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RESUMO 

 

SILVA, Edinoan Padre da. Uma análise dos efeitos do Programa Mais Educação em uma 

escola em Jaboatão dos Guararapes-PE. Recife: UFRPE/FUNDAJ, 2017. 

 

 A pesquisa teve como finalidade analisar os efeitos do Programa Mais Educação em uma 

escola no município de Jaboatão dos Guararapes-Pe, tendo como amostra de pesquisa cinco 

alunos participantes das atividades do programa de jornada ampliada. O Programa Mais 

Educação é uma estratégia do Governo Federal que induz a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular numa perspectiva de educação integral. O estudo teve como método de 

pesquisa um dos elementos utilizados por Orlandi (2001) para análise, o interdiscurso, 

utilizando como base teórica os textos e documentos do programa Mais Educação, as ideias 

de Charlot (2013) sobre os saberes, assim como para incrementar a discursão was usado 

Lahire  (1997) que defende a importância da interação entre a escola e a família, como 

também Bourdieu (1975), que se debruça na teoria da reprodução, a qual defende que o aluno 

deve ser percebido como um ser construído principalmente a partir do modo de vida dos pais. 

Através do elemento interdiscurso a pesquisa expõe o envolvimento de alunos, professores, 

professora comunitária, monitores, gestores durante o mês de junho a dezembro de 2016, os 

quais apresentam a melhora do comportamento como uma das maiores influências do 

programa na aprendizagem dos alunos pesquisados. Nesse sentido, o trabalho apresenta como 

categoria aprendizagem defendida aqui como os saberes diferenciados, e a relação do prazer 

como saber. Com a análise dos dados foi possível verificar que embora alguns entrevistados 

apresentassem a importância da relação família e escola essa interação era a mínima, 

acontecendo apenas nas reuniões que segundo a gestão ocorriam bimestralmente. Dos cinco 

alunos que representaram a amostra da pesquisa apenas um foi reprovado, justamente o que 

não morava com os pais, nos remetendo as teorias de Bourdieu (1975) e Lahire (1997). 

Percebemos também que embora tenham apresentado as atividades de letramento, arte e 

futebol, como oficinas do Mais Educação nessa escola, as aulas de letramento aconteciam 

simultaneamente durante as atividades de artes. Embora alguns professores não enxergassem 

o programa como positivo inicialmente, começaram a perceber que os alunos se sentiam mais 

mobilizados à aprendizagem. Eles não somente sentiam prazer em realizar as atividades do 

currículo formal, mas os outros saberes como arte, dança e futebol. 

 

Palavras-chave: Programa Mais Educação; Aprendizagem; mobilização; saber. 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 

SILVA, Edinoan Padre da. An analysis of the effects of the Programa Mais Educação in a 

school in Jaboatão dos Guararapes-PE. Recife: UFRPE / FUNDAJ, 2017. 

 

 

The research aimed to analyze the effects of the More Education Program in a school in the 

municipality of Jaboatão dos Guararapes-Pe, having as a research sample five students 

participating in the activities of the extended day program. The More Education Program is a 

strategy of the Federal Government that induces the expansion of the school day and the 

curricular organization in a perspective of integral education. The study had as a research 

method one of the elements used by Orlandi (2001) for analysis, the interdiscourse, using as 

theoretical basis the texts and documents of the More Education program, the ideas of Charlot 

(2013) on knowledge, as well as to increase the discourse was used Lahire (1997) that defends 

the importance of the interaction between the school and the family, as well as Bourdieu 

(1975), who focuses on the theory of reproduction, which argues that the student should be 

perceived as a being built mainly from the way of life of the parents. Through the 

interdiscourse element the research exposes the involvement of students, teachers, community 

teachers, monitors, managers during the month of June to December of 2016, which present 

the improvement of behavior as one of the major influences of the program in the learning of 

the students studied. In this sense, the work presents as learning category defended here as 

differentiated knowledge, and the relation of pleasure as knowledge. With the analysis of the 

data, it was possible to verify that although some interviewees presented the importance of the 

relationship between family and school, this interaction was the minimum, occurring only in 

meetings that according to management occurred bimonthly. Of the five students who 

represented the research sample, only one was disapproved, just what did not live with the 

parents, referring to the theories of Bourdieu (1975) and Lahire (1997). We also noticed that 

although they presented literacy activities, art and soccer, as More Education workshops in 

this school, literacy classes took place simultaneously during arts activities. Although some 

teachers did not see the program as positive initially, they began to realize that students felt 

more mobilized to learn. Not only did they enjoy the activities of the formal curriculum, but 

the other skills such as art, dance and soccer. 

 

 

Key words: More Education Program; Learning; mobilization; to know. 
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INTRODUÇÃO 

 

        O estudo abarca um tema bastante explorado no campo educacional ultimamente, a 

relação entre o contexto político e as práticas educacionais que envolvem as políticas 

públicas, em especial os programas de indução a educação integral. O presente trabalho, 

desenvolvido no programa de Pós-Graduação em Educação Culturas e Identidades, tinha 

inicialmente um viés direcionado ao Programa Bolsa Família, entretanto, ao iniciarmos o 

andamento da pesquisa, percebemos a importância de adentrar num tema atualmente mais 

questionador nesses últimos tempos, que é a educação integral.  

        O Programa Mais Educação foi instituído pela portaria interministerial nº 17 de 24 de 

abril de 2007 e tinha como objetivo a indução a educação integral aos estudantes do ensino 

fundamental nas escolas de baixo IDEB, assim como ampliar a jornada escolar com 

atividades e que essas estejam articuladas com o currículo escolar. O programa tem como um 

dos seus principais desafios articular ações interligando a União, aos Estados e Municípios, 

assim como, tornar esse programa uma política de Estado. 

         O Mais Educação em seus documentos legais apresenta como objetivo influenciar a 

convivência e aprendizagem dos diferentes saberes. Com isso, nos possibilita questionar sobre 

quais os seus possíveis efeitos na aprendizagem dos alunos pesquisados. 

 Em 2015 o programa ficou indefinido, devido a não transferência de recursos. Com 

isso, em 2016 nasce o Novo Mais Educação. Segundo os documentos legais, o Novo Mais 

Educação em comparação com o programa anterior descaracteriza a valorização dos 

diferentes saberes, definindo como prioridade as disciplinas de português e matemática.  

        A educação integral no ensino fundamental estava sendo induzida pelo Programa Mais 

Educação, que, ao longo de sua existência, promoveu mudanças nas escolas, mas também 

teve diversas limitações. Uma delas se refere a descontinuidade na transferência dos recursos. 

Esse “problema” apareceu também na presente pesquisa que, inicialmente teve início em 

fevereiro de 2016, em uma escola municipal da Regional III, contudo, por falta de verbas 

específicas para o Programa Mais Educação as atividades tiveram que ser suspensas em 

março (e, consequentemente, a coleta de dados). Assim sendo, foi escolhida nova escola, 

desta feita, na mesma regional, na qual a coleta se estendeu de junho a dezembro do mesmo 

ano. A escola era de esfera estadual e, em 2013 se municipalizou e aderiu ao Programa Mais 

Educação em 2014. Conforme uma das gestoras, a escola abarca o ensino fundamental do 5º 
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ao 9º ano e possui pouco acima de 370 alunos matriculados, porém, frequentando um total de 

348 discentes, tendo, oficialmente, 100 alunos matriculados nas oficinas do Mais Educação.  

        Nesse ínterim, o objetivo geral é compreender quais os efeitos do Programa Mais 

Educação sobre o processo de aprendizagem dos alunos em uma escola em Jaboatão dos 

Guararapes-PE. No que se refere aos objetivos específicos, o estudo envolve os seguintes 

pontos:  

 Apresentar discussões embasadas nos documentos do Programa e quais os discursos 

referentes à aprendizagem dos discentes;  

 Identificar como o Programa Mais Educação atua no processo de aprendizagem dos 

alunos pesquisados.  

        As questões relativas à aprendizagem serão abordadas a partir dos argumentos acerca da 

importância do processo de mobilização a aprendizagem. A aprendizagem, nesse contexto, 

dará ênfase a importância dos diferentes saberes segundo Charlot (2013). Utilizamos também 

como método de análise um dos elementos metodológicos utilizados por Orlandi (2001), o 

interdiscurso, para questionarmos o “já dito” que passa, na maioria das vezes, despercebido.  

        Nesse sentido, o estudo se dividiu em quatro capítulos, sendo o primeiro intitulado:  

Ampliação do tempo, educação integral: histórico e conceitos, ao retratar o cenário histórico 

da educação integral, apresentando o contexto histórico, concepções e estudiosos como Anísio 

Teixeira e Darcy Ribeiro que contribuíram de forma ímpar para a concepção de educação 

integral hoje. Em sequência, apresentamos experiências de indução a educação integral e 

jornada ampliada no Brasil, seus limites e desafios no século XXI. Em continuidade são 

explanadas as pesquisas já realizadas sobre o programa Mais Educação. Adentrando no 

arcabouço teórico mais específico, apresentamos um diálogo entre os diferentes saberes e o 

processo de ensino-aprendizagem a partir de Charlot (2013) e suas ideias sobre a 

aprendizagem, os saberes, o prazer e a mobilização. Para contribuir nessa discussão trazemos 

também Bourdieu (1975) e Lahire (1997), que trazem a questão da aprendizagem numa 

perspectiva diferenciada, porém, nos auxiliam em entendimento de maior ângulo teórico. E, 

por fim, é apresentado o conceito de aprendizagem que embasa toda a pesquisa. 

        O segundo capítulo é composto pelo caminho metodológico da pesquisa, com a 

apresentação da questão ética, e a aprendizagem como categoria de análise. Posteriormente, 

desenvolvemos a discussão sobre o interdiscurso, na perspectiva utilizada por Eni Orlandi 

(2001) que será o instrumento de análise da pesquisa. E em sequência apresentamos a 

“caracterização do objeto de estudo”.  
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        Em continuidade, no capítulo III, apresentamos o contexto político da criação do 

Programa (o governo Lula), a trajetória do Mais Educação e sua proposta pedagógica. E como 

último tópico do capítulo III, apresentamos, em linhas gerais, o Programa Novo Mais 

Educação (criado no final de 2016) e suas mudanças em relação ao programa anterior.  

        Como capítulo final, apresentamos o Programa no contexto político do município de 

Jaboatão dos Guararapes-PE. Adentramos também, na caracterização da escola onde se 

realizou o estudo, bem como o perfil dos alunos pesquisados, analisando suas aprendizagens. 

Tópicos como sociabilidade e aprendizagem estão expostos de forma articulada como os 

possíveis efeitos do Programa Mais Educação. Essa análise incluiu a perspectiva dos alunos, 

professora comunitária, monitores, professores e gestão, com a finalidade de percebermos de 

que modo o programa contribui no processo de aprendizagem desses alunos.  
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CAPÍTULO I: AMPLIAÇÃO DO TEMPO, EDUAÇÃO INTEGRAL: HISTÓRICO E  

                         CONCEITOS  

 

        A partir de 2007, com a criação do Programa Mais Educação, é retomada a discussão da 

ampliação da jornada escolar no ensino fundamental. Embora o Programa seja ainda uma 

ação pontual, ou política focalizada, sua expansão, ao longo dos governos do Partido dos 

Trabalhadores, fez com que ele se tornasse o centro de discussões que envolviam a ampliação 

do tempo escolar. O programa iniciou com 1.380 escolas e, em 2014, atingiu um pouco 

menos de 60.000 escolas.  

        A proposta política tem por base programas dessa mesma natureza que têm sido 

implementados em vários países da América Latina, como também, as experiências históricas 

existentes no Brasil. Essa ampliação não se pauta apenas no aumento das horas, mas em uma 

concepção de educação que tem por finalidade influenciar os processos de aprendizagem 

(Decreto n. 7083/2010).  

        Por essa razão, a pesquisa tem por objetivo analisar as possíveis mudanças propiciadas 

pelo programa, mas antes disso, é necessário fazer um apanhado histórico das abordagens 

que, teoricamente, embasaram o Programa Mais Educação. E, nesse sentido, no presente 

capítulo contemplaremos, em linhas gerais, as principais ideias de educação integral, bem 

como algumas experiências. Em geral, elas compreendem o processo de aprendizagem em sua 

totalidade.  

 

1.7 O cenário histórico da educação integral 

 

De acordo com estudiosos da área, o campo da educação foi pautado por várias 

concepções pedagógicas no início do século XX no Brasil. Na primeira metade do século 

citado, existia correntes e movimentos políticos discutindo educação, mais precisamente, a 

educação integral, embora com propostas políticas e ideológicas diversas (COELHO, 2009). 

A discussão sobre educação integral perpassa os ideais políticos conservadores, socialistas e 

liberais. Sendo assim, cabe delinear alguns pontos dessas concepções. 

        Segundo Saviani (2008), o pensamento socialista envolve os ideais anarquistas e 

marxistas. Afirma ainda que, os anarquistas se inspiraram nos autores libertários extraindo 

principalmente os principais conceitos sobre educação, como o conceito de educação integral. 

Ainda conforme esse autor, a obra “Educação Libertária” de Muriýon (1989) apresenta vários 

pensadores que reivindicavam a educação integral. 
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        Os anarquistas também denunciavam a má qualidade de ensino ofertado pelo Estado, 

através de livros, jornais e revistas (COELHO, 2002). Eles criticavam de modo abrangente, e 

se voltavam ao sistema capitalista, enquanto responsável pela situação da população que se 

encontrava em sua grande maioria num estado crítico de miséria. Além disso, a educação 

integral para estes, fundamentava-se em educação intelectual e educação física, a qual se 

divide em manual, esportiva, profissional, como também, a educação moral e a compreensão 

do papel da educação na formação do cidadão (GALLO, 2002). Nesse contexto, a concepção 

revolucionaria em defesa da educação integral, surge como uma alternativa de superação da 

educação tradicional que era enciclopédica e se baseava na memorização. 

        Essa educação tradicional era hegemônica e tinha suas bases numa concepção 

conservadora, que, no Brasil, foi defendida pelo movimento integralista nos anos de 1930. As 

principais características desse movimento eram os princípios nacionalistas. Segundo Aires 

(1959 apud Cavaliere, 1999) o ideal educacional parte (também) do princípio de educar o 

homem como um todo (físico, intelectual, cívico e espiritual). É conveniente lembrar que no 

início do século XX havia uma disputa entre escolanovistas e integralistas (conservadores). 
1
 

        Nessa mesma época, o movimento de reconstrução educacional ou escolanovista 

defendia a educação integral, a partir de outro discurso, como reação ao conservadorismo e 

elitismo dominante na educação. Apresentava uma reivindicação da escola pública e laica, 

para todos, compreendida enquanto direito (ROMANELLI, 2012). O Estado deveria prover a 

educação, considerando a perspectiva liberal. Esse discurso se fortaleceu a partir da 

publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932.  

        No documento intitulado Manifesto dos Pioneiros (1932), segundo Azevedo et. al, a 

educação deveria se direcionar para uma educação pública, gratuita e de caráter universal. 

Desse modo, o documento denunciava a lógica escravocrata e elitista, denunciando a exclusão 

da classe menos favorecida. Assim sendo, o documento abria uma discussão sobre a lógica 

capitalista, que garantia um saber tipo enciclopédico para as elites, que economicamente 

ganhava mais por realizar trabalho de cunho intelectual, ao passo que a classe trabalhadora se 

direcionava para o trabalho manual/técnico. 

         As causas apontadas pelo manifesto estão nos aspectos filosóficos e social, assim como 

a aplicação dos métodos científicos aos problemas de educação. Assim sendo, essa 

problemática tem suas origens numa ausência total de uma cultura universitária e na formação 

                                                           
1
 A autora destaca a concepção da Ação Integralista Brasileira (AIB), na qual a educação integral envolveria o 

Estado, a família e a religião. O movimento integralista tinha como lema “A educação integral para o homem 

integral” (CAVALIERE, 2010, p. 249). No sentido de que a educação seria regeneradora da moral social e 

individual, ela exercia um papel moralizador. 
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meramente literária de nossa cultura. E desse modo, direcionamos aos problemas dos 

objetivos e fins da educação.  

 

[...]O Movimento Reformador, do   início do século XX, refletia a   necessidade de 

se reencontrar a vocação da escola na sociedade urbana de massas, industrializada e 

democrática. De    modo    geral, para     a   corrente pedagógica   escolanovista, a 

reformulação da escola esteve associada à valorização da atividade ou experiência 

em sua prática cotidiana. [...]Uma série de experiências educacionais escolanovistas 

desenvolvidas em várias partes do mundo, durante todo o   século   XX, tinham 

algumas das características básicas que poderiam ser consideradas constituidoras de 

uma concepção de escola de educação integral (CAVALIERE, 2002, p. 251) 

 

1.1.1 O contexto da educação integral no Brasil em 1930 

 

        Apesar da Constituição de 1824, que afirmava inviolável os direitos civis dos cidadãos 

brasileiros, nesse mesmo período o país apresentava um terço de sua população de escravos. 

De forma a considerar os escravos como “coisas” e ser negado a esses os direitos de 

cidadania.  

        Dessa maneira, o que estava em discussão naquela época era a reprodução da força de 

trabalho e não a escolarização das massas.  

        Ao apresentarmos um histórico de uma nação mergulhada numa sociedade escravocrata, 

o país se mantém estruturalmente num modo de sistema dual de ensino. E ao mesmo tempo 

que se caracteriza aos moldes europeu, permanece numa realidade e especificidade brasileira.  

        O sistema de ensino então era dividido entre um sistema que se destinava à educação das 

elites, como também, se encarregava da educação da população pobre e livre. Nesse sentido, a 

aprendizagem do povo se destinava para os ofícios manuais (homens) e prendas do lar 

(mulheres). 

        Desse modo, no que se refere as questões de direitos políticos e cidadania, grande parte 

da população não fazia jus a tais direitos.  Ao adentrarmos no século XX, mais precisamente 

no ano de 1924, surge a Associação Brasileira de Educação (ABE) e é a partir dela que os 

profissionais da educação passam a ser reconhecidos socialmente no país. 

        Era essa instituição que auxiliaria no reconhecimento dos especialistas em educação, 

apesar de apresentar características comuns do autoritarismo da cultura brasileira. Os 

intelectuais que dela faziam parte se auto afirmavam como elite, sendo esses que tratavam, 

segundo eles, a partir da educação, das transformações do país. 
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        É com a ABE que surge os “Pioneiros da Educação”, o qual divulgaram as ideias 

escolanovistas, e apresentaram um caráter social a educação. Os escolanovistas se colocaram 

contra as doutrinas Católica, que predominavam até então sobre a escola, e lutaram pela 

universalização e a laicidade no ensino primário, exigindo do Estado mais atenção ao setor 

educacional. 

        Já em 1932, o Manifesto dos pioneiros da educação apresentou seus ideais para a 

educação. De acordo com Xavier, 1999, p.46:  

[...]No Manifesto de 1932, a aplicação do conhecimento científico aos estudos 

pedagógicos, ao planejamento educacional e à administração do ensino escolar 

aparece como a expressão intelectual da progressiva onda de secularização e 

racionalização da cultura e como condição essencial para a constituição da sociedade 

moderna. A defesa de alguns princípios contidos no manifesto trouxe para o centro 

do debate educacional questões fundamentais que apontam para a modernidade. 

Entre outras a democratização das relações sociais pela crítica ao caráter excludente 

da escola tradicional, pelo reconhecimento do direito à educação a todos os 

cidadãos, pela defesa do princípio da universalidade de acesso à escola.  

 

        Dentre os intelectuais que mais se destacaram na época temos Anísio Teixeira. É certo 

que o liberalismo deweyano forneceu a Anísio um direcionamento teórico, contribuindo para 

o combate da improvisação e do autodidatismo, de forma a criar possibilidades de 

operacionalizar uma política e criar uma pesquisa educacional no país. Entretanto Anísio teve 

algumas ideias contrárias a Dewey, pois, diferentemente deste, Teixeira acreditava no êxito de 

reformas educativas em países menos desenvolvidos, voltou-se para as escolas da rede pública 

em 1930. Também contrário a Dewey, que não se envolveu em partidos políticos, Anísio 

chegou até a dirigir um programa partidário.  

        Anísio Teixeira se baseou nas ideias de Dewey no que se refere ao processo de adquirir 

conhecimento. De acordo com o pensamento de Dewey, o saber não é aprender noções já 

ditas, ou consideradas saber, muito menos saber significa se familiarizar com conhecimentos 

anteriores. Contudo, descobri-los de novo, agir como se estivesse descobrindo-os. Segundo o 

pensamento Deweyano o conhecimento resulta de um processo de indagação. Essa lógica 

parte do pressuposto de que os seres humanos tanto vivem em um meio físico como ao 

mesmo tempo em uma cultura, que influencia o seu comportamento biológico.  

      A cultura nesse caso, envolve sistemas de sinais, significações, símbolos, instrumentos, 

artes, crenças, tradições. E sendo assim, os homens se relacionam entre si e com o meio, ao 

passo que adquirem um novo nível de símbolos e “sentidos”, os quais serão aprendidos e 

adquiridos com fim na integração social. 
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      Nesse ínterim, surge a questão da ciência e do senso comum. A ciência é considerada a 

busca do conhecimento pelo conhecimento e a investigação do sendo comum produz as 

crenças e verdades do senso comum. Conforme Dewey essas duas “verdades” não são 

contraditórias, muito menos excludentes. 

        Assim sendo, Teixeira (1995) apresenta que essa lógica aponta para a ideia de que a 

linguagem e o meio cultural tornam o homem um ser racional, pois, suas dificuldades e 

necessidades podem ser resolvidas pelas instituições, crenças, artes, conhecimentos, e que são 

transformadas em um processo contínuo de aprendizagem, descoberta e investigação. E é a 

partir dessas e outras ideias que Anísio juntamente com outros intelectuais da época 

apresentaram seus ideais para a educação no Brasil.     

        Em 1931 Teixeira assume o cargo na Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal 

e, nessa função, concretiza a reforma da instrução pública e funda a Universidade do Distrito 

Federal. E é durante a reforma da instrução pública, que aparece o início do que depois seria 

chamado de escolas-parque. Assim sendo:  

[...]Teixeira acreditava que os altos índices de evasão e de repetência, verificados já 

nos anos de 1930, resultavam da inadequação do modelo tradicional de escolas às 

necessidades de seus alunos, sobretudo das crianças de classes populares. Por isso, 

ele defendia um modelo que ampliasse o tempo de permanência da criança na 

escola, antecipando o que hoje chamamos de educação integral [...](XAVIER, 2006)  

 

1.1.2 O contexto da educação integral em 1950 

 

        A história da educação integral em alguns países apresentou várias similaridades. 

Durante a segunda década de 1940 e a primeira metade da década de 1950 ocorreram grandes 

mudanças no plano macro da organização política e econômica do Brasil e do mundo. Nesse 

contexto, no plano nacional ocorre a promulgação da constituição de 1946, com a promessa 

de construção sócio-política pautada na garantia dos direitos individuais e da liberdade de 

expressão.  

        Assim sendo, o cenário apresenta a pressão para uma ampliação do sistema educacional. 

Com isso, Bromeny indica que: 

 

[...]O contexto democratizante do pós-guerra legitima a demanda de benefícios 

educacionais a segmentos maiores da população. O sentido estritamente pragmático 

conferido à educação como qualificação de mão de obra vai sendo ampliado em uma 

dimensão política de mais acesso da população crente aos benefícios públicos 

garantidos em um Estado de Bem-Estar. (BROMENY, 2003, p.35) 
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           Segundo Eric Hobsbawn (1995), depois da II Guerra Mundial o sistema capitalista se 

movimenta para integrar o liberalismo econômico aos preceitos políticos da social-

democracia. Nesse contexto, a participação política via educação demonstrava ser um 

caminho promissor. 

        Na Argentina, por exemplo, a questão da ampliação da jornada escolar possui muitas 

semelhanças ao nosso modelo de educação estendida. No final da década de 1950 teve início 

no país a escola de jornada completa (EJC). Nesse modelo de ensino se propunham a cumprir 

a função assistencial e pedagógica. 

        Conforme Xavier (1999) a concepção de modernidade de Anísio se concentrava na ideia 

de descentralização administrativa, como um dos eixos. Uma outra preocupação era o 

planejamento e a capacitação dos profissionais inseridos no projeto de escola republicana.    

         Dentre o período de 1930 a 1964, o Brasil passou por mudanças marcantes, que através 

desses processos inseriu a sociedade brasileira em uma lógica de produção capitalista. A 

crescente industrialização e urbanização contribuiu para essa lógica. Esses fenômenos 

juntamente com determinados grupos sociais passaram a questionar a estrutura social, e dentre 

os questionamentos a estrutura educacional.  

        O Estado que no momento tinha sua autonomia relativa, foi ampliando seu papel no setor 

educacional. Os investimentos do Estado como do capital estrangeiro serão os principais 

instrumentos para o salto industrial do período Juscelino Kubitschek. 

        Pensadores e intelectuais brasileiros da época, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, tinham 

como foco principal o direito à educação de qualidade para todos. E é no cenário político, 

entre os anos de 1950 e 1960, que ocorre a aproximação entre as ideias de educadores como 

Darcy e Anísio. Ideias essas que se agrupavam em um mesmo ideal: escola pública 

democrática. Elas visavam atender a população brasileira, em especial, as classes populares 

geralmente excluídas. 

        Anísio, dentre outras utopias, idealizou as escolas-parque na Bahia durante a década de 

1950, assim como Darcy, dentre suas obras implementou os Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEPs) no Rio de janeiro em 1980. Esses grandes pensadores e educadores 

apresentaram uma perspectiva de um país educado e democrático, pois ergueram escolas-

sonho. Entretanto, sabemos que ainda estamos muito longe de alcançarmos a realização dos 

sonhos desses tão admirados e questionados pensadores da educação brasileira. 

         As respostas em relação ao fracasso, dada pelo setor público, eram que essas 

experiências eram bastantes onerosas para o Estado e que essas não faziam parte das políticas 
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gerais da educação do país. Todavia, é sabido que para a elite brasileira sempre houve escolas 

de tempo integral. Como exemplo temos os colégios jesuíticos no período colonial, os Liceus 

onde estudavam a elite imperial, como também os grandes colégios da República, que eram 

coordenados por ordens religiosas ou por empresários laicos.  

        Na medida em que o número de alunos aumentou, o que teve origem com a 

industrialização e urbanização, principalmente depois dos anos de 1950, a escola passou a 

criar mais de um turno. Entretanto, os alunos da classe social favorecida continuaram a 

receber uma educação de tempo integral, pois, recebiam formação tanto no horário estendido, 

como em outros espaços culturais.  

        Apesar do fracasso desses projetos tão almejados, causados pelas descontinuidades das 

políticas públicas, fatos esses explicados pela nossa cultura política, seus ideais semearam 

entre alguns educadores o direcionamento para o direito à educação como um fim desejado. 

Anísio Teixeira utilizou dos pilares utopia e democracia para defender uma educação de 

qualidade, laica e pública que nos propiciasse condições para a construção de um país 

moderno. 

         O Manifesto de 1959, por sua vez, que tinha como objetivo a defesa do ensino público, 

dará sequência, ao Manifesto de 1932, pois, a oposição que se fez ao movimento civil- militar 

de 1964, já se delineava ao longo dos anos de 1950. Assim sendo:  

 

[...] Deixa de lado a preocupação de afirmar os princípios da Escola Nova, para, 

acima de tudo, tratar do aspecto social da educação, dos deveres do Estado 

Democrático e da imperiosa necessidade de não só cuidar do Estado da 

sobrevivência da escola pública, como também de efetivamente assegurá-la a todos. 

(ROMANELLI, 1987, p. 179)  

 

        O Manifesto de 1959 defendia o não monopólio do Estado sobre a educação, porém, uma 

liberdade disciplinada. De modo que garantisse um maior desenvolvimento da capacidade 

física, moral, intelectual das crianças, adolescentes e jovens. Educação essa fundada no 

respeito a pessoa, com disciplina a qual vinha a fortalecer o amor à pátria, como também, ao 

sentimento democrático, a responsabilidade com o profissional. E nesse bojo social, estava 

explícito a necessidade de pensar a educação para o trabalho produtivo com fim no 

desenvolvimento econômico. 

 

1.1.3 O contexto da educação integral em 1990 
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        O contexto da educação integral ocorre em vários países com um mesmo ideal de 

ampliação do tempo dos alunos no meio escolar, contudo, com a especificidade de cada país. 

Nesse aspecto, apresentaremos alguns modelos de ampliação da jornada escolar/educação 

integral em alguns países latino-americanos. 

        Na Argentina a principal preocupação na década de 1990 em relação a política 

educacional se direcionava ao tempo escolar. Assim sendo, diversos programas e experiências 

foram implementadas para desenvolver essa política a nível nacional. 

        A maioria dos programas e ampliação do tempo escolar na Argentina se voltaram desde 

então para o comprometimento com a justiça social através da ampliação de oportunidades 

educativas. Com isso, semelhantemente ao Brasil, os programas tinham um direcionamento 

voltado às famílias com maior risco de vulnerabilidade social (VELEDA, 2013).  

