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RESUMO

Este estudo analisa a forma de operacionalização, em esfera local, do Programa Mais Educação, uma proposta
política de governo que visa à implantação do ensino de tempo integral nas escolas públicas. Para captar os
efeitos formativos das atividades do programa sobre os sujeitos-alunos e seus limites institucionais,
realizamos uma análise dos documentos oficiais estruturadores do programa e uma descrição de sua
trajetória e forma de implantação no Município de Maceió, tendo como objeto de estudo as práticas
desenvolvidas em uma escola pública da região metropolitana. Nosso objetivo principal é demonstrar que a
experiência da “educação integral” pressupõe a existência de intelectuais orgânicos no interior das escolas.
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ABSTRACT

This study examines, in a local sphere, the format of operationalization of the More Education Program, a
proposal of governmental policy which aims to implement the full-time teaching in public schools. For that we
can capture the formative effects of the program activities about the students and their institutional limits, we
made an analysis of official documents which structuring the program and a description of its history and
implementation in the Maceió city, having as object of study the practices developed in a public school in the
metropolitan area. Our main goal is to demonstrate that the experience of “integral education” presupposes
the existence of organic intellectuals within schools.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Programa Mais Educação (PME), uma proposta política de
governo que visa à implantação do ensino de tempo integral, efetivada com recursos federais e uma
perspectiva universalista.

Esse novo modelo educacional tem o propósito de, com a ampliação do tempo escolar e com a diversificação
das atividades curriculares e extracurriculares, promover uma formação humana, a partir da ação partilhada e
comprometida entre diferentes instituições sociais e culturais públicas e privadas, abrindo os espaços da
escola para lugares jamais pensados como produtores de saberes. Trata-se, efetivamente, de um projeto
audacioso, pois historicamente, no Brasil, o ensino de tempo integral tem sido usualmente realizado por
meios de experiências isoladas. Destarte, temos, no cenário atual, a oportunidade de garantir a milhões de
crianças, adolescentes e jovens, um programa político-educacional que considera as múltiplas dimensões
humanas no processo de formação escolar.

Considerando as possibilidades formativas e os resultados sociais esperados pelo Ministério da Educação
(MEC) com o desenvolvimento da proposta, justificamos a necessidade de desenvolvermos uma investigação
nos espaços escolares públicos, onde o Programa Mais Educação tem se apresentado como base financeira
para a operacionalidade do ensino de tempo integral, com a perspectiva de promoção de uma Educação
Integral.

Para captar os efeitos formativos do programa sobre os sujeitos-alunos e os entraves institucionais para a sua
qualificada execução, realizou-se um levantamento e uma análise dos documentos oficiais estruturadores do
PME. Em seguida, foi efetivado um estudo sobre a implementação deste programa no Município de Maceió,
que tem aproximadamente 33 escolas inclusas nesta política federal. Por fim, desenvolveu-se uma pesquisa
empírica em uma unidade de ensino, localizada em uma comunidade periférica da área metropolitana de
Maceió, que apresenta elevados índices de desemprego e violência, bem como, a presença intensa do tráfico
de drogas, tornando evidente uma situação que faz dos alunos da unidade de ensino, sujeitos considerados
vulneráveis e que devem ser assistidos pelo PME, uma vez que a adesão das escolas ao Programa tem como
primeiro critério a necessidade de assistência para as crianças que estão em risco social.

Para a captação destas práticas e problemáticas vivenciadas pelos sujeitos do Programa (alunos, professores,
monitores e coordenação), o uso do diário de campo e da observação foi indispensável como instrumentos de
coleta de dados e diríamos que são elementos indissociáveis, pois possibilitam ao investigador ter um suporte
para examinar com mais perceptibilidade o objeto pesquisado.

Como fundamento teórico para a análise dos dados obtidos na concretude das práticas realizadas em tempo
ampliado e lugar político de análise da realidade social, tomamos os princípios da Pedagogia Socialista
(PISTRAK, 2000; NOSELLA, 2004; MANACORDA, 1990; RAMOS, 2011), visando descrever a concepção da
educação integral a qual pode favorecer o real desenvolvimento dos filhos da classe trabalhadora.

