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“Quando o homem não sabe que porto está procurando, qualquer vento lhe serve de 

orientação”.  

 (Sêneca) 
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RESUMO 

 

Este estudo analisa a gestão da informação na Secretaria de Estado da Educação de Sergipe na 

implementação do Programa Mais Educação. A fase da implantação de uma dada política 

pública é um processo dinâmico em que gestores tomam decisões e não apenas colocam em 

prática decisões políticas formuladas em fases anteriores. A tomada de decisões adequadas, 

contudo, depende, entre outros fatores, de informações. Por isso, propôs-se a responder como 

a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe gere informações em prol da implementação 

do Programa Mais Educação? A pesquisa tem como objetivo geral analisar a gestão da 

informação no âmbito da Secretaria com vistas à implementação do PME. Para isso 

objetivou-se, especificamente: 1) Sistematizar as fontes de informação; 2) Sistematizar os 

tipos de informação; 3) Sistematizar os canais de informação; 4) Analisar o tratamento das 

informações e 5) Analisar o uso das informações. Para atender a esses objetivos optou-se por 

uma pesquisa bibliográfica e documental e um estudo de caso de natureza qualitativa, 

utilizando como técnicas de coleta de dados observações diretas e entrevistas semiestruturadas 

com os gestores do Programa na rede estadual de ensino. A análise dos dados obtidos ocorreu 

com base em modelos de gestão da informação. Esta pesquisa evidenciou a diversidade de 

tarefas, desafios e problemas enfrentados na implementação do Programa Mais Educação a 

partir da experiência dos atores responsáveis por coordenar a sua implementação. Constatou-

se uma ênfase na execução de tarefas tático-gerenciais o que se reflete também na forma de 

gerir a informação no setor. As informações são direcionadas ao atendimento de necessidades 

imediatas, visto a ausência de um planejamento estratégico que permitisse uma visão mais 

analítica sobre as informações obtidas ou produzidas no âmbito do Programa. 

 

 

Palavras-chave: Gestão da Informação. Monitoramento de política pública educacional.  
Programa Mais Educação.  



8 

ABSTRACT 

 

This study analyses the information management of Sergipe’s State Secretariat of Education 

in the context of implementing the Programa Mais Educação. The implementation process of 

given public policies is a dynamic process, during which managers make decisions instead of 

just putting previously formulated decisions into action. However, making appropriate 

decisions depends, besides other factors, on information. Therefore, the question arises, how 

the State Secretariat of Education of Sergipe manages information regarding the 

implementation of the Programa Mais Educação (PME). The general objective of this 

research is to analyze the management of information available to the Secretariat, with a view 

to the implementation of PME. To reach that purpose, more specific objectives were 

formulated: 1) systematize sources of information; 2) systematize types of information; 3) 

systematize channels of information; 4) analyze conduct with these information and 5) to 

analyze use of these information. To study these objectives, a research approach including 

bibliographic and documental research, as well as a qualitative case study, based on data 

collected from direct observation and semi-structured interviews with program managers 

within the state network of education, was chosen. The obtained data was analyzed on the 

basis of information management models. This research recognized the diversity of tasks, 

challenges and problems faced during implementation of the Programa Mais Educação, 

parting form the experiences of those responsible for coordinating the process. The study 

identified an emphasis on tactical management tasks, which is also reflected in the 

information management sector. The information is directed to attend immediate necessities, 

considering the absence of any strategic planning which would permit a more analytic view 

on the obtained or produced information in the range of the program.  

 

Key-words: Information management. Monitoring educational policies. Programa Mais 

Educação. 
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RESÜMÉE 

 

Diese Studie analysiert das Informationsmanagement des Kultusministeriums von Sergipe im 

Zusammenhang mit der Umsetzung des Programa Mais Educação. Die einführende Phase, in 

der öffentliche Politikleitlinien umgesetzt werden, ist als dynamischer Prozess zu verstehen, 

in dem Manager nicht bloß vorformulierte politischen Entscheidungen in die Tat umsetzen, 

sondern eigene Entscheidungen treffen. Das Treffen von angemessenen Entscheidungen hängt 

dabei, unter anderem, von den vorhandenen Informationen ab. Daher ergibt sich die 

Fragestellung, wie das Kultusministerium von Sergipe mit der Verwaltung von Informationen 

zu Gunsten der Umsetzung des Programa Mais Educação umgeht. Das Hauptanliegen dieser 

Untersuchung ist es, das Informationsmanagement des Kultusministeriums in Bezug auf die 

Umsetzung des PME zu analysieren. Hierzu wurden weitere Ziele formuliert: 1) die 

Systematisierung von Informationsquellen; 2) die Systematisierung verschiedener Formen 

von Informationen; 3) die Systematisierung von Informationskanälen; 4) eine Analyse des 

Umgangs mit den Informationen und 5) eine Analyse der Informationsnutzung. Um diese 

Ziele zu erarbeiten, wurde bibliografisch und anhand von Dokumenten recherchiert. Darüber 

hinaus wurde eine qualitativ angelegte Fallstudie durchgeführt, bei der zur Datenerhebung 

Verfahren direkter Beobachtung, sowie halbstrukturierter Interviews genutzt wurden, welche 

mit Managern des Programms innerhalb des Bildungsnetzwerkes geführt wurden. Die so 

gesammelten Daten wurden mit Hilfe von Modellen des Informationsmanagements analysiert. 

Die Forschung hebt die Vielfältigkeit der Aufgaben, die Herausforderungen und die Probleme 

hervor, welche bei der Umsetzung des Programa Mais Educação basierend auf den 

Erfahrungen der für die Umsetzung verantwortlichen Akteure entstehen. Es konnte festgestellt 

werden, dass der Durchführung von Aufgaben des taktischen Managements eine größere 

Bedeutung beigemessen wurde, was sich auch im Informationsmanagement des Sektors 

widerspiegelt. Da eine strategische Planung, welche eine analytischere Sicht auf die 

gesammelten oder erarbeiteten Informationen in Bezug auf das Programm zuließen, fehlt, sind 

die hiesigen Informationen dazu gedacht unmittelbaren Bedürfnissen der betroffenen Akteure 

zu begegnen.  

 

Schlüsselworte: Informationsmanagement. Beaufsichtigung von Bildungspolitik. Programa 

Mais Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo analisa a gestão da informação na Secretaria de Estado da Educação de 

Sergipe (SEED) em prol da implementação do Programa Mais Educação (PME). O PME 

constitui-se numa estratégia do Governo Federal para estimular a implementação de uma 

educação integral em tempo integral no país. Instituído pela Portaria Normativa 

Interministerial nº 17 de 24 de abril de 2007 e regulamentado pelo Decreto Presidencial 

7083/2010, esse Programa visa à ampliação da jornada escolar das escolas públicas para no 

mínimo sete horas diárias, proporcionando no contraturno atividades socioeducativas. 

Constituem-se objetivos do Programa contribuir para a formação integral de crianças e 

adolescentes, melhorar o desempenho educacional, colaborando para a redução da evasão, 

reprovação e distorção idade/série, bem como prevenir e combater o trabalho infantil e a 

exploração sexual (BRASIL, 2007).   

O PME inicia as suas atividades no ano de 2008, com a participação de 1.408 escolas, 

nos 26 estados da federação e no Distrito Federal, sendo contemplado um total de 54 

municípios e 941.573 mil estudantes atendidos. Em 2009, houve um aumento para 5.006 mil 

escolas, 131 municípios, 1.181.807 alunos atendidos. Já no ano de 2014 58.651 escolas 

aderiram ao Programa contemplando um total de 8.309.309 estudantes do ensino fundamental 

(MEC, online).  

Em Sergipe, a implementação do Programa, levando em consideração a rede estadual 

de ensino, apresentou-se da seguinte forma:  

 

Gráfico 1 - Adesão ao PME no estado de Sergipe 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Esse crescimento no número de instituições participantes, no Brasil e em Sergipe, 

demanda um acompanhamento sistemático e científico da implementação do referido 

Programa, contudo, um levantamento realizado no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Banco Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD)
1
 entre os anos de 2008 e 2014 revelou que entre as 37 dissertações e 4 

teses cujo objeto de estudo era o Programa Mais Educação, não existe nenhuma pesquisa 

acadêmica concluída ao nível de doutoramento e mestrado que se dedicou a esta política 

educacional no estado de Sergipe.  

 

 Tabela 1 - Dissertações e Teses sobre o Programa Mais Educação (2008-2014) 

Ano Número de Dissertações Número de Teses 

2008 - - 

2009 2 - 

2010 - - 

2011 4 1 

2012 15 2 

2013 11 - 

2014 5 1 

Total 37 4 
Fonte: Banco de Teses da Capes, 2014. 

