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O POLICY CYCLE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ANÁLISE DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS:
UM ESTUDO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE

SERGIPE
Diana Viturino Santos[i]

Eixo Temático 1: Educação e Políticas públicas

Resumo
O objetivo desse artigo é, por meio de uma análise documental, identificar os fatores que levaram a
elaboração do Programa Mais Educação (PME), criado em 2007 pelo governo federal para estimular a
ampliação da jornada escolar nas escolas públicas. Além disso, buscou-se sistematizar seus primeiros
resultados, focalizando o estado de Sergipe. Para isso foi aplicado o modelo Policy Cycle. Os resultados
apontam: Como input que levou a implementar o PME constam-se os elevados números de
reprovação e evasão escolar no Ensino Fundamental, os baixos índices do desenvolvimento da
qualidade educacional, bem como as desigualdades sociais e educacionais no Brasil. Como output
identifica-se que cada vez mais escolas brasileiras funcionam em tempo integral, também em Sergipe.
Consequentemente recomenda-se, uma avaliação contínua do Programa.
Palavras - chave: Educação em tempo integral. Polyce Cycle. Programa Mais Educação.

Abstract

The objective of this article is to identify the factors which lead the drafting of the Program Mais

Educação (PME) created by the Federal government, in 2007, to stimulate the expansion of the school

day in public schools. Therefore it was applied a documental analyses. The second aim was to systemize

the first results of PME, focusing on the state of Sergipe. Here it was used the model the policy cycle.

The results are: The input that argued to favor the implementation of the PME are the high numbers of

hold backs of students, the drop out rates in the Basic Education, the low indices of development of the

educational quality and the social and educational inequality in Brazil. As output identifies itself that

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_policy_cycle_e_sua_contribuicao_para_a_analise_de_politicas_edu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-16,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



each a higher number of Brazilian fulltime schools, also in the State of Sergipe. It is recommended,

consequently, a continuing policy evaluation of the Program.

Keywords: Full-time education. Polyce Cycle. Program Mais Educação.

Introdução

Nas pesquisas que tem como objeto de estudo as políticas públicas a aplicação de modelos de análise

constitui-se uma ferramenta heurística que serve para sistematizar os resultados das investigações a

respeito da necessidade de formulação e efeitos da política, como também para subsidiar a reflexão

quanto à importância da avaliação no processo de implementação.

Nesse sentido, o presente trabalho propõe a utilização do modelo do Ciclo da Política ou Policy Cycle

para a análise do Programa Mais Educação (PME). Esse Programa constitui-se uma das ações do Plano

de Desenvolvimento da Educação (PDE) sendo instituído em 2007 pela Portaria Interministerial n� 17 e

regulamentado em 2010 pelo Decreto Presidencial 7083.

Para familiarizar-se com os elementos técnicos da ciência política e da gestão da política educacional,

faz-se necessário a incursão em alguns conceitos, tais como o de política pública, política pública

educacional, política de governo e política de Estado.

Conforme Souza (2007), não existe um único e nem mais perfeito conceito de política pública. As

definições dão ênfase desde a ausência ou presença da ação governamental na promoção de

intervenções que irão influenciar a vida da população até a função da política na resolução de

problemas. Essa autora resume a política pública como
[...] o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, �colocar o governo em
ação� e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor
mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de
políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem
seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão
resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2007, p.26).

As políticas públicas podem ser classificadas em diferentes tipos, Theodor Lowi (1964, 1972 apud

SOUZA, 2007), por exemplo, distingue quatro formatos: 1) políticas distributivas que privilegiam

determinados grupos sociais ou regiões; 2) políticas regulatórias que envolvem burocracias como ordens

e proibições, decretos e portarias, políticos e grupos de interesse; 3) políticas redistributivas que atingem

maior número de pessoas implicando para determinados grupos sociais algumas perdas em curto prazo,

mas promessa de ganhos futuros e 4) políticas constitutivas que lidam com procedimentos, modificando
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regras e estruturando os processos políticos.