        No Chile as regulamentações e modificações, em 1997, no campo educacional 

implementaram a Jornada Escolar Completa (JEC). Esse modelo escolar contemplava todas as 

escolas primárias estaduais e municipais, como também, as instituições particulares do país. O 

objetivo da ampliação da jornada escolar na Venezuela estava, naquele momento, direcionado 

as questões da melhoria da qualidade da aprendizagem, e o aumento da equidade de 

oportunidade de aprendizagem por meio da ampliação da jornada escolar (VELEDA, 2013). 

        Na Venezuela a ampliação da jornada escolar surge a partir de 1999. Tal modelo de 

ampliação do tempo escolar se propõe a incidir sobre os cuidados e desenvolvimento infantil, 

como também da qualidade da aprendizagem de alunos de classes menos favorecidas no país. 

Esse tipo de educação de tempo integral se voltou a diminuir as disparidades sociais e assim, 

promover a equidade de oportunidades (VELEDA, 2013). 

         Nesse mesmo período, no Brasil se inicia a terceira fase da política educacional, 

direcionada para reajustar a estrutura educacional do momento. O setor econômico naquele 

momento estava direcionado a substituição de importações para os investimentos em 

produção de bens de consumo em alto grau de sofisticação. E por isso, a necessidade de 

reorganizar a estrutura educacional. 

        Experiências de nível nacional em educação de tempo integral foram consideradas 

efêmeras e até mesmo eleitoreiras. Os Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIACs) 

e os Centros de Atenção Integral à Crianças (CAICs), criados durante os governos 

respectivamente de Fernando Collor e Itamar Franco foram as experiências mais notórias 

nesse período. Entretanto, o assunto só foi tratado muito depois, apresentando apenas 

perspectivas futuras.  
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        É pertinente destacar a evidência das semelhanças dos modelos de ampliação do tempo 

escolar/ indução à educação integral nos países como Venezuela, Chile, Argentina e Brasil. 

Assim sendo, a educação integral se aflora nesses países com o objetivo primordial de 

influenciar na aprendizagem de modo a utilizá-la como fonte de argumentos tanto para 

adquirir a equidade e melhoria da aprendizagem, como também, para a diminuição da 

vulnerabilidade social (VELEDA, 2013). 

 

1.8  As contribuições de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro para a educação integral 

 

         Para compreendermos mais detalhadamente sobre a educação integral, precisamos 

demonstrar também, alguns intelectuais que com muita ênfase desenvolveram as 

características da educação integral no Brasil. 

        O Educador baiano, Anísio Teixeira, teve sua educação iniciada em colégios jesuítas, e 

foi militante do movimento católico na década de 1920. Com formação em advocacia, teve 

seu maior contato com a educação ao ser nomeado Inspetor Geral do Ensino em Salvador. De 

acordo com Nunes (2001), a mudança de seu modo de pensar a educação ocorreu depois de 

sua ida à Europa e aos Estados Unidos, assim como, pelo Teachers College de Colombia. Foi 

nesse momento que Teixeira passa a conhecer diferentes sistemas de ensino, e começou a se 

familiarizar com a teoria e prática de John Dewey. 

        Teixeira foi um educador utópico que em contato com a pedagogia de Dewey e com o 

pragmatismo norte americano, se volta ao desenvolvimento do indivíduo para a liberdade de 

pensamento, democratização, e a necessidade de realizar experimentações com a ciência, a 

arte e a cultura popular. A busca pela democracia passa a ser a marca do educador, e o 

conceito de modernidade estava voltado ao incentivo e fortalecimento da democracia 

almejada (MOLL, J. et al, 2012). 

        Teixeira fez uma produção intelectual extensa, ocupou vários cargos públicos e ao 

adentrar na administração colocou em prática os princípios que sempre defendeu, como a 

criação da Universidade do Distrito Federal, o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, 

a Escola-parque, a direção do CAPES, INEP e a fundação da Universidade de Brasília 

(MOLL, J. et al, 2012). 

        Quando Secretário, Anísio criou o centro popular de educação Carneiro Ribeiro, a 

escola-parque. Essa foi idealizada e construída para funcionar em horário integral, com foco 

no aluno e em suas necessidades. A preocupação com a aprendizagem do aluno e que este se 

tornasse um cidadão consciente dos seus direitos e deveres era o objetivo das escolas-parque. 



26 
 

Uma escola que visava fazer a diferença principalmente aos alunos das classes populares. O 

projeto escola-parque foi conhecido e reconhecido internacionalmente. No Rio de janeiro 

Anísio Teixeira criou as escolas-laboratórios/ experimentais. 

        Ele também se preocupou com a universalização primária, o direito a uma educação 

comum para todas as crianças, o respeito à regionalização e olhava para esses pontos como 

um grande desafio. Ficou à frente na Campanha de Aperfeiçoamento de nível superior 

(CAPES) e do INEP, assim como não deixou de lado a formação de professores e de todos 

que pudessem avançar o projeto de um Brasil moderno, de ideais democráticos e 

desenvolvimentista (MOLL, J. et al, 2012). 

        Darcy Silveira Ribeiro, por sua vez, mais conhecido como Darcy Ribeiro, filho da mestra 

fininha, uma renomada professora alfabetizadora de adultos, aprofundou seus conhecimentos 

sobre o povo e a cultura brasileira quando recebeu um convite para elaborar uma biografia 

crítica sobre a literatura brasileira, assim como, alguns ensaios de interesse sociológico. Uma 

de suas primeiras obras foi a criação do Museu do Índio no Rio de Janeiro, que teve como 

objetivo demonstrar que o povo indígena não é violento e nem sanguinário. As ideias 

oriundas de Darcy sobre a educação foram devido às experiências com os costumes/tradições 

indígenas (MOLL, J. et al, 2012). 

        Entretanto, seus trabalhos voltados para a educação somente começaram de modo 

abrangente ao se encontrar com Anísio Teixeira. Através de Charles Wagley eles começam a 

trabalhar em prol do campo educacional. Eles se conheceram em uma palestra de Darcy que 

teve como tema: A vida social dos índios Ramkokamekra. Darcy e Anísio se agradaram 

mutuamente, um pela inquietude e pelos questionamentos, o outro pela inteligência e fala 

apaixonada, respectivamente. 

        Já em 1961, Darcy teve sua primeira participação no plano da educação, com a 

construção da LDB. Nesse mesmo ano, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro dão origem à 

Universidade de Brasília (UnB). No início ocorreu uma divergência entre os educadores sobre 

o papel da UnB. De modo que, Anísio compreendia que a Universidade criada deveria ser um 

centro de pós-graduação, mestrado e doutorado, já Darcy, por sua vez, entendia que a UnB 

deveria trazer a importância da graduação em Brasília. Posteriormente, Darcy reconhece a 

importância da pós-graduação. Contudo, a UnB teve seu ideal destruído pelo golpe militar de 

1964. 

        Darcy Ribeiro passa um tempo fora do Brasil e ao retornar, em conjunto com Leonel 

Brizola, se candidata para vice-governador do Rio de Janeiro, sendo o foco de sua campanha a 



27 
 

melhoria da educação.  Com o intuito de efetivar suas ideias ele cria o I Programa Especial de 

Educação (I PEE). Segundo suas ideias o projeto visava: 

 

[...] escalões de tempo integral, cada um deles para mil alunos. Cristalizavam, pela 

primeira vez no Brasil, como rede pública, o que é o ensino público de todo o 

mundo civilizado, que não conhece a escola de turnos, mas só escolas de tempo 

integral para alunos e professores. Eles preenchem as condições necessárias 

indispensáveis para que as crianças oriundas de famílias pobres, que não tiveram 

escolaridade prévia, progridam nos estudos e completem o curso fundamental. 

Assegurar isso a todas as crianças é o único modo de integrar o Brasil na civilização 

letrada, dissolvendo as imensas massas marginalizadas de brasileiros analfabetos. 

(RIBEIRO, 1997, p.476) 

 

        Assim sendo, Darcy tentava implantar a educação integral, projeto esse almejado 

anteriormente por Anísio Teixeira na Bahia, Rio de Janeiro e em Brasília. Para esses grandes 

pensadores da educação a escola pública foi a maior invenção do mundo, e permite que todos 

os homens sejam herdeiros do patrimônio mais importante do mundo, que é a cultura 

(BROMENY, 2003). 

         

1.9  O Século XXI e as experiências de mais tempo na escola 

 

        No que se refere a organização do tempo escolar, é possível encontrar muitas 

especificidades, como também, semelhanças nos diferentes países. Essas diferenças 

/semelhanças são influenciadas por diversos fatores, e que além do fator econômico, a cultura 

é um fator importantíssimo nesse processo (VELEDA, 2013). 

        Nos países da América Latina, apesar de quase meio século sem mudanças sistemáticas 

na educação, entre os anos de 1990 e 2000 os países resolveram ampliar a jornada escolar. Na 

história educacional da Argentina, o nível primário funcionava em quatro horas diárias. Nos 

locais mais vulneráveis haviam também os chamados “turnos intermediários”, que funcionava 

em três horas diárias. A ampliação da jornada escolar no país se deu com as metas de 2021, 

que foram elaboradas em 2008. Desse modo: 

 

        [...] Melhorar a qualidade da educação e do currículo escolar, a meta específica 14 

propõe ampliar o número de escolas em tempo integral no nível primário. (VELEDA,2013, p. 

42) 

 

        As políticas de ampliação do tempo escolar na América tiveram início no final da década 

de 1990. O primeiro país latino a ampliar o tempo escolar foi o Chile, em 1997, com a criação 
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do regime “Jornada Escolar Completa Diurna”. Após um ano o Uruguai cria o programa 

Escolas de Tempo Completo. A Venezuela em 1999 dá início aos programas “Simoncito” e as 

“Escolas Bolivarianas”. Em 2007 o México surge com o “Programa de Escolas de Tempo 

Completo”, e a Argentina, por sua vez, em 2011, deu origem a Política Nacional de 

Ampliação para a Jornada Escolar em nível Primário (VELEDA, 2013).  

        Nesse caso, no processo de implementação da jornada ampliada nos países da América 

Latina é evidente a prioridade nas escolas mais carentes e de baixo rendimento escolar, com 

exceção de Cuba que adotou em todas as escolas primárias. O Chile e o México se 

direcionaram a priorizar as escolas com baixo rendimento escolar. Já a Venezuela e o Uruguai 

visaram atender as escolas que se concentravam em lugares com baixa taxa de escolarização 

(VELEDA, 2013).  

        A Argentina foi o país que a atual pesquisa mais destacou, devido sua similaridade com 

o Brasil, em relação a organização de ampliação do tempo escolar. O país assim como a 

grande maioria, priorizou as localidades menos favorecidas para implementar a educação 

estendida. Ainda sobre esse país, é possível afirmar que embora as políticas nacionais de 

ampliação do tempo escolar tenham ocorrido em 2011, os primeiros indícios legais sobre esse 

tema iniciaram em 2006, conforme a lei 26075, em seu artigo 2º, sobre financiamento 

educativo. 

        Os avanços alcançados pelo Ministério Nacional da educação na Argentina em 2011 

deram margem ao Plano Nacional da Educação do país, o qual mencionava o período de 2012 

a 2016 a obrigatoriedade da formação docente. Conforme esse ministério, a meta era chegar 

em 2016 com o aumento do número de escolas primárias com a jornada ampliada. Já em 2010 

a Argentina apresentava 5,5% da jornada escolar integral (Jornada completa-JC), e 2,9% de 

jornada estendida (mais tempo na escola). Totalizando nesse sentido um total de 8,4% de 

matrículas no ensino primário em jornada completa ou estendida. Sendo a maioria dessas 

escolas localizadas no setor urbano. Um fato importante é que embora o Financiamento 

educativo tivesse estabelecido como prioridade as escolas concentradas em locais de maior 

vulnerabilidade social, a jornada estendida na Argentina apresenta que o financiamento não 

estava direcionado aos alunos considerados em situações de pobreza. Segundo Veleda (2013), 

em 2009 a distribuição da jornada estendida / completa contemplava apenas cinco províncias: 

Catamarca, Formosa, La Pampa, Mendonza e La Rioja.  

        Todavia, Como explicação para a implementação da ampliação do tempo dos alunos, foi 

apresentado que havia um condicionante importante: a infraestrutura disponível. E como 

algumas escolas concentradas em zonas pobres não apresentavam uma estrutura adequada, 
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essas mudanças foram acontecendo, primeiramente, em escolas que já possuíam espaços 

propícios para tais atividades (VELEDA, 2013).  

        Na Argentina dão muita importância aos efeitos das atividades realizadas na jornada 

estendida/completa sobre o desempenho dos alunos. Até 2009 foi observado que a taxa de 

repetência era maior em escolas de jornada simples. Os documentos oficias que dão base a 

jornada ampliada na Argentina apresentam cinco objetivos principais, que são: garantir o 

acesso aos núcleos de aprendizagem prioritários; fortalecer as trajetórias escolares; ampliar o 

universo cultural dos alunos; favorecer outros modos de organização institucional; renovar as 

estratégias de ensino. (VELEDA,2013)  

        No contexto argentino o currículo escolar nessa proposta de tempo integral/ tempo 

estendido apresenta como pautas principais: núcleos de aprendizagem prioritários (NAP); 

acompanhamento do estudo; áreas do universo cultural da sociedade atual (língua estrangeira, 

educação sexual, educação ambiental, informações sobre cidadania, dentre outras).  

        Desse modo, é pertinente atentar que há influências e similaridades das políticas de 

educação integral/ ampliação da jornada escolar no Brasil com os demais países Latino 

Americanos. As jornadas escolares na América latina e no mundo sofrem modificações 

devido uma série de fatores, dentre eles: a ampliação da entrada da mulher no mercado de 

trabalho; a desigualdade social crescente; a profunda desigualdade de aprendizagem tanto a 

nível internacional como nacional; a necessidade de garantir o ensino fundamental e 

contribuir para a compreensão da complexidade da cultura contemporânea (VELEDA, 2013). 

       No Brasil, as vivências de escolas com mais tempo de atividades não deixam de existir ao 

longo do tempo, mas de forma isolada, sem se configurar como política. Somente em 2007, 

esse debate é retomado com os Programa Mais Educação e Ensino Médio Inovador. Essas 

experiências, em certo sentido, influenciaram o desenho do Programa Mais Educação, 

sobretudo na perspectiva da educação integral.    Por outro lado, ele também sofreu influência 

do programa Escola Aberta no tocante ao uso da mão de obra dita voluntária dos monitores. 

         Para nosso objetivo, vale apresentar algumas experiências no país e com isso, 

demonstrarmos que esse debate não saiu de cena totalmente.  

        No Ceará, em especial no município de Russas, temos atualmente 50% dos alunos de 

ensino fundamental no horário integral. A experiência denominada jornada ampliada iniciou 

em 2006 em 38 escolas, no governo de Lúcio Alcântara (PSDB). O número de estudantes 

atualmente varia entre 4 a 5 mil, o que corresponde a 50% das matrículas municipais do 

ensino fundamental. Com relação a carga horária, esta foi acrescida de pelo menos duas horas 

diárias, sendo desenvolvidas tanto por professores envolvidos, como por monitores. Essa 
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política municipal é financiada pelo próprio município, pois somente recebeu verba federal 

em sua implementação (BRASIL, MEC/ SECAD, 2009). 

        A implantação da política de atendimento a alunos em tempo integral através da 

Secretaria de Educação de Goiás (SEDUC/GO), por exemplo, envolveu a participação dos 

alunos em diversas atividades. A ampliação do tempo dos estudantes de Goiás (as quatro 

horas diárias) foi implantada conforme determinação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (MOLL, 2012). 

        Dessa maneira, com a finalidade de garantir aos educandos o direito de aprender e que a 

educação possibilitasse o desenvolvimento e crescimento de equidade social, foi que a 

SEDUC/GO implantou e desenvolveu a política educacional voltada para a educação integral 

(MOLL, 2012).  Essa política ocorreu durante o segundo mandato de Alcides Rodrigues 

(PRP).  Com essa política, originaram dois projetos destaques nas escolas públicas estaduais 

de Goiás, que foram: Projetos de Atividades Educativas Complementares (PRAEC’S), sendo 

esse uma experiência inicial para a ampliação da jornada escolar; O segundo projeto foi a 

escola Estadual de Tempo Integral. Esses projetos foram criados com o intuito de 

proporcionar aos estudantes múltiplas oportunidades. 

        O primeiro projeto, o PRAEC’S, teve como objetivo possibilitar o desenvolvimento e 

diversidade curricular através das diversas atividades e, em sua maioria, ultrapassava o 

ambiente escolar. É sabido que a escola de Tempo Integral apresenta como ideal a 

organização curricular com atividades educacionais e culturais integradas e articuladas 

pedagogicamente, conciliando saberes e práticas diferentes. Dessa forma, articula o saber 

escolar com o saber comunitário. 

        De acordo com uma pesquisa realizada, em nível nacional, organizada pelo MEC entre 

2014-2015, em São Paulo, no município de Olímpia, a experiência em educação (em tempo) 

integral, que iniciou em 2003, durante o governo de Geraldo Alckmin (PSDB), foi uma 

proposta normatizada por meio da Resolução (n. 01 de 29/01/2003), a qual dispunha sobre o 

projeto “Escola de Período Integral” que deveria ser desenvolvido no Ciclo I do Ensino 

Fundamental. 

        Ainda segundo a pesquisa realizada pelo MEC, agora citando a região serrana no Rio de 

Janeiro, no município de Nova Friburgo, durante o governo de Sérgio Cabral Filho (PMDB), 

existiam três tipos de experiências de ampliação da jornada escolar: Pedagogia da 

Alternância, Pedagogia Waldorf e Tempo de ser Feliz. O primeiro e segundo tipo de 

ampliação diz respeito a projetos pedagógicos oriundos de países europeus. Já o terceiro tipo 

se refere a uma proposta que acontece fora do espaço escolar e fora do horário regular. 
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        Nesse contexto, e com base na pesquisa acima organizada pelo MEC, os dois primeiros 

tipos de ampliação do tempo escolar apresentaram relação com o currículo escolar, enquanto 

o terceiro tipo demonstrou pouca relação com a grade curricular. 

        No Espírito Santo (ES), a Secretaria do Estado constituiu o Programa Mais Tempo na 

Escola, com o intuito de que as escolas estaduais se comprometessem, gradativamente, com a 

ampliação da jornada escolar. Nesse Estado esta ação chegou a oportunizar a dinamização do 

currículo, incentivando uma perspectiva de educação integral. De acordo com Cavaliere, 

2007, p. 1021: 

 

        “A ampliação do tempo de escola somente se justifica na perspectiva de propiciar 

mudanças no caráter da experiência escolar, ou melhor, na perspectiva de aprofundar e dar 

maior consequência a determinados traços da vida escolar. ”      

   

        No Estado do Espírito Santo a rede estadual de ensino conquistou a ampliação da jornada 

escolar no ano de 2006, no governo de Paulo Hartung (PMDB). A ação por meio do Programa 

Mais Tempo na Escola teve inicialmente um total de sessenta escolas estaduais de oito 

municípios capixabas, e obtiveram resultados positivos no processo de aprendizagem. 

        A adesão ao programa foi aumentando lentamente, e resultou numa política de Estado 

que passou de quatro para cinco horas o horário de atendimento das escolas em 2010. No 

quadro abaixo encontramos um resumo da adesão ao programa no Espírito Santo: 

 

Quadro 1- Adesão ao Mais Educação no estado de Espírito Santo (2007-2010) 

DIMENSÕES 2007 2008 2009 2010 

Escolas Estaduais que aderiram a, no mínimo, uma 

das modalidades do programa 

42,85% 62,67% 75,57% 100% 

Município com oferta 53 69 70 78 

Alunos beneficiários 68.980 94.270 141.898 231.142 

Parceria com o Programa Mais Educação - - 52 escolas 119 escolas 

Fonte: Moll e Colaboradores (2012) 

 

        Ao partir para a experiência da educação de tempo integral em Palmas (TO), podemos 

afirmar que foi iniciada já em 2005, com a criação de um grupo de estudos em políticas 

públicas pela Secretaria Municipal de Educação do Estado, durante o governo de Marcelo 

Miranda (PFL/PMDB). Nesse mesmo ano foi exposto o plano pedagógico de escolas de 

tempo integral. Ainda nesse ano, o município implementou a ampliação da jornada escolar 

por meio do Programa de Salas Integradas (SIN). O Salas Integradas foi normatizado através 
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da Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 21 de novembro de 2008 (MOLL, et al, 

2012). 

        O projeto atendeu inicialmente a seis mil estudantes em 30 escolas, sendo instalados 

laboratórios de informática e de línguas, com organizações de espaços esportivos e culturais. 

A meta do programa SIN era a ampliação para 960 horas ao currículo escolar no ensino 

fundamental, com atividades extracurriculares, dando origem a jornada ampliada. Em 2010 o 

projeto já atendia a um total de 6984 alunos em 27 escolas, com um formato ampliado dentro 

das diretrizes estabelecidas pela resolução de nº 43 de 14 de outubro de 2008/MEC (BRASIL, 

2008): FNDE/Decreto nº 7083, de 27 de janeiro de 2010 (Brasil,2010b). 

        No Paraná, mais especificamente em Apucarana, houve a criação de políticas de 

interação, que ocorreram durante o governo de Roberto Requião de Mello e Silva (PMDB). ² 

A experiência de escola de tempo integral partiu do projeto político-pedagógico. O projeto 

deu margem para um inventário dos recursos financeiros, materiais e humanos que faziam 

parte da estrutura da administração pública nas escolas e na comunidade. 

        Assim sendo, para que o Programa de educação Integral chegasse a efetividade foram 

firmados pactos com a sociedade organizada, os quais citamos: O pacto pela educação 

(08/02/2001), que teve como meta a educação como carro-chefe das políticas Municipais. E 

como prioridade se direcionou à opção da educação integral, escolhida pelo consenso de que 

esta opção atenderia as expectativas; O pacto pela responsabilidade social (26/01/2005) em 

conformidade com a Lei Municipal nº 177/05, que apresentou critérios sobre questões 

socioambientais; O terceiro pacto se voltava ao direito à vida, com o combate à violência e as 

drogas, com ações voltadas para atividades educativas e preventivas; O quarto e último pacto 

tinha como projeto uma cidade saudável, com foco na saúde e educação, desenvolvendo a 

prevenção de doenças e o diagnóstico ambiental (nas residências e no bairro). Nesse contexto, 

é perceptível a interação entre os espaços escolares e não escolares, tendo como carro-chefe 

de todas as ações a educação integral, no sentido de conquistar a educação de qualidade para 

todos. 

        Já em Minas Gerais tivemos as experiências da rede municipal em Belo Horizonte e na 

rede estadual. Em Belo Horizonte as experiências se deram com escolas integradas chamadas 

Programa Escola Integrada (PEI), que nasceu em 2006, e utilizava das experiências 

vivenciadas nas escolas municipais através de uma nova cultura política. O PEI tinha como 

foco a escola como responsável pelo desenvolvimento do seu próprio projeto político-

pedagógico. O programa também já contava com a participação da universidade nas equipes 

de educadores no espaço escolar. Assim, os vários saberes que se cruzavam durante as 
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vivencias passaram a ter um novo significado com o aumento do tempo dos alunos no espaço 

escolar (MOLL, et al, 2012). 

        Ainda nesse Estado, podemos citar também a criação do Projeto de Escolas de Tempo 

Integral (PROETI) da rede estadual, atualmente denominado de Projeto Educação em Tempo 

Integral. O PROETI nasceu em 2005, como uma experiência dentro do projeto social 

chamado  

____________________________  
² Apucarana faz parte do centro norte do Estado, localizado em um entroncamento rodo-ferroviário, que reúne 

pontos importantes tanto do estado do Paraná como também do estado de são Paulo e Mato Grosso.  

Escola Viva, Comunidade Ativa. É pertinente destacar que enquanto o PEI destaca a 

formação pessoal e cultural dos discentes por meio da ampliação dos espaços educativos, 

valorizando os saberes comunitários, o PROETI se direciona ao acompanhamento 

pedagógico, visando o bom desempenho escolar e a diminuição da reprovação dos alunos 

(MOLL, et al, 2012). 

        Apesar desses programas apresentarem diferentes características, ambos são marcados 

por uma ampliação de responsabilidades, destacando sempre as atividades artísticas e de 

lazer, com a finalidade de uma educação integral para os alunos. Ambos foram desenvolvidos 

durante o governo de Aécio Neves (PSDB). 

 

1.4   Pesquisas sobre o Programa Mais Educação 

 

         Os estudos sobre o Programa Mais Educação (PME) têm crescido consideravelmente no 

meio acadêmico, principalmente nos programas de pós-graduação. A pesquisa em curso 

buscou adentrar nos variados temas que se direcionam para o Mais Educação, a fim de 

conhecer o campo teórico que as pesquisas anteriores já visitaram, assim como, 

trazer/contribuir com uma   nova perspectiva/ olhar sobre o tema Educação Integral/ programa 

de indução a Educação Integral. 

No Banco Nacional Digital de Teses e Dissertações (BDTD) foram encontrados 52 

(cinquenta e dois) trabalhos com o tema relacionado ao Programa Mais Educação, sendo 44 

(quarenta e quatro) dissertações e 08 (oito) teses, defendidas no período de 2009 a 2016. Já no 

banco de Tese da CAPES foram encontrados 29 (vinte e nove) trabalhos, sendo 25 (vinte e 

cinco) dissertações e 04 (quatro) teses, no período entre 2011 e 2016. É certo que alguns 

trabalhos estão nos dois bancos de dados.  

Em se tratando das pesquisas encontradas no site do Scielo, temos um total de 04 

artigos, os quais foram publicados entre 2012 a 2014. Por fim, também para um maior 
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conhecimento das pesquisas já realizadas com o assunto, buscamos publicações tanto no site 

da ANPAE, que tinha um total de 06 (seis) artigos encontrados, no período de 2009 a 2015, 

como no site da ANPED, que foram encontrados 03 (três) artigos, sendo esses sobre: 

educação de tempo integral, publicado em 2004;  A formação de professores de artes visuais 

no Programa Mais Educação São Paulo, publicação em 2013; e Alunos em tempo integral no 

estado do Rio de Janeiro: universalidade ou focalização?. Também publicado em 2013.  

        Para uma melhor compreensão, nos gráficos abaixo estão apresentados os trabalhos 

(artigos, dissertações e teses) assim como os anos de publicações. 

 

Gráfico 01- Número de Publicações sobre o Programa Mais Educação por ano 

 

Fonte: Banco de dados da BDTD, CAPES, ANPAE (2016) 

 

        De acordo com o levantamento realizado para o estudo atual, houve um aumento 

significativo em pesquisas sobre o Mais Educação em diversas abordagens. Contudo, 

percebemos que de 2014 a 2015 esse aumento foi bastante significativo. Os trabalhos 

encontrados no BDTD e no Portal da CAPES, apresentaram temas que vão desde o conteúdo 

histórico do programa, trazendo discussões sobre a história da educação integral, seus 

conflitos e conquistas, até chegar em pesquisas mais específicas de determinado 

município/escola. 

        A maioria dos trabalhos trazem como análise, os materiais utilizados pelo programa, 

assim como as atividades realizadas, que contribuem para a indução a educação integral. As 

pesquisas geralmente direcionaram seu marco teórico para descrever a história da educação 

integral e como o programa se encontra hoje. E nesse contexto, foram analisados os atrativos 

que estão sendo ofertados no intuito de que os estudantes despertem o interesse na 

aprendizagem, com a finalidade de conquistar a integralidade da educação. 
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        As pesquisas também transcorrem em torno de temas que envolvem o desenvolvimento e 

a gestão do Mais Educação e como essa política pública vem sendo realizada no meio escolar. 

Os estudos descrevem como ocorrem as parcerias realizadas com instituições não estatais, 

com as comunidades, como também, apresentam as dificuldades e as expectativas que o 

programa vem apresentando.  

        Com base nesses dados, é que os estudos explanam o Programa Mais Educação, o qual é 

apresentado como uma possibilidade da reinvenção da educação integral, ao partir da 

ampliação da jornada escolar. As pesquisas exploraram também, com ênfase, as contradições 

que estão presentes na vivência das oficinas do programa, o que tem se transformado em alvo 

de críticas. Para tal compreensão, os estudos trabalharam com conceitos sobre educação 

integral à luz de vários autores, dentre eles: Dewey, Rodrigues e Brandalise (1998) e Demo 

(1994); Jorge Larrosa que é utilizado na compreensão das línguas específicas dos saberes e 

das práticas escolares; numa visão hegemônica de educação integral foram utilizados autores 

como: Gallo (2011), Moll (2012) e Cavaliere (2002). Como oposição teórica do conceito 

ontológico de educação é usado Marx (2004), Tonet (2013), Lukács (2013), dentre outros.  

