ainda, à constante procura das
crianças por brinquedos e brincadeiras; reportando-nos ao grande envolvimento das crianças
nas brincadeiras propostas às duas turmas, podemos inferir que a brincadeira se faz constante
no interesse das crianças. Mas a percepção de seu papel e de sua dimensão, por parte de
alguns componentes da equipe do projeto não só reduz a dimensão formativa da brincadeira,
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como exime as oficinas que ministram do aspecto lúdico que poderiam assumir. Isso pode ser
percebido quando da fala de monitoras de que as oficinas de Teatro e Acompanhamento
Pedagógico não são brincadeira.
Se vinculamos a brincadeira a um tempo perdido, enxergando-a como
improdutiva e em oposição ao trabalho por sua falta de resultados (BORBA, 2007), a visão de
alguns agentes educativos do programa a seu respeito legitima o caráter eficienticista da
proposta pedagógica do PME. Mas se consideramos o brincar como espaço de apropriação e
constituição pelas crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da
cognição dos valores e da sociabilidade (BORBA, 2007), a referida postura vai de encontro
com a possibilidade de sua constituição da inteireza das crianças. Se consideramos, ainda, o
brincar estreitamente ligado à formação das crianças como sujeitos culturais121 e à
constituição de culturas em espaços e tempos em que convivem no cotidiano (BORBA,
2007), observamos o olhar dos agentes educativos esbarrar na proposta do PME.
A conversa informal com as crianças revelou outras necessidades e interesses em
relação às oficinas:
(1) Eu gostaria que tivesse três aulas: aula de natação, aula de informática e a
horta.
(2) Eu queria que tivesse aula de ciclismo.
(3) Aula de horta também não tem. Nós tinha aula de horta quando nosso
projeto era de manhã, mas agora a gente não tem mais não.
(4) Aula de informática também, que nós não tem, mas tem um tanto de
computador aqui, mas nós não vai lá mexer. [...]
(5) E tinha que ter também uma academia para a gente fazer musculação.

Constatamos que as falas (1), (2), (3) e (4) revelam oficinas que as crianças
gostariam que fossem oferecidas, as quais, conforme o “Manual operacional de educação
integral 2014” (BRASIL, 2014),circunscrevem-se aos macrocampos de Esporte e Lazer, no
caso da Natação; de Comunicação, uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica, no caso da
informática122, de Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária e
Criativa/Educação Econômica (Educação Financeira e Fiscal), no caso da horta. No caso do
Ciclismo, apesar de se configurar um esporte, não se insere no macrocampo de Esporte e
Lazer, conforme observamos no “Manual operacional de educação integral 2014” (BRASIL,
2014b). Na fala (5) percebemos o interesse da criança de que a escola tivesse equipamentos
que não são de sua natureza, talvez porque não tenha acesso a eles em sua vida extraescolar.
121

Para a apreensão dos brincar em seu significado cultural, ver Carvalho (2007).
Esta atividade não consta naquelas descritas como típicas deste macrocampo (BRASIL 2014), mas relacionase a atividades referentes a ele.
122
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Apesar das limitações apresentadas, muitas crianças encaram as atividades de
forma positiva:
(1) Eu gosto de todas as oficinas, eu não tenho nenhuma preferida.
(2) É mais legal o projeto do que ficar em casa. O projeto tem almoço. Tem
Esporte e Lazer, brincadeiras, pintura.
(3) Eu prefiro mais as atividades do projeto porque a gente tem mais
atividade legal. Ai na sala de aula a gente tem que ficar copiando e aqui a
gente desenha, tem a hora do recreio que a gente vai lanchar. A gente pode
brincar também na hora do recreio. Muitas coisas.

Essas falas nos indicam que as áreas contempladas pelo projeto ampliam o
horizonte formativo das crianças para além do que é oferecido no ensino regular,
principalmente quando consideramos as falas (2) e (3). Nesta última, a criança aponta a
intensa exigência de cópia do ensino regular, apesar de essa prática também ter sido
observada no projeto. Presumimos, assim, que no ensino regular ela é comum em todas as
disciplinas, sendo que no projeto há oficinas de outras áreas que vão além disso. Parece-nos
que as crianças, provavelmente, realizam uma relação entre o ensino regular, como se esse
fosse sinônimo de cópia, e o ensino não regular, como mais ameno nesse sentido. Isso nos
revela que a diferenciação entre o turno e o contraturno é perceptível pelas crianças. A fala (2)
aponta um traço que confere positividade ao projeto, mas que não é de natureza propriamente
escolar: o almoço; e demonstra o interesse por áreas que vão além das oferecidas no ensino
regular: esporte e lazer, brincadeira e pintura, áreas que contribuem para uma formação mais
completa.
Como foi possível perceber nas falas das crianças e da própria professora
comunitária, as oficinas são, muitas vezes, nomeadas de aulas; e os voluntários, de
professores. Tal ponto pode demonstrar uma falta de compreensão acerca da proposta dos
macrocampos e do papel dos voluntários frente ao PME ou mesmo de uma relação que as
crianças fazem, intuitivamente, de que “tudo o que está na escola”, é “escolarizado”.
No caminho de compreender a materialização do PME na escola pesquisada,
remetemo-nos a uma prática recorrente observada durante as atividades de jornada ampliada:
a suspensão de alunos das atividades do projeto, o que, segundo a professora comunitária,
ocorre em casos de desacato ao professor ou monitor, após já ter sido conversado com o aluno
e com a família, ou já ter sido alertado em ocorrência. A suspensão ocorre de três a sete dias,
sendo solicitada a presença dos pais para explicitação dos motivos.
Durante a observação, verificamos outros motivos de suspensão como briga entre
crianças sem agressão física e agressão verbal entre alunos. Em um único dia,
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forampresenciadas duas suspensões e fomos informados de ter havido mais oito, totalizando
dez suspensões no dia. Essa prática foi percebida como recurso por parte da equipe do projeto
em momentos em que o comportamento dos alunos não era condizente com o esperado pela
equipe. Observamos muitas vezes as voluntárias autorizando a suspensão da criança ou a
suspensão sendo realizada com base no que foi dito por elas.
Os motivos para suspensão também são demarcados por alguns alunos:
(1) A gente irrita tanto as professoras123 que elas dá suspensão na gente. Tipo
tia Elizete [voluntária do projeto], qualquer coisinha. Tem vez que ela brinca
com a gente, mas tem vez que ela não brinca, ela vai no negócio na sala de
tia Joana [professora comunitária], busca a pastinha azul e depois ela dá
suspensão. [...]
(2) Se a gente bate o negócio errado ele [o monitor de percussão] diz: você
vai tomar suspensão, vou chamar tia Joana pra você.
(3) Um dia Elizete me chamou e eu não ouvi e ela falou que eu ia ganhar
suspensão.
(4) Esse negócio de suspensão é para quem não respeita. Vamos supor, se
você pegou e bateu no colega, deu um tapa nele sem ele ter feito nada, ai
você tem que levar suspensão para sua mãe saber do que você está fazendo,
mas tem gente que pega e rasga a suspensão e não vem mais. Tem vez que
tia Joana até conversa, não pode fazer isso. Ela conversa muito com a gente
antes de dar suspensão. [...] Ela vai dando chance. Mas tem vez que a pessoa
não respeita. [...]
(5) Ali é a sala dos professores, ali tem um pezinho de fruta. Ai quando a
fruta fica vermelhinha, ai nós não pode chegar nem ali, se nós chegar ali nós
toma suspensão. Ai a gente não pode.