Nesse contexto, as políticas podem ser elaboradas em nível de governo e de Estado. As políticas de

governo são formuladas pelo poder Executivo para atender a demandas internas ou externas e tem como

característica um processo decisório breve, em que é limitada a apresentação de alternativas e de

decisões coletivas, sendo efetivadas por meio de programas e decretos.

Já as políticas de Estado fundamentam-se em estudos técnicos e exigem uma análise do orçamento

público e dos impactos que poderão gerar. Essas são efetivadas por meio de leis, que devem ser

aprovadas pelo Congresso, e na sua formulação é imprescindível a participação de diferentes grupos da

sociedade (PARENTE; PEREZ; MATTOS, 2011).

A política pública educacional constitui-se uma política de caráter social que visa garantir o direito a

educação. Nesse contexto, o Programa Mais Educação constitui-se, portanto, em uma política de

governo de caráter redistributiva, visto que, busca atender como público alvo, prioritariamente, as

escolas que tem um baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), isto é, IDEB abaixo

ou igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou finais, IDEB nos anos iniciais maior que 3,5 e menor que 4,6 e nos

anos finais maior que 3,5 e menor que 3,9. Também atendem aos critérios de adesão as instituições

localizadas em regiões marcadas por elevado índice de vulnerabilidade social e os estudantes que estão

em defasagem idade/série (em especial das séries finais da 1� fase do ensino fundamental 4� e/ou 5�

anos e das séries finais da 2� fase do ensino fundamental 8� e/ou 9� anos) e são beneficiados pelo

Programa Bolsa Família.

O presente estudo trata-se de uma policy-analyses, pois se dedica a uma dada política, os fatores que

motivaram a sua implementação, o formato dela em si e seus resultados, dando ênfase a dados

quantitativos do processo de implementação na rede estadual de ensino de Sergipe. Para tanto utiliza

como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental.

O artigo está estruturado em duas seções, na primeira é realizada a descrição do Policy Cycle. Na

segunda aplica-se esse modelo para analisar o PME e apresentam-se dados relativos ao contexto

sergipano, tais como número de alunos e escolas atendidas, oficinas desenvolvidas e repasse de

recursos financeiros.

1. Policy Cycle
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Nessa abordagem, a política pública é considerada como um ciclo deliberativo, formado pelos

seguintes estágios: definição da agenda (agenda setting), formulação da política (identificação de

alternativas, avaliação das opções, seleção das opções), implementação e avaliação (SOUZA, 2007).

A fase da agenda-setting abrange a percepção e definição de problemas prioritários para a ação

política. A percepção de um fato como um problema político pode partir de grupos sociais específicos,

como também de políticos ou da administração pública. Frey (1999) ressalta a participação da mídia e

de outros meios de comunicação social em atribuir destaque a determinado assunto.

A fase de formulação da política envolve a elaboração de alternativas e a seleção da ação mais

apropriada para a resolução do problema, nessa fase são definidos os objetivos e os padrões jurídicos,

administrativos e financeiros.

A implementação prevê a elaboração dos planos que permitirão colocar a política em prática, como

também o planejamento e a organização de recursos humanos, administrativos e financeiros

necessários para que a política seja executada (SARAVIA; FERRAREZI, 2006).

A última fase do ciclo consiste na mensuração e análise dos efeitos gerados, isto é, na avaliação da

política. A avaliação pode ser de outcome, impacto ou output. O outcome abrange a reação imediata, as

mudanças que esse produto provoca dentre os seus usuários. Em outras palavras, a resposta direta do

público-alvo da política. Já a avaliação de impacto investiga as mudanças provocadas a longo prazo, isto

é, o foco está nas consequências geradas pelos resultados imediatos. O output consiste na avaliação da

qualidade do produto, ou seja, é observado se a política, bem ou serviço, produzido atendeu as

expectativas do seu público - alvo.

Cabe ressaltar, que esse modelo também é alvo de críticas, a principal crítica é que sendo ele circular

pressupõe-se linearidade no processo, Frey (1999) chama atenção para o fato de que no processo

político os atores interagem continuamente não se atendo em executar rigidamente as referidas fases.