        Com relação a política pública brasileira e o lugar da educação integral, a base 

referencial foi construída por autores como: Coelho (2005; 2009), Saviani (2207) e outros. Os 

trabalhos também abarcam Morin (2007), Freire (1978; 2003), Mainardes (2006), dentre 

outros. No que se refere à formação docente Antônio Nóvoa foi bastante citado como aporte 

teórico. Na compreensão dos diferentes saberes vivenciados pelos estudantes, um dos autores 

utilizado foi Charlot (2013), o qual foi uma das principais fontes teóricas do nosso presente 

estudo. 

        Como métodos de análise, as pesquisas apresentaram: discussão bibliográfica; coleta de 

dados com entrevistas semiestruturadas; aplicação de questionários aos gestores, professores, 

professores comunitários, monitores e alunos; diário de campo; observação de campo. 

        Dentre os principais resultados das pesquisas, foram encontradas várias pontuações, tais 

como: 

 A falta de interesse de coordenadores / gestores escolares, que   de acordo com os 

resultados dessas pesquisas, não são encontradas mudanças no trabalho pedagógico, 

entretanto o que elas puderam observar é que o programa é percebido como um meio 

de reparação da exclusão sofrida pela classe trabalhadora; 

 A falta de formação continuada de gestores, professores e monitores, assim como a 

ausência de monitoramento obrigatório do programa; 
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 A contratação temporária de professores tem sido compreendida como uma das 

limitações do programa; 

 A carência de financiamento e da infraestrutura das escolas; 

 A educação integrada como um desafio da política educacional brasileira atual; 

 A interação entre a escola e a comunidade local é fator primordial para que o Mais 

Educação conquiste seus objetivos; 

 O Programa não deve ser analisado de forma genérica, pois, cada comunidade possui 

suas especificidades; 

 O Programa Mais Educação mesmo em meio a tantas limitações tem se proposto à 

indução da educação integral, ao passo que instiga a mobilização das instituições 

escolares a inserir em seus espaços a jornada ampliada. 

        As pesquisas também trazem como contribuição um repensar da educação integral na 

agenda atual. Essa ideia surge juntamente com a ideia de expansão do direito à educação, 

atrelada ao desejo de democratização e ao desenvolvimento do ser humano de modo 

igualitário. Desejo esse que se origina em oposição as desigualdades sociais históricas que 

caracterizavam o sistema educacional brasileiro.  

        Segundo Giolo (2012), o grande desafio é a conquista do acesso ao campo intelectual às 

camadas populares. E nesse contexto, é nítido que a história da educação integral se 

assemelha a história da educação, de modo que se direcionem para uma educação sem 

distinção de classes. 

        As pesquisas em sua grande maioria têm a preocupação de apresentar a diferença entre a 

educação integral e escola de tempo integral. Elas utilizam autores, por exemplo, Paro (2009), 

que defende a educação integral como a apropriação, assim como, a transformação da cultura 

produzida em outros momentos históricos. Sendo assim, a ampliação do tempo escolar, ainda 

segundo esse autor, deve ser pensada conforme o conceito de educação integral. 

        Os estudos apontam que o Programa Mais Educação tem como uma de suas principais 

estratégias articular os diferentes saberes (escolares e da comunidade), ao passo que 

responsabiliza todos pela educação. Contudo, os levantamentos sobre a educação integral no 

Brasil apontam que a educação integral vem sendo pensada e desenvolvida, embora em 

passos lentos, com a ampliação da jornada escolar. 

        No que se refere ao papel do Estado, as pesquisas expõem que este, por vezes, tende a 

gerenciar as ações sobre a educação integral. A concepção de gestão gerencial também está 

presente, pois, as instituições direcionam para uma lógica empresarial. 
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        Dessa maneira, o presente estudo tem como foco contribuir para o debate sobre os efeitos 

do Programa Mais Educação, de forma a tentar acrescentar dados, sobre as influências de um 

programa de nível nacional na aprendizagem dos alunos participantes das atividades 

oferecidas por esse instrumento de indução a educação integral.  

 

1.5  Um diálogo sobre os diferentes saberes e o processo de ensino-aprendizagem 

 

        Nesse tópico, serão explanados posicionamentos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem e os diferentes saberes, através do ponto de vista de Charlot (2013), como 

também de Lahire (1997) e Bourdieu (1975). Esses autores possuem diferentes abordagens, 

contudo, pertinentes para uma maior compreensão da proposta do presente estudo, assim 

como para melhor argumentar o ideal defendido pela educação integral, sendo o presente 

estudo voltado com bastante ênfase para as ideias de Charlot (2013). 

        Até a década de 1950 do século XX a função da escola primária estava centrada na 

alfabetização, transmissão de conhecimentos elementares e ‘moralização do povo pela 

educação’. Desse modo, a escola na época não cumpria o papel de distribuição de posições 

sociais. Nesse sentido, ao fracassarem alguns alunos, o assunto era tratado como um problema 

pedagógico, e não chegava a ser pauta de debates sociais. Ainda nessa lógica, o professor era 

mal remunerado, entretanto, respeitado e com função definida sobre suas práticas em sala de 

aula (CHARLOT, 2013). 

        Assim sendo, é a partir dos anos de 1960 que ocorre uma maior mudança na escola. A 

escola passa a ser pensada de acordo com a lógica econômica e social.  Nesse período o 

Estado foi denominado desenvolvimentista. A política, por sua vez, se situava no consenso 

social, e com relação à escola surgia o desejo de iniciar a escola de nove anos (com início aos 

seis anos até os quinze anos). 

        Desse modo, prolongava a escolaridade obrigatória e surgia uma massificação da escola, 

dando margem a reprodução social, assim como para a democratização.  Circulava a ideia de 

que se tinha acesso à escola, mas a escola não se adaptou para receber o povo (CHARLOT, 

2013). 

        A escola vira espaço de concorrência entre crianças. O diploma ou a nota não é mais 

importante, o que vale é conseguir melhores notas e diplomas para obter as melhores vagas no 

mercado de trabalho. 

        A forma como os alunos se relacionavam com o professor na década de 1970 era 

diferente da prática pedagógica da década de 1950. Contudo, o que realmente parece insistir 



38 
 

em continuar é a forma escolar. Os alunos continuam a ser distribuídos por série/idade, tempo 

e espaço (CHARLOT, 2013). 

        É durante a década de 1970 que a escola passa a ser vista como elevador social. As 

questões sobre desigualdade social e a escola, e fracasso escolar, foram pontos principais 

naquela época. Os questionamentos sobre a escola se concentravam, principalmente, sobre a 

justiça da escola ao invés da qualidade da escola. Ainda nesse período é que se começa a 

discutir os saberes e a escola (CHARLOT, 2013). 

        Nas décadas de 1960, 1970 e 1980 do século XX a escola tinha uma forte influência da 

sociologia da reprodução. Nesse sentido, havia um direcionamento para os pensamentos de 

Bourdieu (1975), inspirados nos estudos de Althusser sobre os Aparelhos Ideológicos do 

Estado. Com base na abordagem de Bourdieu e Passeron (1975) em A Reprodução, as 

características sociais e escolares se dão de modo a conduzir, de um lado, a escola como uma 

instituição de reprodução de cultura legítima, e que de certa maneira determina o modo 

legítimo de imposição e da inculcação da cultura escolar. Do outro lado, tínhamos as classes 

sociais, com características diferenciadas da cultura escolar e com dificuldades de reconhecê-

la e adquiri-la. 

         Atualmente, ainda temos explicações das dificuldades do ensino-aprendizagem do aluno 

/da aluna com referência às questões familiares e ao meio social da criança. A sociologia da 

reprodução se debruça para a posição social do aluno com base na posição social dos pais e 

não nas atividades do próprio aluno.  

        Autores como Baudelot; Establet,1971; Bowles; Gintis, 1976; Bourdieu; Passeron, 1992; 

Bourdieu, 1998; levantam questionamentos sobre o que o aluno faz na escola, contudo, eles 

não analisam a atividade em si, mas os recursos, as disposições que dependem da posição 

social do aluno. Conforme Charlot (2013), o sistema conceitual de Bourdieu (1975) é 

constituído por um conjunto de campos. Nesses campos ocorrem lutas, e cada campo tenta 

ocupar a melhor posição. 

        Segundo a lógica do modelo sociológico adotado por Bourdieu (1975), os 

acontecimentos na escola dependem do capital cultural e do habitus dos alunos. Desse modo 

“Quem tem as disposições psíquicas e o capital cultural requeridos pela escola se torna um 

aluno bem-sucedido; quem não os tem fracassam” (CHARLOT, 2013, p.137). 

         É pertinente lembrar que habitus é definido por Bourdieu (1989) como um conjunto de 

disposições psíquicas, duráveis e transponíveis que foram estruturadas socialmente e 

funcionam como princípios de estruturação das práticas e das representações. Assim sendo, 

Bourdieu(1975) não apresenta uma preocupação com a atividade escolar, ou pelo menos 
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acontecimentos vividos dentro da sala de aula, porém, demonstra uma preocupação pelas 

funções sociais da escola como pelo processo de reprodução social através dela. 

        Ao partir para a análise de Lahire (1997) o sucesso ou fracasso escolar vai depender das 

relações de interdependência que são construídas entre o ambiente escolar e o familiar. E a 

partir desta discussão, o autor passou a fazer análise de configurações singulares utilizando 

“combinações específicas de traços gerais”. Assim sendo, trouxe como metodologia de 

investigação: as formas que as famílias possuem da cultura escrita, as condições econômicas, 

assim como a ordem moral doméstica, os investimentos pedagógicos que a família faz e as 

formas de autoridade familiar. Nesse contexto, as contradições que se encontram no interior 

das famílias podem ser consideradas como relações de forças e tensões que influenciam no 

desempenho escolar dos filhos (LAHIRE, 1997). 

        Desse modo, é conveniente e, ao mesmo tempo evidente, que Lahire (1997) apresenta 

uma abordagem que considera tanto as questões do interior da escola, como também, as 

questões familiares, apresentando que o aluno deve ser percebido nessa relação de 

interdependência. Charlot (2013) também apresenta a importância de se fazer uma ligação 

entre o mundo familiar do aluno, e o que se ensina na escola. Nesse sentido: 

[...] Essa ligação, porém, constitui, ao mesmo tempo, um apoio e um obstáculo. É 

um apoio porque ela dá sentido ao que a escola ensina. É obstáculo quando ela 

oculta o sentido específico da atividade escolar. (CHARLOT, 2013, p. 148) 

 

        Ao partir desse ponto de vista, percebemos que para o autor há uma necessidade de uma 

relação harmônica, pois, caso contrário seria um empecilho. 

        No livro “Artes de fazer” de Michel de Certeau temos a conclusão de que por mais 

dominado que o ser humano possa ser, ele permanece sujeito e atua de forma a surtir efeitos. 

Com isso, é possível apresentar uma ideia de ruptura fundamental com a sociologia da 

reprodução e da vitimização e se propõe a questão da atividade (CHARLOT, 2013). Com 

relação à atividade, esta pode ser definida por uma série de ações e operações com motivo e 

objetivo (Leontiev, 1984), de forma a trazer indagações como: Por que faço isso? Para que o 

faço? 

        A primeira indagação diz respeito ao motivo, já a segunda se refere ao objetivo. Assim 

sendo, a atividade vai depender da relação entre motivo e objetivo. Desse modo, afirma 

Charlot: 

 

[...] Motivar os alunos consiste, muitas vezes, em inventar um truque para que elas 

estudem assuntos que não lhes interessam...ao levantar a questão da mobilização, 

encontra-se a do desejo e, logo, a do inconsciente[...] (CHARLOT, 2005b) 
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         Surge então o questionamento: para que crianças vão à escola? Há cada vez mais alunos 

indo à escola para passar de ano e não para encontrar o saber como sentido, como atividade 

intelectual, como prazer. A ideia de capital humano, que considera a educação como um 

instrumento que propicia benefícios à vida profissional gera um descompasso entre o que a 

escola oferece e o que os alunos e os pais esperam. Com isso, ocorre o crescimento das 

dificuldades na relação da aprendizagem. (CHARLOT, 2013) 

        Nesse contexto, a escola contemporânea está inserida em contradições estruturais, e não 

numa “crise da escola”. Ao selecionar seus alunos, a escola vivencia uma situação de relativa 

paz. Entretanto, quando se abre para novos públicos escolares são adicionadas a escola novas 

contradições sociais. Os ‘novos alunos’ encontram dificuldades frente as exigências da escola. 

Os professores, por sua vez, sofrem novas pressões sociais, pois, são vigiados e criticados 

(CHARLOT, 2013). 

         A partir do final da década de 1960, e com mais evidência na década de 1970, temos o 

surgimento da reestruturação do sistema capitalista internacional, denominada globalização. 

Com isso, são apresentadas as novas lógicas econômicas. 

        Primeiramente, são postas as lógicas de qualidade, eficácia e diversificação. Convém 

lembrar também, a necessidade de investimentos mais pesados e menos seguros. Segundo 

essas lógicas ocorre o recuo do Estado. Esse recuo se dá devido à concorrência entre empresas 

e a procura para mercados mais amplos que induzem fenômenos de concentração econômica e 

beneficiam multinacionais. Recuam ainda, devido à imposição dessas lógicas sobre a forma 

de descentralização e territorialização. Nesse sentido, as lógicas implantadas pelas empresas 

são utilizadas pelo próprio Estado. Este se direciona a regularização das normas fundamentais 

e a manutenção dos equilíbrios sociais básicos. Assim sendo, o Estado Regulador substitui o 

Estado Desenvolvimentista. 

        A escola, por sua vez, deverá levar em conta as novas lógicas para sua própria 

organização. Essas novas lógicas não dialogam com funcionamento tradicional da escola, 

como também, com a identidade dos docentes. Dessa maneira, o professor ganhou uma 

autonomia profissional mais ampla, e passa a ser responsável tanto pelos resultados, assim 

como, pelo fracasso dos alunos. É dado ao professor a tarefa de adaptar sua ação ao contexto.  

        O neoliberalismo, por sua vez, entra na área educacional por vários fenômenos. Nos 

EUA, por exemplo, há um dispositivo de vouchers (vale, passe, cheque), que é do interesse do 

Banco Mundial. No Brasil, o que ocorre é um verdadeiro mercado na educação. (CHARLOT, 

2013) 
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        Nesse sentido, as organizações internacionais só têm o poder que lhe conferem os 

Estados que as sustentam. É por trás das Organizações Internacionais que há o poder do 

capital internacional. O Banco Mundial, nesse contexto, tem como função o combate à 

pobreza ao longo prazo. Ele avalia os projetos que lhe são submetidos, e é também o principal 

consultor dos países do Sul na área da educação. 

        Ao partir desse contexto para o campo mais restrito, contudo, que dialoga com essas 

organizações, que é o campo da política educacional, temos os seguintes questionamentos: O 

que fazer para que uma criança aprenda? E por que existem crianças que não conseguem 

aprender? Por que nenhum texto legal, nenhum computador, em si mesmo, não conseguiu 

transformar a escola?  

      A transformação da escola está ligada a atividade do discente. E se o aluno não tem uma 

atividade intelectual, ele não aprende. Nesse sentido, não é possível desencadear a 

aprendizagem se o aluno não realizar uma atividade intelectual. E sendo assim, a 

aprendizagem só acontece com a atividade intelectual e, para ter uma atividade intelectual o 

aprendiz tem que encontrar um sentido para isso. Desse modo, somente aprende quem 

encontrar alguma forma de aprender. Todavia, não se trata de colocar em oposição o prazer e 

o esforço, pois, não se pode educar sem exigências, de modo que não se aprende sem 

esforços. (CHARLOT, 2013) 

        Conforme a sociologia, há correlações estatísticas entre a origem familiar e escolar da 

criança com o grau de sucesso ou de fracasso escolar, como a abordagem defendida por 

Lahire (1997), dentre outros autores da sociologia. Segundo Charlot (2013), há 

heterogeneidade das formas de aprender e essa ideia nos permite bater de frente com a ideia 

de que existem carências nos alunos dos meios populares. Nesse contexto, podemos afirmar 

que eles possuem uma outra forma de se relacionar com o mundo e uma outra forma de entrar 

num processo de aprender. 

        Numa abordagem antropológica, o homem é construído sob três formas: 1. Por ele 

mesmo no decorrer da história, enquanto espécie humana; 2. Como membro de uma 

sociedade e de uma cultura; 3. Sujeito singular e que tem uma história singular. Nesse caso, a 

educação é percebida por um triplo processo: de humanização, de socialização e de 

subjetivação/singularização. Esses são três processos indissociáveis, e que só acontecem 

graças a educação. Desse modo: 

 

A educação é o movimento pelo qual uma geração recebe as criações culturais das 

gerações antecedentes e as transmite, ampliadas, às gerações seguintes, continuando, 

desse modo, o processo de criação da espécie. Mas ao receber esse legado, cada um 
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de nós, ao mesmo tempo, se constrói como um ser singular. (CHARLOT, 2013, 

p.169) 

 

        Um ponto que não pode deixar de ser abordado é a importância da desconstrução do 

discurso da escola, que fala como se o aluno não pudesse aprender nada fora da escola. 

Contudo, sem desmerecer sua importância. Nesse sentido: 

 

[...] Nascendo inacabado, o recém-nascido humaniza-se por encontrar um mundo 

humano que o antecedeu. Dessa forma, a educação é, ao mesmo tempo e 

indissociavelmente, um processo de autoconstrução e um processo de apropriação 

de um patrimônio, um movimento de dentro (a criança educa-se) e de fora (a criança 

é educada).  

(CHARLOT, 2013, p.177) 

 

        Ao retomar sobre questões docentes, um dos principais problemas a ser indagado é: 

como o professor pode ao mesmo tempo (tempo esse insuficiente) incentivar e valorizar a 

atividade dos alunos e transmitir um patrimônio humano acumulado por vários séculos? A 

esse questionamento, segue o ponto de vista defendido por Charlot: 

 

[...] Por ser a educação, indissociável, construção de si mesmo e apropriação do 

mundo humano, ela é o movimento de dentro alimentado pelo que o educando 

encontra fora de si mesmo. Portanto, são imprescindíveis, ao mesmo tempo, a 

mobilização pessoal do aluno e a ação do professor (ou de qualquer incentivo a 

aprender); O resultado do processo de ensino-aprendizagem decorre dessas duas 

atividades, intimamente articuladas. (CHARLOT, 2013, p.178) 

 

        Ainda com base no pensamento de Charlot (2013), é posto como dever do professor 

ensinar de forma que ao mesmo tempo em que ele mobiliza os alunos a realizar as atividades, 

com a finalidade de construir saberes, ele também tem a função de transmitir a esses alunos 

um patrimônio de saberes sistematizados. Entretanto, o que não se pode esquecer é a 

importância de entender que a aprendizagem nasce do questionamento. 

        No que se refere aos discursos voltados para a cidadania, estes repousam sobre a 

convicção de que a escola é o lugar de resolver o problema de afrouxamento dos vínculos 

sociais. Dessa maneira, Charlot explica que: 

 

[...] A escola, além de ter uma missão educativa, é o primeiro espaço público e 

institucional onde uma criança encontra os demais membros da sociedade... logo, a 

escola é considerada o melhor lugar para aprender ‘a cidadania’. 

(CHARLOT, 2013, p.258) 

 

 

        Com isso, compreendemos que falar em educação para a cidadania é semelhante a falar 

das escolas para os pobres. Na França, as reflexões são direcionadas para as chamadas ‘zonas 
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de educação prioritárias’, já no Brasil está direcionada para as escolas públicas dos bairros 

pobres. É conveniente lembrar que a educação para a cidadania não é muito expressiva nas 

escolas particulares brasileiras, as quais são voltadas para a aprovação dos filhos da classe 

média no vestibular. 

        Ao voltar um pouco na história, podemos observar que uma das raízes da noção de 

cidadania, que nasceu do Iluminismo, como também, da Revolução Francesa é formar 

cidadãos. Entre 1881 e 1886 foi institucionalizada a escola gratuita, obrigatória e laica. Esses 

ideais inspiraram outros países, em particular, os países da América Latina, que foram 

influenciados pelos ideais iluministas. 

        Ainda nesse sentido, no Uruguai, em 1877, com José Pedro Varela, foi instaurado a 

escola pública gratuita e limitou o ensino religioso. Na Argentina, por volta de 1884 foi 

promulgada uma lei estabelecendo a educação universal, obrigatória, gratuita e laica. Ao se 

tratar do Brasil, temos Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e os Pioneiros da Educação 

Nova, em 1932, que também se direcionavam para o Estado educador. 

        É importante lembrar que essa configuração político-educacional é fundamentada na 

definição do contrato social e da vontade geral por Jean Jacques Rousseau. Nesse caso, o 

cidadão é quem se submete à vontade geral, contudo, sem por isso alienar sua liberdade, pois, 

ao fazer a vontade geral, está na verdade, fazendo sua vontade. Assim sendo, o conceito de 

cidadania é considerado um conceito político. Dessa maneira, a república dos cidadãos 

defende a diferença no mundo dos interesses particulares, entretanto, recusa qualquer 

legitimidade que seja na esfera pública. A cidadania, portanto, requer um povo instruído em 

escolas públicas (CHARLOT, 2013). 

        Ainda nesse contexto, é pertinente tocar na ideia do estado Educador que é defendido por 

Rousseau, e que exclui interesses particulares do campo político educacional. E desse modo, 

deixa de fora a preocupação com a República e com a escola. A missão da escola republicana 

é educar para a cidadania, contudo, muitas vezes rejeitando as especificidades que a rodeia. 

Com isso, o projeto de burguesia progressista e modernista da época era moralizar o povo 

através da educação. 

        A educação, atualmente, cumpre uma dupla função: firmar os vínculos políticos e manter 

os vínculos sociais, embora haja os conflitos de classe. Assim sendo, a educação: 

 

[...] possibilita a existência do povo, entendido como um conjunto das pessoas que 

constituem o corpo de uma nação, e mantém sob controle o povo, no sentido de 

conjunto das pessoas pertencentes às classes pobres... educa para a cidadania e 

moraliza o povo pobre pela educação. (CHARLOT, 2013, p.270) 
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        Além dessa configuração que a escola está caracterizada hoje, ela, infelizmente, está 

inserida numa sociedade que valoriza cada vez mais o indivíduo e o individualismo. 

Individualismo que somente reconhece os interesses particulares e desejos pessoais. No 

mundo atual o discurso que se encontra sobre educação é de uma escola de “qualidade”. 

Nesse sentido, mesmo a escola hoje direcionada a lógica neoliberal, ainda é possível pensar 

em uma educação não para a cidadania, mas sim para a humanidade. 

        Assim sendo, o diferencial da pesquisa em curso é também apresentar essa ideia de 

educar numa perspectiva integral, através do programa Mais Educação, que tem em sua 

proposta uma perspectiva integradora, e que percebe o aluno como um ser carregado de 

saberes.  

        Desse modo, o estudo percorre um caminho metodológico diferenciado, utilizando o 

elemento chamado interdiscurso. As pesquisas realizadas apresentam argumentos tanto da 

política como texto, assim como a política na prática, como também a categoria de análise 

aprendizagem, contudo, não expõe como análise o interdiscurso, explorado na pesquisa, para 

questionar os efeitos do maior programa de indução a educação integral.  

 

1.6  O conceito de Educação Integral e de Aprendizagem  

 

        A educação integral aqui defendida dialoga com a perspectiva de uma sociedade 

republicana e democrática. Nesse contexto, esse tipo de educação defende o direito à vida, à 

saúde, à convivência familiar e comunitária, assim como o direito de aprender inerente ao 

indivíduo. 

        A educação numa perspectiva integral expõe ainda que a responsabilidade de educar não 

está centrada na figura do professor apenas, porém em outros atores sociais, como a família, 

contudo, sob a coordenação da escola e dos professores. Sendo assim, a preocupação com a 

aprendizagem do aluno está inserida na ideia de torná-lo um cidadão consciente dos seus 

direitos e deveres. Nesse sentido, o saber não é aprender o que já está posto, e sim a 

familiarização com saberes anteriores. 

        Na atualidade, a principal questão em se tratando de política educacional está 

direcionada à seguinte indagação: O que se deve fazer para aprender alguma coisa? E por que 

existem crianças que não conseguem aprender? Desse modo, se o aluno não possui uma 

atividade intelectual ele não aprenderá. Todavia, só há atividade intelectual se o aluno 

tem/busca um sentido para isso (CHARLOT, 2013). Essa ideia transmite que o fato de 

aprender está articulado a alguma forma de prazer. O prazer aqui referido não é oposto ao 
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esforço, pois, não se pode aprender sem esforço. Charlot (2013) ratifica que o problema não é 

motivação e sim mobilização. Assim, a motivação é algo externo, já, diferentemente, a 

mobilização é um fenômeno interno. Com isso, surgem algumas indagações, como: O que 

fazer para que os alunos se interessem em aprender? O que permite uma aula ser interessante? 

        Em continuidade, é importante lembrar que muitas vezes a didática não resolve, pois, a 

mesma possui uma perspectiva de que o aluno já quer aprender, contudo, sempre há 

estudantes que não estão interessados em alguma atividade intelectual. Entretanto, isso não 

significa que a própria didática não possa contribuir no interesse do aluno e em sua relação 

com o saber (CHARLOT, 2013). 

        Numa perspectiva voltada para a abordagem de Lahire (1997), a aprendizagem deve ser 

percebida e considerada através da interdependência do meio familiar e suas influências com 

o meio escolar. E dessa maneira estaríamos considerando o aluno/ a aluna numa perspectiva 

integral, já que o aluno/ a aluna está presente e é influenciado por esses dois meios. Desse 

modo, para que o aluno/a aluna desenvolva uma boa aprendizagem, se faz necessário que 

levemos em consideração o discente como um ser carregado de saberes, subjetividades, e que 

esses estão presentes no meio social mais amplo, e não apenas na escola. 

        O conceito de aprendizagem aqui entendido se dá também de modo que as questões 

políticas e ideológicas tratadas como descaso pelos dominantes em relação as áreas pobres da 

cidade possam ser discutidas como parte inerente da aprendizagem, pois, de acordo com 

Freire (1996) um dos exercícios mais importantes da prática educativa crítica é a promoção de 

educandos em sua relação com os outros educandos e de todos com o professor de modo a 

assumir o seu papel. Ao assumir o seu papel, assume como ser social, histórico, pensante, 

comunicante, transformador, criador, e realizador de sonhos. 

        A aprendizagem nesse sentido também se articula na questão da identidade cultural, a 

qual faz parte da dimensão cultural individual dos estudantes. Com isso, a aprendizagem do 

sujeito não pode ser compatível com o treinamento pragmático, tradicionalmente imposto 

pelos que se diz donos da verdade ou do saber articulado. 

        O professor nesse caso tem como exercício a elaboração de um projeto político e 

pedagógico que vise as características do bairro e dos alunos. Ele precisa respeitar as 

diferenças dos seus alunos, como também, fazer aparecer as diferenças entre os alunos e 

registrá-las. O docente apresenta como inerente ao seu papel o incentivo a mobilização de 

seus alunos e alunas, de modo a criar situações que façam com que esses adquiram interesse 
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pelo saber. E essa mobilização não pode está distante da interação com os outros meios que o 

discente participa (familiar, comunidade, etc.). 

        Nesse sentido, a aprendizagem não se dá apenas pela construção do saber sistematizado, 

mas também, pelas construções e relações entre diferentes saberes e interações entre docentes 

e discentes. E é sobre essa lógica que a pesquisa busca compreender se o Programa Mais 

Educação apresenta efeitos no processo de aprendizagem. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

2.2 Apresentação do método de pesquisa 

 

        A pesquisa optou por uma abordagem qualitativa, pois o tema proposto pretendeu 

observar condutas de pessoas e detalhes de convivências e de experiências em atividades no 

tempo estendido. Desse modo, o que se adequa mais a esse tipo de análise é a abordagem em 

questão. É sabido que os dados qualitativos são descrições detalhadas de pessoas, eventos, 

situações, condutas observadas e suas manifestações (PATTON, 1980; 1990). A vertente 

qualitativa trabalha no “contexto da descoberta”, contudo, não se exclui a possibilidade de 

incursões no “contexto da verificação”. Todavia, a maior parte das pesquisas qualitativas se 

propõe a preencher lacunas no conhecimento. Nesse caso, as lacunas são relacionadas a 

compreensão de processos, e por isso, geralmente ocorrem em uma determinada instituição ou 

comunidade (ALVES, 1991). 

        O estudo além de optar pela abordagem qualitativa, também tem enfoque em estudo de 

caso, e faz sua análise com base no interdiscurso, elemento metodológico utilizado por Eni 
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Orlandi (2001). O que caracteriza um estudo de caso como relevante nas ciências humanas, 

em especial na educação, é o emprego de alguns procedimentos metodológicos. Alguns 

desses métodos são: a preparação prévia do trabalho de campo e o estabelecimento da base de 

dados. Entretanto, esses métodos não são suficientes, pois, o estudo de caso deve ser 

significativo.   