 

A maior parte dos estudos está concentrada nas universidades da região sudeste, 

especialmente no Rio de Janeiro (8 trabalhos), São Paulo (6 trabalhos) e Minas Gerais (1 

trabalhos). A região sul está representada pelos estados do Paraná (1 trabalho) e Rio Grande 

do Sul (5 trabalhos). Na região centro-oeste foram localizados 8 trabalhos, sendo 4 em 

Brasília, 3 em Goiás e 1 no Mato Grosso. No nordeste encontramos 3 produções na Bahia, 3 

na Paraíba e 2 no Ceará. Na região norte foram localizados 4 trabalhos, 3 no Pará  e 1 em 

Rondônia.  

Sistematizamos os trabalhos observando os objetivos e a natureza da pesquisa. Tais 

critérios foram estabelecidos no intuito de identificar quais estudos estabeleciam uma 

aproximação com o tema aqui proposto.  

                                                           
1
 O levantamento foi realizado no site da Capes (http://bancodeteses.capes.gov.br/) em fevereiro de 2014 e da 

BDTD (http://bdtd.ibict.br/) em abril de 2015 com a palavra-chave “Programa Mais Educação”. 

 

 

http://bdtd.ibict.br/
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No tocante a natureza, observamos uma predominância de trabalhos de natureza 

qualitativa realizados como estudos de casos. Já a sistematização da produção acadêmica 

conforme os objetivos das pesquisas permitiu reunir os trabalhos em oito grupos:  

 

Quadro 1 - Sistematização da produção acadêmica por objetivos das pesquisas 

 

Tema/objeto Objetivos das Pesquisas Autores 

Conceito Concepções de educação 

integral 

Silva (2009); Santos (2009); 

Silva (2011); Saboya (2012); 

Jesus (2014); Santos (2014); 

Vasconcelos (2012). 

Financiamento Gestão dos recursos 

destinados à ampliação da 

jornada escolar 

Gon (2012); Pinheiro (2012). 

Implementação Oficinas desenvolvidas no 

âmbito do PME 

Costa (2012); Ferreira 

(2012); Barcellos (2013); 

Vialich (2012); Machado 

(2013); Próspero (2013); 

Mendes (2013); Moura 

(2014); Kempp (2014); Silva 

(2013); Paes Neto (2013). 

Currículo e práticas 

educativas 

Moreira (2013), Matos 

(2011), Santos (2013), 

Oliveira (2011); Miguel 

(2012).  

Formação de professores para 

a educação em tempo integral 

Ferreira (2012). 

 

Gestão do programa Gonçalves (2013); Félix 

(2012); Ferreira (2012); 

Klein (2012); Souza (2012).  

Impactos Avaliação do impacto do 

PME no desempenho dos 

alunos 

Godoy (2012); Xerxenevski 

(2012); Mosna (2014); 

Pereira (2011); Santos 

(2014); Gemelli (2013); 

Camurça (2013). 

Percepção do público alvo do 

Programa 

Gomes (2011); Lemos 

(2012); Barros (2012). 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

   

Cabe ressaltar que, mesmo os trabalhos que tiveram como objeto a implementação do 

PME, a gestão da informação não se constituiu elemento de investigação.  

No entanto, um acompanhamento sistemático de políticas públicas que negligencia o 

uso da informação na gestão da implementação subestima a influência que ela tem no 

processo decisório. 
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Autores como Mcgee Prusak (1994), Davenport (1998), Choo (2003), Beal (2004) e 

Malin (2003), entre outros, apontam a relevância da gestão da informação no processo de 

tomada de decisão nas organizações, como também na gestão pública. Essa conforme Malin 

(2003, p. 20) “condiciona e é condicionada pelo ambiente de informações governamental”.  

O foco na gestão da informação na fase da implementação de uma política pública 

torna-se ainda mais relevante num país, como o Brasil, no qual, de acordo com Brasileiro 

(2012), o uso da informação na gestão de políticas públicas não se constitui uma prática 

frequente devido, principalmente, a   

 
[...] fragmentação de sistemas de informação, a baixa qualidade das 

informações disponíveis, o desconhecimento da disponibilidade de 

informações de boa qualidade, a ausência de metodologias de análise, dentre 

outros fatores (BRASILEIRO, 2012, p.14). 

 

Diante disso, surgiu a inquietação de como um órgão público, responsável pela 

implementação de uma dada política pública, gere informações. Levantou-se, desta forma, a 

questão que norteou a pesquisa aqui apresentada: Como a Secretaria de Estado da Educação 

de Sergipe gere informações em prol da implementação do Programa Mais Educação?  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a gestão da informação no âmbito da 

SEED com vistas à implementação do PME. E como objetivos específicos: 1) Sistematizar as 

fontes de informação; 2) Sistematizar os tipos de informação; 3) Sistematizar os canais de 

informação; 4) Analisar o tratamento das informações e 5) Analisar o uso das informações. 

Para atender a esses objetivos, optamos por pesquisa bibliográfica e documental e um 

estudo de caso de natureza qualitativa, sem, contudo relegar o método quantitativo. 

Apresentamos, depois desta introdução, o primeiro capítulo que se dedica a analisar o 

papel da informação no processo decisório político, expondo o modelo do processo político 

de David Easton e o modelo do policy cycle. David Easton, precursor da teoria de sistemas 

aponta, no seu modelo, a importância de um feedback entre sistema político e o sistema alvo 

da sua política. Nesse modelo analítico o sistema político para se autopreservar responde as 

forças do seu ambiente e atende às reivindicações. Para esse fim, depende tanto na fase da 

formulação da política como também na e depois da implementação de informações 

referentes à aceitação do seu agir. Além disso, o sistema político depende de informações e da 

forma como elas são trocadas dentro do próprio sistema. É o modelo do policy cycle que 

detalha melhor as fases e informações necessitadas durante a elaboração e implementação de 

uma política. 
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Depois de ter mostrado o papel relevante da informação na implementação de uma 

política, é preciso compreender melhor elementos-chave na gestão da informação. Por isso, 

apresentamos no segundo capítulo a gestão da informação, especificamente em organizações, 

pois, não se trata mais de um sistema abstrato, como o desenhado no modelo do processo 

político, mas sim, de órgãos (públicos ou privados) que implementam a política. São 

explicitados os modelos de Lesca e Almeida (1994); Davenport (1998); McGee e Prusak 

(1994); Choo (2003) e Beal (2004) que esboçam o processo do fluxo da informação nas 

organizações incluindo etapas como a identificação de necessidades de informação, obtenção, 

tratamento, distribuição e uso.  

Após a apropriação dos conceitos científico-técnicos para analisar a gestão da 

informação apresentamos, no terceiro capítulo, a política educacional em prol da educação 

integral em tempo integral – cuja implementação é o tema dessa pesquisa. Em primeiro lugar, 

num breve percurso histórico mostramos que a atual política não é a primeira a entrar na 

agenda brasileira. Contudo, nos tempos atuais, os marcos legais, Constituição Federal, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de Educação, mas, principalmente, 

as leis de financiamento da educação pública no Brasil, impulsionam a implementação e 

consolidação da política pública educacional para a educação integral em tempo integral. 

Ainda nesse capítulo, sistematizamos os argumentos a favor da implementação de uma escola 

em tempo integral e as expectativas que se articulam a educação integral em tempo escolar 

ampliado mostrando a atual demanda para tal reforma do sistema educacional brasileiro. Para 

isso são expostos dados atuais sobre a universalização (aspecto quantitativo) e a taxa de baixo 

desempenho (aspecto qualitativo) da educação brasileira que se expressam, inclusive, em 

resultados nacionais, como o do IDEB e internacionais, como o do PISA. 

Em seguida, trataremos, especificamente, do perfil da política federal em prol da 

educação integral em tempo integral analisada nesse trabalho, isto é, do Programa Mais 

Educação. Para analisar a gestão da informação na implementação do PME, exige-se, em 

primeiro lugar, ter conhecimento sobre o conceito de educação implícito no Programa e o seu 

desenho administrativo, ou seja, a distribuição de responsabilidades entre os atores políticos 

na formulação, como também sobre a legislação em vigor respectivamente. Além disso, faz-se 

necessário conhecer o arranjo administrativo previsto para a implementação e o plano de ação 

estabelecido para e pelos implementadores. Focalizamos nesta descrição os aspectos 

relacionados à comunicação entre os atores envolvidos na sua implementação. Ainda nesse 

capítulo, apresentamos a evolução quantitativa do PME no Brasil e em Sergipe desde a sua 

implantação. 
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No quinto capítulo são apresentadas as escolhas metodológicas que foram tomadas 

para iniciar a pesquisa em campo. Neste capítulo há um detalhamento da operacionalização 

do fundamento teórico, da escolha das técnicas e instrumentos da pesquisa e das etapas do 

estudo de caso, como também uma descrição do universo da pesquisa empírica, isto é, da 

seção do Programa Mais Educação, na Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED). 