No entanto, conforme esse autor
O fato de os processos políticos reais não corresponderem ao modelo teórico não
indica necessariamente que o modelo seja inadequado para a explicação destes
processos, mas sublinha o seu caráter enquanto instrumento de análise. O 'policy
cycle' nos fornece o quadro de referência para a análise processual. Visto que
podemos atribuir funções específicas às diversas fases do processo
político-administrativo, obtemos por meio da comparação dos processos reais com o
tipo puro pontos de referência que dizem respeito às possíveis causas dos déficits do
processo de resolução de problema (FREY, 1999, p.11).
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O policy cycle, como explicitado, constitui-se um modelo de análise que interessa ao estudo de

políticas públicas, principalmente, por propor uma subdivisão da ação política em fases. Partindo das

categorias desse modelo será apresentado, no próximo tópico, o Programa Mais Educação.

2. O Programa Mais Educação

A política pública é formulada em um contexto específico que não só influencia a definição da agenda,

isto é, a fase chamada agenda setting, mas também o momento da sua formulação. A formulação

considera os princípios fundamentais de uma dada política, como também a sua abrangência, ou seja,

a definição do seu público alvo e o desenho administrativo. A seguir abordamos esses aspectos na

formulação do Programa Mais Educação.
2.1 Definição da Agenda (Agenda � Setting)

O sistema oficial de ensino brasileiro apesar de ter ampliado de forma significativa o acesso de 98%[ii]
da população na faixa etária de 7 a 14 anos ao ensino fundamental, observa uma lacuna na relação
entre universalização da escola pública e manutenção da qualidade do ensino, aspecto que se revela
nas avaliações em larga escala, a exemplo, da Programme for International Student Assessment (PISA)
[iii] em que o país ocupa a 58� posição entre as 65 nações participantes. Também o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) mostra desigualdades no tocante ao acesso, permanência e
aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
[iv] assinala o quanto o país precisa avançar para atingir uma melhor qualidade nesse nível de ensino:

IDEB � Brasil 2005 2007 2009 2011
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 3.8 4.2 4.6 5.0
Anos Finais do Ensino Fundamental 3.5 3.8 4.0 4.1
Ensino Médio 3.4 3.5 3.6 3.7

Quadro 1: IDEB � Brasil
Fonte: INEP, 2014

Os resultados do IDEB para o estado de Sergipe também apontam um índice insatisfatório. Conforme

apresenta o quadro abaixo:

IDEB � Sergipe 2005 2007 2009 2011
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 3.0 3.4 3.8 4.1
Anos Finais do Ensino Fundamental 3.0 3.1 3.2 3.3
Ensino Médio 3.3 2.9 3.2 3.2

Quadro 2: IDEB � Sergipe
Fonte: INEP, 2014

Os dados apresentados para o Brasil e, em específico, para Sergipe, apresentam-se como inputs, isto é,

como demandas que exigem ações específicas no âmbito do sistema político. Nesse contexto, alguns

estudos (MENEZES, 2012; CAVALIERE, 2002 e 2007; COELHO, 2012; LECLERC, MOLL, 2012) revelam o

potencial da ampliação da jornada escolar para a melhoria da qualidade da educação, a essa é
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atribuída expectativas de ordem pedagógica, social e econômica.

Nesse ínterim, ainda no ano de 2007, ao assumir seu segundo mandato, o Presidente da República Luiz

Inácio Lula da Silva apresenta, dentre suas principais ações políticas, o Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC), o qual exigiu de cada Ministério um plano com a formulação de ações específicas

que contribuíssem para o desenvolvimento do país. Deste modo, é aprovado a criação do Plano de

Desenvolvimento da Educação (PDE) e do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação,

instituído pelo Decreto n. 6.094/2007.

O principal objetivo do PDE é a melhoria da educação pública brasileira em um prazo de quinze anos,

especialmente da educação básica. Foram previstas 29 ações que deveriam ser desenvolvidas

conjuntamente pela União, estados e municípios. Entre elas estão: Piso do magistério; Formação de

professores por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Financiamento da educação -

salário-educação e FUNDEB, além de programas como Transporte Escolar; Luz para Todos; Saúde nas

Escolas; Guias de tecnologias; Censo pela Internet; Coleção Educadores, Inclusão Digital e o Programa

Mais Educação, que institui a ampliação da jornada escolar.

