
Programa Mais Educação: acompanhamento e implantação nas escolas estaduais no sul do Brasil
num estudo de caso.

Resumo: O presente artigo descorre sobre o Programa Mais Educação (PME) implantado nas escolas do
município de Jaguarão-RS no ano de 2011-2012 em que se buscava garantir uma formação mais ampla aos
usuários no turno inverso ao horário dos estudos curriculares. Para isso, o grupo PET-Pedagogia da
Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, decidiu no ano de 2013 fazer um acompanhamento nas
escolas para auxiliar nas questões pedagógicas que surgissem com o desenvolvimento do projeto. O objetivo
do grupo tem sido fazer uma breve comparação entre os dispostos nas legislações regentes no PME e a
aplicação realizada nas escolas observadas.

Abstracto: El presente artículo trata sobre el Programa Mais Educação (PME) implantado en las escuelas del
municipio de Jaguarão-RS en los años 2011-2012 en que se buscaba garantizar una formación más amplia a
los usuarios en turno inverso al horario de los estudios curriculares. Para eso, el grupo PET-Pedagogía de la
Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, decidió en el año 2013 hacer un acompañamiento en las
escuelas para ofrecer apoyo en las cuestiones pedagógicas que se muestran durante el desarrollo del
proyecto. El objetivo del grupo ha sido el de hacer una breve comparación entre lo que hay en las
legislaciones regentes del PME y la aplicación que se ha realizado en las escuelas observadas.

Palavras Chave: Educação Integral, Mais Educação, Acompanhamento.

1 Introdução

Educação integral é um dos temas mais ouvidos quando se fala de educação ultimamente. É iminente a
demanda da sociedade por mais educação e para isso foi criado o programa do governo federal “Mais
educação” (PME). Este programa, criado através da Portaria Interministerial de N° 17 de 24 de abril de 2007
e conforme disposto no próprio documento, tem por objetivo servir como base de fomento da educação
integral para crianças, jovens e adolescentes no turno contrário ao turno normal, contribuindo com a
execução de atividades socioeducativas para assim garantir uma formação mais ampla dos alunos usuários
deste programa e que a partir de 2010, já trouxe mudanças em avançar na ideia de turno e contraturno,
explicitando a necessidade de um currículo novo, integrado e uma nova composição curricular, em que as
crianças perpassem o dia nas escolas, com atividades diversificadas e vencendo a cansativa e monótona
carga horária disciplinar e mecanizada que o sistema brasileiro, nos dias atuais, ainda oferece.

O interesse político do estado brasileiro surgiu devido ao crescimento nas camadas populares da sociedade
brasileira da consciência de que o tempo ofertado aos alunos no ambiente escolar ainda é muito curto. Dessa
forma, segundo Moll (2012, p. 27) “o direito à educação levou ao direito a mais educação e a mais tempo de
escola.” Porém,o entendimento deste direito, faz parte de uma noção de coletividade, que ainda necessita de
uma maior participação por parte da sociedade como um todo, como podemos ver no trecho a seguir:
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O mundo contemporâneo interpela gestores, professores, educadores e toda
comunidade educativa a (re)pensar o currículo das escolas buscando o diálogo entre
os conhecimentos tradicionais com a cultura, as novas tecnologias, as competências
sociais e toda diversidade de aprendizagens possíveis no mundo
moderno.(LOMONACO E SILVA, 2013,p.22)

No município de Jaguarão, no extremo sul do estado do Rio grande do Sul, fronteiriço com a cidade de Rio
Branco/UY, o programa teve início no ano de 2011, porém apenas algumas escolas aderiram ao programa
neste período. No final de 2012, com suporte da Secretaria Municipal de Educação do Município, todas as
escolas municipais aderiram ao programa e algumas estaduais mantidas pela Coordenadoria Regional da
Educação fizeram a aderência ao PME.