No capítulo seguinte, apresentamos e discutimos os dados coletados na pesquisa. Para 

isso, optamos por sistematizar os dados conforme as etapas de modelos de gestão da 

informação. 

Finalizamos, nas considerações finais, com um breve resumo da análise dos dados, 

apontando as possibilidades e limites identificados na gestão da informação em prol da 

educação em tempo integral na SEED. 
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2. O PAPEL DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO POLÍTICO  

 

A vida em sociedade é complexa e, constantemente, envolve conflitos (de opinião, 

interesses, valores). Para controlar conflitos ou até mesmo construir consensos as sociedades 

recorrem à política, essa pode ser definida como um “conjunto de procedimentos formais e 

informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos 

conflitos quanto a bens públicos” (RUA, 2009, p. 17). 

As atividades políticas resultam, portanto, em políticas públicas que podem ser 

compreendidas como uma série de decisões e ações orientadas à alocação de valores, isto é, 

bens ou serviços públicos. Essas são implementadas por meio de processos que visam gerar 

produtos com o objetivo de produzir efeitos, ou seja, modificar uma dada realidade (RUA, 

2009). 

Existem políticas públicas em diferentes setores da atividade governamental. Para 

garantir direitos, por exemplo, nas áreas de saúde, habitação, assistência e previdência social, 

cultura e educação são formuladas políticas sociais. As políticas sociais e em específico, a 

política educacional constituem-se conforme Monlevade (2011, p. 90) em um “conjunto de 

intenções e ações, por meio das quais o Poder Público responde às demandas da sociedade”.  

A atividade política, como acima dito, é um processo complexo e, para mostrar de 

forma simplificada esse processo foram desenvolvidos diversos modelos. Aqui se optou por 

esclarecer o processo político com base no modelo de David Easton, porque um conceito 

básico nesse modelo analítico é o feedback, isto é, o retorno que se concentra na troca de 

informações entre sistema político e meio ambiente.  

Em seguida, como já exposto na introdução, detalhamos o processo político com base 

no modelo do policy cycle, compreendido como um ciclo deliberativo, formado por etapas 

sequenciais, ou seja, por uma série de atividades políticas, que quando agrupadas, formam o 

processo político (RUA, 2009). No decorrer deste capítulo tentamos esclarecer o papel 

proeminente da informação em cada etapa desse processo. 
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2.1 MODELO DO PROCESSO POLÍTICO  

 

Easton (1968) propõe um modelo de análise de sistemas
2
 que entende o processo 

político como uma interação entre o sistema político
3
 e seu meio. Esse sistema não é, 

conforme o autor, isolado e autônomo. Ele está articulado a outros subsistemas da sociedade 

formando o seu meio ambiente.  

Esse meio ambiente pode ser classificado em intra-social e extra-social. Como meio 

intra-social compreende-se os sistemas exteriores ao sistema político, mas integrantes da 

mesma sociedade da qual o sistema político faz parte, por exemplo, o sistema econômico, o 

sistema cultural e o sistema social de um país. Já o meio ambiente extra-social abrange os 

sistemas fora da sociedade, que, porém influenciam as relações do sistema, ao qual o sistema 

político pertence, como por exemplo, os sistemas políticos, econômicos e sociais de outros 

países ou sistemas internacionais, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), a Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

Acontecimentos dentro e fora da sociedade podem influenciar o sistema político, os 

quais o autor se refere como distúrbios. Os distúrbios são “trocas ou transações que 

atravessam os limites do sistema político” (EASTON, 1968, p. 150, grifos do autor) e podem 

ser classificados em neutros, benignos ou causadores de pressão de acordo com a influência 

que exercem no funcionamento do sistema. Assim sendo, a transação entre sistemas deve ser 

compreendida como uma união entre eles estabelecida por meio da relação input-output. 

A transformação de inputs em outputs é um processo contínuo. Os acontecimentos 

originados no meio ambiente (inputs) ou até mesmo no interior do sistema político 

(withinputs) expressam demandas e suporte. Por demandas entendem-se as “expressões 

articuladas dirigidas às autoridades propondo que algum tipo de alocação autoritária precisa 

ser realizado” (EASTON, 1968, p.164), por exemplo, reivindicações de bens e serviços como 

o acesso à educação, saúde, segurança pública.  

                                                           
2
 Ao propor abordar esse fenômeno analiticamente, Easton (1968) explica o conceito de sistema sob duas 

perspectivas. O sistema empírico ou de comportamento, que está relacionado ao objeto de observação que se 

deseja compreender e explicar, ou seja, ao comportamento empírico, à própria vida política e o sistema 

simbólico ou teórico, que diz respeito ao conjunto de símbolos, ideias ou teorias, que utilizamos para identificar 

e explicar o comportamento empírico. 
3
 Bobbio (1986, p.1163) define o sistema político como “qualquer conjunto de instituições, grupos ou processos 

políticos caracterizados por um certo grau de interdependência recíproca”. 
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Mas também existem suportes que o sistema político recebe. A própria eleição
4
 é um 

suporte ao governo sendo por meio dessa legitimado para tomar decisões. A reeleição 

comprova o apoio dado. A participação política, não só na eleição, mas na vida política em si, 

pode ser considerada suporte. Exemplos disso são os conselhos criados desde a 

democratização do Brasil em prol da descentralização e desconcentralização de poder e do 

controle social. 

Outputs são as decisões tomadas pelo sistema político e suas ações. Para exemplificar 

podemos citar as leis, decretos, e planos, mas também os programas e projetos. Se os outputs 

não atendem a demanda da sociedade ou não são uma resposta adequada à situação do meio 

ambiente cria-se instabilidade no sistema político, ou seja, aumenta-se a pressão.  

O sistema político, portanto, converte (inputs) tanto as exigências (demandas) quanto 

os apoios (suporte) em decisões e ações (outputs). E por isso o processo político está sendo 

compreendido como um ciclo, como mostra a Figura a seguir: 

 

 Figura 1 - Modelo de Resposta do Sistema Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               Fonte: Adaptado de EASTON, 1968, p.152. 

  

 

Para que o sistema político possa responder adequadamente aos inputs enviados pela 

sociedade ele precisa, em primeiro lugar, de informações acerca das condições do meio 

                                                           
4
 Discute-se em países sem obrigação de voto, por exemplo, como crise da legitimidade do governo o crescente 

partido de “não-eleitores”. Neste sentido, a falta de suporte já se torna uma demanda. 
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ambiente. Em segundo lugar, precisa saber como o próprio sistema político pode trabalhar 

esses inputs de forma adequada, ou seja, informações sobre seus próprios recursos. A 

informação sobre os feedbacks de antigos outputs também podem ser úteis na hora de 

produzir o atual output, isto é, o sistema político precisa de informações sobre a demanda da 

sociedade, o possível suporte, as suas próprias capacidades e condições e sobre o feedback 

referente a antigas políticas.   

Em outras palavras, no sistema político a informação e, consequentemente a sua 

circulação e controle constitui-se aspecto fundamental. As informações sobre as condições do 

sistema e do seu meio ambiente influenciam diretamente na sua capacidade em responder às 

pressões e, por conseguinte, de persistir. 

Contudo, esse modelo, é aqui usado como ferramenta heurística para mostrar de forma 

simplificada o processo político e a função da informação nesse processo, não esclarece, 

justamente por ter reduzido o fenômeno complexo da política, como o input está sendo 

transformado em output.  

 

 

2.2 O CICLO DA POLÍTICA – POLICY CYCLE 

 

O modelo do policy cycle descreve mais aspectos do processo político, contudo, 

também devido a sua função de reduzir a complexidade, não esclarece todos os processos em 

detalhes
5
. Conforme Frey (1999) as etapas propostas se diferenciam de acordo com os 

estudiosos, no entanto, são recorrentes as fases da formulação, implementação e o controle 

dos impactos das políticas. A Figura 2 representa o policy cycle. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 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.  
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                     Figura 2 - Avaliação Processual – Policy-cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A percepção da demanda e/ou suporte dado pela sociedade se reflete na definição da 

agenda política. Após serem definidos problemas, é decidido, na segunda fase do policy-cycle, 

qual deles merece atenção do sistema político, ou seja, qual entra na agenda-setting, isto é, na 

agenda política. É tarefa do sistema político estabelecer uma lista de prioridades entre os 

problemas a serem resolvidos que existem na sociedade. 