No tocante a educação em tempo integral o PDE apresenta-se como um suporte a meta prevista no

PNE 2001 que prevê para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental a ampliação progressiva da

jornada escolar para um período mínimo de sete horas diárias, como também para o atual PNE (Lei n�

13.005) aprovado em 25 de junho de 2014 que prevê, na sua meta 6, que 50% das escolas públicas de

Educação Básica desenvolvam suas atividades em jornada ampliada.

Nesse contexto, o MEC por meio das Secretarias de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade

(SECAD) [v], da Secretaria de Educação Básica (SEB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE) retomou a proposta da educação integral, baseando-se em projetos bem sucedidos

já desenvolvidos no país, com o objetivo de torná-la uma prática em todas as redes de ensino

inserindo, desta forma, a ampliação da jornada escolar na agenda pública brasileira. Nesse contexto, a

pressão exercida sobre o sistema político provoca a produção de outputs, isto é, de políticas.
2.2 Formulação da política

O Programa Mais Educação é criado pela Portaria Interministerial n� 17 de 24 de abril de 2007 visando

contribuir para a formação integral de crianças e adolescentes, melhorar o desempenho educacional,

colaborando para a redução da evasão, reprovação e distorção idade/série, prevenir e combater o

trabalho infantil e a exploração sexual, bem como promover uma nova organização curricular com

vista à educação integral. Para tanto propõe a articulação entre os Ministérios da Educação, do
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e Tecnologia, do Esporte, do Meio Ambiente,

da Cultura, da Defesa e a Controladoria Geral da União englobando 25 programas federais (BRASIL,

2007). Dentre as suas finalidades estão
[...] I - apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do ambiente
escolar nas redes públicas de educação básica de Estados, Distrito Federal e
municípios, mediante a realização de atividades no contraturno escolar, articulando
ações desenvolvidas pelos Ministérios integrantes do Programa;
II - contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção idade/série,
mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria de condições para o
rendimento e o aproveitamento escolar; [...]
V - promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças,
adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e estéticas, aproximando o
ambiente educacional da diversidade cultural brasileira, estimulando a sensorialidade,
a leitura e a criatividade em torno das atividades escolares;
VII - promover a aproximação entre a escola, as famílias e as comunidades, mediante
atividades que visem a responsabilização e a interação com o processo educacional,
integrando os equipamentos sociais e comunitários entre si e à vida escolar; e
capacidades para o desenvolvimento de projetos com vistas ao que trata o artigo 1�
desta Portaria (BRASIL, 2007, Art. 2�).

Para a sua operacionalização são envolvidas instâncias administrativas nos âmbitos nacional, territorial

e escolar. No âmbito nacional constituem-se órgãos administrativos do Programa o Ministério da

Educação (MEC), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Secretaria de Educação

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), a Secretaria de Educação Básica (SEB) e a

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania (DEIDHUC), que possui como algumas de

suas atribuições: administrar nacionalmente o Programa; divulgar normas que regem o financiamento

e efetivar o financiamento do Programa; acompanhar a implementação e prestar assessoria técnica no

processo de execução.

No âmbito territorial estão as Entidades Executoras (EEx), ou seja, as Secretarias Estaduais e

Municipais de Educação. Essas devem apresentar ao FNDE os dados cadastrais e documentos exigidos

no processo de adesão ao Programa, inserir no sistema PDDEnet ou PDDEweb os dados referentes ao

Plano de Ações Financiáveis � PAF, enviar ao FNDE, também pelo sistema PDDEnet ou PDDEweb, o

Plano de Atendimento Geral Consolidado, ter dados atualizados sobre o Programa e realizar a

prestação de contas (BRASIL, 2009).