        Um trabalho de estudo de caso necessita ser investigativo e completo (GOMES, 2008). 

Nesse sentido, o estudo de caso poderá ser tratado como uma importante estratégia 

metodológica, pois, permite o investigador aprofundar seus conhecimentos em relação ao 

fenômeno estudado, revelando especificidades que não foram exploradas anteriormente (YIN, 

2005). 

         Assim sendo, é conveniente apresentar que a escolha por uma abordagem qualitativa se 

deu através de considerarmos essa abordagem a que mais nos aproxima da compreensão dos 

efeitos que a pesquisa se propôs a investigar. De acordo com Yin (2016) dentre as 

características da pesquisa qualitativa está em estudar o significado da vida das pessoas nas 

condições reais em que vivem. 

        O método estudo de caso, que está inserido dentro da abordagem qualitativa, é bastante 

comum em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de compreender fenômenos sociais 

complexos. Ainda nesse sentido, esse método contribui para que um determinado pesquisador 

possa estudar um “caso” particular de determinado fenômeno social extraindo desse uma 

perspectiva ampla e do mundo real (YIN, 2015). 

         Nesse contexto, o fenômeno social aqui estudado é um Programa de nível nacional, que 

será explorado seus efeitos na aprendizagem dos alunos em uma escola do município de 

Jaboatão dos Guararapes-PE. Usando o método qualitativo, a pesquisa procurou compreender 

as práticas desse programa numa análise local, através da ferramenta interdiscurso, fazendo 

sempre uma ponte do discurso local e a política em sua amplitude.  Entretanto, sabemos que o 

programa se insere em um debate maior sobre a política de educação integral, e que se 

envolve em variadas metodologias de ensino em nível local.   

          No que se refere ao caminho percorrido pela pesquisa, o estudo visou proporcionar 

maior familiaridade com os efeitos que o Mais Educação proporcionou aos estudantes que 

participavam das atividades na escola no horário estendido, tentando sempre fazer a ponte 

entre “o dito” através dos documentos oficiais e os discursos encontrados durante as visitas e 

entrevistas. Dessa maneira, o estudo se debruçou sobre os documentos que embasam o 

programa, sempre com discussões desses e a vivência do programa na escola, com a 

finalidade de melhor entendermos o desenho do programa como um todo, assim como, 
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compreender através do interdiscurso quais eram os efeitos do Mais Educação na 

aprendizagem dos alunos pesquisados. Como um dos objetivos do estudo temos as discussões 

com base nas ideias de Charlot (2013) sobre o saber e o prazer, e a mobilização, no intuito de 

compreendermos os saberes diferentes e como o Mais Educação contribui no processo da 

mobilização dos discentes com relação a aprendizagem.  

        Com isso, a pesquisa trouxe, através do elemento de análise interdiscurso, o 

envolvimento de alunos, professores, monitores, gestoras e demais pessoas que colaboraram 

para uma maior compreensão do problema pesquisado.  

 

2.2.1 A questão da ética na pesquisa 

 

        É sabido que as pesquisas se caracterizam por apresentarem certo rigor, assim como 

ética, procedimentos metodológicos e arcabouço teórico específico (BORBA, 2004). Na 

maioria das vezes, as pesquisas provêm de cursos de graduação e pós-graduação, mas também 

de situações profissionais, com a finalidade de responder a certas indagações que os próprios 

pesquisadores/profissionais vivenciam. Dessa maneira, os resultados das pesquisas podem 

influenciar o espaço de trabalho, seja ele uma instituição escolar, uma Universidade, etc. 

        Segundo Lakatos e Marconi (1990), pesquisar se assemelha a averiguar, a fazer uma 

investigação minuciosa. Os questionamentos que as pesquisas abarcam retomam o que 

estavam tão cristalizados dentro da sociedade que impediam novos modos de sistematizar a 

organização escolar. Contudo, é preciso rigor nos dados e autores pesquisados. E é nesse 

sentido que a ética necessariamente irá mapear o estudo em questão. 

      Ainda nesse sentido, e no intuito de salvaguardar os alunos e alunas que caracterizaram a 

nossa amostra serão chamados aluno 1, aluna 2, aluna 3, aluna 4 e aluna 5. Os professores, 

gestoras, professora comunitária e monitores também mantivemos o anonimato.  

 

2.1.2 Os Procedimentos da Pesquisa 

 

        A pesquisa foi realizada no Município de Jaboatão dos Guararapes-PE, mais 

precisamente em uma escola na regional III. Uma população considerada classe média e 

média baixa, com uma grande parte dessa população beneficiária do Programa Bolsa Família. 

Com relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa explorou dados coletados durante 

as visitas ao ambiente escolar e nas entrevistas. O estudo utilizou observações e anotações em 

diário de campo, bem como o registro de imagens. 
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             As entrevistas e as observações foram iniciadas em fevereiro, mas com a finalização 

das atividades devido à falta de verba nessa escola, tivemos que findar a pesquisa no mês 

seguinte e ir em busca de uma escola que nos propiciasse continuar no mesmo objeto de 

estudo. Em junho de 2016 conseguimos a escola que nos propiciou o presente estudo e a 

pesquisa deu continuidade até dezembro do mesmo ano (com intervalo em agosto porque não 

houve atividades do programa, devido à falta de envio de verbas destinadas ao Mais 

Educação). No mais, o estudo percorreu durante o ano letivo, tanto no período das aulas, 

como das atividades do Mais Educação. Entre os entrevistados escolhidos tivemos: 02 (duas) 

gestoras, 01(uma) professora comunitária, 06 (seis) docentes, 02 (dois) monitores e 05 (cinco) 

discentes.  

 

2.1.3 A Aprendizagem como categoria utilizada para analisar os dados  

 

        Com relação a análise da aprendizagem como uma abordagem teórica social e cultural, o 

estudo, através de um aluno e quatro alunas, buscou compreender como esses discentes 

interiorizavam conceitos e aprendizados por meio da educação. Pois, a educação é um campo 

que dialoga diretamente com o campo cultural. É característica deste estudo considerar o 

aluno como um ser carregado de hábitos, conhecimentos, e professor e aluno são considerados 

iguais referente a responsabilidade com a aprendizagem. 

        Partindo do pressuposto de Charlot (2013) que há uma necessidade dos alunos se 

sentirem mobilizados a aprender, fazemos os seguintes questionamentos:  

 

1. O que os alunos buscam na escola?  

2. Como devem ser as aulas interessantes para esses alunos? 

3. O Programa Mais Educação desperta alguma mobilização para aprendizagem? 

 

        No decorrer da análise também foi usado como pressuposto que alunos e alunas são 

sujeitos pensantes, comunicativos, criadores, transformadores, realizadores de sonhos. Assim 

sendo, o estudo busca analisar um sentido de aprendizagem desses alunos, articulados a sua 

identidade cultural e não comparada as ideias de aprendizagem tradicionalmente impostas 

pelos que estão ou se dizem no topo da hierarquia do saber articulado. 

 

2.2 Elemento de análise do discurso Utilizado por Eni Orlandi: o interdiscurso como um 

dos elementos metodológicos 
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        A proposta metodológica da pesquisa usou a abordagem Análise de Discurso. Essa 

abordagem iniciou nos anos de 1960, do século XX, e se diferencia por tomar o discurso 

como seu próprio objeto.  De acordo com essa abordagem, podemos considerar que tanto a 

gramática como a maneira de se estudar a língua são diferentes em épocas diferentes e em 

diversos autores (Orlandi, 2001). E é devido as diversas maneiras de significar que os 

estudiosos começaram a apresentar interesse pela linguagem de um modo particular, dando 

origem a Análise de Discurso. 

        Assim sendo, a Análise de Discurso, como já indica seu nome, trata do discurso e não da 

língua, nem da gramática, contudo, esses temas são do seu interesse. Dessa maneira, o 

conceito do discurso se define como palavra em movimento, ou seja, o estudo que observa o 

homem falando. Esse método de análise busca compreender a língua fazendo sentido, sendo 

também parte do trabalho social amplo, constitutivo do homem e de sua história. 

        É importante observar que a Análise de Discurso não trabalha a língua enquanto um 

sistema abstrato, porém, com a língua no mundo, com os homens falando. Dessa maneira: 

 

O homem na sua história, considera os processos e as condições de produção da 

linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a 

falam e as situações em que se produz o dizer. Desse modo, para encontrar as 

regularidades da linguagem em sua produção, a análise de discurso relaciona a 

linguagem à sua exterioridade (Orlandi, 2001, p. 16). 

         

        Do mesmo modo dos estudos discursivos, a análise em curso tem como objetivo pensar o 

sentido relacionado no tempo e no espaço das práticas do homem, de modo a descentrar a 

noção de sujeito e relativizar a autonomia do objeto da linguística. Ainda nesse contexto, é 

pertinente lembrar que a Análise de Discurso considera a linguagem como algo não 

transparente. A linguagem não procura atravessar o texto para achar um sentido do outro lado, 

mas sim quer compreender como esse texto significa. 

        A Análise de Discurso foi criada pela relação entre três domínios disciplinares, que são a 

linguística, o marxismo e a psicanálise, sendo ao mesmo tempo uma ruptura com o século 

XIX. Nesse caso, em se tratando da linguística, se constitui pela afirmação da não-

transparência da linguagem, tendo como seu objeto a língua. A Análise de Discurso pressupõe 

a ideia do materialismo histórico, de que há uma realidade da história, de modo que o homem 

faz história, contudo, esta não é transparente. A Psicanálise, por sua vez, faz o deslocamento 

de homem para o de sujeito, o qual se constitui na relação com o simbólico no decorrer da 

história (ORLANDI, 2001). 
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        Assim sendo, mesmo a Análise de Discurso herdeira das três regiões de conhecimento: 

Psicanálise, Linguística e Marxismo, não é influenciada de modo servil, mas: 

 

[...]Trabalha uma noção- a de discurso- que não se reduz ao objeto da linguística, 

nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde  ao que a 

teoriza a psicanálise. Interroga a linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 

questiona o materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da psicanálise 

pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia  como 

materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele. (ORLANDI, 

2001, p. 20) 

 

        Em se tratando da Análise de Discurso não se refere apenas a transmissão de informação. 

Nesse caso, a língua não se limita a ser um código entre outros, de modo que não há 

separação entre o emissor e o receptor, muito menos que estes atuam em sequência, de forma 

que uma primeira pessoa fala, e depois outra codifica. O que acontece é que eles realizam ao 

mesmo tempo o processo de significação e não estão separados. Nesse sentido, o discurso é 

definido como efeitos de sentidos entre locutores (ORLANDI, 2001). 

        Convém lembrar, que na conjuntura intelectual da Análise de Discurso temos a noção de 

leitura em suspenso. Ao colocar a questão do sentido, a Análise de Discurso é constituída no 

espaço de modo que a linguística tem a ver com a filosofia e com as ciências sociais. Desse 

modo: 

 

Para trabalhar o sentido – definido não como algo em si mas, com ‘relação a’, 

segundo Canguilhen (1990) – a Análise de Discurso reúne três regiões de 

conhecimento em suas articulações contraditórias: a. a teoria da sintaxe e da 

enunciação; b. a teoria da ideologia; c. a teoria do discurso que é a determinação 

histórica dos processos de significação. Tudo atravessado por uma teoria do sujeito 

de natureza psicanalítica. 

(ORLANDI, 2001, p.25) 

 

        Em concordância com a abordagem sobre sentido, podemos dizer que compreender é 

saber como um objeto simbólico, podendo ser uma música, uma pintura, ou até mesmo um 

texto, realiza a produção de sentidos. Essa compreensão busca apresentar os processos de 

significação presente no texto e permiti que se possa “escutar” também os outros sentidos que 

ali estão. 

        Desse modo, Orlandi (2001) com relação ao dispositivo teórico da interpretação tanto 

recai responsabilidade para o analista, como também, na sustentação do rigor do método e no 

alcance teórico da Análise de Discurso. O analista deve atentar para a sua responsabilidade da 

formulação da questão que desencadeia a análise. Com isso, Orlandi (2001, p. 25) afirma que: 
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Cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que 

formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face a suas (outras) 

questões...Um mesmo analista aliás, formulando uma questão diferente, também 

poderia mobilizar conceitos diversos, fazendo distintos recortes conceituais.  

 

 

        É nesse sentido que se pode afirmar que a forma do dispositivo analítico depende da 

questão exposta pelo analista, assim como a natureza do material de análise além da 

finalidade da análise. 

        O interdiscurso, por sua vez, possibilita dizeres que atinge o modo como o sujeito 

significa em uma situação de discurso dada. Um outro ponto muito importante é saber que o 

dizer não pode ser considerado propriedade particular. As palavras também significam pela 

história e pela língua, de forma que o sujeito não tem controle sobre o modo pelo qual os 

sentidos das palavras/ enunciados se constituem. Dessa maneira, Orlandi (2001), apresenta 

que há um “já-dito” (um discurso já presente na sociedade) o qual possibilita um dizer tanto 

coletivo quanto particular, e sendo assim, é possível compreender como funciona o discurso, a 

sua relação com os sujeitos e com a ideologia. 

        Dessa maneira, Courtine (1984) afirma que interdiscurso é o local que se encontra os 

dizeres já ditos. Já o intradiscurso seria o que se diz num momento dado e em condições 

dadas. E é no jogo do já dito e o diferente (paráfrase e polissemia) que os sujeitos e os 

sentidos se movimentam/ se significam (ORLANDI, 2001). Com isso, é possível afirmar que 

nem os sujeitos, nem os sentidos, muito menos os discursos já estão prontos, pois, estão 

sempre em movimento constante, tanto com relação ao simbólico como na história. 

        No que se refere as condições de produção é pertinente pontuar três condições:  

1. Não há discurso que não venha a se relacionar com outros discursos; 

2. Todo sujeito tem a possibilidade de se colocar no lugar do seu interlocutor; 

3. O sujeito é constitutivo do que ele diz (na relação de forças). 

        Nesse caso, é possível concordar que na relação discursiva, as imagens constituem as 

diferentes posições. O sentido pode ser entendido como se ele não existisse em si, porém, 

através das posições ideológicas em jogo no processo histórico e social em que estão situadas 

as palavras. Ainda nesse sentido, podemos definir a formação discursiva como aquilo que em 

uma formação ideológica dada é determinada por aquilo que pode e deve ser dito. 

        É pertinente lembrar, que um dos pontos mais importantes na análise de discurso é a 

ressignificação da ideologia a partir da linguagem. E desse modo, temos que a ideologia é a 

condição para a constituição dos sujeitos e dos sentidos (ORLANDI, 2001). 
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        Assim sendo, a ideologia se apresenta como efeito da relação necessária entre o sujeito, a 

língua e a história, para que haja sentido. Segundo Foucault (1969) para que o indivíduo seja 

o sujeito do que diz depende da posição que deve e pode ocupar cada indivíduo. 

 

2.2.1 O interdiscurso como ferramenta de análise dos efeitos do Mais Educação na 

aprendizagem dos alunos pesquisados 

 

        A pesquisa apresenta como base metodológica um dos elementos da análise de discurso, 

segundo Eni Orlandi (2001), que através do aprofundamento sobre os discursos coletados, 

buscamos apreender os possíveis efeitos do Programa Mais educação na aprendizagem dos 

cinco alunos escolhidos para análise. A análise ocorreu de modo a tentar compreender a 

mensagem através da língua em movimento, sendo parte de um trabalho que envolve o 

homem, o social e a história. 

        É no estudo do diálogo entre entrevistado e entrevistador que o estudo visa elencar e 

explorar os sentidos no tempo e no espaço vivido por esses alunos, e todos que a certo modo, 

estão inseridos como fonte de dados na pesquisa. Ainda sobre o estudo desse diálogo, visamos 

compreender as novas experiências que o Mais Educação possibilitou aos estudantes 

participantes do programa e como isso se relacionou com a aprendizagem desses alunos, 

assim como seus diferentes saberes. Entretanto, sabemos que esse tipo de análise é um 

processo complexo, pois, como afirma Orlandi (2001), a língua não é algo transparente. 

        No decorrer da pesquisa será perceptível que o discurso explorado pelo presente estudo 

tem uma distância do esquema tradicional da comunicação entre emissor e receptor, pois, o 

estudo não se refere apenas a transmissão da mensagem através das falas dos entrevistados, 

porém, tenta compreender como os efeitos de sentidos entre locutores estão postos. E nesse 

contexto, compreender os possíveis efeitos que o programa em estudo apresentou, através das 

falas dos entrevistados, imagens, anotações, assim como o já dito (muitas vezes no 

interdiscurso) que não está explícito, porém, implicitamente perceptível no discurso dos 

agentes entrevistados. 

 

2.2.2 A Amostra da pesquisa  

 

O estudo abarcou entrevistas com os agentes que constituem o universo da pesquisa, 

tendo como amostra cinco discentes: (01) um aluno e (04) alunas os quais se enquadram no 

ensino fundamental I e fundamental II.   
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É conveniente citar que para a escolha dos alunos foram realizadas entrevistas com um 

total de 21 (vinte e um) discentes da escola onde foi realizada a pesquisa. Foi utilizado como 

critério: selecionar os discentes que frequentavam diariamente as atividades do programa.  

A amostra foi formada por um aluno do 5º ano, que na pesquisa será chamado Aluno 

1; duas alunas do 6º ano, chamadas de Aluna 2 e Aluna 3, e duas alunas do 7º ano chamadas 

de Aluna 4 e Aluna 5. A amostra faz parte das turmas que compõem o horário da manhã e 

realizavam as atividades do programa no período das 11h30 às 13h00. 

Os discentes tinham idade entre 11 a 13 anos, e esses serão analisados, através das 

falas nas entrevistas semiestruturadas, sobre suas experiências nas atividades do Mais 

Educação e o que essas atividades trouxeram /possibilitaram de efeitos/novidades, de modo a 

compreender se essa vivência modificou/influenciou no processo de aprendizagem desses 

discentes.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: O CONTEXTO POLÍTICO DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

3.4  As políticas educacionais no Governo Lula 

 

        O Governo Lula foi apontado como promotor de políticas sociais das camadas mais 

vulneráveis da sociedade brasileira. Nos primeiros anos de seu governo o campo educacional 

foi marcado por programas voltados à diminuição das desigualdades sociais e regionais.  

        Para entendermos melhor a criação das políticas voltadas para a educação naquele 

período, é conveniente compreender quais as influências estavam permeando a conjuntura 

social naquele momento. De um lado, um discurso de resultados, a partir das exigências dos 

organismos internacionais, e, de outro lado, o discurso do desenvolvimento social. O governo 

mantém a lógica do capitalismo, dos juros, da política econômica globalizada, mas tenta, ao 

mesmo tempo, fazer um governo que se aproxima da social democracia europeia, com 

aumentos dos investimentos públicos em políticas sociais.  
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        O discurso do desenvolvimento social esteve mais presente a partir de 2007, com a 

criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O PDE é constituído por quatro 

eixos: educação Básica, Educação Superior, Educação profissional e alfabetização. O PDE é 

composto por mais de quarenta programas e ações, dentre eles o Programa Mais Educação, e 

estabelece um plano de Metas de qualidade a serem alcançadas pelos Estados e Municípios, 

em relação a educação pública no país. Segundo o Plano de Metas:  

 

[...]O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído Pelo Decreto 

n° 6.094, de 24 de abril de 2007, tem por objetivo conjugar esforços da União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios, famílias e comunidade, em prol da melhoria 

da qualidade da educação básica. O Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação expressa o compromisso dos gestores estaduais e municipais para colocar 

em prática as 28 diretrizes do PDE, assumindo compromisso com metas 

estabelecidas até o ano 2021. Estão entre elas: a alfabetização obrigatória das 

crianças até oito anos de idade; o combate à repetência e à evasão; a promoção da 

educação infantil, entre outras.  

(CADERNO GESTÃO INTERSETORIAL NO TERRITÓRIO, 2009)  

 

        O PDE surge como um mecanismo de operacionalização do Plano Nacional da Educação 

em vigor entre 2001-2011, com base no regime de colaboração entre as esferas estaduais e 

municipais (WEBER, 2007). A educação passa a ser considerada desde a educação infantil até 

a pós-graduação, partir da noção de educação sistêmica. O Plano Nacional da Educação 

(PNE), instituído pela Lei nº 10.172/2001, retoma os questionamentos sobre a educação 

integral como possibilidade de formação integral da pessoa. O PNE vai além do texto da 

LDB, pois, expõe a educação em tempo integral como objetivo tanto do Ensino Fundamental 

como também da Educação Infantil. O PNE apresenta ainda, a ampliação progressiva da 

jornada escolar de pelo menos sete horas diárias. Convém lembrar que o Plano Nacional da 

Educação associa a ampliação do tempo escolar à vulnerabilidade: 

[...] Às crianças das camadas sociais mais necessitadas’, às “crianças de idades 

menores, das famílias de renda mais baixa, quando os pais trabalham fora de casa. 

(EDUCAÇÃO INTEGRAL: TEXTO REFERÊNCIA PARA O DEBATE 

NACIONAL. - BRASÍLIA: MEC, SECAD, 2009) 

 

        Por outro lado, também se mantém o discurso dos resultados pautado na excelência, 

qualidade e efetividade que advém do chamado “novo gerencialismo”. E nesse sentido, ocorre 

uma transformação no setor público no que diz respeito a valores e a cultura (RODRIGUES, 

2013). Esse novo discurso defende a eficiência, eficácia, autonomia e flexibilidade no intuito 

de conquistar bons resultados nos custos. Nas escolas, esse tipo de gerencialismo traz 

mudanças nos regimes escolares, principalmente nos valores e subjetividades que produzem 

novas práticas escolares (RODRIGUES, 2013). Esse discurso está presente na criação do 
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Índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), desenvolvido com o intuito de gerar 

um indicador de qualidade dessa modalidade. Esse índice mede o desempenho do sistema 

educacional em uma escala que varia de zero a dez. O índice reúne indicadores baseados nas 

notas de provas de português e matemática e ainda em dados de evasão e repetência.  

        Dentro do PDE estava um documento chamado de Plano de Metas “Compromisso todos 

pela educação” que incluía o IDEB e a elaboração do Plano de ações Articuladas (PAR) por 

parte dos entes federados. A lógica do PAR, está relacionada com o planejamento estatal e 

com o desenvolvimento. Inicialmente, era voltado para os municípios com menores notas no 

IDEB, para corrigir as desigualdades. É pertinente lembrar que o governo federal pode 

disponibilizar programas, mas os entes federados possuem autonomia e podem não aceitar. A 

adesão é grande porque programas como PAR fazem com que os municípios recebam 

assistência técnica e recursos. Assim, de acordo com o MEC, em 2008, houve a adesão de 

todos os municípios ao compromisso (OLIVEIRA, 2009).  

 

3.5 A trajetória do Programa Mais Educação e sua proposta pedagógica 

 

        O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), com início em 2007, implantado pelo 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, agregou 29 ações do MEC e era sustentado por dois 

pilares: o técnico (que advém de indicadores e instrumentos de avaliação escolar) e o 

financeiro. A educação básica contemplava 17 ações. O PAR, nesse contexto, está dentro do 

Plano de Desenvolvimento da Educação, interligado ao Plano de metas Compromisso Todos 

pela Educação, de modo a compreender que ele está vinculado a criação do IDEB e a lógica 

de metas (RODRIGUES, 2013).  

        É conveniente lembrar, que a importância dada ao IDEB está voltada para a lógica dos 

resultados, com o reforço dos conteúdos de português e matemática. Ao mesmo tempo, no 

guia de ações do PAR há inserção de outros conteúdos e da perspectiva da 

interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos. Nesse sentido, o Programa Mais Educação 

também está embasado nessa lógica ambígua, e foi criado no âmbito das ações 

complementares do Governo Federal, como uma ação no horário estendido nas escolas. O 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), operacionalizou o financiamento das ações do 

Mais Educação desde 2008, e com isso, há um desencadeamento de adesões de escolas e 

redes de ensino. Além disso, possuía uma perspectiva intersetorial, visto que a portaria 

Interministerial nº 17 de 24 de abril de 2007 (Brasil, 2007 c) instituiu o Programa Mais 
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Educação (PME) em parceria dos seguintes ministérios: Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, da Cultura, do Esporte, do Meio Ambiente e o da Educação.  

        O Programa Mais Educação é um instrumento articulador de 25 programas federais, os 

quais foram formulados pelos seis ministérios participantes. O caderno Gestão Intersetorial no 

Território (2009) ratifica que, os macrocampos contribuem para: 1. A transferência de 

recursos por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola; 2. As escolhas pedagógicas 

apresentadas no caderno Rede de Saberes Mais Educação; 3. Explicitar o potencial educativo 

dos programas ministeriais. 

        Através do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e da Secretaria de Educação Básica 

(SEB), em conjunto com o FNDE é retomado o ideal de Educação Integral, direcionando a 

necessidade de articulação de políticas públicas para contribuir com a diversidade de 

convivências, com uma experiência única e prolongada.  

        Os cadernos referência para a educação integral são três, que apresentam intenção de 

proporcionar um grande debate nacional, com a participação de todos que fazem parte do 

ambiente escolar, como também os pais, mães, assim como instituições e profissionais que 

possam/queiram contribuir para a melhoria da educação pública. A trilogia em discussão tinha 

como meta, em se tratando das políticas públicas para a educação brasileira, ampliar e instigar 

o debate de um novo paradigma de Educação Integral. Nesse sentido: 

 

[...] O primeiro caderno intitula-se Gestão Intersetorial no Território e ocupa-se dos 

marcos  legais  do Programa  Mais Educação, das temáticas de Educação Integral  e 

Gestão  Intersetorial... o  segundo  caderno,  Educação     Integral, apresenta o texto 

referência sobre Educação Integral para o debate nacional... o terceiro caderno Rede 

de Saberes Mais Educação,  sugere caminhos  para a elaboração  de  propostas  

pedagógicas  de  Educação  Integral  por   meio do diálogo entre saberes escolares e 

comunitários.”(EDUCAÇÃO INTEGRAL : TEXTO REFERÊNCIA PARA O DEBATE 

NACIONAL. - BRASÍLIA: MEC, SECAD, 2009) 

 

        O texto “Referência para o Debate Nacional” traz como discussão o tema da Educação 

Integral e em tempo integral no contexto brasileiro contemporâneo, apresentando os aspectos 

históricos, conceituais e legais. O texto também instiga as discussões desse campo 

considerado ainda em construção, abordando os saberes, currículo, aprendizagem, relação do 

meio escolar e comunitário, o tempo e o espaço na educação integral, o poder público, a 

formação de educadores e o papel das redes sociais/educativas.  

        No que se refere a formulação de uma política de educação integral é conveniente citar a 

inserção dessa temática no Sistema Nacional de Formação dos Profissionais da Educação que 
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ofertou diversos cursos por meio das universidades públicas para professores da educação 

básica. A proposta pedagógica do Mais Educação segue o ideal da educação integral, que 

compreende o ser humano como sujeito de direitos e com múltiplas dimensões a serem 

exploradas no processo de ensino-aprendizagem. E partindo desse princípio, buscou a 

inserção da educação integral, como também a ampliação de tempos, espaços e atores 

envolvidos em prol da melhoria da qualidade da educação, incluindo a necessidade de superar 

o processo de escolarização, o qual está centrado na figura da escola. Com isso, de acordo 

com o caderno Passo a Passo do Programa:  

[...] A escola, de fato, é o lugar de aprendizagem legítimo dos saberes curriculares e oficiais 

na sociedade, mas não devemos tomá-la como única instância educativa," (MOLL, J. 

CADERNO PASSO A PASSO, 2011)  

        O ideal de uma escola pública e democrática na conjuntura atual estava embasada na 

integração de diferentes saberes, espaços educativos, pessoas da comunidade, conhecimentos 

diversificados. A promoção de uma educação na perspectiva integral apresenta que a 

responsabilidade de educar não está centrada apenas na figura do professor, mas também na 

família, como em outros atores sociais, profissionais de outras áreas. Todavia, sempre sob a 

coordenação da escola e professores.  