A compreensão 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. 

Já na definição da agenda percebe-se o papel da informação, visto que o 

reconhecimento de um problema decorreria do acesso a indicadores, a exemplo de indicadores 

sociais e econômicos. Mas também de eventos ou crises que, embora tenham menos força 

para determinar a entrada de um problema na agenda, contribuem para que determinados 

assuntos ganhem destaque. Outras questões que colaboram para a formação da agenda política 

é o processo de feedback das atividades burocráticas e da elaboração do orçamento 

(KINGDON, 1984 apud VIANA, 1996). 
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Definida a agenda parte-se para a fase da formulação da política, ou seja, do output, 

conforme Souza (2007, p. 26) esse “[...] 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”.  

A fase da formulação pode ser dividida em três subfases. Na primeira, um conjunto de 

dados é transformado em informações relevantes; em seguida os valores, ideais, princípios e 

ideologias aglomeram-se com informações factuais com vistas à produção de conhecimento 

sobre a ação proposta; e por último, o conhecimento empírico e normativo é convertido em 

ações públicas (HOPPE, VAN DE GRAAF, VAN DIJK, 1985 apud VIANA, 1996). 

A elaboração da política envolve, portanto, o desenho de diversas alternativas de como 

o problema poderia ser tratado e resolvido. É criado um ‘cenário’ de possíveis medidas 

políticas. Diante desse cenário, se escolhe - e justifica-se a escolha – da medida mais 

apropriada e que atenda aos interesses do maior número de atores envolvidos. Na fase da 

formulação são definidos, ainda, os objetivos e metas e os padrões jurídicos, administrativos e 

financeiros da proposta escolhida para que essa seja implementada.   

A fase da implementação
6
 envolve planejamento e organização do aparelho 

administrativo, dos recursos humanos, materiais, financeiros e das tecnologias que permitirão 

colocar a intenção em prática (SARAVIA; FERRAREZI, 2006). Conforme Rua (2009) na 

fase da implementação, geralmente, também é realizado o monitoramento da política, isto é, 

procedimentos que auxiliam na análise dos processos adotados, da forma como se comporta o 

ambiente da política e dos resultados iniciais e intermediários alcançados. Por ser foco desta 

pesquisa, vale aprofundar essa fase do policy cycle.  

A literatura no campo das políticas públicas e, em específico, os estudos que se 

dedicaram à fase da implementação (VAN METER; VAN HOM, 1975 apud VIANA, 1996) 

apontam o entrosamento entre formuladores e implementadores e o conhecimento por parte 

dos implementadores sobre as atividades que compõem o projeto como aspectos essenciais 

para que a política seja exitosa. Além disso, o desempenho da política também depende, 

conforme os autores, das redes de comunicação criadas nas agências implementadoras, da 

clareza com que objetivos e metas são determinados e comunicados e da relação entre 

atividades que abrangem assistência técnica e de informação. 

                                                           
6
 Não há ainda um consenso, nas pesquisas científicas, sobre o conceito de processo de implementação. Na 

literatura americana, utiliza-se esse conceito para descrever o processo político desde o seu estabelecimento até o 

impacto. Desta forma, levam-se em consideração as relações entre formulação da política ou desenho 

administrativo da política e os formatos adquiridos pelos programas ao fim do processo; os efeitos produzidos na 

organização pelos atores que participam da implementação e as alterações da política, como também os fatores 

que beneficiam ou dificultam o processo de implementação (PEREZ, 2010). 
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Partindo do pressuposto de que a fase da implementação não se constitui no fazer 

cumprir ipsis litteris a proposta da política, faz-se necessário que entrem no foco da avaliação 

de dada política os efeitos dinâmicos e complexos do processo de implementação. Estudos 

(PRESSMAN; WILDAVSKY, 1984; MAZMANIAN; SABATIER, 1983, apud OLIVEIRA, 

2006) apontaram uma dissonância entre os objetivos previstos na formulação da política e os 

implementados. Assim sendo, cabe observar os múltiplos interesses e jogos de poder que 

envolvem atores implementadores e público alvo da política, instituições e poderes públicos. 

 Cabe ressaltar, por exemplo, o papel dos funcionários administrativos que agem na 

base do serviço público, denominados de street-level bureaucrats ou burocratas de rua 

(LIPSKY 1980, apud OLIVEIRA, 2010). Esses exercem um poder arbitrário atuando como 

decisores políticos na implementação
7
 das políticas públicas, ao interagir diretamente com os 

usuários da política transformam os programas em bens e serviços.  

A atuação daqueles que ocupam chefias intermediárias, os burocratas de médio 

escalão, também não pode ser relegada. Esses, conforme Pires (2011, p. 3), são “[...] gerentes, 

dirigentes, supervisores e agentes encarregados de operacionalizar as estratégias definidas nos 

altos escalões da burocracia, porém distanciados dos contextos concretos de implementação 

das políticas públicas no ‘nível da rua’”.    

Conforme Pires (2011), os estudos que se preocuparam em analisar a atuação desses 

atores tem apontado duas perspectivas de análise. Há aqueles que enfatizam a sua atuação 

técnico-política, isto é, as mudanças que esses provocam na política por meio da realização de 

negociações e barganhas com os formuladores. E outros que destacam a sua atuação tático-

gerencial, na qual esses no interior das organizações transpõem orientações e decisões 

tomadas no âmbito estratégico em instruções e procedimentos a serem executados pelos 

atores no âmbito operacional.  

Observa-se, portanto, que o programa implementado depende, dentre outros aspectos, 

das organizações que o administram e, por conseguinte, de seus gestores. No caso da 

implementação da política pública educacional, o Programa Mais Educação, objeto dessa 

                                                           
7
Existem duas perspectivas de análise no tocante a direção do fluxo das decisões na implementação de políticas. 

A perspectiva top down (de cima para baixo) defende que as decisões devem ser tomadas pelas autoridades que 

serão responsáveis por definir o que e como serão implementadas as políticas. Os formuladores da política são, 

portanto, os atores principais do processo. A segunda perspectiva bottom up (de baixo para cima) destaca a 

necessidade de se levar em consideração os agentes do Estado, street-level bureaucrats, e a população atingida 

pela política. Os mais recentes estudos na área de implementação apontam para a necessidade de se convergir as 

duas perspectivas, acoplando a visão macro da escola top-down com a micro da escola bottom-up (OLIVEIRA, 

2006) 
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pesquisa, torna-se imprescindível analisar o seu desenho administrativo para identificar quais 

os gestores previstos na sua implementação e operacionalização. 

Já que, conforme Berman (1993), a implementação de programas governamentais está 

sujeita à complexa relação entre o seu desenho administrativo e o contexto institucional, que 

por sua vez é formado por uma ou muitas organizações formais ou informais que também 

possuem seus próprios problemas de implementação. Deste modo, conforme esse autor, a 

implementação de políticas federais esbarra em dois tipos de problemas 

 

Por un lado, el gobierno federal debe llevar a cabo sus políticas de tal 

manera que pueda ejercer influencia sobre las organizaciones locales 

prestadoras de servicios, para que se comporten de acuerdo con lo deseado: 

llamarnos a éste el problema de lanzacro-implementación. Por otro lado, en 

respuesta a las acciones federales, las organizaciones locales tienen que 

diseñar y poner en ejecución sus propias políticas internas; a éste lo 

llamamos el problema de la micro-implementación (BERMAN, 1993, p. 

291-292).  

 

A principal diferença entre esses dois níveis está na natureza dos contextos 

institucionais. Na micro-implementación estão as organizações locais prestadoras de serviços. 

Já a macro-implementación envolve desde o nível federal até os locais, ou seja, todo o setor 

da política, composto pelos diversos governos, atores, unidades burocráticas, grupos de 

interesse públicos e privados, sistemas locais de prestação de serviços, entre outros formando, 

nas palavras do autor, uma macroestrutura debilmente integrada, visto que as interações entre 

os diversos setores (educação, saúde, seguridade social, entre outros) são, frequentemente, 

caóticas e conflitivas.  

Berman (1993) aponta que quanto maior a quantidade de organizações e acordos 

intergovernamentais necessários para implementar uma política, maior será o grau de 

incerteza e dificuldade na sua implementação. Além da quantidade de atores envolvidos, o 

autor ainda apresenta outros fatores, de natureza política, que interferem na macro-

implementação tais como: dissonância no tocante aos objetivos da política, ou seja, algumas 

organizações se comportam de maneira imprevista a fim de alcançar objetivos próprios que 

não comungam com os objetivos da política em nível nacional; diferença no grau de 

influência e autoridade, o governo federal nem sempre consegue exercer a influência 

necessária sobre as organizações de forma que elas realizem as ações como planejado, e por 

fim a carência de recursos e dificuldades de comunicação entre as organizações. 