As Entidades Executoras também são responsáveis por disponibilizar e custear um docente, lotado na

instituição de ensino em que o Programa será implementado, para assumir a função de Professor
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Comunitário. Esse deve dedicar-se no mínimo vinte ou, preferencialmente quarenta horas semanais,

ao acompanhamento pedagógico e administrativo do Programa. Também no âmbito das Secretarias

de Educação deve ser nomeado ao menos um técnico para coordenar as ações desenvolvidas, tais

como, preenchimento do plano de atendimento pelas escolas, tramitação de documentos via sistema

e confirmação do plano geral consolidado (BRASIL, 2013).

Já no âmbito escolar estão as Unidades Executoras (UEx), formada pela direção da escola ou conselho

escolar, que tem como algumas de suas atribuições: encaminhar o plano de atendimento da escola a

Entidade Executora a qual está vinculado (Secretaria Estadual ou Municipal); utilizar os recursos

direcionados para a implementação do Programa conforme o plano de atendimento da escola e zelar

pela participação da comunidade escolar na sua implementação (BRASIL, 2009).

Quanto ao financiamento, os recursos são transferidos por meio do PDDE/Integral e destinam-se a

custeio, ou seja, ajuda de custo, no tocante a alimentação e transporte dos monitores, aquisição de

materiais pedagógicos e de consumo, bem como para a contratação de serviços essenciais ao

desenvolvimento das atividades. E capital destinado à aquisição de bens materiais permanentes,

conforme os kits sugeridos para o desenvolvimento das atividades do Programa (BRASIL, 2013).

A liberação dos recursos está atrelada à apresentação do Plano de Atendimento da Escola. O Programa

prevê as seguintes fórmulas para o cálculo do repasse dos recursos no tocante a custeio, capital e

ressarcimento de monitores: a) Repasse Custeio: total do repasse x total custeio/Total Geral; b)

Repasse Capital: total do repasse x total capital/Total Geral; c) Ressarcimento de Monitores: N� de

Alunos/30 = N� de Turmas) x (N� de Atividades) x (6 Meses) x (R$ 80) para escolas urbanas. Cabe

ressaltar que os monitores das escolas rurais recebem o valor de R$120,00 por turma monitorada.

No ano de 2013 a adesão ao Programa foi realizada via o Sistema Integrado de Monitoramento,

Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) [vi]. Os gestores escolares cadastravam o
plano de atendimento no sistema, nesse plano era informado o número total de estudantes
participantes do Programa, a distribuição por série/ano do número de alunos participantes, os
macrocampos e as atividades desenvolvidas. Cabe ressaltar que a distribuição das vagas deve
obedecer ao número de alunos matriculados na escola conforme o censo escolar do ano anterior.

No tocante a sua operacionalização no ambiente escolar o Programa propõe a realização de atividades

socioeducativas, no contraturno, articuladas ao projeto pedagógico da escola. As práticas educativas

devem ser organizadas de forma interdisciplinar e contribuir para que os estudantes compreendam o

mundo em que vivem, a si mesmos e ao outro, o meio ambiente, a vida em sociedade, as mais

variadas culturas, tecnologias e artes. As oficinas devem ser ministradas por profissionais da educação,
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educadores populares, estudantes e agentes culturais - monitores, estudantes universitários com

formação relacionada aos macrocampos (BRASIL, 2013).

As atividades socioeducativas no contraturno podem ser escolhidas dentre os macrocampos

propostos. Para as escolas urbanas que aderiram ao Programa em 2013 foram ofertados os seguintes

macrocampos: 1) Acompanhamento Pedagógico (é de caráter obrigatório a oferta de pelo menos uma

atividade); 2) Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica; 3) Cultura, Artes e Educação

Patrimonial; 4) Educação Ambiental, Sociedade Sustentável, Economia Solidária e Criativa/Educação

Econômica e 5) Esporte e Lazer. As escolas poderiam optar por ao menos três macrocampos e, entre

esses, escolher cinco ou seis atividades.

Já paras as escolas do campo foram ofertados os seguintes macrocampos: 1) Acompanhamento

Pedagógico; 2) Agroecologia; 3) Iniciação Científica; 4) Educação em Direitos Humanos; 5) Cultura,

Artes e Educação Patrimonial; 6) Esporte e Lazer; e 7) Memória e História das Comunidades

Tradicionais. Ressalta-se que as instituições poderiam escolher quatro atividades, dentre os sete

macrocampos disponibilizados (BRASIL, 2013).