        O ideal da educação integral dialoga com a perspectiva de uma visão de sociedade 

republicana e democrática, que visa o direito de aprender inerente ao indivíduo assim como o 

direto à vida, à saúde, à dignidade, à convivência familiar e comunitária. É prioridade do 

programa atender as escolas de baixo IDEB, que estão marcadas por grande número de 

pessoas em risco de vulnerabilidade social e que necessitam da inserção de políticas públicas 

e educacional. Assim sendo, o Mais Educação iniciou na Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) depois passando para a Secretaria de Educação Básica 

(SEB), através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

        As atividades do programa estavam organizadas em dez macrocampos, que são: 

acompanhamento pedagógico, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Direitos Humanos em 

Educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, educomunicação, investigação 

no Campo das Ciências e da Natureza, e Educação Econômica. Cada macrocampo tem 

definidas as suas atividades. Essas atividades estão organizadas do seguinte modo: 

  

 Acompanhamento Pedagógico: Letramento, Matemática, Línguas estrangeiras,  
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Ciências, História e Geografia, Filosofia e Sociologia; 

 Meio Ambiente: Com -Vidas- Agenda 21 na escola- Educação para sustentabilidade, 

Arte escolar e / ou arte Comunitária; 

 Esporte e Lazer: Atletismo, ginástica rítmica, corrida de orientação, ciclismo, Tênis de 

campo, recreação/ lazer, Voleibol, basquete, futsal, handebol, judô, tênis de mesa, 

Karatê, Taekwondo, Ioga, Natação, Xadrez tradicional, Xadrez virtual, Programa 

segundo tempo (ME); 

 Direitos Humanos em Educação: Direitos Humanos e ambiente escolar; 

 Culturas e Artes: Leitura, Banda Fanfarra, canto coral, Hip hop, teatro, danças, 

pintura, grafite, desenho, escultura, percussão, capoeira, flauta doce, cineclube, prática 

circense, mosaico; 

 Inclusão Digital:  Software educacional, informática   e   tecnologia   informação, 

ambiente de redes sociais; 

 Promoção da saúde: atividades relacionadas à saúde, como saúde bucal e prevenção ao 

uso de álcool; 

 Educomunicação: jornal escolar, rádio escolar, histórias em quadrinhos, fotografia, 

vídeo; 

 Iniciação à investigação das ciências da natureza: laboratório, feira de ciências e 

projetos científicos; 

 Educação econômica e cidadania: educação econômica e empreendedorismo, controle 

social e cidadania. 

        Com relação aos participantes das atividades do programa, esses deverão ser 

selecionados seguindo os seguintes critérios: 

 

[...] – estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem 

assistência; – estudantes que congregam seus colegas – incentivadores e líderes 

positivos (âncoras); − estudantes em defasagem série/idade; − estudantes das séries 

finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º / 5º anos), nas quais há uma maior evasão 

na transição para a 2ª fase; − estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino 

fundamental (8º e/ou 9º anos), nas quais há um alto índice de abandono; − 

estudantes de séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência. (MOLL, 

J. CADERNO PASSO A PASSO, 2011) 

 

        O Programa funcionava a partir de trabalho voluntário, com estudantes universitários 

com formação específica no macrocampo ou agentes culturais das comunidades. É 

conveniente lembrar que essa dinâmica está norteada pela lei 9.608/1998, a qual dispõe do 

serviço voluntário. A secretaria escolhe um docente, que cumpre 40 horas semanais na escola 
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onde se realiza as atividades para ser o professor comunitário. O professor comunitário 

coordenava a oferta das atividades relacionadas ao programa. Conforme a proposta do Mais 

Educação não havia uma norma pré-estabelecida para selecionar professor comunitário, 

entretanto, um dos cadernos que contém a proposta de indução a educação integral existiam 

algumas características necessárias para ser professor comunitário:  

 [...] Aquele que escuta os companheiros e estudantes, que busca o consenso e 

acredita no trabalho coletivo? − Aquele que é sensível e aberto para as múltiplas 

linguagens e os saberes comunitários? − Que apoia novas ideias, transforma 

dificuldade em oportunidade e se dedica a cumprir o que foi proposto 

coletivamente? − Aquele que sabe escutar as crianças, adolescentes e jovens? − 

Aquele que se emociona e compartilha as histórias e problemas das famílias e da 

comunidade? − Um professor assim tem um excelente perfil. (MOLL, J. CADERNO 

PASSO A PASSO, 2011) 

        É evidente que o Programa Mais Educação tinha o intuito de influenciar na organização 

curricular das escolas que possuem uma perspectiva de educação integral. O Texto Referência 

para o debate nacional, mais precisamente no subcapítulo “A instituição escolar: saberes, 

currículo e aprendizagem” apresenta a escola como um espaço social, onde se constrói 

comportamentos e valores dentro de uma perspectiva integral para ampliar a visão sobre a 

instituição escolar. Ainda de acordo com esse texto, há um lugar específico para a temática do 

currículo no debate sobre a formulação de políticas de educação integral. O texto referido 

também aborda os questionamentos sobre os conteúdos escolares e suas diversas áreas de 

conhecimento, não deixando de considerar as diferentes bases epistemológicas. Todavia, 

apesar dessas pontuações o Texto Referência não traz um aprofundamento teórico.  

        No Caderno Rede de Saberes Mais Educação: Pressupostos para Projetos Pedagógicos 

de Educação Integral apresenta como objetivo a orientação para uma proposta de educação 

integral utilizando as “Mandalas de Saberes” como método. Assim sendo, ele expõe a 

necessidade de se repensar da educação, demonstrando a importância do diálogo entre a 

escola e a comunidade. E com isso, o currículo é apontado como central nesse diálogo, sendo 

denominado como o instrumento que direcionará as práticas pedagógicas. Os 

questionamentos desse caderno recaem sobre as possibilidades de ampliação das trocas dos 

saberes distintos incluso no Projeto Político e Pedagógico.  

        É importante destacar que, apesar do programa ter sido encarado como um instrumento 

de indução a educação integral, os textos apresentam fragilidade tanto sobre um referencial 

teórico, pois não há uma discussão embasada em um referencial sólido, assim como, na 

grande fragilidade da junção da grade do Programa Mais Educação e da grade do ensino 

regular.  
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É importante destacar que o Governo Lula reconheceu, em parte, a necessidade de ampliação 

dos tempos e espaços educativos. Muito embora não tenha reconhecido a necessidade de se 

criar uma política universal para atender a todas as escolas. Mesmo assim, é perceptível que 

essa ação indutora ainda foi insuficiente para a consolidação de uma política nacional.  

 

3.6  O Novo Mais Educação: prática pedagógica e as mudanças em relação a antiga 

proposta 

 

        É pertinente apresentar que o Programa surge com uma nova fase logo após um período 

histórico, político e social bastante conturbado, com grandes mobilizações contra e a favor do 

governo Dilma Rousseff, que é afastada do mandato, por 61 votos a favor e 20 contra, no dia 

31 de agosto de 2016, que concretizou o tão conturbado impeachment. Depois do 

impeachment intitulado Golpe de estado por uma boa parte da população, o país passou/passa 

por sérias e graves reformas, dentre elas está também o Programa Mais Educação.  

        Com a tomada do poder de forma ilegal por Michel Temer, anteriormente vice da Ex- 

presidenta Dilma, o até então deputado federal José Mendonça Bezerra Filho (DEM-PE), que 

já tinha governado o Estado de Pernambuco toma posse como novo Ministro da Educação. 

Durante o processo de impeachment o Deputado e agora Ministro se posicionou contra o 

governo Dilma, e obteve a liderança da oposição na Câmara dos deputados.  

        Como atual secretária Executiva do MEC, temos a Maria Helena Guimarães Castro, que 

retoma a ideia política do governo de Fernando Henrique Cardoso. Nesse caso, temos uma 

equipe que se volta para a reforma do ensino médio, deixando de lado o ensino fundamental. 

E é nesse contexto político que o Mais Educação passa por modificações legais e seus 

direcionamentos bastante específico para as disciplinas de português e matemática.  

        De acordo com a portaria de nº 1.144 de 10 de outubro de 2016 é instituído o novo 

Programa Mais Educação, que tem como finalidade a melhoria da aprendizagem em língua 

portuguesa e em matemática no ensino fundamental. Conforme publicado em diário oficial, o 

Ministro de Estado da Educação, no uso de suas atribuições, considera no capítulo I, que trata 

dos Objetivos, em seu art. 2, apresenta que: 

 

[...]O programa tem por finalidade contribuir para a: I- alfabetização, ampliação do 

letramento, melhoria do desempenho em língua portuguesa e em matemática das 

crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico; 

II- Redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho 
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escolar; III- melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino nos anos iniciais e 

finais e; IV- ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

                                      (DIÁRIO OFICIAL, p. 23, 2016) 

 

        Dentre as mudanças ocorridas no programa é conveniente citar a ênfase dada à questão 

da melhoria de língua portuguesa e matemática, dando margem para uma educação 

centralizadora, ao passo que prioriza as disciplinas do currículo formal. É certo que com 

relação as diretrizes do programa, ainda permanece a finalidade de priorizar as crianças, 

adolescentes e jovens do ensino fundamental, os quais vivem em maior risco e 

vulnerabilidade social, assim como as escolas com menores índices educacionais. 

        O Ministério da Educação (2016) ratifica com o Novo Mais Educação que a prioridade 

da educação não estaria embasada na importância de enxergar a pessoa/estudante como um 

ser integral, mas que embora os alunos possam participar das demais atividades, a prioridade 

seria a língua portuguesa e a disciplina de matemática. Nesse sentido: 

 

[...] turmas de acompanhamento pedagógico em português e matemática deverão ser 

compostas de até 20 (vinte) estudantes...turmas das demais atividades de livre 

escolha das escolas nos campos das artes, cultura, esporte e laser deverão ser 

compostas de até 30 (trinta) estudantes. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016) 

 

        É possível observar a mudança quanto os atores do programa, que nesse caso o MEC 

apresenta: coordenador, articulador da escola, mediador da aprendizagem, facilitador. O 

coordenador será indicado pela Secretaria (municipal, estadual ou distrital de educação), e 

fica sob sua responsabilidade a implantação do programa e seu monitoramento. 

        O articulador pode ser considerado o anteriormente coordenador pedagógico, podendo 

ser um professor, e que preferencialmente seja lotado na escola onde será realizada as 

atividades do programa e cumpra um horário no mínimo de 20 (vinte) horas. O mediador é 

um dos novos atores do programa, que terá sob sua responsabilidade as atividades de 

português e matemática, em articulação com os professores do currículo formal, utilizando 

tecnologias e metodologias complementares. Ao mediador é atribuído 10 (dez) turmas no 

máximo, sendo as atividades consideradas de natureza voluntária, conforme a Lei 9.608.  

        Já o facilitador é responsável pelas atividades escolhidas pela escola no campo das artes, 

cultura, esporte e lazer, que contempla sete horas de atividades.  O Novo Programa Mais 

Educação também apresenta explicitamente valores referentes ao ressarcimento dos que 

trabalham nas atividades do programa, sendo tabelados conforme a seguir: 
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Quadro 2-  Valores de Referência do Novo Mais Educação 

Atividade / Plano de atendimento Escolar Carga horária Valor (R$) 

Acompanhamento Pedagógico (urbano) 15 h 150,00 (mensal) 

Atividade livre escolha (urbano) 15 h 80,00 (mensal) 

Acompanhamento Pedagógico (urbano) 5 h 80,00 (mensal) 

Por aluno informado (urbano/rural) 15 h 15,00 (por adesão) 

Por aluno informado (urbano/rural) 5 h 5,00 (por adesão) 

Escolas rurais ------------------ 50%   > urbana 

 Fonte: Ministério da Educação (Out/ 2016) 

 

        Embora o programa apresente mudanças que direcionem o objetivo dessa política, de 

modo a nortear suas metas principalmente para as atividades do acompanhamento pedagógico 

(língua portuguesa e matemática), é explanado que a principal meta do Mais Educação 

continua sendo a indução da educação integral. Todavia, é importante analisar o que se 

encontra tão evidente nessa lógica, que passa despercebido, que é o retorno/ continuidade de 

não pensar no estudante/pessoa como um ser integral, dotado de diferentes saberes, e que 

esses saberes devem ser considerados. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: O CONTEXTO DA POLÍTICA LOCAL 

 

4.1 A política Educacional em Jaboatão dos Guararapes-PE 

 

        É sabido que o contexto e os textos que envolvem as políticas públicas são diretamente 

influenciados pela cultura hegemônica. Assim sendo, a política educacional atual está 

relacionada a questão da qualidade da educação. 

        Como se sabe, foi no governo de Luís Inácio Lula da Silva que nasceu o plano de Metas 

Compromissos Todos pela Educação, decreto 6094, em 2007. Desse modo, surge o discurso 

da educação de qualidade como direito, e para isso houve uma necessidade de se criar 

indicadores que pudessem medir a qualidade. Com isso, o discurso da defesa de igualdade de 

oportunidades se torna cada vez mais forte.  
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        Com base na lógica desenvolvimentista, a educação é vista como um instrumento que 

conduz à igualdade de oportunidades. Contudo, sabe-se que o discurso da educação como 

possibilidade de inserção é recente, pois, as questões políticas relacionadas a educação 

giravam em torno do acesso à educação. 

        Nesse sentido, o Programa Mais Educação surge como uma política pública do Governo 

Federal, tendo como base o discurso de desenvolvimento social. Todavia, é sabido que 

sempre existiram diferenças do contexto do texto político e o contexto da prática da política, 

devido às relações de interesses que estão permeando entre os contextos. Entretanto, essa 

política visa criar uma política em regime de colaboração entre os entes federados (BRASIL, 

2007). Desse modo, a política foi articulada ao governo Lula, inserida no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual abarca quase todos os programas federais 

desenvolvidos pelo MEC. 

        O município de Jaboatão dos Guararapes aderiu em 2007 ao Compromisso todos pela 

educação, devido interesse nos recursos (RODRIGUES, 2010). Nesse mesmo ano foi 

elaborado o Plano de Ações Articuladas (PAR), composto pelo dirigente municipal da 

educação, técnicos da secretaria municipal da educação, representantes de diretores de 

escolas, assim como, de professores, técnico-administrativos, coordenadores, supervisores, 

conselho escolar e municipal de educação, além do sindicato. 

        Segundo as informações da Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes, a maior 

fragilidade do município é a infraestrutura das escolas. A gestão municipal, por sua vez, 

mesmo convivendo com várias dificuldades, dentre elas a sucessão de prefeitos com práticas 

patrimonialistas, graças à atuação do conselho municipal estão ocorrendo discussões que 

envolvem as questões de gestão democrática (RODRIGUES, 2010). 

        Desde 2000 o Conselho Municipal de Educação (CME) foi consolidado por iniciativa 

civil e atualmente, é reconhecido pela secretaria municipal de educação e é chamado para 

participar sobre as tomadas de decisões. Contudo, as escolas apresentam dificuldades para 

compreender qual a função do conselho municipal e a do conselho escolar. 

        Em cada unidade escolar há uma unidade executora CISE (Conselho de Integração 

Sócio-Educacional). O CISE foi criado com a finalidade de decidir como devem ser gastos os 

recursos recebidos pelas escolas. No governo Lula também houve a reformulação do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que foi criado em 1995, com transferência de 

recursos para as escolas através do FNDE (Fundo Nacional para Desenvolvimento da 

Educação). Nessa reformulação está incluído o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), assim como outras ações que envolvem a questão da “qualidade”, proporcionando a 
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apresentação de recursos a serem destinados a projetos. Esses projetos precisam apresentar 

diagnósticos e metas, sendo estes possíveis de serem acompanhados por prestações de contas. 

Em 2009 Jaboatão dos Guararapes iniciou o PDE escola em 43 Escolas do município. Desse 

modo: 

 

[...]A implantação do PDE e o gasto da verba pela escola é acompanhado pela 

secretaria de educação da cidade através de assessores, sendo cada um responsável 

por acompanhar entre 6 e 10 escolas com o objetivo de exigir a prestação de contas, 

e prestar assistência técnica e pedagógica. Em tese, esta assistência tem por objetivo 

orientar as escolas na escolha de materiais didáticos, tecnologias e mobiliário, para 

garantir que sejam adequadas às necessidades da escola e dos alunos. Com a 

mudança na gestão do município em 2009, apesar da continuidade da política, a 

equipe de acompanhamento das escolas mudou. No caso de Jaboatão com a saída do 

Secretário, ainda na gestão anterior iniciou a desestruturação do planejamento 

previamente desenvolvido. As pessoas que coordenavam o processo eram indicadas 

pelo então secretário e saíram junto com ele. Apenas uma pessoa da gestão anterior 

continuou (por ser concursada), sendo ela a detentora das informações relativas ao 

PDE. Estas descontinuidades dificultaram o acompanhamento das escolas pela 

secretaria de educação [...]  (SOUZA, GLEICIANE. 2012) 

 

        Nesse sentido, a nova gestão da secretaria nesse período ficou impossibilitada de levantar 

dados sobre a política daquele momento e seus efeitos. O PDDE apesar de ser insuficiente 

para suprir as necessidades das escolas do município, contribui para diminuir as dificuldades 

existentes, pois, infelizmente, as gestões escolares do município de Jaboatão não percebem a 

secretaria como um órgão de apoio. O que acontece é que ao invés de solicitarem auxílio do 

órgão competente para uma tal necessidade, a gestão prefere pedir auxílio aos próprios 

agentes escolares, professores e a comunidade, criar parcerias de iniciativa privada ou até 

mesmo solicitar a contribuição dos pais ou responsáveis dos alunos. 

        Segundo a Secretaria Executiva de Educação de Jaboatão dos Guararapes (2014), o 

Programa Mais Educação tem como foco a proteção integral de crianças, adolescentes e 

jovens, com articulação entre família, escola, sociedade civil, posto de saúde, conselho tutelar 

e comunidade. Nesse caso, a secretaria do município ratifica que para a educação se tornar 

integral se faz necessário que a comunidade seja um espaço semelhante a sala de aula. 

        Assim sendo, a secretaria apresenta o município com dois grandes desafios: 

1. A intersetorialidade entre o poder público, a escola e a comunidade; 

2. A interdisciplinaridade entre os saberes escolares, os saberes comunitários e o 

currículo formal. 

        No município de Jaboatão dos Guararapes cada escola é composta por dois gestores. 

Com relação a escolha dos diretores, são realizadas eleições diretas na comunidade escolar. 

Em algumas escolas de Jaboatão dos Guararapes há as atividades do Programa Mais 
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Educação, contudo, essas atividades se resumem a atividades artísticas, de letramento e 

esportiva. Entretanto, a política do programa possui vários macrocampos, os quais em 

conjunto possibilitam ao aluno um caminho para uma educação integral. 

        O Município em 2014, apresentava um total de 114 escolas com atividades do Mais 

Educação, com um número de 24 mil alunos participantes num total de 43 atividades 

diferentes. As atividades estão inseridas nos seguintes macrocampos: acompanhamento 

pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, Direitos Humanos em Educação, Cultura e Artes, 

Cultura digital, Promoção da saúde e Educomunicação. Nesse sentido, o discurso da secretaria 

de Educação de Jaboatão contradiz o que a pesquisa de Souza (2012) apresenta, nesse 

contexto, o estudo afirmou que as atividades do Mais Educação no município se resume ao 

acompanhamento pedagógico, esporte e artes, dados esses que são semelhantes aos dados da 

atual pesquisa, que estão apresentados na sequência do estudo. 

        Ainda segundo a secretaria de Jaboatão, os alunos permanecem na escola por mais três 

horas de atividades pedagógicas (sem contar com o horário de almoço/banho e descanso 

quando oferecidos). Ainda segundo a Secretaria de Educação do município as atividades têm 

um professor comunitário que provoca a articulação com o currículo da escola e com a 

comunidade. As práticas também podem ser desenvolvidas por estudantes universitários ou 

agentes comunitários, contudo, devem sempre estar sob a coordenação do professor 

comunitário. 

        Entretanto, mais uma vez, agora com base na pesquisa atual aqui em curso, foi verificado 

que as atividades não duram por mais três horas.  Na escola onde foi realizada a pesquisa, os 

alunos que participavam das atividades permaneciam por mais duas horas, contando com o 

horário de almoço. 

        De acordo com as informações repassadas no Colóquio realizado pela Fundação Joaquim 

Nabuco em 2016, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilização Social 

(SEDEMS) apresentou que em 2016 o município tinha um total de 10 escolas de tempo 

integral. Ainda segundo a secretaria com relação a qualificação e avanços da Educação 

Integral em Jaboatão dos Guararapes temos os seguintes dados:  

 Aprovação: 98,6%; 

 Reprovação: 0,65%; 

 Evasão: 0,75%; 

 Melhores resultados nas avaliações externas: IDEB e SAEPE. 
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        Com relação a efetivação do princípio da educação integral e integrada em Jaboatão dos 

Guararapes, é possível, conforme a SEDEMS (2016) apontar os seguintes pontos: 

 Superação do paralelismo turno e contra turno; 

 Qualificação do processo educacional com oportunidades diversificadas de 

oportunidades; 

 Promoção da participação da comunidade na escola e da escola na comunidade; 

 Valorização da cultura como princípio educativo; 

 Transversalidades das políticas públicas (o estudante dentro de um fazer educativo 

integrado); 

 Estabelecimento de parcerias com empresas privadas e ONG´s; 

 O desenvolvimento de valores e atitudes. 

        É sabido que o acompanhamento pedagógico, segundo o manual operacional de 

educação integral (2014), é atividade obrigatória para os alunos cadastrados, devendo ser uma 

continuidade curricular, segundo a Secretaria Executiva de Jaboatão (2014). Entretanto, como 

será apresentado com mais detalhe no tópico específico, que trata do discurso da professora 

comunitária, não foi possível observar durante as visitas realizadas na escola essa atividade, 

pois, toda vez ocorriam imprevistos, pelo menos era o que informava tanto a gestora escolar, 

como também a professora comunitária e o monitor de artes/dança. 

 

4.2 A Escola onde se concentrou a pesquisa 

 

          A escolha da escola estava de fato relacionada ao interesse em realizar a pesquisa na 

Regional III.  Um dos principais motivos para a escolha dessa escola foi, primeiramente, 

devido a escola anteriormente escolhida suspender as atividades do programa Mais Educação, 

como também, porque a nova escola escolhida estava realizando as atividades no horário 

estendido normalmente. 

         A escola em estudo está localizada no município de Jaboatão dos Guararapes-PE, 

município este dividido em sete regionais. Esses bairros são classificados como classe baixa e 

média baixa, com uma grande concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família, 

conforme o CRAS Curado, em uma entrevista realizada em 2011, para fins do trabalho de 

conclusão de curso intitulado: Análise do impacto do Programa Bolsa Família na 

aprendizagem dos alunos beneficiários, no município de Jaboatão dos Guararapes, na área da 

Regional III.   
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         A escola anteriormente era da esfera estadual e em 2013 se municipalizou e aderiu ao 

Programa Mais Educação em 2014. Segundo uma das gestoras, a escola abarca o ensino 

fundamental do 5º ao 9º ano e possui um total um pouco a cima de 370 alunos, porém, 

frequentando um total de trezentos e quarenta e oito alunos, tendo 100 alunos participando das 

práticas no Mais Educação.  

        Quanto à estrutura, se constatou que a escola possui um total de: 

 Sete salas de aula; 

  Seis banheiros (sendo dois banheiros femininos, dois masculinos, um banheiro para 

professores e um banheiro para os funcionários); 

 Uma sala da diretoria que serve também como secretaria,  

 Uma sala de professor; 

 Um espaço de guardar livros; 

 Uma quadra; 

 Um pátio; 

 Uma cozinha; 

        Não há biblioteca, existe apenas um lugar, muito pequeno, podendo ser chamado de um 

pequeno corredor onde se arquiva alguns livros didáticos. 

        Ao ser questionado sobre aparelhos eletrônicos da escola foram citados: 

 Uma TV; 

 Um som. 

        De acordo com uma das gestoras escolar o Programa Mais Educação na escola em 

estudo compõe as seguintes atividades: acompanhamento pedagógico, dança e atividades 

esportivas. Os alunos para participar necessitam que os pais entrem em contato com a escola e 

autorizem a presença dos alunos nas práticas do Programa. 

        Em conformidade com as falas das gestoras, a escolha da gestão nessa escola é através 

do processo democrático, com a participação da comunidade. Todavia, ao analisarmos o 

discurso da gestão encontramos uma restrição do que se compreende como gestão 

democrática, pois, de acordo com o discurso de uma das gestoras, a escola era considerada 

democrática devido a existência de reuniões bimestrais com pais dos alunos, gestão e 

professores, e todos na reunião apresentavam suas opiniões, tornando o processo escolar uma 

gestão democrática. 

        Contudo, segundo Paro (2016) toda vez que se pensa em uma gestão democrática na 

escola pública básica, com a participação efetiva dos pais dos alunos, gestão, professores e 
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funcionários, esse pensamento acaba por se tornar algo utópico. Todavia, isso não significa 

que uma escola não possa chegar a caminhar num processo democrático. É na medida que se 

percebe como utópico, que se deve tomar consciência das condições e contradições do 

processo escolar, no intuito de criar possibilidades para a construção de um projeto de 

democratização no interior da escola. Ao partir para uma explicação com base nas ideias de 

Foucault, em A ordem do Discurso, pode-se a firmar que gestão democrática pode ser 

compreendida como uma ideia de verdade. 

        Ao retornar sobre o conceito de gestão democrática com embasamento em Vitor Paro, 

por exemplo, é perceptível que se trata de um processo amplo, com participação e 

conscientização de todos nas decisões.  

        Existe também na escola onde ocorreu a pesquisa o Projeto Busca Ativa, esse projeto 

existe desde 2015 nessa escola, e tem por finalidade encontrar um meio de diminuir a evasão 

escolar. A família dos alunos faltosos recebe a visita de um motoqueiro enviado pela escola 

para obter informações com os pais ou responsáveis sobre os alunos e alunas, sendo os pais 

intimados a comparecerem na escola. Os pais ao comparecerem na escola assinam que estão 

cientes da situação dos seus filhos e filhas. Caso as faltas continuem os nomes dos alunos 

faltosos seguem para o Conselho Tutelar. 

        A escola possui duas gestoras, como é de costume em Jaboatão dos Guararapes. Uma das 

gestoras da escola em estudo possui Especialização em psicopedagogia e a outra em Gestão 

Escolar e Psicopedagogia. Entretanto, apenas uma delas participou de curso de 

aperfeiçoamento em Educação Integral. 

        Com relação ao Programa Mais Educação, a escola já tinha sido convidada a realizar o 

programa desde 2013. Todavia, a gestão anterior não considerava o programa interessante, 

segundo uma das gestoras. Ainda segundo esta, quando a Secretaria de Educação convidou a 

gestão atual para concretizar a proposta do Programa Mais Educação a gestão atual aceitou.  

        De acordo com as informações obtidas através da gestora 2, não foi difícil para a gestão 

atual colocar o programa em funcionamento, pois, ela já tinha sido professora comunitária do 

Programa Mais Educação durante quatro anos em uma outra escola do próprio Município e 

por isso conhecia um pouco sobre a dinâmica do programa. Por já possuir uma experiência 

com o programa, ficou mais fácil organizar o mecanismo do Mais Educação na escola. Nesse 

sentido, a parte de gerenciamento do programa foi fácil, porém a parte burocrática deu um 

certo trabalho, conforme afirmado em entrevista. Ainda segundo uma das entrevistadas, o 

programa é bem interessante, é maravilhoso, e faz com que a escola seja mais dinâmica. 
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        A gestão também apresentou que as atividades do programa eram discutidas através do 

Conselho Escolar, que realizava reuniões anualmente. Há também reuniões bimestrais do 

conselho de classe, e que geralmente colocam em pauta questões referentes aos efeitos das 

atividades do Mais Educação na aprendizagem dos alunos. 

        No que se refere a verba direcionada ao programa, sempre chega na escola de modo 

precário, pois, as atividades em 2016 foram realizadas com os recursos do ano de 2014. 

Conforme as gestoras, por volta do mês de julho, em uma das entrevistas, informaram que os 

materiais estavam chegando ao fim e ainda não havia uma previsão de quando a verba iria 

chegar. Entretanto, é sabido que o programa é direcionado à diminuição da vulnerabilidade 

social de crianças e jovens, assim como a ampliação do tempo desses alunos dentro do espaço 

escolar. 

        De acordo com a fala de uma das gestoras, assim como, em visita à escola, foi possível 

afirmar que a escola realizava as atividades do Mais Educação da melhor maneira possível, 

utilizando ao máximo da estrutura física e materiais, sendo esses bastante limitados. Contudo, 

a escola não possui um refeitório e, principalmente, não havia banheiro com chuveiro. 

 

Figura 1- Pátio da escola 

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

 

Figura 2- Corredor principal da escola 



71 
 

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

        Durante as visitas a escola, foi possível observar no espaço escolar vários trabalhos de 

alunos e alunas, assim como os cartazes confeccionados pela gestão escolar, influenciando o 

corpo discente sobre a necessidade de uma cultura de paz. Nesse sentido, podemos observar 

nos cartazes abaixo: 

Figura 3- Cartaz confeccionado por alunos-1 
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Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

 

 

 

 

Figura 4- Cartazes confeccionados por alunos-2 

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 
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Figura 5- Cartaz Confeccionado pela gestão da escola-1 

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

Figura 6- Cartaz Confeccionado pela gestão da escola-2 

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

Figura 7- Cartaz Confeccionado pela gestão da escola-3 

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

Figura 8- Cartaz Confeccionado pela gestão da escola-4 
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Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

Figura 9- Cartaz Confeccionado pela gestão da escola-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 
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Figura 10- Cartaz Confeccionado pela gestão da escola-6                     

 

Fonte: Dados da Autora (2016) 

 

        Os últimos dois cartazes fazem referência ao campeonato durante as olimpíadas mundial 

em 2016, contribuindo para influenciar na aprendizagem, no comportamento e na maior 

harmonia dentro e fora da escola. Os alunos, por sua vez, também foram motivados a elaborar 

cartazes com o tema da paz, como já expostos acima. 