Conforme podemos observar, as falas indicam motivos que podem suscitar
suspensão, relacionados a naturezas diversas: (1) irritar as “professoras”; (2) realizar a
atividade de forma considerada “errada”; (3) não responder à monitora; (4) agressão; (5)
ocupar espaços da escola. Dos motivos explicitados, apenas a fala (4) revela uma ação que o
PME visa combater (BRASIL, 2007e; BRASIL, 2010a). Ainda assim, em nenhum documento
do programa observamos referência a esse tipo prática para combater a violência contra
crianças. Os demais motivos, além de não se configurarem como aspectos a serem combatidos
pelo programa, vão de encontro aos seus princípios, são punidos com uma ação não sugerida
pelo PME. No caso das falas (1) e (3), percebemos colisão com os princípios do programa.
Para o PME, educadores populares, estudantes e agentes culturais integram uma dinâmica
instituidora de redes de aprendizagem capazes de influir favoravelmente no desenvolvimento
dos estudantes (BRASIL, 2009a), de forma que o serviço voluntário promova vínculos de
natureza pessoal e social, beneficiando quem recebe e quem oferece o serviço (BRASIL,
123

Apesar de utilizar esta expressão, a monitora a qual o aluno se refere é voluntária do projeto.
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2011), sendo o educador aquele que reinventa sua relação com os alunos (BRASIL, 2009d).
Entretanto, conforme as justificativas para a suspensão postas pelas falas (1) e (3),
observamos que o papel do voluntário/educador popular/agente cultural não está em sintonia
com a proposta do PME.
Concomitantemente, a fala (2) também se contrapõe à proposta do PME para o
educador. Segundo o PME, ele, ao contrário de enxergar o modo de realização das atividades
dos alunos como certo ou errado, deve ver nos alunos possibilidade e processos em
realização, sendoo educador comparado, no documento “Educação integral: texto referência
para o debate nacional” (BRASIL, 2009b), a um artista na arte de mediar aprendizagens. Nos
perguntamos se um educador que ameaça suspender o aluno das atividades do programa pela
forma como ele as realiza se compara a um artista no processo de mediação das
aprendizagens. Podemos inferir que essa ação vai de encontro com a proposta do programa,
em respeitar os ritmos e as especificidades dos alunos, de instigar o olhar em relação a todos e
a cada um dos estudantes (BRASIL, 2009b).
Temos ainda a fala (5), que colide com a intenção do PME em ampliar os espaços
educativos para o oferecimento de uma educação integral em tempo integral. E, nesse caso,
vislumbramos um agravante, pois, diante da impossibilidade da escola em ampliar os espaços
educativos para além dela, restringe as possibilidades dessa ampliação em seu interior. E,
ainda, nos parece ser a razão maior para a contradição entre a prática da suspensão e a
proposta do PME é o fato deste programa objetivar promover a inclusão social e educacional
de crianças, conforme os critérios de prioridade elencados no capítulo primeiro, e tal prática
promover a exclusão dessas crianças “no interior do PME”.
Citamos, ainda, mais uma faceta perversa para tal prática, uma vez que suas
consequências são demarcadas por algumas crianças:
(1) Só a suspensão que é ruim ne? Porque quando a gente toma suspensão,
chega em casa e a mãe bate.
(2) Se eu tomar suspensão minha mãe come eu com angu.
(3) Mas se eu tomar suspensão eu também não ligo não porque eu não quero
ficar no projeto tem dia. Sexta feira Mara fica “enchendo o saco” da gente.

Outra prática também observada no contexto da consecução do projeto é intitulada
como “castigo”, quando os alunos recebem punições ou ameaças de punição. Observamos,
durante o período do trabalho de campo, as seguintes punições: ausência na oficina de Esporte
e Lazer, Teatro, Percussão e Desenho, com mais frequência em relação à de Esporte e Lazer
para a (1) realização de cópia de textos como hino nacional, (2) leitura, (3) atividades como
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operações matemáticas ou (4) dever de casa; (5) realização da alimentação na sala em
detrimento do refeitório; (6) extinção do lanche ou almoço. Quanto aos motivos observados
para tais punições verificamos: (a) não realização de atividade de Acompanhamento
Pedagógico; (b) manuseio de material do projeto sem permissão; (c) saída da sala sem
solicitação; (d) desaparecimento de objeto na sala; (e) não contribuição para guardar objetos
da sala; (f) caminhar na frente da voluntária. Tais práticas são realizadas por voluntários,
professora comunitária e assistente de acompanhamento pedagógico.
A nosso ver, essa prática desestabiliza as crianças, o que pode ser ilustrado por um
dia em que, após a solicitação de que elas realizassem uma fila seis vezes seguidas, apenas as
meninas tiveram o direito de participar da oficina, ficando os meninos do lado de fora,
porque, segundo o voluntário, fizeram bagunça. Nesse momento uma criança, chorando, diz
“Ah não, a gente acorda cedo para vir pro projeto e não pode participar”. Uma voluntária que
estava próxima responde: “mas quem é culpado? Você”.
As razões para a prática do castigo estão vinculadas a variados motivos que, a
nosso ver, também colidem com a proposta do PME, principalmente quando salientamos o
motivo (b), uma vez que o programa financia a compra de materiais para uso das crianças, de
forma a ampliar o leque de possibilidades para ampliação de suas dimensões formativas. Por
diversas vezes, ouvimos as voluntárias dizerem “vocês não pediram autorização para
mexerem nos meus materiais”. Os motivos (c), (e) e (f) se referem a questões de disciplina. O
castigo a elas também não vai ao encontro de uma proposta que visa ampliar as dimensões
formativas dos alunos. Os motivos nos revelam questões que surgem no cotidiano escolar e
que necessitam de um profissional didática e pedagogicamente preparado para enfrentá-las,
sob pena de precarizar a oferta educativa. A razão (a) revela a importância conferida à oficina
de acompanhamento pedagógico, importância também conferida pelo PME, uma vez que esse
macrocampo é o único que deve ser escolhido obrigatoriamente.
Sobre os tipos de castigo empregados, em sua maioria (1), (2), (3) e (4), se
referem a atividades oferecidas no macrocampo de acompanhamento pedagógico, revelando,
mais uma vez, a ênfase nessa área. À medida que as atividades deste macrocampo
configuram-se, ao mesmo tempo, como razão e consequência de castigo, presumimos que os
alunos podem criar uma rejeição a ele, fazendo com que a medida tenha efeito contrário.
Nesse contexto, é importante ressaltar que o aumento do tempo escolar
necessário à Educação Integral que propomos não objetiva dar conta apenas
dos problemas que os alunos enfrentam devido ao baixo desempenho nos
diversos sistemas de avaliação, pois o que se pode constatar, em alguns
casos, é que o aumento da jornada de trabalho escolar dos alunos em
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disciplinas específicas, como Matemática ou Língua Portuguesa, tem gerado
processos de hiperescolarização, que não apresentam os resultados desejados
(BRASIL, 2009b, p. 36).