O tópico seguinte apresenta dados quantitativos referentes a implementação do PME na rede estadual

de ensino de Sergipe.
2.3 Implementação do Programa

Conforme site do MEC, o PME inicia as suas atividades no ano de 2008, com a participação de 1.380

escolas, nos 26 estados da federação e no Distrito Federal, sendo contemplados um total de 55

municípios e 386 mil estudantes atendidos. Em 2009, houve um aumento para 5 mil escolas, 126

municípios, 1,5 milhão de alunos atendidos. Em 2013 o Programa chegou a 87% dos municípios

brasileiros atendendo a quase 50.000 escolas.

Em Sergipe, a rede estadual de ensino conta com 368 escolas distribuídas em 10 Diretorias Regionais

de Educação (DRE�s). Conforme o site da Secretaria Estadual de Educação (SEED), em 2013, a rede

possuía 85.842 alunos matriculados no Ensino Fundamental e 57.669 estudantes no ensino médio.

A implementação do PME na rede estadual de ensino tem início no ano de 2008 com a participação de

6 (seis) escolas, no entanto, não foi possível localizar na SEED dados referentes a número de alunos

atendidos nesse ano, o volume de recurso repassado foi de R$110.260,10 (SEED, 2011). Nos anos

seguintes apresentou-se o seguinte panorama:

Ano Escolas Número de Alunos Recursos
2009 25 3.093 855.116,80

Quadro 3: Adesão ao PME
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2010 31 13.712 680.673,52
2011 58 7.609 1.795.677,22
2012 173 23.583 7.256.418,50
2013 127 17.087 5.217.367,72

em Sergipe
Fonte: MEC/Plano de
Atendimento Geral
Consolidado, 2014.

No ano 2009, conforme

relatório de gestão da

coordenação estadual do

PME, as 25 escolas

participantes não

receberam recursos do

FNDE (SEED, 2011).

Em 2013, 139 escolas estaduais foram selecionadas pelo MEC para fazer adesão ao PME. Como

apresenta o quadro acima, no referido ano, 34,51% das escolas estaduais fizeram o cadastro no

Programa.

A gestão do PME na rede estadual é formada por um Coordenador e três técnicas administrativas que

prestam assessoria as escolas estaduais como também as redes municipais que solicitem auxílio. Cada

DRE possui um coordenador regional que deve acompanhar o desenvolvimento do Programa nas

escolas.

No tocante aos macrocampos e atividades escolhidas pelas escolas estaduais temos o seguinte

panorama:

Macrocampos Adesão em
Sergipe

Cultura, Artes e Educação Patrimonial 164
Acompanhamento Pedagógico 131
Esporte e Lazer 132
Educação em Direitos Humanos 62
Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica 43
Educação Ambiental e Sociedade Sustentável 13
Agroecologia 5
Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e
Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica

4

Promoção da Saúde 3
Quadro 4: Macrocampos escolhidos pelas escolas da rede estadual em 2013
Fonte: MEC/Plano de Atendimento Geral Consolidado, 2014.

As atividades que tiveram o maior número de adesão foram: Orientação de Estudos e Leitura (95),

Esporte na Escola (91), Educação em Direitos Humanos (54), Danças (38), Capoeira (35), Tecnologias

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_policy_cycle_e_sua_contribuicao_para_a_analise_de_politicas_edu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-16,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Educacionais (34), Teatro (19), Rádio Escolar (18) e Percussão (15). Ressalta-se que 61,42% das escolas

escolheram 5 atividades, 29,13% optaram por desenvolver 4 atividades e apenas 9,45% cadastraram 6

atividades.

No que diz respeito à série/ano dos alunos atendidos observa-se que, no geral, as escolas sergipanas

procuraram atender a indicação do Programa beneficiando os alunos dos anos finais da 1� fase do

ensino fundamental, 51,97% optaram por desenvolver as atividades com as turmas de 4� anos e

60,63% escolheram as turmas de 5� anos. Já as séries finais da 2� fase do ensino fundamental (8� e 9�

anos) foram contempladas respectivamente por 70,87% e 29,13% das instituições.