        Desse modo, ao fazermos uma análise a partir do interdiscurso é perceptível que tanto os 

cartazes elaborados pelos alunos como também os elaborados pela gestão da escola 

apresentaram um discurso “já dito” da UNESCO sobre a cultura de paz. Assim sendo, como 

afirma Eni Orlandi (2001) é comum no interdiscurso encontrar um dizer que possa ser tanto 

individual como coletivo. 

        Observamos também nesse contexto, que a paz foi utilizada como um caminho 

ideológico para a melhoria da harmonia no ambiente escolar. Com isso, o discurso da cultura 

de paz é inerente a um saber criado da relação entre sujeito, língua e história. Relação essa 

que possibilita a constituição de sujeitos e sentidos (ORLANDI, 2001).  
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4.3  Os alunos entrevistados e suas aprendizagens 

 

        Nesse tópico abordamos os discursos dos alunos, relacionando essas falas para a 

compreensão de como eles observavam/vivenciavam os efeitos do Mais Educação na 

aprendizagem. Como já dito anteriormente, usamos o interdiscurso, um dos elementos de 

análise metodológica utilizado por Orlandi (2001), e também analisamos as falas partindo do 

ponto de vista teórico de Charlot (2013) sobre aprendizagem. Assim sendo, serão 

apresentadas nesse tópico as falas dos cinco alunos considerados a amostra da pesquisa. Dessa 

maneira, as falas foram analisadas de modo a explanar o que já está dito e considerado dentro 

de um contexto conjuntural político, social, econômico e cultural. Porém, as falas apresentam 

um discurso com tanta propriedade pelo discente que se torna uma ideia naturalizada, e que 

passa a ser despercebida como um discurso coletivo. 

        Nesse contexto, serão apresentados, inicialmente, os discursos relacionados a questão 

familiar. Desse modo, ao serem instigados a falarem sobre sua vida familiar e social (no que 

se refere ao lazer, e ao que fazem fora da escola) alguns deles apresentaram que: 

 

Aluno 1: “ Eu moro com minha mãe, meu padrasto e dois irmãos...nos finais semana eu saio 

com minha irmã, brinco de vídeo game...” 

 

Aluno 2: “Eu moro com minha mãe, meu pai e meus irmãos ... no meu tempo livre vou à casa 

de minhas amigas. ” 

 

Aluna 3: “ Eu moro com minha mãe, meu pai e dois irmãos...nos finais de semana eu passeio 

com minhas amigas. ” 

 

Aluna 4: “Moro com minha vó, meu tio e dois irmãos...” 

 

Aluna 5: “Eu moro com meu padrasto e minha mãe...no meu tempo livre eu brinco, fico no 

celular, jogando, ou com algumas amigas...” 

         

        No discurso teórico, em capítulo anterior, foi possível observar os posicionamentos de 

autores como Bourdieu (1975), Lahire (1997) e Charlot (2013), que apresentaram em seus 

pontos de vista teórico, a importância da família no sucesso da aprendizagem. A Teoria da 

Reprodução defendida por Bourdieu (1975) desenvolveu a ideia de que o aluno é percebido 
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com base na sua posição social e não nas atividades realizadas pelos alunos. Bourdieu(1975) 

não estava preocupado com estudos direcionados às atividades escolares, na verdade ele 

estava preocupado com as funções sociais da escola e suas influências no processo social. 

        Ao revisar as ideias de Lahire (1997) sobre a aprendizagem ele deixa evidente que é 

importante levar em conta tanto as questões familiares como as escolares. Charlot (2013), por 

sua vez, apesar de concordar com Lahire (1997) apresenta que é conveniente considerar o 

espaço familiar e o escolar, todavia, esse autor dá bastante ênfase às questões do interior da 

escola, das atividades escolares. 

        Os alunos entrevistados apresentaram que apenas a aluna 4 não mora com os pais ou 

apenas um dos pais. Os demais discentes entrevistados moram pelo menos com um dos pais e 

outros membros que compõe a família, como irmã/ irmão, tio/tia e até mesmo padrasto.   

        Apresentaram também que quando faz um lazer que envolve a família, ocorre apenas 

com um ou dois membros da casa, mas em momento algum relatam reuniões e conversas 

constantes que envolvam todos os membros residentes na mesma casa. Sem contar que alguns 

dos pais trabalham, outros vivem ou com a mãe ou com o pai.  

        A pesquisa observou que há, pelo menos nos dados coletados, o que não podemos 

ratificar como um fato generalizado, uma ligação entre a estrutura familiar e como esse aluno 

se apresenta no seu processo de ensino e aprendizagem, pois, o estudo traz que dentre os 

cinco alunos observados apenas a aluna 4 não usufrui da presença de seus pais dentro do lar, 

sendo essa, coincidentemente, quem não conseguiu adquirir conhecimentos e desenvolvê-los, 

de modo que não obteve sucesso durante o ano letivo de 2016. 

 

4.3.1 A Socialização 

 

       A partir das falas de alunos e professores surgiu de forma veemente questões relativas as 

mudanças nas relações entre os alunos. Não é exatamente o foco da pesquisa, mas nos pareceu 

interessante relatar alguns aspectos que podem, de alguma forma, incidir sobre o prazer no 

processo de aprendizagem. Sendo escola, uma instituição social em que ocorrem diversos 

processos de socialização (DURKHEIM, 1983), trata-se de um aspecto específico que se 

refere a socialização. O que foi dito é que a participação no Programa propiciou uma mudança 

na maneira de se relacionar com os outros. De acordo com SETTON (2008), a socialização 

pode ser entendida como as relações indissociáveis entre o indivíduo e a sociedade, assim 

como, práticas de culturas que se entrelaçam. Dessa forma, a socialização passa a ser 
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considerada uma forma do indivíduo dar conta de sua maneira de ser e estar no mundo tanto 

individualmente como coletivamente. 

        Ao serem questionados sobre a convivência no ambiente escolar foram apresentadas as 

seguintes falas: 

 

Aluno 1: “Gosto muito de vim para a escola... pelos amigos 

 

Aluna 2: “ Eu tenho amigos...”  

 

Aluna 4: “Melhorei mais no comportamento...aprendi a respeitar o próximo...” 

 

        Relataram ainda as dificuldades que eles encontram na sala de aula (no horário regular), 

no ambiente escolar. Dentre os cinco alunos acompanhados, dois deles ratificaram que: 

 

Aluno 1: “Tenho dificuldade de conversar com alguns colegas de classe, como também em 

casa. ” 

 

Aluna 3: “ ... Porque eu sou baixinha... foi muito difícil... mas eu superei porque não iria 

adiantar nada eu ficar chorando, triste...iria continuar (o bullying) se eu ficasse assim 

(triste)...” 

 

        Assim sendo, os discursos dos alunos nos fazem remeter aos Cadernos CENPEC (2006) 

que nos apresentam que o sujeito deve ser percebido como um ser multidimensional, e que 

devemos dar importância também ao sujeito enquanto ser de relações. Conforme o caderno 

Caminhos para elaborar uma proposta de educação integral em jornada ampliada 

(SEB/MEC, 2011), com base no ideal de uma educação integral, a escola necessita de um 

projeto educativo em conjunto, de forma que a comunidade escolar tenha a cooperação de 

estudantes, pais, professores, membros da comunidade que a escola está inserida, como 

também a gestão escolar.  

Esse contexto também nos remete à pesquisa realizada pela Fundação Joaquim Nabuco 

(FUNDAJ) em 2016, intitulada:  Pesquisa de Avaliação de resultados da gestão e práticas 

pedagógicas do programa mais educação no território nacional relatório final, que nos 

apresentou no tópico 9 (nove) a visão dos alunos sobre o programa.  
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        A pesquisa mencionada acima afirma que do total de 1.231 alunos entrevistados, 80,1 % 

consideraram um aumento em seu círculo de amizade, assim como 42,3 % obtiveram uma 

melhora no convívio social e no relacionamento. Segundo o relatório da FUNDAJ as 

atividades em sala de aula, como também as do programa possibilitam os discentes se 

reconhecerem e se situarem no mundo através tanto do seu olhar sobre si, como também 

através do olhar do outro, apesar das limitações que o programa enfrenta nos espaços 

escolares. 

        Ao voltarmos ao caderno acima citado, convém lembrar que o conceito de educação 

integral apresenta a necessidade que a escola tem de dialogar com as outras instituições 

sociais, a fim de que o processo de ensino aprendizagem não siga caminhos paralelos em 

relação às instituições, mas que possam traçar e dar as mãos, construindo assim uma 

comunidade educadora e promissora. Dessa maneira, é pertinente e de extrema importância 

compreender através das falas dos discentes como se dá, primeiramente, o processo de 

interação familiar, como já foi questionado acima. 

         Alguns dos alunos apresentaram dificuldade de relação com os colegas, em participar 

das atividades em sala de aula, etc. E nesse entremeio, alguns professores apontam o Mais 

Educação como um canal positivo para que os alunos conquistem um bom relacionamento 

não somente entre eles dentro da escola, mais também fora dela. 

        Durante as entrevistas foi possível captar na maioria das falas que o comportamento dos 

alunos e alunas melhorou bastante, tanto em relação as atividades, mas também no que se 

refere ao convívio com os alunos e professores dentro da sala de aula. A evidência da política 

de paz tão explícita nos cartazes, expostos no decorrer da pesquisa, possibilitam afirmar, que 

houve momentos nas atividades do Mais Educação para se pensar e dialogar sobre uma 

melhor forma de convivência, combatendo através de materiais didáticos e conversas, o tema: 

mau comportamento.  

 

4.3.2 A Aprendizagem dos alunos pesquisados 

 

        Os discursos dos discentes têm uma similaridade com a ideia de Charlot (2013) que 

ratifica a intrínseca ligação do aprender com o prazer. Charlot (2013) apresenta que para que 

haja aprendizagem ela necessita ser desejada e que somente assim se concretiza uma atividade 

intelectual. 

        Os discentes ao serem questionados sobre o desejo de ir à escola responderam que: 
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Aluno 1: “Gosto muito de vim para a escola... pelos amigos, gestoras, professores e também 

pelas atividades...” 

 

Aluna 2: “ Eu tenho amigos, gosto de estudar... de aprender mais...” 

 

Aluna 4: “... é... porque é bom, a gente aprende várias coisas...” 

 

        É importante também observar que as falas remetem a questão da socialização, da 

interação com o outro, assim como a oportunidade de aprender não somente o conteúdo 

escolar, mas outros saberes que são apontados como “aprender outras coisas”.  Essa discussão 

tem uma ligação teórica com o conceito de aprendizagem já mencionado em tópico anterior, 

ao passo que o aprender é entendido como inerente às questões políticas e ideológicas, que de 

acordo com Freire (1996) uma das práticas educativa crítica se dá pela promoção de 

educandos e sua relação com os outros educandos, assim como destes com o professor.  

        Os discursos das alunas 2, 3 e 5 nos remetem a ideia de profissionalização, conforme 

descritos abaixo: 

 

Aluna 2: “Só com os estudos é que se pode ser alguém na vida. ” 

 

Aluna 3: “Gosto de estudar...para se formar, ir a faculdade, trabalhar bem (em um bom 

emprego) e ter uma boa educação. ” 

 

Aluna 5: “Gosto de ir para escola para aprender, para ser alguém na vida...” 

 

        Nessas falas foi perceptível captar qual a principal finalidade da aprendizagem para esses 

alunos, de modo que o desejo de aprender aparece no discurso (não dito explicitamente, mas 

subentendido) como o da linguagem da sociedade vigente, o discurso sobre a 

profissionalização, de formação para o mercado, um discurso taxado (já dito) no sistema 

capitalista, que se embasa na ideia de ter que estudar para adquirir uma melhor posição social.  

É conveniente atentar que as falas carregam em si o discurso hegemônico, que ratifica a ideia 

de que é preciso ir à escola para “ser alguém na vida”. 

        De acordo com os discursos dos discentes entrevistados é perceptível o direcionamento 

de suas aprendizagens a seu desempenho escolar, suas notas. Conforme Charlot (2013) não há 

aprendizagem sem atividade intelectual, e para que haja essa atividade se faz necessário a 
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busca do saber como sentido, assim como a sua relação com o prazer. O discurso acima 

questionado é hegemônico na escola que restringe aprendizagem às notas nas avaliações.  

        Ao perguntar a esses alunos como eles se auto avaliam, dentre os cinco discentes, a aluna 

3 foge do tema, como segue abaixo: 

 

Aluna 3: “É bem legal, eu participo das atividades...” 

 

        Desse modo, a aluna aparece como um problema de interpretação. Já as outras respostas 

se apresentaram de modo positivo: 

 

Aluno 1: “Minhas notas estão acima da média. Tive uma melhora em matemática, em 

português e em ciências... eu sempre procuro melhorar...” 

 

Aluna 2: “Eu tenho melhorado em matemática, história, ... eu tenho me esforçado mais...”  

 

Aluna 4: “Eu estou indo bem na escola e procuro sempre melhorar. ” 

 

Aluna 5: “Eu estou aprendendo mais...eu sempre gostei de vim à escola...eu tento melhorar...” 

 

        A análise desse discurso de processo de “melhoria” apresentado acima, nos remetem a 

interação entre o “melhorar” com as notas, estritamente. O que chama mais atenção é todos 

usarem o mesmo verbo (melhorar) e eles não estavam juntos nas entrevistas. A aluna 2 trouxe 

uma ideia que remete as ideias que Charlot (2013) faz menção, quando o mesmo apresenta 

que o aprender também provém de esforço por parte do discente. 

        Um outro ponto a ser observado é a questão da linguagem produzida no mundo, como 

diz Orlandi (2001). Podemos falar na reprodução da sociedade, ao demonstrar uma 

preocupação em obter sucesso pessoal e profissional, um discurso tão exposto na sociedade 

atual. A lógica desse discurso é semelhante ao discurso ideológico no capitalismo, e é nessa 

lógica que o sucesso depende do esforço pessoal. O sentido de “esforço” e “procuro 

melhorar...”, remete ao empenho em obter sucesso, ou melhor posição social. Na visão 

capitalista os valores sociais são bastantes comercializados, e por isso para se ter uma boa 

renda as pessoas são influenciadas a competir muito mais pela questão econômica do que pelo 

prestígio (Kingsley Davis; Wilbert E. Moore, 1997). 
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4.3.3 A Aprendizagem e o Programa Mais Educação 

 

        Nesse tópico, é possível voltar ao questionamento sobre a mobilização citado por Charlot 

(2013), o qual abarca interrogações sobre como fazer o aluno sentir prazer em aprender. As 

atividades do Mais Educação, analisadas sob os discursos explorados na pesquisa carregam 

uma ideia positiva, mobilizadora. Os alunos, sendo poucas as exceções, durante as atividades 

se mostravam entusiasmados. 

        Esses discentes ao serem motivados a falar sobre o programa Mais Educação explanaram 

as seguintes falas: 

 

Aluno 1: “O Programa Mais Educação me ajudou a melhorar no comportamento e em 

matemática. ” 

 

Aluna 2: “ O Mais educação ajudou na disciplina de português, a escrever melhor. ” 

 

Aluna 3: “ O Programa me ajudou a escrever melhor e a dançar. ” 

 

        Os alunos entrevistados possuíam tempo de participação que variavam de três a um ano 

nas atividades do Mais Educação. Entretanto, todos afirmaram ter melhorado em algumas 

disciplinas. Assim sendo, nas falas dos discentes foi apresentado que houve um melhor 

desempenho nas disciplinas, com ênfase em português e matemática (embora não havia 

atividade de matemática no horário estendido). O que se poderia inferir é que essa 

participação nas atividades tenha incentivado os discentes a estudarem todas as disciplinas.  

        Os alunos informaram também, que participavam das atividades durante toda a semana. 

Apenas um entrevistado afirmou que precisou parar de estudar, devido a mudança de 

endereço da família. Os discentes entrevistados estudaram o ano letivo de 2016 pela manhã, 

almoçavam na escola às 11 horas e 30 minutos e depois davam prosseguimento nas atividades 

do Mais Educação. Dentre os alunos amostra da pesquisa, apenas dois deles recebiam o 

benefício do Programa Bolsa Família. 

        O estudo também buscou através das falas as características subjetivas, de forma a 

buscar compreender os efeitos dessas atividades do horário estendido para esses alunos. O 

Mais Educação tem uma proposta caracterizada por ideais de educação integral, que tem 

como intuito fazer os muros das escolas serem menores e que os discentes possam enxergar a 
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cultura, a cidade, e a comunidade como parte integrante de sua aprendizagem (MEC/ SECAD, 

2011). 

        A atual pesquisa interage com a já mencionada pesquisa da FUNDAJ (2016), que 

apresentou como resultados dos discentes após a participação nas atividades do programa uma 

melhora no comportamento, nas notas e na interação com os colegas e professores. Em 

percentuais, foi apresentado que 82,1% dos alunos melhoraram nas notas e que 42,3 

melhoraram no convívio social. 

        Na atual pesquisa, alunos também explanaram com relação as atividades do Programa 

Mais Educação e as disciplinas do currículo. Dentre as falas, destacamos: 

 

Aluna 5: “As disciplinas e as atividades (Mais Educação) são coisas separadas (diferentes).” 

          Entretanto, é sabido que o texto referência faz menção a necessidade da integração das 

atividades do currículo escolar com as atividades do Mais Educação, apesar de não possuir 

um aprofundamento teórico, o texto explana que atualmente a sociedade requer um currículo 

diferenciado do tradicional, e que possibilite o indivíduo aprender e ser percebido como um 

ser integral. 

 

4.4 A perspectiva do Professor Comunitário em relação as possíveis mudanças 

decorrentes do Programa Mais Educação na aprendizagem dos alunos pesquisados 

 

4.4.1 A aprendizagem dos alunos sob o olhar da professora comunitária 

 

        A professora comunitária, informou que fazia dois anos que exercia suas funções 

direcionadas ao acompanhamento pedagógico nessa escola, nas atividades do Mais Educação. 

Ela também informou que tinha formação em Pedagogia e Pós-graduação em Psicopedagogia. 

Durante a entrevista falou que já havia participado de formação continuada direcionada a 

educação integral pelo Educa Mais Brasil. Apresentou ainda em sua fala, que vivenciou 

algumas experiências e percepções de mudanças demonstradas pelos alunos participantes do 

Mais Educação.   

        A professora Comunitária apresentou que a estrutura física da escola era propícia para a 

realização das atividades do Mais Educação. Ela acrescentou também, que o programa trouxe 

benefícios para toda a comunidade escolar. Desse modo, ela avaliou o programa da seguinte 

maneira:  
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[...]Avalio (o Mais Educação) de forma positiva... até agora o que trouxe foi 

benefícios tanto para a escola como para os alunos... sinto-me maravilhada ...é uma 

coisa que a gente tem prazer de fazer, por que a gente vê os resultados... que 

realmente chegou ao objetivo que é uma possibilidade de uma melhoria da 

aprendizagem do aluno. 

 

        Entretanto, apesar da professora Comunitária elencar vários benefícios provenientes do 

Programa Mais Educação, a professora não especifica quais eram as melhoras. Ainda nesse 

sentido, sua fala se contradiz com as falas de outros entrevistados que analisam o programa de 

modo mais crítico, no sentido de apresentar também as fragilidades do programa. 

        A professora ratifica também que a ligação escola e família interfere na aprendizagem do 

aluno. É essa relação, segundo ela, que possibilita a melhoria da aprendizagem. Nesse sentido, 

o discurso da professora dialoga com os autores anteriormente mencionados Lahire (1997) e 

Charlot (2013) sobre a importância da interação da escola com o meio familiar para que haja 

uma melhoria na aprendizagem. 

        Segundo a Professora Comunitária os alunos apresentam: 

 

[...]Mudança na leitura, na escrita...e até mesmo no comportamento eles melhoraram 

bastante...digamos 20 dos alunos participantes do Programa, que oficialmente possui 

o número de cem alunos inscritos ... lógico que o acompanhamento dos pais no 

social e na aprendizagem deles contribuem [...] 

 

        Entretanto, a professora comunitária não fazia um acompanhamento desses alunos de 

modo mais específico, pois, eram várias turmas que a professora precisava acompanhar. 

Quando questionada sobre de que forma as atividades do Mais Educação contribuíam na 

aprendizagem dos alunos ela explanou que: 

 

[...]Bom, quando eles vieram de outras escolas...pois a gente trabalha com anos 

finais... e a escola se municipalizou... no primeiro ano tivemos grandes dificuldades. 

Mas, aí com o acompanhamento dos pais, da gestão, da coordenação, o trabalho em 

equipe ... e nisso daí o que a gente trabalhou mais foi no ponto fundamental: a 

leitura. 

 

        Apesar da fala da professora comunitária afirmar que o foco principal do programa na 

escola era a leitura (acompanhamento pedagógico), a pesquisa através das visitas realizadas 

percebeu uma ênfase nas oficinas de artes/dança primeiramente e segundo em futebol. 

Entretanto, foi questionadora a afirmação, devido não termos presenciado nenhuma atividade 

de acompanhamento pedagógico. No entanto, não somente a professora comunitária afirmou 

esse investimento na leitura, mas também, encontramos esse posicionamento na fala dos 

alunos e alunas. 
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        A lógica expressa, que dá prioridade à língua portuguesa, não esquecendo que são 

caracterizadas como base e exigência do IDEB, desconsidera a ideia de educação integral, que 

considera os saberes diferenciados, expressos também na ideia de Charlot (2013) sobre os 

diferentes saberes. Assim sendo, essa prática vivenciada no Mais Educação nessa escola, que 

considera a leitura como a principal oficina, caracteriza uma limitação no aprendizado dos 

diferentes saberes. Essa ideia expressa também uma importância que não foi possível 

constatá-la e analisá-la, pois, durante os meses de julho a dezembro não houve atividades de 

letramento. 

 

4.4.2 Integração entre o Programa Mais Educação e o currículo da escola, segundo a 

professora comunitária 

 

        De acordo com a professora comunitária as atividades contribuíam para a mobilização 

dos alunos nas disciplinas do currículo formal. Segundo ela: 

 

         “Nós interagimos com os professores em sala de aula. Em caso dos anos finais a gente 

trabalha com o professor de português...aí tem essa ligação”. 

 

        Ainda sobre o currículo formal a professora comunitária informou que as oficinas, de 

certo modo, estavam atreladas ao currículo. Nesse sentido: 

 

“Articuladas sim, mas não diretamente. Até porque a gente não pode trabalhar da mesma 

forma que trabalha em sala de aula... trabalhamos com jogos, brincadeiras, de forma 

lúdica...também (trabalhamos) a leitura, com livros, gibis, jornais...” 

 

        É sabido que no Texto Referência para o debate nacional sobre Educação Integral, como 

já foi argumentado acima, apresenta um ponto específico sobre currículo, demonstrando a 

necessidade de se atrelar os saberes, o currículo e a aprendizagem. Segundo o SEB/MEC 

(2011), o Programa Mais Educação, no intuito de propagar o ideal de educação integral, oferta 

atividades socioeducativas para crianças, adolescentes e jovens articulando sempre ao projeto 

político pedagógico da escola. 

        Ao ser questionada sobre as possíveis mudanças ocorridas na escola após a adesão ao 

Programa Mais Educação a professora comunitária responde: 
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        “Não houve mudança no trabalho pedagógico, continua de acordo com o que foi enviado 

pela secretaria... a estrutura (espaço físico) mudou para justamente trabalhar as atividades do 

programa. ” 

 

        O que mais chamou a atenção durante as visitas realizadas, é que não foi possível assistir 

as aulas de letramento. Nos dias das oficinas de letramento embora a professora comunitária 

estivesse sempre presente, informava que não iria ser possível haver as atividades devido a 

alguns imprevistos que aconteciam, como reunião com professores, a professora comunitária 

tinha que ajudar na secretaria, etc. Desse modo, é possível   inferir que não há uma sistemática 

formal no cumprimento do letramento. Por outro lado, nas atividades de arte/ dança, o 

monitor quase sempre criava momentos de leitura e escrita, envolvendo história de danças, de 

costumes culturais, assim como temas que envolviam a questão racial, a paz, etc. Esses 

momentos eram marcados por ditados, interpretações de textos e atividades condizentes ao 

estudo da língua, envolvendo atividades de escrita. 

        No entanto, é sabido que a oficina de letramento está dentro do macro campo de 

acompanhamento pedagógico. E quem faz esse acompanhamento é a professora comunitária. 

No entanto, quando a secretaria precisava do auxílio da professora comunitária, não havia as 

atividades da oficina de letramento, ou melhor, ao perguntarmos sobre a oficina era essa a 

resposta que nos apresentavam.  

        Ainda nesse sentido, o caderno Passo a Passo do Mais Educação apresenta que o 

professor comunitário é quem coordena o processo de articulação entre a comunidade, seus 

agentes e seus saberes, assim como ao mesmo tempo auxilia na articulação entre os novos 

saberes, as políticas públicas, e o currículo escolar já estabelecido. Nesse contexto, fica 

subentendido que o papel da professora comunitária nessa escola não acontece conforme o 

caderno Passo a Passo, já que não prioriza as interações dos diferentes saberes, mas ficou 

evidente a preocupação com as atividades cotidianas da escola, mais especificamente 

atividades administrativas e do currículo formal. 

 

4.4.3 A Prática Pedagógica  

 

        Conforme a professora comunitária, e em destaque, no Macrocampo de Direitos 

humanos, ofertado na escola, a cultura de paz foi um tema bastante trabalhado com os alunos 

e havia atividades específicas tratando sobre essa temática. Em visitas realizadas na escola 



87 
 

durante o ano de 2016 foi possível observar algumas imagens sobre a temática nos corredores 

e pátio da escola, conforme já foram apresentadas acima. 

        Na análise das falas foi possível observar alguns aspectos sobre a ênfase dada à cultura 

de paz, e dentre os aspectos podemos citar: 

1. A violência no território onde a escola está inserida é considerada constante, sem contar 

com o tráfico de drogas, em derredor do espaço escolar, fato esse que é comum na maioria das 

grandes cidades brasileiras;  

2. O discurso de combate à violência tem se difundido desde o início do século XXI e nos 

últimos anos tem se difundido amplamente o discurso da cultura de paz. Esse discurso dialoga 

com o discurso da UNESCO.  

 

[...]Permitir e incentivar a expansão do movimento corporal dos aprendizes, 

geralmente aprisionados pela rigidez dos bancos escolares, nas cadeiras dos 

computadores, nos assentos dos ônibus, dos carros. Se a educação for uma atividade 

prazerosa, propicia confiança e curiosidade, aceita novos desafios, constrói a paz. 

(UNESCO, 2008, p.20) 

        De acordo com a UNESCO (2008), educar para a paz significa querer bem, de forma a 

não pensar apenas em transmitir saberes, mas em uma mudança profunda do sistema de 

ensino e de pensamento. Nesse sentido, uma educação para a paz envolve afetos, e uma nova 

qualidade de ensino e aprendizagem.  

 

4.5 A perspectiva do Monitor de arte/dança em relação as possíveis mudanças 

decorrentes do Programa Mais Educação na aprendizagem dos alunos pesquisados 

 

        Ser monitor numa perspectiva de educação integral é buscar através das atividades 

lúdicas e informais uma forma de vivenciar outros saberes. Com isso, diferenciar o processo 

de ensino e aprendizagem, possibilitando dessa maneira uma interação com o currículo 

formal. 

        Nesse contexto, o monitor de dança apresentou que tinha experiência com atividades 

ligadas a danças culturais. Informou que tinha nível médio completo e que morava perto da 

escola.  Ele iniciou suas atividades no programa nessa escola desde 18 de abril de 2016. 

Conforme o monitor, os alunos melhoraram principalmente no comportamento. Segundo ele:  

 

[...] A dança (a atividade) não é só dançar, é principalmente uma atividade que 

envolve educação... com isso o comportamento em sala de aula melhorou mais ou 

menos 50%... as atividades contribuem tanto na escola e na comunidade para que 

sejam pessoas melhores...e nós procuramos incentivar para que esses alunos se 

sintam mobilizados em vim e estar na escola [...] 
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        De acordo com o relato do monitor de dança, ele não tinha comunicação com a família, 

pois, os pais geralmente trabalham. Porém, nas reuniões em que os pais participavam, 

demonstravam satisfação em ver seus filhos participando das atividades do Mais Educação. 

Ele ainda acrescentou, em conformidade com a fala da professora comunitária, que o tema de 

direitos humanos era tema de aulas, sendo subtemas como: paz, trabalhado em letras de 

músicas, por exemplo.  

        Nas atividades também aconteciam interpretações de livros que tratavam de questões 

raciais. As imagens abaixo são de um dos livros trabalhados nas oficinas de dança. E que a 

partir daí, percebemos que as aulas de interpretação de textos eram realizadas nas oficinas de 

arte/dança, e em uma das aulas percebemos que as atividades de dança também tinham o 

acompanhamento da professora comunitária. 