Percebemos, assim, que tanto os motivos de suspensão, como os de castigo,
acompanhados pelas suas consequências, quando relativos a atividades das áreas de Língua
Portuguesa e Matemática, vão de encontro à citação contida no documento “Educação
integral: texto referência para o debate nacional” (BRASIL, 2009b). Porém, nesse caso,
identificamos a citação como contraditória, pelo fato do macrocampo Acompanhamento
Pedagógico se configurar como obrigatório para todas as escolas que aderirem ao PME,
independente do interesse dos alunos. Perguntamo-nos se o programa não objetiva a
hiperescolarização, por tornar obrigatório o macrocampo que objetiva articular as áreas do
conhecimento do ensino regular taxadas por seus documentos como em descompasso com as
necessidades dos alunos.
Além disso, sendo coibido o direito de participar da oficina de Esporte e Lazer,
um castigo muito frequente, observamos como a escola pune as crianças através do que tanto
apreciam, que é tal oficina. Isso também contraria o princípio do programa, de ampliar seu
interesse pela escola.
Contudo, no período observado, presenciamos algumas avaliações espontâneas
das crianças acerca do projeto. Essas avaliações quase sempre eram articuladas à figura de
quem ministrava oficinas, seja por meio da caracterização das voluntárias/assistente de
acompanhamento pedagógico/professora comunitária com a atribuição de notas e adjetivos;
seja por meio de falas, caracterizando o não apreço àquelas que orientam atividades de cópia;
seja por comentários de crianças demonstrando o apreço a pessoas que já ofereceram
atividades em detrimento das que ofereciam no momento.
Outras avaliações foram fruto das conversas informais que travamos com grupos de
alunos:
(1) Eu queria que tivesse do jeito que está, está muito melhor e eu não queria
que nada melhorasse que “tá” muito bom assim.
(2) Eu acho que o projeto é muito legal, bom e eu não queria sair. Ano que
vem eu vou continuar até no sexto ano, quando eu chegar no sexto ano ai eu
não vou poder ficar no projeto, mas eu queria ficar porque é muito bom,
legal.
(3) [...] o projeto tem muitas condições e não faz nada de errado. Só ajuda a
gente a ser alguém na vida.
(4) Prefiro o projeto. É mais bom, ele dá a gente carinho, ele é muito melhor.
[...] eles dá a gente um monte de coisa: leite para a gente levar pra casa [...].
(5) Eu acho assim que o projeto sempre vai melhorar, a gente fala sobre
respeito, otimismo, responsabilidade, essas coisas.
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(4)Um dia eu escrevi no meu caderno que esse projeto é muito bom pra mim
[...]
(5) [...] Eu não gosto do projeto é quando as pessoas brigam [...].
(6) [...] Eu fico no projeto porque é legal, mas eu preferia ficar em casa
porque dá pra mexer no computador, ver novela.