Baseado nesses fatos apontados anteriormente, o grupo PET-Pedagogia da Unipampa Campus Jaguarão, no
sentindo de investigação/ação optou em um acompanhamento do PME nas escolas do município, para
detectar e auxiliar nas problematizações que surgirem com o desenvolvimento do programa. Para isso, os
bolsistas do grupo PET-Pedagogia foram distribuídos em dez escolas públicas do município, sendo sete escolas
municipais e três estaduais, com o objetivo de fazer uma breve comparação entre o disposto nas legislações
regentes do PME e aplicação realizada nas escolas observadas.

Para o início da pesquisa, os bolsistas instrumentaram-se com referenciais teóricos que abordassem o
conceito de Educação Integral, bem como toda legislação vigente e regimental do PME. Neste momento, ficou
acordado que os bolsistas iriam realizar um estágio de acompanhamento e observação da rotina nas escolas
que implementaram o PME, para identificar e colaborar com as problematizações que por ventura viessem a
surgir. A partir do exposto, os bolsistas iniciaram suas atividades de observação a partir do mês de março de
2013.

2 Caracterizações da escola estadual em análise/acompanhamento

A escola encontra-se em um bairro de classe média situada na zona central da cidade de Jaguarão/RS. Em
suas mediações encontram-se órgãos públicos como APAE, Brigada Militar, Exército e Asilo Municipal. O
comércio no entorno da escola é de médio/grande porte. As ruas de acesso são de calçamento rústico, com
algumas exceções. Os alunos da escola em sua maioria residem em bairros periféricos à escola. Atualmente a
escola conta com uma estrutura física perfeita para o programa. Conta com laboratório de informática, uma
pequena biblioteca (que está sendo reformada e ampliada), quatro quadras poliesportivas (uma coberta, duas
de cimento e uma de grama), um extenso pátio, um amplo refeitório, um laboratório de química, um
consultório médico, uma pracinha com brinquedos e quinze salas de aula e de gestão. Dessas salas, apenas
três são destinadas ao programa, além do laboratório de informática e da biblioteca. Dos outros espaços
utilizados pela gestão do programa, podemos citar as quadras poliesportivas que são utilizadas diariamente
seja pelos oficineiros ou para a recreação do meio da manhã.

Os laboratórios de informática e a biblioteca são bem utilizados pelos oficineiros a fim de dar um melhor
suporte técnico aos alunos, porém necessitam de prévio agendamento das mesmas. Vale ressaltar que a
biblioteca é equipada com televisão e material audiovisual para os alunos assistirem filmes e documentários.
Porém os outros espaços físicos da escola são pouco ou talvez nunca utilizados pelo programa, como o
laboratório de química e o consultório médico.

3 Desenvolvimento do Programa Mais Educação no Instituto Estadual de Educação Espírito Santo.

A observação da implantação do programa foi realizada nos períodos de março a novembro de 2013. Foi feito
um acompanhamento das oficinas e da organização do programa em todas as manhãs de quintas-feiras e em
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algumas terças-feiras. Esta atividade foi feita no Instituto Estadual de Educação Espírito Santo, que aderiu ao
programa em outubro de 2011.

Através de análise de dados, pode-se comparar que o programa conta hoje com cerca de cem crianças,
divididas em três turmas. As idades variam bastante, com o mais novo possuindo seis anos e o mais velho
doze anos. O programa contempla crianças de primeiro a quinto ano (anos iniciais do ensino fundamental). As
turmas são divididas de acordo com a série/ano em que os alunos se encontram matriculados. As oficinas
ministradas no programasão Matemática, Alfabetização/Letramento, Espanhol, Dança, Teatro e Informática.
As três primeiras se encontram no campo do acompanhamento pedagógico, que segundo o Passo-a-Passo do
MEC, são obrigatórias. A quarta e a quinta se encontram no macro campo Culturas e Artes e a última por sua
vez encontra-se na delimitação Inclusão Digital. (Manual Passo-A-Passo, MEC, 2011)

Pela observação, pode-se perceber que as oficinas que mais chamam atenção dos alunos são as de
Informática, Dança e Teatro. As demais oficinas são respeitadas pelos alunos, porém com certos lamentos. A
escolha das oficinas foi feita a partir da disponibilidade da escolha de oficineiros. Outra questão que deveria
ser analisada, seria o Projeto Político Pedagógico da Escola. Porém, apesar de não ter sido feita a análise em
profundidade, as oficinas se integram diretamente com o Projeto Político da escola.