 

Figura 11- Livro utilizado na oficina de arte                                

            

Fonte: Dados da autora (2016) 

 

        No Governo Lula e com o incentivo dos movimentos sociais foi sancionada a Lei 

10639/2003, que estabelece no currículo oficial da Rede de Ensino da história e cultura afro-

brasileira. A lei foi alterada para a Lei 11645, que coloca a questão étnico racial e indígena na 

escola. Com isso, o MEC desenvolveu vários programas com distribuição de livros para 

trabalhar essa questão; embora não seja nosso foco aqui, mas durante a pesquisa foi possível 

observar indícios de que a lei estava sendo praticada, mesmo que de modo limitado. 

        O monitor ao ser questionado como se dava os horários das atividades organizadas por 

ele, o mesmo apresentou detalhadamente o horário e os dias organizado e afixado no corredor 

principal da escola.  Foi observado que não havia horário específico do macrocampo de 
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Acompanhamento pedagógico nem o de futebol, contudo, as oficinas de futebol foram 

possíveis serem observadas durante as visitas à escola, diferentemente do letramento. Abaixo 

segue o horário da oficina de dança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Cronograma da oficina de dança  

 

Fonte: Dados da autora (2016) 

 

        Ao ser questionado sobre se, na sua opinião, as atividades do programa Mais educação 

tinham uma articulação com as atividades do currículo formal, o monitor ratifica que: 
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        “Eu creio que sim, porque a de letramento é a que tem bons resultados...as outras 

atividades até possuem, mas a de letramento é fundamental, pois, há muitos alunos que para 

passar de ano precisam melhorar a ler e a escrever...” 

 

        Mais uma vez é citada a importância do letramento, contudo a pesquisa não teve como 

observar como eram realizadas essas oficinas.  No que se refere as mudanças que a escola 

passou devido a adesão das atividades do horário estendido, o monitor explicita: 

 

“Ah... mudou muito... a limpeza, o comportamento... em questão de estrutura (física), existem 

escolas que não têm estrutura (adequada) ... o espaço (nesta escola) até que conseguimos 

realizar as atividades...” 

 

        Nesse sentido, é conveniente explanar que durante as visitas realizadas, assim como na 

observação das atividades, percebemos que as aulas de dança aconteciam em espaços pouco 

propícios ao que o objetivo da aula se propunha. Nesse caso, podemos observar pelas 

seguintes imagens: 

Figura 13- Oficina de dança-1

 

Fonte: Dados da autora (2016) 

 

Figura 14- Oficina de dança-2 
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Fonte: Dados da autora (2016) 

 

Figura 15- Oficina de dança-3 

 

Fonte: Dados da autora (2016) 

 

        Como as imagens retratam, as aulas de arte/dança aconteciam dentro de uma sala de 

aula, sem muito espaço para as crianças se movimentarem e realizarem os movimentos 

necessários orientados pelo monitor. Nesse caso, o discurso da professora comunitária e do 

monitor de arte/dança distorce o que aconteciam na oficina acima apresentada, pois, as aulas 

eram realizadas em lugares inadequados para o tipo de atividade. 

         Havia também alguns alunos que se dispersavam das atividades, ou seja, não sentiam o 

prazer, tão questionado por Charlot (2013) para a realização do trabalho escolar. 

 

Figura 16- Oficina de dança-4 
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Fonte: Dados da autora (2016) 

 

        Apesar das atividades encontrarem algumas situações-problema, conforme a situação 

acima exposta, o monitor de arte/dança afirmou que: 

 

“  É fundamental (o Mais Educação) ... acho que se tivesse esse programa em todas as 

escolas... ajudaria muito e (a escola) não seria o que é hoje.” 

  

        Abaixo segue uma das apresentações fruto das atividades do Mais Educação em uma das 

festividades da escola. 

 

 

 

Figura 17- Apresentação de alunos participantes do Mais Educação 
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Fonte: Dados da autora (2016) 

 

4.6 A perspectiva do Monitor de futebol em relação as possíveis mudanças decorrentes 

do Programa Mais Educação na aprendizagem dos alunos pesquisados 

 

        O monitor de futebol informou que trabalha nas atividades do Mais Educação há cinco 

anos, mas na escola onde foi realizada a pesquisa fazia três anos. No que se refere ao grau de 

instrução, o monitor estava no sexto período em educação física. Em sua fala apresentou que 

havia 50 (cinquenta) alunos matriculados nesta atividade. Ainda segundo o monitor, já tinha 

participado de várias formações com relação ao programa segundo tempo, vida saudável, etc.  

        Ao ser indagado sobre quais as possíveis mudanças dos alunos após a adesão do Mais 

Educação, este apresentou que: 

 

[...]Houve uma melhora grande ... um espírito de igualdade, de participação nas 

atividades... eles gostam de participar... eles tiram boas notas, melhoraram no 

comportamento, aprenderam a respeitar uns aos outros, a respeitar os 

professores...eu acho que a escola melhorou muito, não só na minha modalidade, 

mas nas disciplinas[...] 

 

        O discurso do monitor remete aos pontos já expostos acima, que as atividades se 

direcionam para a questão do combate à violência, assim como ao discurso de que a 

aprendizagem está diretamente ligada ao sentido de boas notas. 

        O monitor de futebol explicou que alguns de seus alunos tiveram destaques. Nesse 

sentido, ele apresentou que: 
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“Tivemos alunos que se destacaram, passaram em escolas técnicas federal e estadual. 

Também se destacaram em esportes e jogam hoje em escolas particulares...” 

 

        O monitor acima destaca a importância da melhora na alimentação, que segundo ele: 

 

“Eles (alunos) ficam na escola e quando chega a hora de almoçar, eles almoçam, depois fazem 

as atividades esportivas, em sequência lancham para só depois ir para casa”. 

 

        O discurso acima retrata a importância da refeição para esses alunos, pois, os 

participantes do Mais Educação depois que largavam das aulas, ainda tinham um intervalo de 

meia hora, e nesse intervalo almoçavam. 

        Ao ser questionado sobre a relação entre a escola e os pais, ele apresentou que os agentes 

escolares procuram entrar em contato com os responsáveis, nesse caso, ele apresentou: 

 

“Como a gente é da comunidade e conhece alguns pais, a gente procura chamá-los quando 

percebemos algum comportamento diferente... sempre quando a criança está diferente do seu 

comum....,algumas vezes, foi um problema em casa...” 

 

        Nessa fala se percebeu um ponto positivo, a interação do monitor, com os alunos e a 

comunidade. E esse fator interage com a ideia do programa que é a interação da escola, com a 

comunidade e os diferentes saberes. 

         Ainda sobre o relacionamento da escola com a família, o mesmo explicou que alguns 

pais os procuravam. E por ele considerar que já realiza esse trabalho a um certo tempo nessa 

escola, poderia falar com propriedade, que anteriormente, os pais não queriam matricular seus 

filhos nessa escola. Segundo ele: 

 

[...]Como colégio Municipal/ Estadual ... ao redor da escola fica aqueles garotos e 

adultos na porta do colégio vendendo drogas ... aqui era meio complicado ... 

(atualmente) as gestoras são muito rígidas ... os meninos têm hora de chegar ... a 

escola melhorou ... não fica mais ninguém pulando o muro da escola ... elas (as 

gestoras) chamam a polícia...[...] 

 

        De acordo com o monitor de futebol os alunos são incentivados a participarem das 

atividades do Mais Educação. Para o monitor esse programa é um instrumento importante e 

contribui para mobilizar os alunos e sua aprendizagem. Nesse contexto, o monitor apresentou: 
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[...]O Programa Mais Educação contribui muito, tem aula de dança, de letramento, 

de futebol ...aí os alunos (dizem) ... pai... mãe ... eu quero estudar lá! ... isso aqui 

(atividades do horário estendido) é um complemento ... completa o dia deles ... 

revisa o que o professor falou em sala [...] 

 

 

        A fala do professor dialoga um dos objetivos do programa que é a diminuição da 

vulnerabilidade social, explicitada no caderno Passo a Passo, assim como no Texto referência 

para a educação integral. 

        Contudo, apesar do monitor de futebol avaliar de modo positivo o programa, também 

explanou o descontentamento na restrição de participantes nas atividades do programa. 

Segundo ele, alguns alunos sentem vontade de participar, porém, moram muito longe da 

escola e dependem do ônibus escolar, o qual possui horário restrito ao horário das atividades 

do currículo formal. 

        Segue abaixo algumas imagens das oficinas de futebol: 

 

 

Figura 18- Oficina de futebol-1 

 

Fonte: Dados da autora (2016) 

 

 

 

 

 

Figura 19- Oficina de futebol-2 
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Fonte: Dados da autora (2016) 

 

 

 

 

 

Figura 20- Oficina de futebol-3 

 

Fonte: Dados da autora (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Oficina de futebol-4 
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Fonte: Dados da autora (2016) 

 

        De acordo com o que foi apresentado nas imagens percebemos que embora o monitor 

tenha informado o número de cinquenta alunos participantes da oficina de futebol, durante as 

visitas realizadas, foi constatado que o número de alunos não chegava nem a metade do que 

ele informou. 

 

4.7 A perspectiva dos professores em relação as possíveis mudanças decorrentes do 

Programa Mais Educação na aprendizagem dos alunos pesquisados 

 

        No decorrer das visitas na escola, que foram realizadas durante o turno normal e no 

horário estendido, tentamos entrevistar todos os professores que trabalharam durante o ano de 

2016 com alunos participantes das atividades do Mais Educação, principalmente com os cinco 

alunos escolhidos para a análise da pesquisa. Todavia, alguns apresentaram falta de tempo 

para serem entrevistados, outros concederam um pouco do seu tempo, muito rapidamente, 

enquanto outros se apresentaram totalmente acessíveis a responder todos os questionamentos 

e dialogarem sobre questões relacionadas aos alunos, que participavam das atividades no 

tempo estendido. Assim sendo, segue abaixo as perspectivas de alguns professores 

entrevistados. 

        De acordo com a professora do 5º ano, que ministrava as aulas de um dos nossos 

entrevistados, afirmou que ele tinha um bom comportamento e melhorou muito na leitura. Já 

no início de outubro/2016 ele já apresentava possibilidades e aptidão para cursar o 6º ano em 

2017. No final de dezembro de 2016, em visita à escola, foi possível comprovar a sua 

aprovação em todas as disciplinas. 
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        O professor de matemática do 6º e 7º ano ao ser questionado sobre os alunos 

selecionados pela pesquisa, direcionou sua fala para as alunas 2 e 4. Ele destacou com ênfase 

uma das entrevistadas, a aluna 4.  

 

        “ Quanto as notas ... (a discente) é uma aluna que dá bastante trabalho”. 

 

        A fala do professor mesmo não sendo tão explicita, foi compreensível a complexidade do 

discente e sua dificuldade na aprendizagem. Segundo Charlot (2013) há uma estreita ligação 

entre avaliação e nota. Temos como exemplos nacionais o SAEB, o ENEM, que acentuam a 

importância das notas tanto do ponto de vista docente quanto discente. Entretanto, o saber se 

concretiza por quem desenvolve atividade intelectual, conforme a ideia de aprendizagem aqui 

defendida.  

        Nas visitas realizadas e em observação nas atividades do Mais Educação, a aluna 4 

sempre estava presente, contudo, geralmente não se concentrava muito, quase sempre 

conversando com outros que se dispersavam também com facilidade. No término da pesquisa, 

todos que fizeram parte da amostra da pesquisa foram aprovados com louvor, menos a aluna 

4, que não conseguiu concluir sua etapa, sendo reprovada em geografia, história e ciências.  O 

mais interessante é que foi percebido, não por acaso, que ela era a única entrevistada que não 

vivia com a família nuclear.  E esse fato, inevitavelmente, não se pode negar que nos remete à 

ideia da teoria da reprodução, defendida por Bourdieu (1975), que considera não as atividades 

do aluno em sala de aula, mas sim que a aprendizagem do aluno está diretamente relacionada 

as condições sociais dos pais. O fato também retoma a ideia defendida por Lahire (1997), que 

defende não somente as atividades em sala de aula, e ao mesmo tempo sua interdependência 

com o meio familiar. 

        Ao retomarmos a análise, esse mesmo professor, quando foi instigado a falar sobre os 

seus alunos que participam do programa em estudo, informou que não sabia ao certo quais de 

seus alunos participavam das atividades do Mais Educação. Entretanto, ele afirmou que houve 

uma melhora tanto nas disciplinas quanto no comportamento de seus alunos depois da 

implantação do programa na escola. Para ele o programa é visto como um ponto positivo. 

        Ao questionar o professor de português do 7º ano, ele afirmou que as alunas 3 e 5 

possuem um bom desempenho e que melhoraram na disciplina que ele ministra depois de suas 

participações nas atividades do Mais Educação. Ainda sobre as alunas 3 e 5 o professor de 

história também apresentou seu contentamento em relação as notas das discentes, entretanto 

fez uma observação: 
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        “A aluna 5 tem boas notas, porém, é influenciada pelo meio fora da escola”. 

 

        O professor faz referência ao comportamento que precisava melhorar, mas que o meio 

que a discente convive contribuía para o seu perfil.  O professor não especificou o perfil da 

discente 5, contudo, durante as visitas ao ambiente escolar foi possível perceber que apesar de 

possuir aptidões próprias para ser considerada uma estudante com bom desempenho, a aluna 5 

muitas vezes apresentou um comportamento fora do padrão desejável. Muitas vezes foi vista 

com colegas de sala entre empurrões e agressões verbais.  

        A professora de ciências apresentou, assim como os demais professores, um destaque 

para a questão do comportamento, contudo, sempre demonstrando que as influências das 

atividades ainda não chegam a mobilizar todos os alunos. Desse modo, ela enfatiza que: 

 

        “Alguns melhoraram na desenvoltura, nas atividades (em sala de aula) melhoraram 

bastante ... agora existem outros que não ...” 

 

        Nesse discurso é possível voltar à ideia de Charlot (2013) sobre as atividades, de modo a 

questionar qual o motivo dos alunos realizarem as tarefas ou não realizarem? E qual o 

objetivo eles querem alcançar? Como já mencionado acima os alunos que mais participavam 

das atividades tinham como objetivo aprender mais, assim como conseguir uma melhor 

posição social no futuro. 

        Ainda segundo a professora de ciências, com a adesão do programa na escola, alguns 

docentes analisavam o programa como um instrumento negativo. De acordo com a professora: 

 

        “...nós pensávamos que iria tumultuar ... mas o Mais Educação fica no pátio... a gente vê 

que os alunos gostam bastante...” 

 

        Na fala da professora de ciências foi possível extrair a ideia que os professores 

tinham/ainda têm do programa. Ideia essa que as disciplinas curriculares não podem ser 

interligadas as atividades do programa. Esse discurso está totalmente contrário ao ideal que 

tanto o programa como a educação integral defendem. 

        Assim sendo, é perceptível a contradição nos discursos da professora comunitária e 

alguns professores do currículo formal, com relação à integração das atividades do programa 

com as disciplinas curriculares. 
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        A professora ainda apresentou seu ponto de vista com relação ao Mais Educação, e nesse 

sentido, afirmou que: 

 

[...]O programa deveria ser canalizado não só para essas atividades lúdicas, ... , mas 

deveria ser voltado para as atividades como português e matemática... eu como 

professora de ciências... quando a criança me entrega a atividade e eu não 

compreendo a caligrafia ... contudo, sabemos que as atividades lúdicas favorecem a 

coordenação motora das crianças, e isso reflete em sala de aula... o letramento 

poderia ser realizado de uma forma melhor[...]” 

 

 

        Na fala da professora encontramos uma crítica no modo como é realizado o letramento 

na escola, contudo, como anteriormente foi mencionado, não foi possível assistir as 

atividades. Ao fazermos um diálogo com as ideias de Charlot (2013), o professor, nesse 

contexto, não é simplesmente um acompanhante do aluno em seu processo de construção da 

aprendizagem, mas aquele que traz a discussão significações desconhecidas pelos alunos. 

Processo esse que tem o intuito de construir um aprendizado em interação com saberes 

diferenciados. 

        A professora de artes, por sua vez, afirmou que: 

 

[...] Na minha disciplina eu vejo muita melhora... as atividades do programa 

contribuem muito para a minha disciplina... tem coisas que poderíamos fazer em 

sala, mas não dá tempo e eles fazem no Mais Educação... o programa contribui 

muito, o comportamento melhorou[...]” 

 

        Diferentemente da professora comunitária, a professora de artes também informou que a 

escola não tem uma estrutura adequada para a realização das atividades do horário estendido.  

Todavia, embora funcione de modo meio improvisado, essas atividades contribuíam para a 

diminuição da vulnerabilidade social dessas crianças/ jovens. 

        O professor de Educação Física, por sua vez, apresentou que não tinha conhecimento de 

como acontecia o programa, de suas oficinas e como estão sendo ministradas, entretanto, 

ratificou que seja qual for o programa é bem recebido. Ainda segundo ele, não tem notado 

muita modificação no processo de aprendizagem, porém, explicou que: 

 

[...] O programa é uma ferramenta bastante válida para o crescimento do 

conhecimento... a minha crítica aos programas dentro das escolas, é quando vejo 

essas políticas de programas ... como um fazer estatístico do poder público ... está 

colocando coisas demais, sem avaliar como se dará ... sem planejar ... para mim 

como se dará é mais importante do que implantar... tem que haver estrutura, um 

planejamento ... enche as escolas de programas e não dá estrutura ... é melhor fazer 

menos e fazer com qualidade ...”(GRIFOS MEUS). 
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        Esse tipo de crítica é muito comum ao Mais Educação, ideia essa que envolve críticos de 

várias áreas com relação à ideologia do poder público.  De acordo com a obra Educação 

integral no Brasil de Hoje, dos autores Jamerson e Katharine (2012), as ações intersetoriais do 

programa em questão trazem como uma das principais fragilidades explícita no decreto n. 

7023/2010, que o Programa Mais Educação passa a ser de total responsabilidade do MEC, e 

não apenas a coordenação, tendo esse ministério assumido esse programa através da 

Secretaria de Educação básica.  

        Ainda segundo esses autores, uma segunda fragilidade é o fato de que essas ações, em 

sua grande maioria são ações integradas dentro de um mesmo ministério ou mesma secretaria, 

com fim de formação continuada e de elaboração de materiais didáticos. Uma terceira 

fragilidade encontrada é a elaboração do material que norteiam os macrocampos, 

denominados cadernos pedagógicos do Mais Educação. Apenas o material referente ao 

Esporte e lazer foi percebido um esforço intersetorial e interministerial, Ministério da 

Educação e Ministério do Esporte e Lazer. Os demais cadernos são elaborados apenas pelo 

MEC. 

        Dentre as ações que o ministério da educação desenvolveu, algumas são consideradas 

como parte da gestão do Mais Educação, dentre eles: o programa saúde na escola, programa 

escola aberta, programa educação ambiental, programa educação em direitos humanos, 

programa escola que protege, programa ética e cidadania, programa xadrez na escola, esporte 

e lazer na escola, segundo tempo, jogos escolares, casas do patrimônio, Cineclube na escola, 

Pontões de cultura e Capacitação de gestores em políticas culturais. Assim sendo, podemos 

verificar uma grande concentração de programas educacionais, contudo, a pesquisa concorda 

com o que o professor acima explana sobre a questão de fazer menos e com mais qualidade. 

 

4.8 A perspectiva da gestão em relação as possíveis mudanças decorrentes do Programa 

Mais Educação na aprendizagem dos alunos pesquisados 

 

        É sabido que o papel da gestão conforme as perspectivas de uma educação integral é 

contribuir para a interação dos diferentes saberes vivenciados pelos alunos dentro e fora da 

escola. Tendo a gestão o papel articulador, ela pode interagir com as famílias e a comunidade 

para criar possibilidades de crescimento dos discentes numa perspectiva integral. 

        Nesse sentido, procuramos conhecer um pouco mais as gestoras da escola campo de 

pesquisa. As gestoras pesquisadas tinham formação em pedagogia e especialização em 
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psicopedagogia. Uma das gestoras, a mais antiga na escola, informou que havia feito curso 

sobre educação integral em 2015.  

         Ao serem questionadas sobre os possíveis efeitos do Mais Educação na aprendizagem 

dos alunos, elas responderam: 

 

Gestora 1: Vejo o programa como algo positivo...a escola fica muito mais dinâmica e por isso 

causa certo desconforto por parte dos professores.  

       

Gestora 2: As atividades do Mais Educação eram para ser atreladas/integradas ao currículo 

escolar...precisamos de mais tempo para que essas atividades realmente venham a estar 

atreladas ao currículo...o acompanhamento pedagógico (por exemplo), a professora que 

acompanha esses alunos tem que acompanhar do 5º ao 9º e todos no mesmo horário. 

 

        Na fala da segunda gestora encontramos a defesa e a necessidade de se articular as 

oficinas do Mais Educação às atividades do currículo escolar. É perceptível também que a 

gestora enfatiza a necessidade de se conquistar tal benefício. É conveniente, segundo ela, 

reajustar a estrutura curricular e a organização das atividades escolares, assim como das 

turmas nas oficinas. Pois, embora nos textos que dão suporte teórico ao Programa Mais 

Educação já retratem a necessidade de reajustar o currículo escolar, assim como o tempo e o 

espaço, não especificam como deveriam acontecer tal modificação. 

 

        A gestora 2 também apresenta sua indignação com relação a verba para efetivar as 

atividades. Conforme a gestora 2: 

 

        “A verba de 2014 está sendo utilizada até agora (2016). Ou seja, trabalhamos de forma 

precária em relação a material”. 

 

        De acordo com o discurso, como também com a convivência durante as visitas à escola, 

foi possível perceber que o mau financiamento trazia como consequência a não possibilidade 

de contratação de mais monitores, assim como a falta de materiais para que as atividades do 

horário estendido funcionassem com mais qualidade. Em continuidade, a gestora 1 explana 

sobre o início do programa nesta escola e retrata suas descontinuidades: 
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        “Desde 2014 a escola aderiu ao Programa Mais Educação, porém houve uma parada de 

alguns meses por conta da verba...” 

 

        Ainda sobre o início da adesão do programa nessa escola, a gestora 2 apresentou que não 

foi um processo muito difícil, pois, já conhecia o programa. Nesse sentido: 

 

Gestora 2: “Nós já tínhamos sido professora comunitária em outra escola...a parte gerencial 

foi fácil, mas a parte burocrática foi muito difícil...” 

 

        Mais uma vez a questão do financiamento surge, dando ênfase ao discurso por ela já 

informado. Ainda essa gestora, ao ser questionada sobre a estrutura escolar, respondeu o 

seguinte: 

 

Gestora 2: “Não temos refeitório, espaço para recreação, banheiro com chuveiro ... contudo, a 

escola realiza as atividades de modo que os alunos gostem e participem”. 

 

        Elas também informaram que as reuniões com as famílias acontecem bimestralmente. E 

que existe um projeto chamado busca ativa, realizado pela Regional (Assistência 

Administrativa do Bairro) que se caracteriza em uma listagem de alunos faltosos. Esses 

alunos são visitados, caso a criança continue faltando, são encaminhadas ao conselho tutelar. 

        Segundo a fala das gestoras, o Programa Mais Educação contribuía na aprendizagem dos 

alunos, todavia, poderia contribuir muito mais se houvesse um melhor financiamento. Elas 

apresentaram que se houvessem materiais disponíveis e verba para contratar mais monitores, 

poderiam diminuir não somente a evasão escolar, como também a vulnerabilidade social, 

sendo esse último um dos maiores problemas que os alunos enfrentam ao redor da escola, e 

sem falar que conquistariam um melhor desempenho na aprendizagem. 

        A gestora 2, apresentou que o sucesso da escola hoje é devido uma gestão comprometida 

com toda a comunidade escolar. E nesse sentido apresentou os dados do IDEB como uma das 

metas alcançadas pela escola em estudo. De acordo com as imagens abaixo se percebe o 

crescimento da escola referente ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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Figura 22- Metas projetadas pelo MEC 

 

Fonte: Secretaria Municipal de desenvolvimento e Mobilização Social (2016) 

 

 

Figura 23- Posição da escola no crescimento do IDEB (2013-2015) 

 

Fonte: Secretaria Municipal de desenvolvimento e Mobilização Social (2016) 

 

        A escola Obteve o 4º lugar no IDEB em comparação com as escolas do município em 

2015 anos finais e 10º lugar no crescimento do IDEB entre 2013 e 2015 anos finais. E de 

acordo com a gestora 2, os resultados que a escola hoje apresenta são frutos de um trabalho 

construído por uma parceria da gestão, professores, alunos e família. Entretanto, embora seja 

um dado importante o indicativo do IDEB, o necessário é que a importância do saber como 

sentido não seja descartada, assim como o aprender como prazer (CHARLOT, 2013).  
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        No desejo de melhor apresentar os dados coletados da pesquisa, apresentamos abaixo os 

principais dados, destacando-os/ relacionando-os com seus respectivos sujeitos. 

 

 

Quadro 3- Sujeitos e principais dados encontrados na pesquisa 

SUJEITO  PRINCIPAIS DADOS ENCONTRADOS 

Aluno 1  Dificuldade em relacionamento com os colegas de sala; 

 Algumas dificuldades na trajetória escolar; 

 Gosto de ir à escola e participar das atividades; 

 Melhoras na disciplina depois de participar das 

atividades do Mais Educação. 

Aluna 2  Melhorou em português (leitura) depois das atividades 

do Programa; 

 Apresentou a ideia do esforço de aprender para 

conquistar uma carreira profissional. 

Aluna 3  Dificuldade em socialização (Bullyng por ser de baixa 

estatura); 

 Não tinha dificuldade nas atividades no currículo 

escolar; 

 As atividades do Mais Educação ajudaram na leitura e a 

dançar (outros saberes). 

Aluna 4  Único entrevistado que não morava com pai /mãe; 

 As atividades do programa auxiliaram na melhora do 

comportamento; 

 Apesar de no discurso não apresentar dificuldades nas 

disciplinas, foi o único entrevistado que segundo 

discurso de docentes apresentou dificuldades nas 

disciplinas e não conseguiu atingir a média para um 

novo ciclo de aprendizagem. 

Aluna 5  O gosto de ir à escola está relacionado ao desejo de 

conquistar um bom emprego no futuro; 

 As atividades do Programa não estavam articuladas com 

as atividades curriculares; 
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 O programa influenciou no seu comportamento. 

Professora Comunitária  A professora avalia o programa de forma positiva, 

ratificando que as atividades do Mais Educação são 

articuladas de forma indireta às disciplinas do currículo 

escolar; 

 Foi observado que a professora não realizava o 

acompanhamento pedagógico, atividade que está dentro 

da proposta pedagógica do programa;  

 Observamos que a atividade de letramento era realizada 

dentro das oficinas de arte. 

Monitor de Dança  Avalia o programa como uma política positiva; 

 As atividades se direcionavam ao tema de Direitos 

Humanos; 

 Apesar da oficina ser realiza numa sala pouco propícia 

para as atividades, o monitor motivava a maioria dos 

participantes das atividades. 

Monitor de Futebol  Avalia o programa como uma política positiva; 

 O programa contribuiu para a melhora do 

comportamento e auxiliou alguns alunos em aprovações 

em escolas técnicas; 

 Foi observado que a oficina não tinha horário afixado 

como a oficina de dança, como também o número de 

alunos que participam das atividades de futebol é bem 

menor do que o número apresentado pelo monitor. 

Professor de Matemática   Analisa o programa de forma positiva; 

 Não sabe ao certo quantos de seus alunos participam do 

programa; 

 Informou que o aluno 4 apresentava dificuldade na 

aprendizagem. 

Professor de Português  Afirmou que o programa contribuiu para uma melhora 

no comportamento e nas disciplinas; 

 Especificou o aluno 5 como um discente influenciado 

pelo meio fora da escola. 
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Professora de Ciências  Insatisfação devido o programa não atingir todos os 

discentes; 

 O programa influencia no comportamento dos 

discentes; 

 O programa traz incômodo a alguns docentes. 

Professor de Artes  As atividades são realizadas de forma improvisada; 

 Contribui para a diminuição da vulnerabilidade social. 

Professor de Educação 

Física 

 Não tinha conhecimento de como eram realizadas as 

atividades, nem quais de seus alunos participavam; 

 Avalia os programas inseridos nas escolas como 

positivos, porém dá ênfase à redução do número de 

programas e que os existentes no ambiente escolar 

tenham mais qualidade. 

Gestora 1  Percebeu que a escola ficou mais dinâmica após o Mais 

educação; 

 O programa causou um certo desconforto aos docentes 

devido a escola se tornar mais dinâmica; 

 O programa influencia na aprendizagem dos alunos. 