Percebemos que, de forma geral, as crianças avaliam o projeto de forma positiva,
como mostram as falas (1), (3), (4) e (6), desejando, como consta na fala (2), que ele fosse
ofertado para além do 5º ano. No caso da fala (3), também há a indicação de que ele amplia o
horizonte formativo da criança, já que o possibilita “ser alguém na vida”. No caso da fala (6),
apesar da criança caracterizá-lo como legal, exprime seu desejo de ficar em casa, a fim de
realizar atividades de um lado, de natureza não escolar: ver novela; e de outro, de uma
natureza que pode ser ou não escolar: mexer no computador. Atividades essas que podem vir
a contribuir para uma formação mais completa. A fala (4) também inclui, na avaliação
positiva do projeto, um fator extrínseco à natureza da escola, que é a oferta de alimento além
da merenda escolar. E a fala (5) revela representar o projeto, a ampliação dos valores,
dimensões importantes quando se pretende ofertar uma educação integral em tempo integral.
Já a fala (5) revela um aspecto negativo do projeto para a criança, no âmbito das relações,
que, com certeza, demandam mediação por meio de profissionais preparados, para sua
resolução.
Algo que nos chamou a atenção é que, após conversa informal com alunos numa sala
da escola, quando demarcaram aspectos positivos do projeto, caracterizando-o, de forma
geral, como “bom”, um grupo manifestou desinteresse em voltar para as atividades do projeto
na sala do 2º andar, na qual se encontravam os alunos do PME após o almoço. Quando lhes
perguntei por que estavam correndo, me disseram que é porque não queriam voltar para sala.
Um deles respondeu que é porque a professora fica mandandoescreverem“toda hora”.
Indaguei onde eles gostariam de ficar e outro respondeu: “Na quadra, ficar deitado aqui
cochilando. Porque a gente escreve de manhã e de tarde”. Indago o que ele gostaria de fazer a
tarde e ele responde: “Brincar, ficar aqui deitado”.
Embora carecendo de outros dados para aprofundamento analítico, outro ponto que
nos revela sobre como o PME vem se materializando na escola é a frequência dos alunos nas
atividades do projeto. Alega a professora comunitária que os casos de infrequência se
sucedem em relação aos alunos que participam do Projeto Atleta na Escola (que ocorre em
outra escola pública da cidade), que frequentam o Centro de Atendimento Educacional
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Especializado (CAEDES)124 ou que estão sob atestado médico. Mas verificamos, tanto no
período de observação quanto por meio do acesso ao diário125 escolar, que há um número
maior de faltas do que o número de alunos que participam do referido projeto, o que pode ser
ilustrado pela informação concedida por um aluno infrequente, de que sua ausência se devia
ao fato de achar o projeto “chato”; por essa razão, fugia do mesmo, mas que voltou, pois
segundo a diretora, se permanecesse no projeto, passaria de ano. Outras duas crianças
infrequentes, com as quais tivemos contato no mês de novembro, nos revelaram que a razão
estava atrelada à necessidade de permanecerem em casa durante alguns dias, mas que “o
projeto era muito bom”.
Quanto à desistência voluntária dos alunos das atividades do projeto, o
questionário informou apenas uma, pelo fato da criança não apreciar acordar no horário das
atividades. Porém, após o período de observação, em conversa informal com alguns alunos no
horário regular, também detectamos outros motivos de desistência voluntária do projeto
como: (1) desentendimento com voluntário; (2) impossibilidade de ausência da criança no
ambiente doméstico no período do projeto; (3) desapreço pela violência dos colegas; (4)
necessidade de tempo para realização do dever de casa; (5) dificuldade em realização de
atividade do projeto; (6) desapreço por comentários dos colegas. Os motivos (1), (3) e (6)
indicam razões associadas às relações entre alunos e entre alunos e voluntários, o que foi um
traço bastante presente em outras falas das crianças, nos mostrando, mais uma vez, a
necessidade de profissionais preparados para mediarem tais relações. A fala (5) indica que o
ritmo da criança e suas dificuldades podem não estar sendo considerados, o que além de ir de
encontro com a proposta do PME, também revela a necessidade de mediação na
aprendizagem. Já a fala (4) nos parece indicar uma desarticulação entre turno e contraturno,
pois, se os deveres de casa estão sendo motivo de falta da criança no projeto, significa que o
planejamento entre os dois turnos não se encontra em sintonia. Já a fala (2) se atrela a um
motivo extrínseco à escola.
Sobre a saída involuntária, sob solicitação da escola, não foi apontado nenhum caso na
entrevista à professora comunitária, mas fomos informados sobre motivos que poderiam
ocasionar essa solicitação, como agressão física (casos graves) e furto (depois da especulação
dos motivos). No entanto, em conversa informal com ex-aluno do projeto no entorno da
escola, ao findar de uma visita de campo, fomos informados de que ele teria sido expulso do
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O acompanhamento no CAEDES é independente da escola, não havendo articulação com o PME.
O acesso aos diários escolares das turmas acompanhadas foi concedido pela diretora da escola quando
solicitado: no mês de setembro e no mês de dezembro de 2014.
125
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projeto por ter brigado com uma colega. Nesta mesma ocasião, também fomos informados por
uma aluna, de que teria sido expulsa porque fazia muita “bagunça”. Também presenciamos a
“última chance” dada a uma criança que vinha pronunciando “palavrões” com frequência.
Esses parecem compor os motivos pelos quais há desistência involuntária dos alunos do
projeto.
Esta narrativa tenta, de certa forma, desenhar o cotidiano de uma escola que
recebe o PME, no município de Ponte Nova, Minas Gerais. Como toda a narrativa, ela fornece
um olhar sobre alguma coisa - no caso, situações acontecidas durante o contraturno de duas
turmas do PME, nessa instituição de ensino. Observamos fatos estimulantes e gratificantes
para a educação/ensino de crianças do ensino fundamental, mas também movimentos que nos
levaram a várias reflexões.
É nesse sentido que procuramos sintetizar o estudo, no item a seguir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da concepção de educação integral em tempo integral do PME, a partir
da base histórica-conceitual-legal desse objeto na relação com sua materialização numa escola
pública do município de Ponte Nova nos permitiu tecer algumas considerações e
apontamentos que podem, inclusive, subsidiar outras pesquisas, dado o caráter inconclusivo
deste estudo.
Reiteramos que o objetivo geral desta pesquisa desdobrou-se em percursos
específicos, a saber: (1) a identificação das concepções de educação integral em tempo
integral situadas nos âmbitos histórico, conceitual e legal, no primeiro capítulo; (2) no
segundo capítulo, o esforço de compreensão da concepção de educação integral em tempo
integral do PME em sua relação com o resgate efetuado e (3) a investigação sobre como este
Programa se materializa numa escola pública do município de Ponte Nova, no último
capítulo.
O estudo apontou que a educação a mais, proposta pelo PME, pretende ampliar as
dimensões de formação dos alunos de forma diferenciada das experiências de educação
integral em tempo integral descortinadas em nosso país no século XX e em conformidade
com marcos legais que tratam da ampliação da jornada escolar neste século. Um dos pontos
que reforça este caminho é o movimento realizado em um sentido exógeno em relação à
escola. Enquanto as propostas anteriores conferiam centralidade a esta instituição, o PME
direciona recursos externos à escola para sua implementação notadamente em quatro
articulações, a saber: (1) parcerias entre a escola e instituições/organizações públicas ou
privadas; (2) ocupação de territórios externos à escola; (3) agentes educativos voluntários e
(4) articulação de setores governamentais de caráter não educacional.
A concepção de educação integral em tempo integral do PME carrega a pretensão
de ampliar o horizonte formativo dos alunos sem considerar a natureza própria da escola:
trabalhar com a educação de forma intencional, pedagógica e sistemática. Nosso argumento
leva em conta o fato de que instituições/organizações com as quais as parcerias podem ser
realizadas não possuem natureza escolar, e mais, não foram projetadas na direção do objetivo
de contemplar as múltiplas dimensões de formação dos alunos, assim como as políticas de
outros setores do governo que não o educacional. No mesmo caminho, os voluntários não
possuem formação didático-pedagógica para tanto.
O próprio fato da proposta se conjecturar no turno oposto ao regular demonstra
um afastamento em relação ao que já acontece na escola, como se sua lógica organizativa não
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fosse passível de ser repensada. Nesse sentido, percebemos que a proposta do Programa
recusa enfrentar os traços estruturais da escola brasileira que se constituem desafios a uma
educação integral em tempo integral nas escolas.
A proposta, assim, não corrobora com a educação integral em tempo integral
referendada pela perspectiva “sociohistórica” tecida por Coelho (2014) e com o modelo de
ampliação da jornada escolar “escola de tempo integral” delineado por Cavaliere (2009),
tendências estas adotadas nesta pesquisa. Isso porque, para estas perspectivas, a ampliação da
jornada escolar no sentido de uma formação mais completa envolve elementos que não são
condições essenciais a para implementação do PME: a centralidade da escola como instituição
educativa e sua compatibilidade com alunos e professores em tempo integral, além de um
currículo que amplie o horizonte formativo dos alunos em articulação com as atividades já
desenvolvidas pela escola.
A educação a mais oferecida pelo PME se aproxima das condições que embasam
a perspectiva “contemporânea” de educação integral em tempo integral, tal como concebida
por Coelho (2014), em consonância com o modelo de ampliação da jornada escolar “aluno em
tempo integral”, assim como descrito por Cavaliere (2009), uma vez que a proposta do PME
imprime uma articulação da escola com outros espaços, dependendo da atuação de agentes
educativos diferentes dos professores, além de atribuir a esta instituição outras funções para
além das pedagógicas, emprestando-lhe por vezes, um caráter assistencial.
Outro traço a ser problematizado que revela como a educação a mais do PME se
afasta da natureza da educação escolar é sua pretensão em solucionar problemas sociais,
esvaziando o sentido educativo da instituição escolar. Perguntamo-nos se uma formação que
considere a multidimensionalidade dos alunos conseguirá se articular a partir da pretensão de
resolver problemas que, além de não serem de natureza escolar, são reproduzidos também
pela escola.
Pretendendo ampliar a jornada escolar na perspectiva da educação integral, o
PME vai além dos marcos legais que o sustentam, mas, se configurando no contraturno
escolar, segue a lógica apontada por eles, incorrendo no risco da desarticulação entre os
turnos. Ao incentivar a ocupação de espaços fora da escola com vistas à exploração do
potencial educativo da comunidade, o PME a coloca numa posição um tanto quanto
romantizada. Tal proposta não estaria caminhando num sentido de se deslegitimar a escola
como instância educativa?
Interessante se faz notar que, embora o PME justifique seu caráter focal baseado
na necessidade de se oferecer “mais” àqueles que têm menos, não fica claro o que compõe
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esse “mais”, uma vez que o que se pretende oferecer aos alunos em situações de risco e
vulnerabilidade social materializa-se em recursos advindos de sua própria comunidade, de
forma a eximir o Estado dos gastos que poderiam oferecer condições materiais e pedagógicas
para tanto. Acreditamos na positividade do fortalecimento do vínculo da escola com a
comunidade, mas o que é proposto é a responsabilização da comunidade pela educação que se
pretende oferecer “a mais”.
No contexto da escola pesquisada, a educação a mais é oferecida dentro da instituição
pelos perigos contidos na comunidade, distanciando-se, assim, da proposta do Programa e
demonstrando que esta parece desconsiderar a realidade e as condições de comunidades como esta,
situada em região de risco e vulnerabilidade social. Ainda que esta comunidade carregue consigo,