1.1 O Programa Mais Educação como Política Pública Universalizada

Fruto de debates alicerçados por experiências bem sucedidas de projetos educacionais estruturados, em uma
perspectiva de educação em tempo integral, o Programa Mais Educação está vigente desde a aprovação da
Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 (Brasil, 2007), firmada pelos Ministérios da
Educação, Cultura, Esporte, e Desenvolvimento Social. O programa é financiado pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e está
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alinhado ao Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE), garantindo recursos para a constituição desta
política educacional, que objetiva induzir Educação Integral nas escolas das redes estaduais e municipais pelo
território nacional. Segundo o Caderno Série “Programa Mais Educação: Passo-a-Passo”:

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial nº. 17/2007 e
integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma
estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a
organização curricular, na perspectiva da Educação Integral (BRASIL, 2009, p. 7).

Trata-se de uma proposta inovadora de Educação Integral, que em médio prazo, segundo Moll (2012, p.
130), “[...] pode contribuir para a modificação de nossa estrutura societária”. Isso porque, como política
educacional, acredita-se que sendo multiplicada qualitativamente, esta possa ser um caminho para minimizar,
significativamente, as desigualdades sociais.

Estruturalmente, o PME é uma ação interministerial e social, na qual seus agentes responsabilizam-se
mutuamente através de uma gestão compartilhada, ou seja, os vários agentes articulam-se visando um
mesmo propósito: “[...] promover a ampliação das dimensões, tempos, espaços e oportunidades educativas”
(MOLL, 2012, p. 132).

Mesmo com as limitações, devido à nossa parca experiência com a intersetorialidade no campo social, o PME
possibilita às escolas desenvolver atividades no contraturno escolar em diferentes campos do saber, desde
que se oriente pelos macrocampos constitutivos da proposta pedagógica do MEC: Acompanhamento
Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura
Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação; Investigação no Campo das Ciências da Natureza; e, Educação
Econômica.

Observamos a tendência ou indução das Secretarias de Educação, por priorizar a escolha dos macrocampos:
Acompanhamento Pedagógico Letramento e Acompanhamento Pedagógico Matemática, pois as atividades
realizadas através de oficinas servem como reforço às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, que são
disciplinas averiguadas periodicamente como critérios (indicadores) nacionais e internacionais de desempenho
dos alunos nos sistemas de avaliação de rendimento escolar. Por priorizar esses dois macrocampos, muitas
vezes pressionadas pelas Secretarias de Educação, as escolas acabam não atendendo às reais necessidades
formativas dos alunos. Segundo Silva e Silva (2012, p. 41):

Em relação à Educação (em tempo) Integral, o que se observa é uma utilização das
atividades do contra turno, visando à melhoria dos indicadores do IDEB. Uma vez
que o IDEB último não possui instrumental adequado para uma avaliação mais ampla
do processo de ensino-aprendizagem nas suas múltiplas dimensões, a Educação (em
tempo) Integral não é avaliada, restando às ações e programas que compõe a
jornada ampliada uma função de entretenimento, contenção ou numa relação de
subordinação às metas do IDEB.

A informação anunciada por Silva e Silva (2012) também está no depoimento da Coordenadora do PME da
escola lócus de investigação:

Escolhemos as atividades e os macrocampos, de acordo com os relatos das
necessidades dos professores do horário regular das aulas, ou seja, contamos
sempre com as opiniões dos docentes, intervindo nas escolhas das atividades
referentes aos macrocampos, mas a gestão: direção, vice-direção e coordenações
são responsáveis pela escolha final dos macrocampos e das atividades3.
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Para os alunos, as aulas devem ter outro sentido, como ressaltaram duas estudantes que, conjuntamente,
responderam sobre quais deveriam ser as práticas do Programa na escola:

Voltariam as aulas de hip-hop, colocaria balé, teatro, educação física; teria aulas de
coisas diferentes para ensinar a gente a cantar, dançar; ter aulas de natação e,
também, ter acesso à informática, porque a gente tinha, mas os meninos
começaram a mexer e acabou quebrando os computadores, agora ninguém usa.
Também tia, fariam outros espaços, uma rádio e outras salas4.

O Programa atende, prioritariamente, escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), localizadas em situação de risco social. Existe um processo de seleção ou segregação do público alvo,
ou seja, há um tratamento prioritário para definir os alunos que podem participar do programa, por isso, as
escolas devem analisar o perfil dos candidatos seguindo alguns 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
(BRASIL, 2009, p. 13).