Passemos agora a última fase do police cycle, isto é, a avaliação da política. Essa 

consiste na mensuração e análise dos efeitos gerados. A avaliação pode ser de output, impact 
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ou outcome. O output consiste na avaliação da qualidade do produto, ou seja, é observado se a 

política, bem ou serviço, produzido correspondeu a sua proposta. Já o impact abrange as 

mudanças que esse produto provoca dentre o público alvo da política. O outcome descreve as 

mudanças observadas em um público mais abrangente em longo prazo, isto é, o foco está nas 

consequências geradas pelos resultados imediatos. 

Observa-se, mais uma vez, a influência da informação tanto na formulação da política 

como no julgamento sobre o output em si. Pois, o retorno e a troca de informações entre o 

sistema político e o seu meio ambiente é, como vimos, que permite a) que o sistema político 

responda as pressões e assim possa persistir, por um lado, e b) uma adequação da política 

implementada, por outro. 

O sucesso de uma política depende, portanto, de uma troca de informação eficiente 

entre sistema político e outros sistemas, em termos gerais, e entre, mais específico, os atores 

que a implementam nos níveis macro e micro, isto é, entre formuladores, gerentes e 

burocratas de rua. Tal constatação reflete-se na afirmação de que não só a informação em si, 

mas a gestão da informação se torna elemento chave numa implementação bem sucedida.  
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3. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

A Gestão da Informação lida com questões como o fluxo, organização e o 

comportamento informacional dos indivíduos com o objetivo, segundo Choo (2003), de 

construir um conhecimento que auxilia na tomada de decisões. 

A informação é aqui concebida como “dados coletados, organizados, ordenados, aos 

quais são atribuídos significados e contexto” (MCGEE; PRUSAK, 1994, p.24). De forma 

mais detalhada Davenport (1998) distingue do seguinte modo dados, informações e 

conhecimento: 

                       
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A informação é formada, portanto, a partir da associação de vários dados tratados e 

organizados de forma que tenham utilidade e sejam coerentes. 

Conforme McGee e Prusak (1994) a gestão da informação se refere à estrutura 

(arquitetura) na qual a informação acontece e, ao mesmo tempo, ao processo (dinâmica) de 

como a informação ocorre. Ambos se reforçam ao mesmo tempo. A Gestão da Informação 

tem a ver com a identificação e aquisição de informações necessárias, a avaliação e análise da 

informação, a sua organização e disseminação e, por último, o seu uso. 

Existem diversos modelos do processo de Gestão da Informação no contexto 

organizacional, como, por exemplo, os modelos de McGee e Prusak (1994), Lesca e Almeida 

(1994), Davenport (1998), Choo (2003) e Beal (2004). Analisou-se esses modelos com o 

objetivo de identificar e compreender melhor os principais aspectos da gestão da informação. 

Quadro 2 - Dados, Informação e Conhecimento 
 

DADOS INFORMAÇÃO CONHECIMENTO 

Simples observações 

sobre o estado do 

mundo. 

Dados dotados de 

relevância e propósito. 

Informação valiosa da 

mente humana, inclui 

reflexão, síntese, 

contexto. 

Facilmente estruturado 

Facilmente obtido por 

máquinas 

Frequentemente 

quantificado 

Facilmente transferível. 

Requer unidade de 

análise 

Exige consenso em 

relação ao significado 

Exige necessariamente a 

mediação humana. 

De difícil captura em 

máquina 

Frequentemente tácito 

De difícil transferência.  

 

Fonte: DAVENPORT (1998, p.18). 
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Cada modelo apresenta elementos/etapas básicas semelhantes que abrangem o modo 

como as organizações determinam as exigências de informação, como as obtêm, distribuem e 

utilizam
8
. O Quadro 3 mostra as etapas específicas de cada modelo e o negrito destaca as 

semelhanças aqui apontadas. 

 

 

                                                           
8
 A apresentação gráfica desses modelos se encontra no anexo deste trabalho. 

Quadro 3 - Modelos de Gestão da Informação 

 

Elementos que compõem o modelo Característica 

do modelo 

Autores 

 Fluxo da informação produzida pela organização e destinada para 

uso interno;  

 Fluxo da informação produzida pela organização com orientação 

para fora dela; 

 Fluxo da informação coletada externamente à organização e 

utilizado por ela. 

Modelo não-

circular 

Lesca e 

Almeida 

(1994) 

 

 Identificação de necessidades e requisitos de informação; 

 Coleta/entrada de informação; 

 Classificação e armazenamento de informação; 

 Tratamento e apresentação da informação; 

 Desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 

 Distribuição e disseminação de informação; 

 Análise e uso da informação. 

Modelo não-

circular 

McGee e 

Prusak 

(1994) 

 Determinação das exigências;  

 Obtenção;   

 Distribuição; 

 Utilização. 

Modelo não-

circular 

Davenport 

(1998) 

 Identificação das necessidades de informação; 

 Aquisição de informação; 

 Organização e armazenamento da informação; 

 Desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 

 Distribuição da informação; 

 Uso da informação. 

Modelo 

circular  

Choo 

(2003) 

 Identificação de necessidades e requisitos de informação; 

 Obtenção; 

 Tratamento; 

 Armazenamento; 

 Distribuição;  

 Uso; 

 Descarte.  

Modelo 

circular 

Beal (2004) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Considerando todos os modelos acima citados é possível desenhar o trajeto percorrido 

pela informação na organização. Das etapas apresentadas, a identificação de necessidades de 

informação exerce a função de elemento chave do processo, capaz de formar um ciclo 

contínuo de coleta, tratamento, distribuição/armazenamento e uso da informação visando 

alimentar o processo de tomada de decisão na organização e promover a disseminação de 

informações para o meio externo (BEAL, 2004).   

 

3.1 DETERMINAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE INFORMAÇÃO  

 

A necessidade de obter informações, conforme Choo (2003) pode surgir de problemas, 

incertezas e ambiguidades geradas em circunstâncias e experiências específicas no interior das 

organizações. 

Davenport (1998) destaca que a determinação das exigências de informação depende 

da percepção dos atores do próprio ambiente informacional, sejam eles gerentes ou 

funcionários.  

Mas, conforme Choo (2003), são geralmente os gerentes da organização que 

determinam quais informações são relevantes, já que o objetivo da gestão da informação é dar 

suporte ao processo de tomada de decisão. São eles que definem a situação e o problema da 

organização, guiados por decisões que devem ser de caráter primordialmente racional.  

Portanto, cabe aos analistas da informação, acompanhar os gerentes a fim de 

compreender as tarefas administrativas e, consequentemente, as necessidades informacionais 

para tais. A partir disso, buscam ter acesso as informações estruturadas e não-estruturadas, 

formais e informais, computadorizadas e não-computadorizadas para definir quais das 

informações são as mais úteis e significativas para a organização. 

O que torna esse processo tão complexo é o fato da percepção dos atores, sejam eles 

funcionários ou gerentes ou até especialistas na análise de informações, ser influenciada pela 

cultura organizacional
9
. Em outras palavras, depende da cultura de cada organização a forma 

como objetivos de tarefas são (ou não) esclarecidos para todos. É a cultura organizacional que 

vai definir se e como são percebidas as possibilidades de execução de determinadas tarefas, 

como também depende da cultura se os atores consideram-se ou não controlados/avaliados e 

como eles percebem esse controle e avaliação. 

                                                           
9
 Conforme Nassar (2000 apud LIMA; ALBANO, 2002, p. 34) a cultura organizacional pode ser definida como 

“[...] o conjunto de valores, crenças e tecnologias que mantém unidos os mais diferentes membros, de todos os 

escalões hierárquicos, perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e objetivos”. 
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Ainda mais, complica o fato de que, como apontam McGee e Prusak (1994), nem 

sempre se pode pressupor que as pessoas percebem o seu ambiente de forma consciente. 

Acontece que, muitas vezes, elas nem sabem que não sabem, isto é, que precisam da 

informação. 

Além disso, existem fatores, que Choo (2003) denomina como exigências do trabalho 

e do ambiente social que influenciam a determinação das necessidades de informação. Para 

analisar como os integrantes da organização determinam quais informações são relevantes, é 

preciso considerar então, aspectos políticos, psicológicos, culturais, como também fatores da 

própria organização.  

Após serem definidas as necessidades de informação a próxima etapa é obter as 

informações para atender a essas necessidades.  