potencial cultural, o Programa não dá indícios de como esse potencial contemplará as
múltiplas dimensões de formação humana no contexto da educação escolar.
Importante se faz notar que, ao se circunscrever à escola, sem que para isso haja
condições estruturais, a materialização do programa acontece, muitas vezes, na dimensão do
improviso. Para alguns alunos, o espaço é suficiente; para outros, necessita de rearranjo, e,
para outros ainda, é insuficiente, fazendo-se necessários outros espaços para a consecução de
atividades que, como vimos, podem ir ao encontro da ampliação do universo de
conhecimentos e experiências dos alunos, podendo contribuir para uma formação mais
completa, visto que se referem à consecução de atividades que englobam as áreas de esporte e
lazer, teatro, acompanhamento pedagógico, desenho, bem como a ludicidade.
Oportuno se faz, nesse momento, referirmo-nos à fala de uma criança, quando em
conversa informal sobre a educação a mais oferecida pelo PME em sua escola, mais
especificamente em instantes nos quais várias crianças discorriam sobre os espaços e
equipamentos escolares que almejavam para o desdobramento das oficinas e de outras
atividades que gostariam que fossem ofertadas, chama a atenção para a necessidade de
espaços adequados para o oferecimento de mais educação: “Tia, isso aqui que a gente tá
falando vai acontecer? Se for, eu não vou faltar no projeto nem mais um dia”.
As justificativas de alguns alunos para sua permanência no contraturno não
abarcaram, necessariamente, a educação integral em tempo integral, mas atrelaram esta
ampliação a outros fins, conferindo à escola um status de proteção e de reforço escolar,
coincidindo com a proposta do Programa. Esse fato sinaliza que a educação a mais oferecida
pelo PME na escola, na visão dos alunos, vai ao encontro de funções, de um lado de natureza
não escolar e, de outro, distantes dos interesses e necessidades dos alunos.
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Esse traço não é exclusivo da materialização do PME na escola pesquisada, mas
da proposta do Programa, se consideramos que o macrocampo Acompanhamento Pedagógico
é obrigatório. Tal traço vai de encontro à perspectiva “sociohistórica” de educação integral em
tempo integral de Coelho (2014), na medida em que esta autora entende o trabalho a ser
realizado com o conhecimento em toda a sua amplitude, considerando os conhecimentos
científicos, físicos, estético-expressivos, comunicativos e éticos (COELHO, 2012). Em
momento algum a autora explicita a possibilidade de prioridade entre as dimensões de
formação na concepção de educação integral em tempo integral que delineia. A não hierarquia
entre saberes e experiências também é enfática na educação na Paidéia Grega que, segundo a
autora, configura-se como embrião do que mais tarde foi fecundado como educação integral
(COELHO, 2009).
Observamos que as condições para implementação do PME não corroboram com
a não hierarquia dos saberes e conhecimentos, de forma a se considerar todas as dimensões de
formação num mesmo patamar. No contexto da escola pesquisada, esta inferência se faz
visível se consideramos que as oficinas, com exceção da de Acompanhamento Pedagógico, se
circunscrevem a macrocampos e atividades escolhidas em primeiro plano, conforme o espaço
e as habilidades dos agentes educativos. Não sendo critério para sua implementaçãoa
estruturação das escolas e a atuação de profissionais preparados para sua consecução, as áreas
curriculares a ampliarem o horizonte formativo dos alunos não são escolhidas a partir do
interesse dos discentes, nem do que se presume contemplar suas múltiplas dimensões de
formação.
Assim, diante das possibilidades dos espaços e dos agentes, é oferecida uma
oficina referente a cada macrocampo, ou seja, uma especificidade126, que atende aos interesses
de algumas crianças, mas que é universalizada a todas. Questionamos a dimensão
fragmentada que esta educação a mais assume e sinalizamos a pertinência de estudos que
aprofundem a universalização de “diversidades” e sua contribuição para uma educação
integral em tempo integral, na perspectiva “sociohistórica” apresentada por Coelho (2014).
Apesar disso, a educação a mais oferecida é caracterizada oralmente por muitas
crianças, no contexto de conversas informais estabelecidas, como positiva. Ao mesmo tempo,
a observação nos revelou falas, ações e reações das crianças que, por vezes, divergiam desse
posicionamento. Esta constatação confere legitimidade ao campo da Sociologia da Infância na
pesquisa com crianças, a exemplo da pesquisa de Carvalho (2013). Este pesquisador sinaliza

126

Que na ótica do PME, se justifica em nome da diversidade, da interculturalidade.
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que as proposições desse campo de estudo implicam mudanças nas formas de se conceber e
desenvolver pesquisa com crianças, no que tange aos parâmetros metodológicos que orientam
sua participação nas pesquisas e na forma como suas vozes são explicitadas e interpretadas
nos trabalhos científicos. Para Carvalho (2013, p. 25) “[...] a sociologia da infância busca
superar uma visão “menorizada” da experiência infantil, considerando que a criança constrói
formas próprias de significar o mundo a partir de sua singularidade historicamente construída
e do seu lugar social”. Tal constatação abre espaço para pesquisas com crianças no âmbito da
educação integral em tempo integral por meio de uma metodologia específica para tanto.
Pelo prazer e/ou desprazer dos alunos em relação às oficinas, percebemos um
maior interesse por atividades que envolvem a ludicidade e brincadeiras, e um menor por
aquelas que envolvem cópias, ou seja, que reforçam o caráter conteudista da escola
tradicional. A ênfase neste aspecto e em outros relacionados à oficina de Acompanhamento
Pedagógico prioriza o que já é priorizado no ensino regular, e que, inclusive, é um traço
utilizado para justificar as outras áreas de formação que o Programa prevê em seus
macrocampos. Percebemos que tal fato, além de demonstrar a incompreensão da proposta do
Programa por parte de sua equipe, provoca a hiperescolarização que o PME busca combater
(BRASIL, 2009a). A percepção do papel do brincar na formação integral das crianças por
parte de alguns componentes da equipe do projeto não só reduz a dimensão formativa da
brincadeira, como exime as oficinas que ministram do aspecto lúdico que poderiam assumir.
O interesse das crianças por essas atividades aponta para a legitimidade de estudos que
aprofundem sobre as dimensões formativas que o brincar abarca.
Os motivos para suspensão e castigo, práticas comuns no âmbito do PME na
escola investigada, vão de encontro aos objetivos do Programa e demonstram o despreparo
didático-pedagógico dos voluntários para lidarem com questões que compõem o cotidiano
escolar e que os fazem assumir funções que não lhes cabem. A necessidade de formação
também é visualizada, se consideramos aspectos referentes às relações estabelecidas entre
alunos e entre alunos-agentes educativos, além daquele relativo ao próprio conteúdo das
oficinas. Mesmo considerando que questões relacionadas ao castigo não estão circunscritas ao
trabalho dos agentes educativos, levando em conta as observações realizadas em nossa
presença na escola pesquisada, acreditamos que este fato abre espaço para pesquisas que
possam analisar as necessidades formativas desses agentes educativos para uma educação
integral em tempo integral a partir de sua atuação em oficinas do PME.
Nessa perspectiva, há de ser demarcado que as tensões vividas na escola não são
exclusivas do PME; ao contrário, muitas vezes o que ocorre é uma repetição do turno regular
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de forma piorada, uma vez que este programa não conta com profissionais preparados para
lidar com as questões didático-pedagógicas que interpelam o cotidiano escolar, nem com
espaços condizentes com a educação que se pretende oferecer. Se consideramos que nem os
professores são preparados para tanto, nos perguntamos como pode o PME presumir que
voluntários o serão.
Frente ao exposto, demarcamos que a educação “a mais” que o PME propõe,
apesar dos limites postos, pode representar um importante marco no sentido de suscitar
reflexões127 sobre a importância de a escola abarcar outras áreas da formação, além das que
integram o ensino regular, áreas estas que, na perspectiva de muitos alunos, são muito
interessantes. Ao mesmo tempo em que vislumbramos o início da valorização dessas áreas,
percebemos que seu oferecimento se limita a alguns alunos, a algumas escolas, em condições
mais precárias que o ensino regular.
Nesse sentido, Silva nos aponta:
Não se trata de negar a possibilidade de que, em alguns casos, o programa
esteja propiciando melhorias localizadas e fazendo diferença na vida de
crianças e jovens que freqüentam as escolas públicas por ele contempladas.
A chegada de mais recursos sempre pode possibilitar melhorias mas, se junto
com esses recursos chegam também situações deletérias ao curso da
democratização da educação pública, torna-se difícil considerá-las como
avanços. As condições gerais em que se processa a implementação do
programa são precárias e acabam dependendo, muito mais, da “boa vontade”
dos sujeitos envolvidos e das circunstâncias locais das escolas do que da
ação efetiva do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal
(SILVA, 2013, p. 249).