Gestora 2  Necessidade de se integrar as atividades do mais 

Educação às disciplinas do currículo escolar; 

 Reajustar as oficinas e a grade curricular no intuito de 

articulá-las; 

 Descontentamento com relação a verba para as 

atividades do Mais Educação (matérias, contratação de 

monitores, etc); 

 Insatisfação com relação a estrutura para a realização 

das atividades (ausência de refeitório, de biblioteca); 

 O programa influencia na aprendizagem dos alunos; 

 O sucesso da escola é devido ao comprometimento da 

gestão escolar, professores, alunos e a família. 

 

 

4.9 A síntese dos dados 
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        Como ponto inicial foi observado, o que diz respeito a relação entre o ambiente escolar 

em interação com o ambiente familiar, que apesar de todos apresentarem que era importante 

essa relação, foi percebido uma interação mínima entre o ambiente escolar e o familiar. Essa 

interação era realizada de acordo com a gestora 2 de dois em dois meses.  

        Um outro ponto que nos chamou muito a atenção foi o fato da reprovação apenas da 

aluna que não vivia com pai/mãe. Pois, mesmo não considerando um fator geral, já que foi 

embasado em uma amostra muito limitada, nos faz retomar aos questionamentos de Lahire 

(1997) e Charlot (2013) sobre a importância da interação entre o ambiente escolar e o 

familiar. Todavia, os questionamentos da teoria da Reprodução de Bourdieu (1975) também 

nos faz retomar a questão do aluno enquanto ser social e sua vivencia familiar. 

        No que se refere as questões de sociabilidade, quase todos os entrevistados apresentaram 

que os alunos melhoraram na interação com os colegas e professores, principalmente depois 

do programa. Ao analisarmos a aprendizagem dos alunos entrevistados, foi possível perceber 

que havia um interesse não somente nos saberes do currículo escolar como também por outros 

saberes, o que nos remete à ligação do saber com o prazer (CHARLOT, 2013). Um outro 

ponto ligado a aprendizagem, do ponto de vista dos alunos é a questão da profissionalização, 

que caracteriza a ideologia do sistema capitalista, como foi apresentado detalhadamente em 

um dos tópicos anteriormente. Ainda sobre a ideologia do sistema capitalista, os alunos 

entrevistados apresentaram que tentam sempre se esforçar e melhorar seu desempenho 

escolar, nos fazendo repensar sobre a questão do esforço pessoal para obter uma melhor 

posição social. 

        Nas falas tanto dos alunos como dos demais entrevistados foi praticamente unânime que 

o comportamento dos alunos melhorou consideravelmente. Contudo, as falas dos alunos 

ratificando que melhoraram em matemática e em português nos fizeram analisar mais 

profundamente essas afirmações, já que não havia oficina de matemática e durante a pesquisa 

não presenciamos absolutamente nenhuma oficina de letramento separadamente da oficina de 

arte/dança.  

        Uma fala que nos chamou bastante a atenção dentre tantas outras diz respeito a interação 

entre o currículo escolar e o Programa Mais Educação. A fala que estamos nos referindo foi a 

fala da aluna 5 quando nos afirmou que não há ligação entre as oficinas do Mais Educação e 

as disciplinas do currículo escolar. Fazendo uma ponte entre a fala dessa aluna e da professora 

de ciências que informa seu descontentamento com a forma como é implantada a oficina de 

letramento, nos auxilia a inferir que ou não havia as oficinas de letramento, ou essas oficinas 
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eram realizadas/ incorporadas nas oficinas de arte/dança. Ainda nesse sentido, de acordo com 

a gestora 2 precisaríamos de mais tempo para que haja essa interação tão almejada entre as 

atividades do Mais Educação e o currículo escolar. 

        Um dos argumentos que encontramos para inferir que não aconteciam essas oficinas de 

letramento separadamente das oficinas de arte/dança, foi o horário prefixado no corredor 

principal da escola, que apresentava os horários que preenchia toda a semana com as 

atividades de dança (ver figura 15). De modo que nos possibilita relacionar ao interdiscurso, o 

já dito tão explicitamente no horário afixado (ORLANDI, 2001). O fato é que o horário 

apresentado publicamente evidenciava que as atividades do programa são concentradas nas 

atividades de arte/dança e futebol. 

        Nesse sentido, o programa enquanto ação governamental apresenta problemas em seu 

funcionamento. Um dos problemas citado pela gestão da escola são as interrupções de verbas 

para as atividades do Mais Educação. Um segundo problema encontrado foi a falta de um 

acompanhamento sistemático, o que é indicado pelos documentos oficiais do programa em 

questão. De acordo com a gestão havia um total de cem alunos inscritos, contudo tanto nas 

oficinas de arte/dança como também nas de futebol, o número de alunos nas atividades não 

chegava a 50 (cinquenta).  

        Com relação à estrutura da escola, embora em entrevista a professora comunitária e o 

professor de arte/dança afirmassem que a estrutura da escola modificou para a realização do 

programa, ficou evidente que o espaço onde eram realizadas as aulas de arte/dança não era 

propício para tal atividade. Houve um dado levantado durante as aulas de dança que dialoga 

com a questão do prazer referenciado por Charlot (2013), pois, alguns alunos demonstravam 

interesse em participar das atividades mesmo com certas dificuldades. Já outros alunos 

mesmo estando presentes na sala, eram como se os mesmos não estivessem naquele ambiente, 

de modo a criar minigrupos com conversas paralelas. 

        Os dados também apresentaram que o programa é um instrumento positivo que contribui 

para a diminuição da vulnerabilidade social, pois os alunos passam mais tempo dentro do 

ambiente escolar. Entretanto, e de acordo com a fala do monitor de futebol havia uma certa 

restrição quanto a participação dos alunos nas oficinas, pois, alguns alunos deixavam de 

participar por residirem longe da escola e por dependerem da condução escolar, seu horário 

ficava restrito ao horário de funcionamento do ônibus. 

        Em continuidade, foi possível observar na fala da professora de ciências o quanto as 

atividades incomodaram inicialmente os professores, e como eles foram se acostumando, na 

medida em que as atividades do programa não iriam incomodar muito, pois se concentravam 
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no pátio da escola. Esse ponto também foi mencionado na fala da gestora 1, quando 

apresentou que a escola com a adesão do programa se tornou mais dinâmica e isso gerou 

incômodo por parte dos docentes. O posicionamento da professora nos leva a pensar sobre a 

ideia da integração das atividades ao currículo escolar, que é um dos ideais da educação 

integral e consta também nos documentos oficias do programa. 

        A crítica sobre programas educacionais apontada pelo professor de educação física 

também foi bastante pertinente, pois um dos caminhos modelo que as políticas educacionais 

deveriam seguir para fins da melhoria da educação brasileira seria a implantação de menos 

políticas/programas para a educação, porém as que forem implantadas sejam de melhor 

qualidade. Na fala da gestão o que se encontra nítido é o discurso de uma gestão democrática 

embora a pesquisa tenha percebido que há uma necessidade de mais interação entre escola, 

família e comunidade. 

        Em síntese, um dos pontos mais relevantes da pesquisa foi a forma como o monitor de 

arte/dança incluía o letramento nas suas atividades. Um outro ponto foi a busca pelo esforço 

em aprender, que percebemos evidentemente na fala dos alunos, apesar das limitações.  

        É conveniente citar a importância da perspectiva da educação integral no reconhecimento 

dos diferentes saberes, e como as atividades de arte/ dança e futebol contribuíam para 

influenciar os alunos a participar e adquirir prazer em estudar. Entretanto, o Novo Mais 

Educação, com sua perspectiva voltada para um currículo direcionado às disciplinas formais, 

restringe a ideia do reconhecimento dos diferentes saberes. 

        O Novo programa desconsidera a ideia de se perceber o ser humano como um ser 

integral, diferentemente do programa anterior, que se guia no ideal da educação integral de 

modo a compreender o aluno como um cidadão de direitos e que faz parte de múltiplas 

dimensões. Segundo Moll (2011) a escola tem sua importância, porém, não é o único espaço 

de aprendizagem. Muito embora a conjuntura política, econômica e social possa explicar o 

porquê as políticas e programas voltados para a educação estão debruçados para políticas 

centralizadoras, voltadas para ideais que descartam a preocupação com a formação da classe 

trabalhadora e vulnerável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        Ao nos debruçarmos no debate sobre educação no Brasil hoje, é imprescindível 

adentrarmos nas discussões sobre a educação integral. São os ideais apontados pela educação 

integral que nos possibilitam ver o educando numa perspectiva multidimensional, apto a 

aprender vários saberes e conviver com esses da melhor maneira possível. E é nesse sentido 

que a pesquisa visou apresentar os efeitos do Programa Mais Educação, pois, ele é 

considerado como um canal da indução da educação integral de acordo com os textos que 

embasam os ideais de uma educação que consiste em considerar o estudante como um ser de 

múltiplas funções sociais. E para isso, os ideais que esse tipo de educação defende recai sobre 

a importância da interação entre escola, pais e a comunidade, considerando que os espaços de 

saberes não estão limitados dentro dos muros da escola. 

        Houve aqueles que desde muito tempo nos propiciaram o ideal de uma escola pública e 

de qualidade, como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro com a criação das escolas parques e dos 

CIEPs, contudo, com as descontinuidades das políticas públicas brasileiras esses ideais foram 

perdendo suas forças no decorrer do tempo. Entretanto, é perceptível que esses ideais não se 

apagaram totalmente no percurso histórico. Durante o governo Lula, mesmo com todas as 

limitações e fragilidades, levantaram discussões sobre o tema e nos possibilitaram um 

repensar de uma escola pública numa perspectiva integral. 

        Na pesquisa foi possível perceber a importância de se considerar os diferentes saberes 

(CHARLOT, 2013), assim como a interação do espaço escolar com o meio familiar 

(LAHIRE, 1997). Encontramos também como amostra do estudo, que dentre os cinco 

discentes, apenas o que não tinham convivência com os pais é que não conseguiu cumprir as 

atividades do ano letivo, nos remetendo a teoria da reprodução (BOURDIEU, 1975), como 

também a abordagem de Lahire (1997). E nesse sentido, a pesquisa nos aponta a necessidade 

de perceber cada pessoa como ser integral, e não apenas como aluno receptor de ideias 

prontas, mas como um cidadão em suas múltiplas funções sociais. 

        Nesse contexto, a pesquisa através dos dados coletados nos possibilita ratificar que na 

escola onde se concentrou a pesquisa a influência/efeito mais notório do programa tem sido o 
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comportamento. O programa também trouxe como efeito, à maioria dos alunos, uma melhora 

na aprendizagem, na socialização, e nesse processo, modificou as vivências desses alunos, 

tanto no espaço escolar, como também nos outros campos que eles participavam, além de 

influenciar nas perspectivas futuras desses alunos.  

        É sabido também, que embora o Mais Educação pudesse contribuir para uma melhora na 

aprendizagem, é imprescindível que haja uma melhora no repasse das verbas e na qualidade 

desses programas. Segundo especialistas, já em 2015 havia um total de mais de quatro 

milhões de alunos do ensino fundamental público em jornada ampliada. No entanto, os 

estudiosos apresentam que o grande desafio se enquadra na qualidade desse tempo. 

        Na análise dos dados foi possível aferir que algumas oficinas não aconteciam, e que 

outras eram realizadas em lugar inadequado para o tipo de atividade. Segundo os textos que 

embasam as ideias da educação integral e do Programa Mais Educação as atividades 

necessitam ocorrer de forma atrelada ao currículo. Porém, a pesquisa apresentou em algumas 

falas que essa ligação não ocorre, e em outros discursos, que essa interação ocorre 

parcialmente com as disciplinas curriculares.  

        No decorrer da pesquisa observamos que as oficinas embora realizadas de forma 

limitada, contribuíam para desenvolver a mobilização de alguns alunos com relação aos 

estudos. É sabido também que algumas falas apresentadas utilizavam de um discurso já 

fadado na sociedade, que caracteriza a ideologia capitalista, explanando a ideia de que o 

sucesso depende do esforço pessoal para poder ascender socialmente. 

        Com base nas entrevistas realizadas, como também em outros dados de pesquisas já 

realizadas, é possível afirmamos que o programa realmente é um instrumento que contribui 

para a diminuição da vulnerabilidade social, e vimos isso, por exemplo, de modo evidente na 

fala do monitor de futebol. Ainda segundo os dados é pertinente ratificar que o Mais 

Educação mobiliza o prazer nos diferentes saberes. Todavia, o estudo circula também entre as 

discussões que demonstram as fragilidades das políticas públicas voltadas para a educação. E 

desse modo, nos remetemos aos discursos tanto da professora de ciência que nos fez repensar 

nosso olhar sobre as oficinas de letramento, como no discurso do professor de educação 

física, o qual nos faz tocar na questão de implantar menos projetos dentro da escola, mas 

manter os que existem com mais qualidade. O professor retoma um tema bastante pertinente e 

que dialoga muito bem com o problema dos programas voltados para a educação. Muitos são 

os programas implantados nos ambientes escolares, contudo, são postos de forma inadequada 

e principalmente com auxílio de verba insuficiente para que os programas ocorram como 

deveriam. 
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        A evidência sobre a concentração no tema cultura de paz na escola pesquisada nos fez 

criar uma ponte entre a questão do comportamento dos alunos com o macrocampo de Direitos 

Humanos, com muitos debates durante as oficinas de arte/dança. Esse ponto também nos 

possibilitou enxergar de modo positivo as atividades de arte/dança, que abordavam questões 

raciais, cultura de paz, história de danças culturais, etc. Nessas atividades grande parte dos 

alunos demonstravam prazer em realizá-las, prazer esse que nos remete as ideias de Charlot 

(2013).   

       Os estudantes durante as entrevistas apontaram o Mais Educação como um programa que 

contribuía para seu aprendizado e sociabilidade. Contudo, alguns professores e a gestão da 

escola embora concordando em parte com o ponto de vista do alunado, apresentaram em seus 

pontos de vista que há uma necessidade de mais investimentos para que esses programas 

voltados para melhorar a educação possam atingir seus ideais.   

       E é nesse sentido que a pesquisa expõe como questionamento os efeitos de um programa 

de indução a educação integral, embasado nos ideais de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro.  

Sabe-se que igualdade de direitos para todos ainda é um ideal a ser conquistado, entretanto 

que todos sejam mobilizados a lutar por suas escolhas e se reconheçam como seres integrais e 

construtores de culturas e saberes diferenciados.  

        Atualmente, a educação integral é apontada como o principal canal para o direito e 

respeito às diferenças. Entretanto, o Novo Mais Educação apresenta um direcionamento para 

a melhoria das disciplinas de português e matemática, abrindo mão da importância e da 

necessidade do reconhecimento dos diferentes saberes. Durante a pesquisa percebemos a 

importância das atividades de arte/ dança e futebol para os alunos participantes, e infelizmente 

o Novo Mais Educação contradiz o achado da pesquisa, ao limitar essas atividades e dando 

ênfase apenas as disciplinas do currículo formal. 

          Além dessa nova etapa que o programa vivencia, e que dificulta os discentes na 

vivência com seus diferentes saberes, ainda é preciso tocar sempre na necessidade de um elo 

forte entre os entes municipais, estaduais e federais para que as políticas voltadas para a 

educação possam realmente surtir efeitos de forma eficaz na aprendizagem de nossas crianças, 

jovens e adultos. 
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APÊNDICE 

 

 

Roteiro das entrevistas 

 

Questionário aplicado aos gestores: 

 

1. Quanto tempo exerce a função de gestora escolar? 

2. Como foi escolhida a gestão da escola? 

3. Qual seu maior nível de formação? 

4. Nos últimos anos participou de alguma formação voltada para a educação 

integral? 

5. Em que ano a escola aderiu ao Programa Mais Educação? 

6. Houve interrupções das atividades do Programa? Por que?  

7. Houve consequências? Quais? 

8. Quantos estudantes estão matriculados na escola? 

9. Quantos estudantes participam do Mais Educação? 

10. Quantas horas diárias de atividades do Programa Mais Educação? 

11. A escola oferece almoço aos estudantes? 

12. A escola possui um projeto político pedagógico? 

13. A escola realiza reuniões para definir ações do Programa Mais Educação? 

14. Quais as atividades realizadas no Mais Educação? 

15. Com que frequência ocorrem as reuniões na escola com as famílias? 

16. O que a escola faz ao perceber a ausência de um estudante? 
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17. Existem reuniões para avaliar o programa na escola? Com que frequência? 

18. Existe conselho escolar na escola? 

19. A escola apresenta uma estrutura adequada para a realização das atividades? 

20. Os recursos liberados para a realização do Programa Mais Educação na escola 

são suficientes? 

21. Os beneficiários do Programa Bolsa Família devem ter prioridades na 

educação integral? 

22. Qual o seu nível de satisfação com o Programa Mais Educação? 

 

 

Questionário aplicado aos professores e professoras 

1. Quanto tempo exerce a função de professor na escola? 

2. Qual disciplina ministra? 

3. Qual seu maior nível de formação? 

4. Nos últimos anos participou de alguma formação voltada para a educação integral? 

5. Houve uma melhora dos alunos e alunas depois da implantação do Mais Educação na 

escola? 

6. Poderia citar um número de discentes que se destacaram em sua disciplina antes do 

Programa? 

7. Quantos dos seus discentes participam das atividades do horário estendido? 

8. Quais as mudanças apresentadas pelos alunos e alunas após suas participações nas 

atividades do Mais Educação? 

9. Como é a relação dos professores com as famílias dos alunos e alunas que participam 

do Mais Educação? 

10. Houve mudança na relação escola família após da adesão do Programa? 

11. O que mudou na escola após a adesão do Mais Educação? 

12. Como o professor/ professora avalia o programa? 

13. Na sua opinião quais os maiores problemas do Programa Mais Educação? 

14. Os beneficiários do Programa Bolsa Família devem ter prioridades em fazer parte do 

Mais Educação? 

15. Na sua opinião a escola possui uma estrutura adequada para a realização das 

atividades do horário estendido? 

16. Qual o seu nível de satisfação com o programa? 

17. Como o professor / professora define o papel da escola? 
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Questionário aplicado a Professora Comunitária/ Monitor 

 

1. Qual a atividade que exerce na escola? 

2. Quanto tempo exerce essa atividade? 

3. Qual o seu maior grau de escolaridade? 

4. Mora perto da escola? 

5. Nos últimos anos participou de alguma formação sobre educação integral? 

6. Percebe alguma mudança nos alunos e alunas após algum tempo frequentando 

as atividades do Mais Educação? Quais? 

7. É possível citar uma média aproximada do número de alunos e alunas que 

apresentaram alguma melhora? Alguns se destacaram? 

8. Na sua opinião as atividades no Programa Mais Educação contribuem na 

aprendizagem dos alunos e alunas? De que forma? 

9. Como se dá a relação do professor comunitário/Monitor com as famílias? 

10. O tema direitos humanos e cidadania são trabalhados com os discentes? De 

que forma? 

11. Na sua opinião, as atividades do Mais Educação estão articuladas ao currículo 

formal? 

12. Houve mudanças na relação da escola com a família após a adesão ao 

programa? 

13. O que mudou na escola com a adesão ao programa?  

14. Como avalia o programa? 

15. Quais as dificuldades que o programa enfrenta na escola? 
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16. A escola possui estrutura física adequada para realização das atividades do 

programa? 

17. Qual o seu nível de satisfação com o programa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário aplicado aos estudantes 

 

1. Quantos anos você tem? 

2. Que ano você está cursando? 

3. Quantos anos participa do Programa Mais Educação? 

4. Quantas pessoas moram com você? 

5. Quem são elas? 

6. Alguém em sua casa recebe o Bolsa Família? 

7. Em qual disciplina você tem melhor desempenho? 

8. Qual disciplina você tem mais dificuldade? 

9. Você já foi reprovado? 

10. Você já precisou parar de estudar em algum ano? 

11. Quantos dias da semana você participa do Mais Educação? 

12. O Mais Educação oferece almoço? 

13. Participar do Programa Mais Educação trouxe alguma mudança em sua vida? 

14. Alguma mudança ocorreu em sua vivência (familiar/escolar) após a sua 

participação no Mais Educação? 

15. O que você aprendeu com o Mais Educação? 

16. Quais as atividades que você participa? 

17. O que você costuma fazer para se divertir quando não está na escola? 

18. Existe conselho escolar? 

19. A sua família apoia sua participação nas atividades no horário estendido? 

20. Na sua opinião a programa influencia na relação da escola com a família? 
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21. Que nota você daria ao programa? 

22. Como você avalia o espaço físico da escola para a realização das atividades do 

Mais Educação? 

23. Na sua opinião quais as maiores dificuldades do Mais Educação? 

24. Você concorda que as atividades do programa são articuladas com as 

disciplinas curriculares? Por que?  

 

 

 

 

ANEXO  

 

Temas das pesquisas sobre o Mais Educação  

 

        Conforme dados encontrados sobre temas de pesquisas (mestrado/doutorado), segue 

abaixo os temas das abordagens que mais se aproximaram da temática da atual pesquisa:  

 Investigação e avaliação da implantação do Programa Mais Educação como 

mecanismo de melhoria dos resultados acadêmicos de crianças e adolescentes; 

 Busca da compreensão dos princípios, características e concepção da educação 

integral no PME; 

 Apresentação do PME como uma possibilidade de estímulo e qualificação para as 

iniciativas de uma educação pública para uma educação em tempo integral; 

 Identificação, descrição e análise de propostas para o desenvolvimento de esportes 

no PME; 

 O impacto da implantação da jornada ampliada nas escolas brasileiras; 

 Análise da trajetória e impacto das políticas públicas educacionais para o ensino 

fundamental; 

 Avaliação do impacto do Programa Mais Educação nas notas médias de português e 

matemática; 

 Análise do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o PME como 

possibilidade de mediar a saída da criança do mundo do trabalho; 

 Busca da compreensão sobre as relações estabelecidas entre o PME e o currículo 

formal escolar; 
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 Identificar e compreender de que forma a educomunicação se inseri e se desenvolve 

num programa complexo de política pública como o PME; 

 A função da escola e o papel do professor no PME; 

 Investigação do processo de ensino de música, suas práticas educativas e vivencias 

musicais desenvolvidas em oficinas musicais; 

 Análise da presença de linguagem escrita e da leitura nas práticas de letramento do 

PME; 

 A formação inicial e continuada dos professores e a superação dos desafios na 

implantação do PME; 

 Apresentação dos enfrentamentos e como estes aparecem na atuação do educador 

no PME; 

  Apresentar a relação entre idade, gênero e turno escolar de estudantes e suas 

preferências de atividades no contraturno; 

 Investigar as representações sociais de educação integral e lazer na perspectiva de 

estudantes e professores; 

 Articulação entre educação e cultura a partir do PME; 

 O Programa Mais Educação e a Cibercultura; 

 Do Programa Mais Educação à Educação Integral; 

 Apontamento sobre Educação Integral, Programa Mais Educação, Programa 

Segundo Tempo e Educação Física Escolar; 

 Programa Mais Educação: Uma análise do Projeto Pedagógico; 

 Educação Integral e o paradigma da educomunicação: um estudo sobre o Programa 

Mais Educação nas escolas de Santa Maria – RS; 

 O Programa Mais Educação: um estudo da implantação de uma unidade escolar 

paulista; 

 Programa Mais Educação: Mais tempo de que? 

 Escola de Tempo Integral: uma análise da experiência do Programa Mais Educação 

nas escolas do Município de Baueri; 

 Implementação do Programa Mais Educação em duas escolas estaduais do campo 

em Manacapuru/ AM; 

 O Programa Mais Educação na Diretoria de ensino da região de Marília-SP; 

 A Gestão da Informação na implementação do Programa Mais Educação na Rede 

estadual de ensino de Sergipe; 



126 
 

 O Programa Mais Educação: uma análise sobre o hábitus do Professor Coordenador 

dentro do contexto da prática; 

 Programa Mais Educação nas Escolas do Campo: oportunidade de aprofundamento 

dos princípios da educação no campo; 

 A Educação Integral dos Territórios Educativos do Programa Mais Educação em 

Caruaru-PE; 

 Educação Integral: reivindicação de experiência nos tempos e saberes pelos 

estudantes de Itaboraí; 

 Educação Integral no campo: um estudo de caso no povoado Carrilho em Itabaiana-

SE; 

 Programa Mais Educação e escola de tempo inteiro: um olhar sobre as experiências 

de ampliação da jornada escolar no Brasil e em Portugal; 

 Programa Mais Educação e Projeto criando oportunidade: estudo de caso sobre a 

efetividade da implementação do Programa Mais Educação e Projeto criando 

oportunidade; 

 Investigação das atividades de contraturno de estudantes do ensino fundamental do 

município de Farroupilha/RS: contribuição para a adesão ao Programa Mais 

Educação/ MEC; 

 Educação Integral e Atividade esportiva: uma análise sobre a inserção dos esportes 

em uma política pública; 

 Educação Integral no Brasil: a emergência do dispositivo de intersetorialidade; 

 Escola de tempo integral e o direito à infância; 

 O tempo escolar no currículo da escola de tempo integral: uma relação entre “temos 

todo tempo do mundo” e “não temos tempo a perder”; 

 O Programa Mais Educação no Município de Petrópoles; 

 “Escola Municipal, poder e Estado: O programa Mais Educação em Duque de 

Caxias”; 

 Qual é o Mais da Educação? Uma investigação do Programa Mais Educação como 

política curricular; 

 Concepções que orientam atual agenda de educação integral no Brasil: uma análise 

de cadernos do “Programa Mais Educação”; 

 A gestão Democrática do Programa Mais Educação: um olhar a partir da 

experiência da escola Teodora Bentes; 
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 Programa Mais Educação nas escolas estaduais de Porto Velho-RO: Recursos para a 

Educação Integral; 

 Do Programa Mais Educação à Educação Integral: currículo como movimento 

indutor; 

 A implementação do Programa Mais Educação em escolas da Rede Municipal de 

ensino de Natal/RN: um estudo sobre o período de 2008-2011; 

 A atuação do educador no Programa Mais Educação em uma escola pública 

estadual do Rio Grande do Sul; 

 Um estudo sobre o trabalho educativo com famílias no Programa Mais Educação 

sob a perspectiva ecológica e da educação social; 

 O Programa Mais Educação face aos desafios para viver as diversidades e enfrentar 

as desigualdades de raça e gênero na escola: de como aprender a dizer a sua palavra; 

 O Programa Mais Educação e a Educação Integral no âmbito escolar: possibilidades 

ao debate; 

 Avaliação da contribuição do Programa Mais Educação para as escolas municipais 

de Rio Verde-GO: dos números do IDEBà percepção qualitativa dos sujeitos; 

 A comunicação Educativa do Programa Mais Educação: um estudo sobre os 

espaços de diálogos; 

 Estudantes público-alvo da educação especial em tempo integral: um estudo em 

Vitória-ES; 

 Programa Mais Educação nas escolas do Campo: oportunidade de aproveitamento 

dos princípios da educação do Campo? – O caso do Colégio estadual vale da 

Esperança, Formosa/GO; 

 O Programa Mais Educação em Abaetetuba: análise do macrocampo esporte e lazer 

na escola Esmerina Bom Habib 2008-2012; 

 O Programa Mais Educação, uma proposta de educação em tempo integral? 

 Escola de tempo integral e o direito à infância: uma análise da produção acadêmica 

(1988-2014); 

 A implementação do Programa Mais Educação em escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Natal/RN: um estudo sobre o período de 2008-2011; 

 A ampliação do tempo escolar: uma política no contexto da prática escolar no Brasil 

e na Argentina; 
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 O Programa Mais Educação e a Educação Integral na escola pública: uma análise a 

partir da perspectiva Onilateral; 

 Do Programa Mais Educação à Educação Integral: O currículo como movimento 

indutor; 

 Um estudo sobre o trabalho educativo com famílias do Programa Mais Educação 

sob as perspectivas ecológicas e da educação social; 

 Programa Mais Educação e projeto criando oportunidade: estudo de caso sobre 

efetividade da implementação de políticas públicas educacionais em duas escolas 

estaduais em Manaus; 

 A implementação da reforma curricular e o trabalho docente no Programa Mais 

Educação em São Paulo; 

 Educação em tempo integral: resultados e representações de professores de 

matemática e de alunos do terceiro ciclo da rede de ensino em Belo Horizonte; 

 O Coordenador pedagógico como mediador da prática docente em escolas de 

educação; 

        No que diz respeito a publicações de artigos, foram encontrados os seguintes temas 

abaixo: 

 Literatura e representações da escola pública de horário integral; 

 As políticas educacionais no governo Lula: rupturas e permanências; 

 Programas federais para a gestão de educação básica: continuidades e mudanças; 

 Financiamento da educação no governo Lula; 

 Práticas de educação em tempo integral, de intersetorialidade e de desenvolvimento 

local: um diálogo possível? 

 Política, cidadania e educação integral: a convivência democrática como princípio 

pedagógico; 

 Descentralização e gestão do ensino nos programas PDE escola e Mais Educação. 

 A formação de professores de artes visuais no Programa Mais Educação São Paulo. 

 Alunos em tempo integral no estado do Rio de Janeiro: universalidade ou focalização? 

 