Sabe-se também que na sociedade da informação, a busca de respostas
instantâneas, sintéticas e mastigadas, que nem sempre são aprofundadas, realmente
estão se transformando em conhecimento. É preciso mudar o eixo do ensinar para
optar pelos caminhos que levem a aprender. (PPP DA ESCOLA, 2007)

A oficina de informática está diretamente ligada a esta afirmação, o que prova que a escolha desta oficina
está de acordo com o Projeto Político da Escola, assim como as demais, que também vão ao encontro do
referido documento. No momento inicial do diagnóstico foram realizadas, de maneira informal, diálogos com
os oficineiros buscando informações a respeito de sua prática e atuação no Programa, tais como sua
formação, a sua relação com a comunidade, seu objetivo dentro do programa e qual sua perspectiva futura
para o desenvolvimento do PME.

Da análise inicial das falas dos oficineiros, foi possível chegar a algumas considerações, tais como: os
oficineiros da escola são todos do sexo feminino, e tem faixa etária entre 21 e 37 anos. São todos
universitários da Universidade Federal do Pampa e não moram todos na mesma comunidade da escola. Foram
contratados através de indicações e entrevistas com a própria escola. Os oficineiros apesar de não morarem
na mesma comunidade dos alunos, buscam conhecer os pais e responsáveis destes discentes, além de
entender a realidade em que eles se encontram, a fim de desenvolver uma maior atividade com as crianças
integrantes do Programa.

4 Rotinas do programa

Diariamente, os alunos entram no programa às oito horas e são encaminhados pelos pais à sua sala (vale
ressaltar que os pais já conhecem a rotina do PME, bem como seus horários e a sala de trabalho/atividade de
seus filhos). Ao chegar na sala, os alunos são recebidos pelo oficineiro que ministrará a primeira oficina do
dia. Às oito horas e quinze minutos, os alunos são encaminhados pelo oficineiro ao refeitório, onde tomam o
café da manhã juntamente com as outras turmas. Uma observação interessante que pode-se ensetar, é que
neste momento, os alunos entram em contato com outras faixas etárias, e demonstram certa intimidade
entre si, demonstrando estarem ambientados com essa rotina. Após o café, o oficineiro retorna com a turma
para a sala de aula, onde ocorre então a primeira oficina do dia. Esta oficina ocorre até às nove horas e
quarenta e cinco minutos, horário em que os alunos são encaminhados então para o intervalo.

Durante o intervalo, a coordenadora do PME juntamente com os oficineiros oferece brinquedos para que
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sejam desenvolvidas atividades em grupo, como corda para pular, bolas de futebol, basquete, vôlei e
bambolês.

Às dez horas, os alunos retornam com outro oficineiro para sua sala de aula, onde ocorre a segunda oficina do
dia. Os alunos permanecem nesta oficina até às onze horas e quinze minutos, quando ocorre uma transição
de oficineiros entre as salas. Vale ressaltar que esta transição é auxiliada pela coordenadora do programa. Em
seguida, ocorre a terceira oficina do dia, que tem duração até às onze horas e quarenta minutos. Após esta
oficina, os alunos são encaminhados pelos oficineiros até o refeitório, onde almoçam com a supervisão da
coordenadora e das merendeiras. Na sequência, das doze horas às treze horas e quarenta minutos, a
coordenadora juntamente com o auxílio da orientadora pedagógica da escola desenvolve uma atividade de
relaxamento, para o descanso do almoço. Para exemplificar esta atividade, podemos citar filmes que são
assistidos aos alunos, rodas de conversa e etc. Com o término das atividades destas atividades, as crianças
passam então desenvolver as atividades do turno normal ou regular da escola.