Escolhendo a segunda opção da questão que trouxemos em nossa epígrafe, a
lembrar: “Ora, pensemos: educação integral é uma estratégia, ou ao contrário, é raiz da
formação do ser humano?” (COELHO, 2012, p. 86) no contexto do PME salientamos que a
educação a mais proposta parece se configurar mais como uma justificativa ideológica para
outros fins do que para fundamentar filosoficamente a educação integral vista como raiz da
formação humana, assim como delineou a referida autora.
É nesse contexto que fechamos temporariamente este estudo, o qual, vale
destacar, analisa a educação a mais pretendida com o PME sob um olhar. Além disso, esta
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O levantamento de Carvalho et al (2013) acerca da produção acadêmica no campo da educação integral
revelou o aumento de pesquisas após a instituição do PME. Na busca pelo título, a referida pesquisa encontrou
dez trabalhos com o descritor “Programa Mais Educação”, além de diversos outros que, embora não possuam o
descritor no título, trataram ou perpassaram deste/por este Programa. Além disso, a pesquisa sinalizou um
crescimento na produção acadêmica após a Portaria n. 17/2007 (BRASIL, 2007e).
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pesquisa deixa abertura para outros aprofundamentos, outros olhares. São sobre eles que
pretendemos descortinar nossas futuras reflexões.
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ANEXOS

ANEXO A - Questionário Secretaria de Educação

Prezado(a) Secretário(a) de Educação:
Solicitamos vossa colaboração para a pesquisa intitulada “Programa Mais
Educação: Mais de qual Educação?” vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Educação/Mestrado, da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Trata-se de um
trabalho que busca analisar a concepção de educação integral em tempo integral do PME a
partir da base histórica-conceitual-legal desse campo, verificando como ela se materializa
numa escola pública do município de Ponte Nova.

1) A rede municipal de educação oferece no ensino regular:

Nível de Ensino
[ ]

Educação Infantil

[ ]

Ensino Fundamental

[ ]

Ensino Médio

Número de escolas

Número de alunos

2) Como esta rede denomina a(s) experiência(s) de jornada ampliada que se
desenvolve(m) no município?

[ ] Projeto Mais Educação
[ ] Tempo Integral
[ ] Jornada Ampliada
[ ] Educação Integral
[ ] Educação Integrada
[ ] Outro(a). Identifique: _____________________________________

3) Na Secretaria de Educação, há um setor específico de coordenação da(s)
experiência(s) do Programa Mais Educação?

[ ]Sim. Identifique: ___________________________________
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[ ]Não

4) Qual foi o critério de adesão das escolas ao projeto de jornada ampliada do
Programa Mais Educação?

Escolas

Critério(s) de adesão

Escola 1

Escola 2

Escola 3

5) Sobre as escolas que aderiram ao Programa Mais Educação , preencha o quadro
indicando:

Escola 1

Escola 2

Escola 3

Número total de alunos
no regular (todos os
níveis)
Número de alunos no
Ensino Fundamental
regular

Escola
urbana

Experiências

Experiência 1
Experiência 2
Experiência 3

Escola rural

6) Considerando as experiências relacionadas a cada escola, preencha os quadros:
Número de alunos participantes por ano
de escolaridade do Ensino Fundamental
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Tempo da
experiência
(em meses)
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Experiências

Número total de horas diárias da experiência

Dias da semana nos
quais a experiência
ocorre

4,5

2ª

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

3ª

4ª

5ª

6ª

Experiência 1

Experiência 2

Experiência 3

7) No que se refere à coordenação das experiências de jornada ampliada nas escolas,
assinale:

Experiência 1

Experiência 2

Experiência 3

Identifique

Outro

Funcionário de
ONGs

Voluntário

Agente cultural

efetivo

Professor

Contratado

Professor

Diretor da escola

Experiências
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8) A ampliação da jornada escolar no município é normatizada por algum aporte
legal municipal?

[

] Sim. Identifique:______________________________________________

[

] Não

9) Como o órgão público gestor participa das experiências de jornada ampliada?

Proposição

Assessoria

Materiais

Espaço físico

Especifique
Financiamento

Recursos humanos

Execução

Coordenação

Organização

Outras

10) Especifique a(s) formas de financiamento da experiência de jornada ampliada no

Experiência 1

Experiência 2

Experiência 3

FUNDEB

Iniciativa
privada

Recursos da
comunidade

Outro
Receita
municipal

Receita estadual

Recursos
próprios

Experiências

Receita federal

município:

Especifique
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11) Assinale o(s) programa(s) do governo federal ao(s) qual(si) o Programa Mais
Educação, neste município, está articulado:

[ ] Bolsa Família
[ ] Escola Aberta
[ ] Escola que Protege
[ ] PETI
[ ] Segundo Tempo
[ ] Saúde na Escola
[ ] Sentinela
[ ] Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola)
[ ] Pacto pela Alfabetização na Idade Certa
[ ] Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD)
[ ] Outro(s). Especifique:________________________________________.

12) O

Programa

Mais

Educação

está

articulado

com

outras

ações/programas/políticas propostas pelo Município/Estado? Se sim, responda a
próxima questão:

[ ] Sim
[ ] Não

13) Citar as ações/programas/políticas propostas pelo Município/Estado aos quais o
Programa Mais Educação está articulado, bem como os respectivos órgãos do
governo municipal/estadual que integram:
___________________________________________________________

14) O Município disponibiliza recursos orçamentários adicionais, além da verba
encaminhada pelo governo federal, por meio do Programa Dinheiro Direto na
Escola, vinculada ao Programa Mais Educação (PDDE-Integral), para o
desenvolvimento deste programa nas escolas que aderiram a ele? Se sim,
responda a próxima questão:

[ ] Sim
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[ ] Não

15) Assinale em que são aplicados os recursos adicionais, oriundos dos cofres do
município, para financiamento do Programa Mais Educação :

[ ] Alimentação
[ ] Aquisição de equipamentos
[ ] Aquisição de materiais para as oficinas do Programa Mais Educação
[ ] Consertos/manutenção de equipamentos
[ ] Pagamento de pessoal
[ ] Reformas de espaços escolares
[ ] Reformas de outros espaços educativos
[ ] Transporte escolar
[ ] Outro(s). Especifique:____________________________________________.

16) A Secretaria de Educação promove formação para a equipe envolvida no
Programa Mais Educação nas escolas? Se sim, responda a questão posterior.

[ ] Sim
[ ] Não

17) Assinale a periodicidade da formação oferecida à equipe envolvida com o
Programa Mais Educação nas escolas:
Professores
comunitários

Mensal
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual

Monitores

Assistente de
Acompanhamento
Pedagógico

170

Não há periodicidade
Outro. Identifique:

18) O Município possui diretrizes curriculares? Se sim, responda a próxima questão.