O Programa Mais Educação, como política indutora da Educação Integral, prioriza a elaboração de um
currículo integrado, no qual os saberes devem “ultrapassar os muros escolares”, isto é, a escola deixa de ser
o único lugar de apropriação do conhecimento, uma vez que educar se fundamenta na observação da
realidade, abrindo, assim, espaços para a ampliação dos territórios educativos. Estes, por sua vez, são
espaços localizados no entorno da comunidade, ou seja, ambientes externos à escola, que também podem e
devem ser utilizados para a apropriação de saberes, tais como: praças, igrejas, associações, ONGs,
bibliotecas, museus, teatros, cinemas, clubes etc. Assim, as possibilidades de aquisição e produção de
conhecimento ampliam-se, quando comparadas ao saber institucionalizado unicamente na escola. Alargando
os espaços e aguçando o olhar sobre o cotidiano, os alunos podem ficar mais sensíveis às problemáticas que
fazem parte dos seus contextos sociais, e então, compreendê-las melhor e criar, mesmo que utopicamente,
formas qualificadas de intervenção social. Segundo o Caderno Série “Programa Mais Educação:
Passo-a-Passo”:

Restituir a condição de ambiente de aprendizagem da comunidade e transcender à
escola como único espaço de aprendizagem, representa um movimento de construção
de redes sociais e de cidades educadoras. A comunidade e a cidade apresentam
diferentes possibilidades educacionais e de construção de conhecimento por meio da
observação, da experimentação, da interação e, principalmente, da vivência (BRASIL,
2009, p. 13).

No campo pedagógico, o PME concebe o “ser humano como inconcluso” (D’AMBROSIO, 2012, p. 108), sujeito
cujo desenvolvimento se dá imerso em complexas e múltiplas interações sociais. “Ao assumir essa
inconclusão, a transdisciplinaridade rejeita a arrogância do saber concluído e das certezas convencionais e
propõem a humildade da busca permanente” (D’AMBROSIO, 2012, p. 108).

Buscar permanentemente o conhecimento é função escolar, que deve ser uma ação partilhada entre aluno e
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professor, e que, segundo o ideário do PME, também o deve por outros atores sociais. Todavia, na “intenção”
de induzir a educação integral, o PME divide a escola em dois blocos: (1) os professores do horário regular e
(2) os monitores do contraturno – ambos vistos como figuras responsáveis por mediar a educação integral.
Formalmente, os monitores configuram-se como um corpo de oficineiros-voluntários, que recebem uma ajuda
de custo para locomoção. Estes são, usualmente, estudantes universitários ou pessoas da comunidade que
detêm algum conhecimento das temáticas descritas nos macrocampos, que escolhidos pela escola, de acordo
com as suas áreas de conhecimentos e ou atuação profissional.

A formação frágil dos monitores e a constante rotatividade destes constituem-se como entraves para o
desenvolvimento do Programa Mais Educação. Precisamos de profissionais de tempo integral na escola e
substantivamente capacitados. Professores e atores sociais que conheçam em profundidade os princípios
históricos, filosóficos e políticos da educação integral, que busquem o desenvolvimento das múltiplas
dimensões do ser humano. Acreditamos que estudantes universitários e pessoas da comunidade, que foram
selecionados pela escola lócus de nossa investigação, não dispõem de uma formação qualificada para o
trabalho social e político de formação do ser em sua integralidade. Porém, sendo o reconhecimento do
universo social do aluno um condicionante para o estabelecimento de práticas escolares qualificadas,
acreditamos que a operacionalização da política educacional de ampliação da jornada escolar e a promoção da
educação integral devem focalizar com mais seriedade o trabalho da formação continuada, no início e ao
longo do exercício profissional, de todos os sujeitos-educadores (professores e atores sociais) partícipes da
proposta na escola.

1.2 O Programa Mais Educação: Os Sujeitos e Práticas na Ampliação da Jornada Escolar em
Maceió.

O Programa Mais Educação foi instituído na Rede Municipal de Ensino de Maceió em 2008, atendendo a oito
escolas. Atualmente, aproximadamente 33 escolas participam ativamente do programa, segundo dados
disponíveis no portal da Secretaria Municipal de Educação de Maceió.

Ao longo de 6 anos, o Programa ainda apresenta limitações institucionais substantivas, como a existência de
um inadequado processo de seleção de monitores, cujas destrezas técnicas são inapropriadas ou insuficientes
para o trabalho a ser executado, se relacionadas aos requisitos mínimos traçados pelo MEC. Os monitores não
conhecem em profundidade a proposta do PME e, em totalidade, não vivenciam em número e qualidade
expressiva as atividades de formação continuada. Ainda, os critérios para a escolha das oficinas não se
aproximam das necessidades reais dos alunos. Possivelmente, esse é o fator que ocasiona o desinteresse dos
alunos em participar das oficinas, visto que o número de crianças e adolescentes ativos no programa diminui
a cada aula. Também, a inexistência de espaços adequados para a execução das oficinas, a ausência de rotina
de planejamento para a elaboração e condução das oficinas, a carência de materiais indispensáveis para a
realização das atividades e a inexistência de interação entre coordenação, professores e monitores em busca
da articulação dos saberes e práticas disciplinares e não disciplinares, são alguns dos fenômenos que travam
o pleno desenvolvimento da proposta do MEC.