Quanto ao número de alunos atendidos temos os seguintes percentuais: 9,45% das instituições

optaram por desenvolver as atividades com menos de 100 alunos, 22,05% das escolas cadastraram

100 estudantes, 60,63% cadastraram entre 101 e 200 estudantes, 4,72% inscreveram entre 201 e 300

alunos e 3,15% cadastraram 300 alunos ou mais.

Cabe ressaltar a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o percentual real de alunos

atendidos pelo Programa na rede, o que permitirá, por um lado, acompanhar a aplicação dos recursos

financeiros direcionadas a implementação do Programa e por outro essa se constitui uma informação

relevante devido ao que prevê a meta 6 do PNE, isto é, que no prazo de 10 anos, no mínimo, 50% das

escolas públicas ofereçam educação em tempo integral atendendo, a pelo menos, 25% dos estudantes

da educação básica.

No tocante ao desenvolvimento do Programa nas instituições de ensino ainda é incipiente o número de

pesquisas sobre os efeitos da educação em tempo integral no rendimento, evasão e reprovação escolar.

De acordo com o monitoramento do Programa Mais Educação em Sergipe realizado, em 2011, por

Parente e Azevedo (2011)
Os dados indicam que o Programa ainda tem um caráter residual em termos de
atendimento tanto no Brasil como no estado de Sergipe, o que não inviabiliza seu
papel na ampliação das oportunidades educativas, muito menos seu caráter indutor
em termos de políticas públicas no campo da educação integral (PARENTE; AZEVEDO,
2011, p. 138).

As referidas autoras destacam dentre as principais dificuldades na implementação do Programa no

estado a ausência de apoio pedagógico e institucional, evasão dos alunos, inadequação dos espaços

físicos para a realização das atividades e falta de preparo dos monitores.
Considerações Finais

Conforme o planejamento educacional, considera-se o contexto político brasileiro favorável à
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formulação e implementação de programas direcionados a ampliação da jornada escolar no sistema

oficial de ensino, sendo a política nacional em voga o Programa Mais Educação.

Esse trabalho utilizando como ponto de partida analítico o Modelo do Ciclo da Política ou Polyce Cycle

procurou estudar as fases da política, que inclui desde a definição da agenda, até a formulação,

implementação e avaliação dos resultados da política.

Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, foram levantadas as demandas que contribuíram

para a inserção da educação em tempo integral na agenda política brasileira, descreveu-se o formato

do Programa Mais Educação e a sua implementação na rede estadual de ensino de Sergipe.

A análise dos documentos do Programa aponta que esse é criado para atender as demandas geradas

pelo elevado número de reprovação e evasão escolar no Ensino Fundamental, pelos baixos índices

educacionais, apontados pelas avaliações em larga escala em nível nacional e internacional, bem como

para diminuir desigualdades sociais e educacionais, atendendo ao princípio da proteção integral às

crianças e adolescentes proposto na legislação nacional.

Quanto à fase de formulação, isto é, da elaboração do projeto, da ação política propriamente dita,

observa-se no Programa analisado dois aspectos fundamentais a intersetorialidade nas ações e a

divisão de responsabilidades entre os entes federados.

No tocante a sua implementação nas escolas da rede estadual nota-se de 2009 a 2012 um elevado

aumento de escolas participantes, em 2013 constatou-se um pequeno decréscimo, mas ainda é

expressivo o número de escolas estaduais inseridas no PME o que demanda um maior

acompanhamento científico da implementação do referido Programa.

Nesse sentido, procurou-se no presente trabalho fazer um levantamento quantitativo da

implementação do Programa na rede. Para tanto, mapeou-se o número de escolas, alunos,

séries/anos, macrocampos, atividades oferecidas e os recursos financeiros.

Espera-se ter contribuído para as discussões sobre a ampliação da jornada escolar na rede estadual de

ensino de Sergipe, como também por meio do levantamento realizado servir de fonte de dados para a

gestão do Programa na rede, no tocante a oferta de possíveis cursos para a qualificação dos

profissionais envolvidos.
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