[ ] Sim
[ ]Não

19) A implantação do Programa Mais Educação contribuiu para que o município
alterasse ou ampliasse suas diretrizes curriculares?

[ ] Sim
[ ] Não

20) O Programa Mais Educação tem sido monitorado e/ou avaliado pelo município?

[ ] Sim
[ ] Não
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Sobre a Escola Municipal Flamingo, responda:

1) Assinale o(s) processo(s) de escolha/seleção do professor comunitário e do
assistente de acompanhamento pedagógico do turno da tarde do Programa Mais
Educação:

Professor
comunitário

Assistente de
acompanhamento
Pedagógico

Processo de seleção

Eleição pelo Colegiado da escola
Eleição pela Assembleia da escola
Eleição pelo Conselho Escolar
Eleição pelo Comitê Local
Eleição direta, aberta a todos da comunidade
Indicação da direção da escola
Indicação pela gestão da Secretaria de Educação
Indicação pelos professores
Análise curricular e/ou entrevista
Outro(s). Qual(is)?

2) Assinale o(s) critério(s) considerado(s) na escolha/seleção do professor
comunitário e do assistente de acompanhamento pedagógico do turno da tarde do
Programa Mais Educação:

Professor
Comunitário

Assistente de
Acompanhamento
Pedagógico

Critério para seleção:

Análise Curricular
Articulação com a comunidade
Morar na comunidade
Escolaridade
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Experiência no Programa Mais Educação
Professor da rede
Outro. Identifique:

3) Assinale o(s) vínculo(s) de trabalho dos professores comunitários do turno da
tarde do Programa Mais Educação:

Professor
Comunitário

Assistente de
Acompanhamento
Pedagógico

Vínculo

Efetivo na rede
Contrato temporário
Outro. Identifique:

Eu _______________________________________________, atual Secretário(a)
de Educação do município de __________________________, declaro que as informações
prestadas neste questionário podem ser citadas no trabalho acadêmico da solicitante.
[ ] Concordo

[ ] Não concordo

Atenciosamente:
Saraa César Mól (pesquisadora)
Wanderley Cardoso de Oliveira (orientador)
Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho (co-orientadora)
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ANEXO B - Questionário à professora comunitária

Prezado(a) Professor(a) Comunitário(a):
Solicitamos vossa colaboração para a pesquisa intitulada “Programa Mais
Educação: Mais de qual Educação?” vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Educação/Mestrado, da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJO. Trata-se de um
trabalho que busca analisar a concepção de educação integral em tempo integral do PME a
partir da base histórica-conceitual-legal desse campo, verificando como ela se materializa
numa escola pública do município de Ponte Nova.
Nome da escola:_____________________________________________
Número de alunos total da escola:____________

1) Sobre os alunos do Ensino Fundamental regular, preencha o quadro:

Turno
Ano de escolaridade

Número de alunos

Manhã - Horário:
De ____h às ____h

Tarde - Horário:
De ____h às ____h

1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano

2) Sobre os alunos do Ensino Fundamental em jornada ampliada, preencha o
quadro:

Turno
Ano de escolaridade

1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano

Número de alunos

Manhã - Horário:
De ____h às ____h

Tarde - Horário:
De ____h às ____h
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3) Há alunos com necessidades educativas especiais na jornada ampliada? Em caso
de resposta afirmativa, responda a próxima questão.

[ ] Sim. Quantos:__________________
[ ] Não

4) Os alunos com necessidades educativas especiais frequentam outro serviço de
acompanhamento? Em caso afirmativo, responda a próxima questão.

[ ] Sim. Qual:___________________________
[ ] Não

5) Esse serviço de acompanhamento especial é efetuado:

Período

Dentro da escola

Fora da escola

Horário regular
Na ampliação da jornada

6) Já houve casos de alunos que saíram do projeto de jornada ampliada de forma
voluntária?

[] Sim. Especifique os motivos, de forma geral:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
[ ] Não

7) Já houve casos de alunos que saíram do projeto de jornada ampliada de forma
involuntária?
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[

] Sim. Especifique os motivos de forma geral:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ ] Não

8) Assinale umcom um X nos macrocampos que englobam a lógica curricular da
jornada ampliada nesta escola e descreva as atividades que se desenrolam em
cada um.

Macrocampos escolhidos

Atividades Desenvolvidas

Acompanhamento Pedagógico
X
Educação Ambiental
Esporte e Lazer
Direitos Humanos e Educação
Cultura e Artes
Cultura Digital
Promoção da Saúde
Ciências da Natureza
Educação Econômica
Outro(a): especifique

9) Assinale com um X na forma como as atividades de jornada ampliada ocorrem:

[

] Mesclada com as aulas regulares

[

] No turno contrário às aulas regulares
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10) As atividades desenvolvidas na jornada ampliada integram o projeto político
pedagógico da escola?

[ ] Sim
[ ] Não

11) Assinale

os

sujeitos

que

participam

do

processo

de

definição

das

atividades/oficinas do Programa Mais Educação:

[ ] Alunos
[ ] Coordenador do Programa Mais Educação na Secretaria de Educação
[ ] Coordenador pedagógico
[] Comunidade local
[ ] Membros do Conselho Escolar
[ ] Diretor da Escola
[ ] Famílias
[] Professor comunitário
[ ] Professores da escola
[ ]Nenhum
[ ] Outro(s). Identifique:________________________________

12) Considerando os espaços físicos da escola em que ocorrem as atividades de
jornada ampliada, preencha os quadros abaixo assinalando com um X
essesespaços:

Sala de Informática

Biblioteca

Laboratórios

Brinquedoteca

Quadra

Pátio

Auditório

Sala de aula

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA
Outro(s):
Especifique
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Campos de
futebol/quadras

Sala de Informática

Associação
comunitária

Praça
Pública/Parque

Biblioteca

Casas particulares

ONG

Clube

Igrejas

Museu

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORA DA ESCOLA
Outro(s):
Especifique

13) Assinale com um X os responsáveis pela execução das atividades de jornada
ampliada junto aos alunos, descrevendo as informações solicitadas abaixo:

Assistente de
acompanhamento
pedagógico
(AAP)

Professor
Comunitário
(PC)

Voluntário
(V)

Funcionário de
ONGs
(FO)

Outro
(especifique)

Mora na
comunidade?
[ ] Sim [ ] Não
Carga horária
semanal:

Mora na
comunidade?
[ ] Sim [ ] Não
Carga horária
semanal:

Mora na
comunidade?
[ ] Sim [ ] Não
Carga horária
semanal:

Mora na
comunidade?
[ ] Sim [ ] Não
Carga horária
semanal:

Mora na
comunidade?
[ ] Sim [ ] Não
Carga horária
semanal:

Formação
acadêmica:

Formação
Acadêmica:

Formação
acadêmica:

Formação
acadêmica:

Formação
acadêmica:

Tempo de atuação
no projeto:

Tempo de
atuação no
projeto:

Tempo de
atuação no
projeto:

Tempo de
atuação no
projeto:

Tempo de
atuação no
projeto:

Forma de seleção:

Forma de
seleção:

Forma se
seleção:

Forma de
seleção:

Forma de
seleção:
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[ ] processo
seletivo
[ ] convite da
escola
[ ] voluntário

[ ] processo
seletivo
[ ] convite da
escola
[] voluntário

Número de AAP
Número de PC
que já atuaram no que já atuaram
programa:
no programa:

[ ] processo
seletivo
[ ] convite da
escola
[ ] voluntário

[ ] processo
seletivo
[ ] convite da
escola
[ ] voluntário

[ ] processo
seletivo
[ ] convite da
escola
[ ] voluntário

Número de V
que já atuaram
no programa:

Numero de FO
que já atuaram
no programa:

Número desses
sujeitos que já
atuaram na
escola

14) Existem critérios para seleção dos monitores do Programa Mais Educação? Se
sim, responda a próxima questão:

[

] Sim

[

] Não

15) Assinale o(s) critério(s) considerado(s) na seleção dos monitores do Programa
Mais Educação:

[ ] Formação técnica e/ou superior na área que irá desenvolver suas atividades
[]Habilidades apropriadas para o desenvolvimento das atividades, sem formação específica na
área
[ ] Morar da comunidade
[ ] Não sei
[ ] Outro(s). Identifique:

16) Há reuniões de planejamento e sobre o desenvolvimento dos alunos entre
professor comunitário, monitores e assistente de acompanhamento pedagógico?