 

3.2 OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO  

 

A aquisição da informação, que, de acordo com Davenport (1998), envolve atividades 

como exploração do ambiente informacional, classificação, formatação e estruturação da 

informação, exige planejamento, contínuo monitoramento e avaliação quanto à seleção e o 

uso das fontes de informação.  

Torna-se imprescindível um planejamento diante do fato de que a obtenção da 

informação tem como função equilibrar duas demandas (CHOO, 2003).  Por um lado existe 

um grande volume de informações necessitadas, mas, por outro, é limitada a capacidade 

cognitiva do homem de operar com tal volume.  Conforme esse autor: 

 

A primeira demanda sugere que as fontes usadas para monitorar o ambiente 

sejam suficientemente numerosas e variadas para refletir todo o espectro de 

interesses da organização. Apesar dessa sugestão de que a organização sirva-

se de um amplo espectro de fontes humanas, textuais e on-line, de modo a 

evitar a saturação da informação, essa variedade deve ser controlada e 

administrada (CHOO, 2003, p.398). 

 

As fontes devem ser, por um lado, tão numerosas e variadas de modo que reflitam os 

fenômenos externos à organização permitindo uma avaliação do ambiente. Por outro lado, a 

variedade de informações precisa ser atenuada. Devido à prática racional de tomada de 

decisões, é necessário limitar as fontes, tipos de informações a serem coletadas e volume da 

busca, simplificando, desta forma, atividades de busca e escolha.  
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A exploração do ambiente informacional pode ser realizada por seres humanos ou por 

um sistema de busca automática de dados. Davenport (1998) alerta que a utilização de 

sistemas eletrônicos agrega um valor insuficiente à informação, pois eles não possibilitam a 

filtragem de dados. Nesse sentido, o ponto chave do processo continua sendo o ser humano, 

visto que é ele que irá filtrar, interpretar e comparar inserindo as informações coletadas em 

um contexto. 

Por exemplo, faz-se necessário para obter informações, não apenas explorar o 

ambiente informacional é preciso, ainda, classificar e categorizar as informações. A 

categorização, inclusive, já influencia até a maneira como as informações estão sendo obtidas, 

pois, a elaboração de categorias não é uma tarefa neutra. Conforme Davenport (1998) 

categorias tendem a favorecer determinada concepção de mundo relegando outra. Nas 

organizações, as categorias são muito usadas, também, para a sistematização de documentos e 

a composição de bancos de dados em prol de um fácil acesso e utilização das informações 

disponíveis pelos usuários.  

Segundo Beal (2004, p. 40) o “[...] esquema de classificação deve basear-se em 

categorias de informação e de conhecimento que façam sentido para o negócio, e apresentar 

múltiplas dimensões, de modo a permitir diferentes ‘caminhos’ de acesso à informação para o 

usuário”. Isso também já foi apontado por Mcgee e Prusak (1994), quando reconheceram que 

a classificação da informação precisa ser encarada sob vários ângulos, ou seja, que o sistema 

de classificação deve ser tão variado quanto o conteúdo do material representado.   

Consequentemente faz-se necessário que a organização elabore critérios de 

classificação, inclusive, de acordo com requisitos de segurança, isto é, a separação das 

informações deve levar em conta diferentes níveis de proteção como sigilo, autenticidade, 

integralidade e disponibilidade. 

Além da categorização, ou seja, da atribuição da informação a determinada categoria, 

é preciso formatar as informações. Essas atividades dizem respeito à representação visual da 

informação obtida ou criada, o que prevê uma análise apurada acerca das ferramentas 

necessárias para a descrição e identificação do documento de acordo com o assunto 

(indexação) e o armazenamento da informação.  

Ferramentas de organização e armazenamento são, por exemplo, arquivos em meio 

magnético ou óptico, documentos em papel, bancos de dados computadorizados, entre outros 

sistemas de informação. A forma como a informação é armazenada reflete como a 

organização compreende e representa o seu ambiente (CHOO, 2003).  
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Para armazenar a informação é necessário refletir acerca de como os usuários terão 

acesso às informações e a seleção do melhor lugar para o seu armazenamento. Para que isso 

ocorra de forma satisfatória é preciso certificar-se de que o sistema de armazenamento está 

adaptado ao modo como os usuários trabalham com a informação. Em outras palavras, é 

preciso instalar um sistema de armazenamento que não ignore informações relevantes diante 

de documentos extensos e que possibilite uma consulta rápida (MCGEE; PRUSAK, 1994).  

O armazenamento da informação incorre, portanto, em dois complexos fatores: 1) a 

diversidade de mídias e 2) a descentralização da guarda de informações. Para evitar perda de 

informações relevantes é essencial criar uma estratégia de armazenamento, considerando um 

período de médio e longo prazo, que permita organizar as informações descentralizadas 

garantindo a totalidade e o fácil acesso aos dados
10

.  

A melhor forma de apresentar a informação armazenada aos usuários, garantindo o 

atendimento das suas necessidades informacionais, é por meio do desenvolvimento de 

serviços e produtos de informação. Produtos e serviços de informação são, por exemplo, 

boletins/informes, quadro de avisos, atendimento por telefone, banco de dados, etc. esses 

devem agregar valor a informação processada. 

A qualidade de um produto ou serviço de informação pode, conforme Taylor (1986 

apud CHOO, 2003) ser analisada tomando como referência seis aspectos: facilidade de uso, 

redução de ruído, qualidade, adaptabilidade, economia de tempo e de custo.  

A facilidade de uso envolve o aumento da capacidade de busca pelos usuários 

permitindo que esses examinem o local em que a informação está armazenada, além disso, 

possibilita a apresentação e ordenação dos dados facilitando a busca e a seleção.  

A redução de ruído envolve a adoção de tecnologias que auxiliem os usuários a 

restringir o campo de informações disponíveis de forma que possam selecionar aquelas que 

lhes são úteis.   

A qualidade abrange, entre outras questões, a perfeita transmissão das informações, a 

confiabilidade e atualização dos dados e uma oferta de informações abrangente acerca de 

determinado tópico ou assunto.  

                                                           
10

 Neste sentido vale destacar que a forma de armazenamento se torna, como aponta Choo (2003), um elemento 

relevante para a guarda da memória da organização. A organização pode recuperar a informação para promover 

debates e discussões, como também para procurar respostas às indagações, solucionar problemas e interpretar 

determinadas conjunturas. De acordo com Choo (2003, p.401) “A criação de significado implica a recuperação 

das interpretações passadas, de modo a selecionar as que tenham tido sucesso e possam ser usadas para dar 

significado à experiência atual”. 
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O produto também deve ser adaptável, isto é, capaz de atender as necessidades 

específicas de seus usuários. Para tanto, precisa oferecer diferentes meios para que esses 

utilizem os dados com interatividade e flexibilidade a fim de encontrar a melhor solução para 

o seu problema. Choo (2003) também aponta como características de um bom produto ou 

serviço de informação a economia de tempo e de custo que se refere à rapidez do serviço 

prestado e a quantidade de dinheiro que o usuário economiza. 

 Cabe destacar que o desenvolvimento de produtos e serviços de informação de fácil 

acesso, atualizados e dinâmicos não garante por si só a sua utilização. Esses precisam ser 

divulgados e disseminados na organização.  

 

3.3 DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

A distribuição da informação tem como objetivo fomentar e favorecer a partilha da 

informação na organização e está relacionada à forma como a informação é apresentada. Essa 

etapa deve partir do princípio que “a informação correta atinja a pessoa certa no momento, 

lugar e formato adequados” (CHOO, 2003, p. 405).  

Como já citamos anteriormente, a gestão da informação é caracterizada pela 

interpendência entre estrutura e processo. Neste sentido, a distribuição é também influenciada 

pela própria arquitetura informacional. Uma arquitetura eficiente conduzirá os atores à 

informação que necessitam. 

Para isso, a organização se aproveita de métodos e mídias (meios/canais). Ela pode 

utilizar dois métodos: a divulgação e/ou a busca pelo usuário. O último se refere à informação 

disponibilizada para consulta, ou seja, permite-se ao usuário que ele acesse quando tiver 

interesse ou necessidade (BEAL, 2004). 