5 Problematizações encontradas

Ao longo desses oito meses de acompanhamento do PME, pode-se estar acompanhando algumas
problemáticas e refletindo sobre as mesmas no funcionamento desta metodologia de trabalho. Um fato que
chamou bastante atenção foi o fato de alunos com problemas de suposto “mau comportamento” serem
afastados/suspendidos do programacomo forma de punição, que entra em desacordo com Moll (2012) ao lidar
com este tipo de postura e/ou atitude adotada pela escola:

A intenção da secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e diversidade
(SECADE/MEC) de tantas escolas e redes municipais é se contrapor a visões de
protagonismos negativos reconhecendo e fortalecendo presenças afirmativas dessas
infâncias e adolescências é disputar imaginários sociais e políticos do povo. (MOLL,
2012, p.38)

Tal atitude da escola mostra um pequeno despreparo ao lidar com situações de conflito, porém chama a
atenção pelo fato de as crianças ao serem ameaçadas de se afastar do programa por conta dos oficineiros,
demostravam um pequeno receio de não participarem das atividades, demonstrando assim o apego/carinho
dessas crianças com o programa; opção, essa, que talvez tenha sido o caminho, ainda espinhoso e/ou
contraditório da escola implementar o Programa em sua fase embrionária.

Outra questão a ser analisada, é a reorganização do currículo e da rotina escolar atual. Moll (2012) observa
que seria insuportável para nossas crianças e adolescentes outro turno da mesma escola, com reprovações
opressivas, repetências, evasões e tão extensos deveres de casa. Na escola observada, o currículo escolar
continua o mesmo. Isso faz com que o programa seja mal visto pelos próprios professores do turno normal ou
outro turno, que acreditam que o programa atrapalha o desenvolvimento dos alunos, pois os deixa sem
tempo para a realização das atividades de casa e/ou descanso

Se observarmos o que Moll (2012) diz acerca da reorganização não apenas do currículo escolar, mais também
de toda rotina da escola:

Esses programas não se propõem somente a apenas ampliar o tempo, mais a
reorganizar com radicalidade os tempos-espaços do viver a infância adolescência,
[...] Assumida esta radicalidade, seremos obrigados a repensar e reorganizar toda
lógica em que planejamos o tempo-espaço, desde a enturmação até a sequenciação
dos conteúdos, das aprendizagens e das avaliações. [...] Somos obrigados a articular
os tempos-espaços no ordenamento curricular e os tempos-espaços do viver
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concreto, [...].(MOLL,2012, p.43 )

A partir deste pensamento, a direção da escola juntamente com a coordenação do programa deveria repensar
e reorganizar todo o currículo e a lógica escolar seguida, para uma melhor aprendizagem e um espaço escolar
mais harmonioso para os alunos.

3 Considerações Finais

A partir das observações e do acompanhamento, foi possível perceber que a escola têm se esforçado para a
implantação e o bom desenvolvimento do programa. Porém têm esbarrado na falta de experiência e de
capacitação por parte da coordenação e dos oficineiros. A organização da escola para o PME tem sido feita da
melhor forma, aproveitando bem o tempo e o espaço físico da escola, buscando recursos na comunidade e
tentando sempre estar inserindo todas as atividades na rotina normal da escola.

Em relação aos oficineiros, percebe-se que todos têm disponibilidade de atuar e trabalhar no Programa,
comprometidos com a assiduidade e pontualidade. Por serem alunos universitários, nota-se, uma grande
preocupação com o desenvolvimento das tarefas e apropriação de conhecimentos e embasamentos legais
referentes à educação integral.

Este programa serviu de base também para a criação do Grupo de estudos de educação integral em região de
fronteira (GEEIF), que pretende debater o PME no município através de discussões entre professores,
profissionais da educação e da comunidade em geral, por meio de materiais teóricos e trocas de experiências
e saberes.

Tanto deste acompanhamento, como de outros educandários, surgiu a ideia de um evento na área da
educação integral afim de socializar as experiências e implementações do programa; evento, esse, que foi
proposto pelo Grupo PET-Pedagogia em novembro de 2013 e que contou com um público aproximado de 800
ouvintes, 80 palestrantes, divididos entre 29 mesas temáticas, além de proporcionar a troca de experiências e
atividades culturais entre os participantes.
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