[ ] Sim. Com qual periodicidade?___________________________________
[ ] Não

17) Há reuniões entre professor comunitário e direção/coordenação pedagógica da
escola?
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[ ] Sim. Com qual periodicidade?_______________________
[

] Não

18) Há reuniões entre professores do turno regular e professor comunitário?

[

] Sim. Com qual periodicidade?

[

] Não

19) Há reuniões entre professores do turno regular e assistente de acompanhamento
pedagógico?

[

] Sim. Com qual periodicidade?

[

] Não

20) Há reuniões entre professores do turno regular e monitores?

[ ] Sim. Com qual periodicidade?
[ ] Não

21) O planejamento das atividades do projeto de jornada ampliada está inserido no
Plano Anual de Ensino da escola previsto no Regimento Escolar?

[

] Sim

[

] Não

22) Caso exista alguma forma de parceria nesta experiência de jornada escolar
ampliada, quais são os parceiros e quais as formas de participação?

Instituições
religiosas

Instituições de
ensino superior

Comunidade

Instituições
comunitárias

ONG

Empresas
privadas

Empresas
públicas

Órgão público

PARCEIROS
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Espaço físico

Recursos
financeiros

Recursos
materiais

Recursos
humanos

Execução

Coordenação

Organização

Proposição

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Outro(s): Especifique

23) Assinale em que são aplicados os recursos financeiros do Programa Dinheiro
Direto na Escola, encaminhados pelo Governo Federal, para financiamento do
Programa Mais Educação na escola:

[ ] Alimentação
[ ] Aquisição de equipamentos
[ ] Aquisição de outros materiais vinculados aos macrocampos/oficinas do Programa Mais
Educação
[ ] Consertos/manutenção de equipamentos
[] Pagamento de pessoal
[ ] Reformas de espaços escolares
[ ] Reformas de outros espaços educativos Transporte escolar
[ ] Outro(s): Especifique:____________________________________

Eu ____________________________________________, atual professor(a)
comunitário(a) do projeto de jornada ampliada da escola_____________________________
do município de __________________________ declaro que as informações prestadas neste
questionário podem ser citadas no trabalho acadêmico da solicitante.
[ ] Concordo [ ] Não concordo

Atenciosamente
Saraa César Mól (pesquisadora)
Wanderley Cardoso de Oliveira (orientador)
Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho (co-orientadora)
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ANEXO C - Entrevista com a diretora
1)

Qual foi o critério de escolha dos anos de escolaridade contemplados pelo projeto de
ampliação da jornada escolar?

2)

Como se deu a escolha dos macrocampos no início da implementação do projeto?

3)

Os macrocampos e suas atividades já sofreram alteração desde o início de implantação
do projeto? Se sim, por quê?

4)

No caso dos(as) voluntários convidados(as) pela escola, qual foi o critério para o
convite?

5)

Qual(is) foi(ram) o(s) motivo(s) de saída dos(as) professores(as) comunitários(as) que
já atuaram no projeto?

6)

Qual(is) foi(ram) o(s) motivo(s) de saída dos(as) voluntários(as) comunitários(as) que
já atuaram no projeto?

7)

Qual foi o motivo de saída dos(as) assistentes de acompanhamento pedagógico que já
atuaram no projeto?

8)

Foi informado no questionário sobre os espaços ocupados na escola para a execução
das atividades. Isso sofreu mudanças desde o início de implantação do projeto?

9)

Foi informado no questionário que não há utilização de espaços fora da escola para a
realização das atividades. Esse dado sofreu alterações no decorrer do período de
implantação do projeto?

10)

Por que atualmente não há utilização de espaços fora da escola para a realização das
atividades?
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ANEXO D - Entrevista com a professora comunitária

1)

Como se deu a escolha dos macrocampos?

2)

Como se deu a escolha das atividades oferecidas em cada macrocampo?

3)

Os macrocampos e suas atividades já sofreram alteração durante o período de sua
atuação no projeto? Se sim, por quê?

4)

Há articulação entre as atividades do turno e do contraturno na escola? Em caso
afirmativo, comoacontece essa articulação?

5)

Consta no Regimento Escolar que a jornada ampliada deve contemplar a formação
além da escola, com a participação da família e da comunidade. Como se dá esta
formação?

6)

Há critérios pré-estabelecidos para a saída de alunos das atividades do projeto?

7)

Como é o desenvolvimento escolar e o comportamento desses alunos no turno regular?

8)

Como se dá o controle de frequência dos alunos em jornada ampliada?

9)

Há um mínimo de frequência exigido para permanência no projeto de ampliação de
jornada?

10)

Há diferença entre a frequência dos alunos que participam do projeto no ensino regular
e no PME?

11)

Qual é o critério para suspensão e para a exclusão de alunos das atividades do projeto?

12)

No caso dos alunos com necessidades educativas especiais que frequentam serviço de
acompanhamento especializado dentro da escola, há interlocução entre quem oferece o
serviço e a equipe do projeto de jornada ampliada?

13)

Qual é o critério utilizado na organização das turmas, no projeto?

14)

Já ocorreu falta da assistente de acompanhamento pedagógico? Se sim, qual foi o
arranjo realizado para a execução das atividades?

15)

Como se dá a apresentação da proposta do programa para a assistente de
acompanhamento pedagógico e monitores quando estes se inserem à equipe?

16)

Há planejamento conjunto entre o(s) assistente(s) de acompanhamento pedagógico,
voluntários(as) e professores do turno regular?

17)

Consta no Regimento Escolar que “os campos de conhecimento da Educação em
Tempo Integral devem estar integrados aos componentes curriculares das áreas de
conhecimento do Ensino Fundamental”. Como se dá tal integração?
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18)

Tendo em vista o Art. 169 do Regimento Escolar, de que “a avaliação dos alunos de
tempo integral será diagnóstica, formativa e contínua, identificando as necessidades de
intervenção pedagógica e observando o comportamento no relacionamento
interpessoal dos alunos e repensando os métodos, procedimentos e estratégias de
ensino”, como se dá esta avaliação? Quem a realiza? Como se dá o planejamento em
função dela? Há fichas de avaliação dos alunos?

19)

No planejamento da escola para a implementação do projeto há diferenças em relação
ao que é orientado pelos documentos do Programa Mais Educação?

20)

Foi informado no questionário sobre os espaços ocupados na escola para a execução
das atividades. Isso sofreu mudanças desde o início de sua atuação?