A qualidade dos canais de transferência de informações influencia o grau de eficiência 

da distribuição. Quanto melhor a rede de comunicação de uma organização, isto é, quanto 

menos dispersos na organização estiverem as pessoas e os recursos de informação, menor 

serão as ambiguidades e incertezas. Conforme Choo (2003, p.406)  

 

Comunicações mediadas por computador, como correio eletrônico, 

discussões on-line e videoconferências, podem oferecer métodos alternativos 

de partilha de informações para promover a colaboração remota. Cada um 

desses canais é capaz de oferecer algum grau de informalidade, feedback e 

espontaneidade que podem estimular comunicações ricas (CHOO, 2003, 

p.406).  
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Consequentemente, a questão da partilha da informação inclui a decisão de quais 

métodos e quais os canais mais adequados para tal ação. Para Davenport (1998), os sistemas 

mais eficientes de distribuição das informações são os sistemas ‘híbridos’, ou seja, sistemas 

que reúnem pessoas, documentos e computadores. Em outras palavras um sistema composto 

por uma rede de consultores preparados para prestar assessoria e um banco de dados 

computadorizado com documentos referentes a procedimentos e práticas da organização e 

informes úteis. 

 Ressalta-se que a existência e a distribuição da informação não garantem que essa seja 

utilizada para apoiar o processo de tomada de decisão e melhorar o desempenho da 

organização. É o uso da informação, conforme Beal (2004), etapa mais importante do 

processo de gestão da informação, que irá possibilitar a associação de informações e a 

emergência de novos conhecimentos. 

 

3.4 UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

O uso da informação, conforme Beal (2004), tem como objetivo que as pessoas com 

base nas informações que adquirem interajam de forma mais adequada com o ambiente. Esse 

se constitui, portanto, um processo social, caracterizado por atividades de pesquisa, que tem 

como resultado a geração de significados e a criação de conhecimentos possibilitando a 

seleção de parâmetros de ações (CHOO, 2003). 

Contudo, não se pode negligenciar o fato de que, como aponta Davenport (1998, p. 

194) o “[...] uso da informação é algo bastante pessoal”. Ele depende da maneira “como um 

funcionário procura, absorve e digere a informação antes de tomar uma decisão — ou se ele 

faz isso — depende pura e simplesmente dos meandros da mente humana” (DAVENPORT, 

1998, p.194). 

Analogamente com a questão de qual mídia e qual método seria o mais adequado para 

garantir a partilha da informação, se levanta aqui a questão: qual é a forma mais adequada 

para utilizar a informação? 

Conforme Davenport (1998) o uso da informação pode ser aperfeiçoado se utilizadas 

algumas estratégias pragmáticas como: estimativas, ações simbólicas, contextos institucionais 

corretos e incorporação do uso da informação nas avaliações de desempenho. 
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Os gerentes da informação podem estimar o uso de informações armazenadas. A partir 

do levantamento da frequência com que determinadas informações são utilizadas é possível 

decidir acerca da exclusão ou (re) formulação do conteúdo presente no sistema.  

Também as ações simbólicas podem ser utilizadas para estimular o uso da informação 

nas organizações já que, de acordo com Davenport (1998), os símbolos contribuem para 

determinar comportamentos. São exemplos de símbolos desde modelos executivos até 

prêmios e recompensas.  

O contexto institucional mais comum para o uso da informação é proporcionado nas 

reuniões regulares entre os gerentes da organização em que são utilizadas informações de 

cunho financeiro, mas também devem ser acrescentados outros tipos de informação 

expressando a sua relevância na organização. Além disso, a avaliação de desempenho com a 

criação de promoção ou penalidades individuais é, conforme Davenport (1998), uma forma de 

institucionalizar o uso da informação na organização. 

Até aqui foi apresentada a trajetória da informação dentro da organização. A 

informação pode ser oriunda de fontes externas e internas, ou seja, pode ser coletada 

externamente, como também pode ser produzida pela própria organização tanto para uso 

interno como para seu público externo (LESCA; ALMEIDA, 1994). O fluxo da informação 

interna e externa da organização precisa ser tratado, organizado, distribuído e compartilhado, 

de modo que a informação possa ser utilizada de forma estratégica e auxilie no processo de 

tomada de decisão. 

A descrição analítica do processo de gestão da informação permitiu a formulação de 

algumas proposições para a análise da implementação de uma política pública educacional. 

No entanto, faz-se mister explicitar as bases históricas e legais, bem como a demanda atual 

que impulsionou a elaboração da política investigada. 



41 

4. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL EM PROL DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

EM TEMPO INTEGRAL 

 

A educação integral tem como princípio a integralidade, isto é, o pleno 

desenvolvimento do indivíduo, em todas as suas potencialidades o que abrange aspectos 

físicos, cognitivos, as habilidades sociais, a arte, a cultura, o esporte. Segundo Gadotti (2009, 

p.42) “Na educação integral, a aprendizagem é vista sob uma perspectiva holística
11

” 

exigindo, portanto, a ampliação do tempo, espaços e oportunidades de aprendizagem. A 

defesa acerca do tempo integral ou da ampliação da jornada escolar se baseia nessa concepção 

de educação que tem como fundamento a formação integral do ser humano (COELHO, 2009), 

nesse sentido 

 

O tempo integral seria um meio a proporcionar uma educação mais efetiva 

do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do 

espírito crítico e das vivências democráticas. A permanência por mais tempo 

na escola garantiria melhor desempenho em relação aos saberes escolares, os 

quais seriam ferramentas para a emancipação (CAVALIERE, 2007, p. 

1.029). 

 

No Brasil, desde o início do século XX têm sido formuladas concepções e práticas de 

educação integral que buscam a ampliação da jornada escolar. Tais medidas tiveram em vista 

a reestruturação da escola frente aos desafios impostos dentro de cada período histórico e a 

(re) organização do trabalho pedagógico (BRASIL, 2009). Constata-se uma defesa de 

diversos grupos sociais - católicos, anarquistas, integralistas e de educadores como os do 

movimento da Escola Nova - em prol da implementação da educação integral em tempo 

integral no país. 

Um resgate da história das experiências desenvolvidas anteriormente traz informações 

relevantes também para a composição das novas políticas propostas nesta década. 

Concordamos com Arroyo (2012) quando aponta que 

 

Uma análise aprofundada de tantos programas focados que se lastram por 

décadas desde a Escola da Ponte, os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs) e tantos outros mais recentes poderiam dar riquíssimos elementos 

                                                           
11

Conforme Yus (2002) o termo educação holística foi criado pelo americano R. Miller para referir-se a um 

movimento formado por liberais, humanistas e românticos que defendiam uma educação que se preocupasse com 

a formação completa da criança. Nesse sentido “são consideradas todas as facetas da experiência humana, não só 

o intelecto racional e as responsabilidades de vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, emocionais, 

sociais, estéticos, criativos, intuitivos e espirituais inatos da natureza do ser humano” (YUS, 2002, p.16).     
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para avançar para políticas públicas de Estado para tratar de situações sociais 

tão persistentes de precarização de direitos (ARROYO, 2012, p. 35). 

 

 

Deste modo, apresentam-se nesse capítulo as experiências de ampliação da jornada 

escolar que estiveram presentes em diferentes fases da história do Brasil. Além disso, discute-

se os marcos legais que apoiam a implementação de ações e programas direcionados a 

educação integral em tempo integral no país e as demandas atuais. 

 

4.1 EXPERIÊNCIAS HISTÓRICAS 

 

As primeiras iniciativas de implementação de um sistema público de ensino de tempo 

integral no Brasil, visando uma formação completa do indivíduo, figuram no pensamento 

educacional e nas ações do educador baiano Anísio Teixeira (COELHO, 2009), embora esse 

autor não utilize nos seus escritos a expressão ‘educação integral’. Para Teixeira12 a educação 

seria a responsável por preparar integralmente os sujeitos, oferecendo-lhes as condições 

completas para o viver. 

Como ressalta Chagas, Silva e Souza (2012) a educação, na concepção desse 

educador, era o único caminho para o desenvolvimento da nação e essa deveria ser 

“identificada com a pedagogia de Dewey, com o pragmatismo norte-americano, voltado para 

o desenvolvimento do indivíduo, a democratização, a liberdade de pensamento e a 

necessidade da experimentação, com a ciência, com a arte e a cultura popular” (CHAGAS; 

SILVA; SOUZA, 2012, p.73). 

Em 1931, quando Anísio Teixeira assume a Diretoria da Instrução Pública do Distrito 

Federal, que na época era o estado do Rio de Janeiro, institui escolas experimentais com 

ampliação da jornada escolar: Escola Bárbara Otoni, Escola Manuel Bonfim e as Escolas 

Argentina, Estados Unidos e México. Cada instituição deveria elaborar o seu projeto 

experimental13.  