Porém, visando qualificar os sujeitos educadores do PME, a SEMED estabeleceu uma parceria com a
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), para ofertar o Curso de Aperfeiçoamento “A Escola e a Cidade:
Políticas Públicas Educacionais em Maceió”, para os coordenadores do PME das redes estaduais e municipais.
Com 180 horas e 50 vagas disponibilizadas, a ação formativa está voltada, especialmente, para o corpo
técnico da escola.

Cabe pontuar que, em Maceió, não existe um programa de formação para os monitores – principais agentes
do PME. As poucas formações realizadas estão, usualmente, direcionadas aos monitores responsáveis pelas
atividades de reforço em Língua Portuguesa. A monitora de Acompanhamento Pedagógico Letramento5,
quando indagada sobre a necessidade da formação continuada, salientou que: “A formação é boa. Há
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interação com os monitores de outras escolas, a gente troca ideias e acabo aprendendo bastante. Estava
sendo bastante significativa, mas, devido às férias, tivemos que parar e não sei quando voltaremos”.

Para garantir a elevação dos índices de rendimento dos alunos, a SEMED tem promovido ações que estimulam
as participações dos estudantes nas oficias de Português, como o “II Soletrando do Mais Educação” – um
torneio competitivo em que participaram, em 2013, 20 escolas com cerca de 400 alunos. A escola lócus da
nossa pesquisa foi representada por uma aluna do 5º ano que ficou entre as três finalistas do torneio.

Também, foi destaque no portal da SEMED, o Projeto Horta, desenvolvido na escola que pesquisamos. A
professora responsável pela ação6, quando questionada sobre a importância do Projeto Horta para a
aprendizagem dos alunos, afirmou que “o cultivo da horta desperta nos alunos o conhecimento sobre as
propriedades e benefícios das hortaliças e ervas medicinais, ressalta o cultivo de alimentos saudáveis,
estimula a aprendizagem dos alunos no processo de educação ambiental”. Aparentemente, interessante para
os educandos, essa ação pedagógica não tem vínculo nenhum com o PME. Segundo a professora idealizadora
e executora da prática pedagógica:

A horta não tem nada a ver com o Programa Mais Educação, exceto pela participação
dos adolescentes, que também fazem parte do programa. Eles recebem orientações
de plantação, cultivo e orientações diversas sobre os vegetais que nós plantamos.
Infelizmente, não sei nada sobre o programa; já pedi à coordenação algum material
que explicasse o que se trata, mas durante todo o tempo de minha permanência na
escola, nunca ninguém me deu nada para estudar. O projeto horta fui eu quem
trouxe para a escola, independente do Programa Mais Educação, porque já fazemos
esse trabalho na Rede Estadual de Ensino, portanto, não tem nenhum vinculo com o
PME. Entendo que a gestão, sabendo da nossa vontade em criar uma horta na
escola, uniu o útil ao agradável. Antes da minha chegada, tinham uns pés de
tomates plantados em lugares impróprios e mal cultivados, e a escola dizia ter horta
e ser cultivada pelos alunos do Programa Mais Educação7.

A informação publicada no portal tem como propósito promover o Programa Mais Educação e, embora não
expresse a realidade vivida na escola, ainda silencia os conflitos necessários para a sua realização no interior
da unidade de ensino em que se realiza. Não existe um trabalho cooperado nas escolas e, por isso, a horta só
tem a função institucional de apresentar os saldos positivos da gestão escolar à Secretaria de Educação do
Município. Como expressa o depoimento da professora responsável pela horta escolar:

Lamento as atitudes da direção, em querer sempre se promover à custa do PME com
relação à horta. Saliento que é tudo mentira. Deixo claro que, por causa das
inverdades e também por questões de locomoção, fiz a solicitação à SEMED para sair
da Escola em 2014; está tudo certo para a minha transferência, que acontecerá mais
cedo ou mais tarde. Somente fico triste pelos alunos, por saber que a horta vai se
acabar, porque a escola não tem ninguém que dê continuidade ao projeto horta
escolar8

Temos bons exemplos de práticas qualificadas realizadas no interior das escolas pelos próprios professores,
porém, essas são, usualmente, negligenciadas e sobrepostas por outras de menor qualidade social ou
utilizadas como propaganda institucional.

Esta escola que se compõe por uma relação didático-pedagógica “desinteressada” (NOSELLA, 2004, p. 171),
deveria ensinar aos alunos a gostar de aprender, sem imposição, sem intencionalidade imediata. Os
conhecimentos socialmente produzidos são a matéria prima do trabalho escolar. Assim, é a compreensão das
“leis sociais” e a experimentação das práticas culturais e científicas diversas, um caminho para a autonomia e
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criatividade (MANACORDA, 1990).

A escola deve dar oportunidade para o seu aluno se expressar, refletir, indagar sem medo, sem receio, e isto
só é possível ampliando as linguagens, os saberes e os sujeitos que participam da formação das crianças.
Considerando a qualificação gramsciana do intelectual orgânico do professor e dos demais educadores, que
participam das práticas escolares das escolas públicas; Afirmamos que o trabalho-fim dos sujeitos
professores, monitores e coordenadores deva ser desmistificar os conteúdos e as práticas hegemônicas,
antagônicos aos interesses da classe trabalhadora, que constituem e dão sustentação ao senso comum.
Mesmo que não possamos modificar rapidamente a realidade atual, impregnada de um senso comum, que
aponta sempre em defesa das elites dominantes, a nossa função é lutar pelo estabelecimento de um sistema
que tenha como princípio estrutural a igualdade de condições para todos os sujeitos sociais. Logo, é possível
aos educadores sociais transformar programas assistencialistas, como o PME, em “brechas institucionais”
motivadoras da criação conjunta de novas práticas sociais no interior das escolas.

Inscritos e articulados a um projeto de classe (GHIRALDELLI, 2007), os intelectuais orgânicos sempre estão
integrados a um determinado grupo social. Não necessariamente se encontram ligados ao grupo social,
porque nasceram nele ou porque estão conscientes dos interesses deste grupo. O que faz com que eles se
tornem órgão ou tenha organicidade em uma determinada classe social é justamente a disposição que eles
têm, a forma com que eles pensam e os interesses que eles defendem. Esses são os elementos que
colaboram para o fortalecimento das posições que colocam determinado grupo em ascensão na sociedade. O
professor que assume a educação integral como fundamento de suas práticas, qualifica-se como intelectual
orgânico da classe trabalhadora e as práticas formativas que desenvolve e os saberes que produz, tem como
objetivo-primeiro: o aperfeiçoamento do gênero humano; e, como objetivo-final: o estabelecimento
hegemônico de relações igualitárias entre os humanos.

CONCLUSÃO

A educação integral que sonhamos, em tempo ampliado ou “restrito”, deve levar em consideração a
coletividade e a cultura da classe popular. Além disso, tem como objetivo o desenvolvimento de uma
sociedade igualitária e justa, enxergando a coletividade como centralidade na seleção dos conteúdos e
práticas de ensino e o bem comum como meta, na qual a classe trabalhadora tenha o direito de vivenciar e
produzir conhecimentos sobre a realidade. Logo, o modelo de educação que não dá abertura para o
compartilhamento e a produção crítica de saberes, reproduz de forma direta a continuidade das desigualdades
sociais. Estimular a aprovação em programa de avaliação de desempenho, por meio de atividades de
contraturno, não significa ampliar a capacidade intelectiva dos alunos, mas, ao contrário, interdita em
qualidade e quantidade as práticas sociais do aluno, que se limita a uma única experiência: estudar mais
conteúdo sem sentido social.

No Texto: 1 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, integrante do Grupo de
Pesquisa: História da Educação, Cultura e Literatura. E-mail: leine.gomes@gmail.com
; 2 Professora da Universidade Federal de Alagoas, Coordenadora do Setor de Ensino de Ciências Humanas e
Sociais, integrante dos Grupos de Pesquisa de Qualificação Profissional e Relações entre Trabalho e Educação
da UFPE e História da Educação, Cultura e Literatura da UFAL. E-mail: agiordanna@hotmail.com
; 3 Informação fornecida pela Coordenadora do PME na escola lócus de investigação no ano de 2013; 4

Registro escrito de conversa informal realizada com duas alunas do 4º ano e do 5º ano da escola pesquisada
que participam do PME; 5 Resposta dada informalmente pela monitora de acompanhamento pedagógico
Letramento do ano de 2013 sobre a importância da formação continuada para o desenvolvimento de suas
práticas educativas; 6, 7 e 8 Informações divulgadas pela professora de Biologia da escola pesquisada no ano
de 2013.
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