                                                           
12

Enquanto Inspetor da Instrução pública do estado da Bahia, Anísio Teixeira, realiza uma reforma educacional, 

no período de 1924 a 1929, e viaja uma vez a Europa (1925) e duas vezes aos Estados Unidos (1927 e 1928), 

onde tem a oportunidade de conhecer os sistemas de ensino desses países, a teoria e a prática de John Dewey. 
13

 A escola Argentina, por exemplo, prevê a duração das aulas com ampliação de 1 hora, ocorrendo também 

mudanças na grade curricular - com a introdução da educação física, música, trabalhos manuais - e na 

organização das classes passando a funcionar o sistema Platoon, modelo norte-americano, em que há um rodízio 

entre as turmas. Os alunos deslocam-se no ambiente escolar de acordo com as atividades que são desenvolvidas, 

isto é, aulas convencionais, trabalhos em oficinas, atividades sociais e de expressão no auditório, etc. (CHAGAS; 

SILVA; SOUZA, 2012). 
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Ainda, nessa década, em 1932, Teixeira participa de forma marcante do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova14. O Manifesto faz uma crítica ao processo educativo brasileiro 

visto como afastado da realidade social dos alunos e por isso inoperante. A educação nessa 

perspectiva deve ser direcionada à satisfação das necessidades do indivíduo e estar próxima 

ao seu meio social (AZEVEDO et al,  2010). 

Muitos dos princípios presentes nesse documento são colocados em prática por Anísio 

Teixeira, quando esse assume a Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, criando na década 

de 1950 o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro (CECR), a Escola-parque, com o 

objetivo de atender crianças e jovens das classes populares. A preocupação de Teixeira ao 

criar essa instituição ia além do acesso à escola, ampliou-se a sua função atribuindo-lhe um 

papel fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. O CECR era 

formado por quatro Escolas-classe (Escola-classe 1, no bairro da Liberdade; Escola-classe 2, 

no Pero Vaz; Escola-classe 3, na rua Marquês de Maricá, e Escola-classe 4, na rua Saldanha 

Marinho, Caixa D’água) e uma Escola-Parque, compondo um total de 11 prédios grandes e 

amplos. 

As Escolas-classe eram compostas por 12 salas de aula, gabinetes médico e dentário, 

instalações para administração, jardins, hortas e áreas livres. Os alunos permaneciam quatro 

horas nesse espaço onde eram ministradas aulas de linguagem, aritmética, ciências e estudos 

sociais. Em seguida, esses alunos eram encaminhados para a Escola-parque permanecendo lá 

mais quatro horas. A Escola-parque era formada pelos seguintes setores: 1- Setor de trabalho: 

artes aplicadas, industriais e plásticas; 2- Setor de Educação Física e Recreação: jogos, 

recreação, ginástica etc.; 3- Setor Socializante: grêmio, jornal, rádio- escola, banco e loja; 4 - 

Setor Artístico: música instrumental, canto, dança, teatro e 5- Setor de Extensão Cultural e 

Biblioteca: leitura, estudo, pesquisa, etc. (EBOLI, 1971). 

Na década de 1960 o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, convoca Anísio 

Teixeira, Darcy Ribeiro e outros educadores brasileiros para elaborar o plano educacional da 

nova capital, que deveria servir de base para todo o país. Nessa ocasião é criado um modelo 

de educação em tempo integral inspirado na Escola-parque de Salvador.  

Em Brasília, as primeiras quatro superquadras criadas, receberam ‘Escola-classe’ e 

Jardins de Infância, sendo construída na superquadra 308 Sul uma ‘Escola-parque’ onde os 

alunos das ‘Escolas-classe’ desenvolveriam, no turno oposto, atividades físicas, esportivas, 

                                                           
14

 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi um documento assinado por vinte e seis intelectuais da área 

educacional, entre eles Pascoal Lemme, Fernando Azevedo e Lourenço Filho, em defesa de um projeto de 

reconstrução da educação brasileira, com vistas à universalidade da escola pública, estatal, gratuita e de 

qualidade. 
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artísticas e culturais. Essas instituições poderiam atender, aproximadamente, 30.000 

habitantes (BRASIL, 2009). 

No entanto, esse plano não logra êxito devido, principalmente, ao alto custo do projeto 

e ao aumento no número de matrículas, sendo instaurada dessa forma um modelo de escola 

parcial ou semiparcial (SANTOS, 2009). 

Ainda nessa década o governo de São Paulo, por meio do Secretário de Educação 

Luciano Vasconcellos de Carvalho institui ‘classes experimentais’ que posteriormente 

constituiriam a experiência dos Ginásios Vocacionais. 

Os Ginásios15 funcionavam em tempo integral e atendiam a crianças na faixa etária 

entre 11 e 13 anos. O currículo compreendia duas etapas Iniciação Vocacional, composta por 

duas séries escolares, realizadas em dois anos letivos e o Ginásio Vocacional completo, 

organizado em quatro séries e incluía artes industriais, práticas comerciais, práticas agrícolas, 

educação doméstica, educação física e artes plásticas. Por razões políticas, impulsionadas pelo 

regime militar, os Ginásios Vocacionais param de funcionar em 1969 (CELLA, 2010). 

Na década de 1980, foram criados os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs). Os CIEPs estavam inseridos em uma proposta do governo do estado do Rio de 

Janeiro, gestão Leonel Brizola, que visando à melhoria do ensino fundamental elabora o 

Programa Especial de Educação (PEE – I e II), coordenado por Darcy Ribeiro. Ao longo dos 

seus dois mandatos são construídas 506 instituições de educação em tempo integral que 

conservavam uma concepção pedagógica e administrativa específica. O objetivo era oferecer 

aos alunos o acesso as mais diversas formas de linguagens em momentos diferenciados e 

levando em consideração o seu contexto cultural articulava-se, em horário integral, as áreas de 

instrução, saúde e cultura.  

De acordo com Cavaliere (2000) os CIEPs estavam organizados em três blocos. O 

primeiro era composto por salas de aula, centro médico, refeitório, cozinha e pátio. O segundo 

possuía ginásio com vestiário e quadra polivalente e no terceiro bloco funcionava a biblioteca 

e logo acima as moradias para os alunos que residiam na instituição. Essas unidades 

funcionavam das 8 às 17 horas e no seu quadro de funcionários estavam professores de 

educação física, artes, estudo dirigido, teleducação e animadores culturais. 

Com a transferência de responsabilidade do ensino fundamental da esfera estadual 

para a municipal muitos CIEPs foram municipalizados. Atualmente existem CIEPs ainda em 

                                                           
15

 Essas instituições tinham seu projeto pedagógico inspirado na Escola de Sèvres, Escola Nova e Escola 

Compreensiva inglesa e funcionam em seis cidades do estado: a capital São Paulo, Batatais, Americana, Rio 

Claro, Barretos e São Caetano do Sul, entre 1962 e 1969 (CELLA, 2010). 
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funcionamento, embora sejam observadas mudanças na proposta pedagógica inicialmente 

sugerida pelo PEE (CELLA, 2010). 

Em 1985 a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(Unesco) apresenta em sua 23ª reunião, uma pesquisa que revela o elevado crescimento do 

analfabetismo no mundo. Diante disso, no início da década de 1990, a Unesco promove as 

conferências internacionais, “Educação para todos”, influenciando a agenda das políticas 

educacionais dos países em desenvolvimento.  

A Conferência realizada em Jomtien, na Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990 elegeu 

como principal objetivo, da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. Naquela época, 

o Brasil tinha acabado de eleger um novo governo. Por isso, conforme Gadotti (2000) as 

autoridades brasileiras que participaram da elaboração das propostas não puderam ir à 

reunião, sendo o país representado por pessoas que não tinham muita aproximação com a 

temática. Isso, por sua vez, fez com que essa discussão desaparecesse no Brasil nos anos de 

1991/1992, e reaparecesse em 1993 quando o país é convidado a participar da Conferência de 

Nova Delhi. 

Essa nova conferência é realizada com o intuito de avaliar o desempenho dos países 

quanto ao cumprimento dos compromissos firmados em Jomtien, percebendo-se que os 

resultados estavam abaixo do esperado concentrou-se a atenção nos países de maior 

contingente populacional do mundo e que tivessem mais de 10 milhões de analfabetos.  

O censo demográfico brasileiro de 1991 apontava uma taxa de analfabetismo de 

19,1% considerando a população com 15 anos ou mais de idade (INEP, 2003). Assim 

participaram dessa conferência Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, 

Nigéria e Paquistão, formando o chamado Education for All 9 (EFA 9). É esse contexto que 

direciona a agenda política brasileira para a formulação de programas que visem, por meio da 

educação escolar, dirimir a situação de vulnerabilidade de milhares de crianças e adolescentes 

do país.  

Deste modo, em 1991 o governo de Fernando Collor de Melo cria o Projeto Minha 

Gente que estava primeiramente a cargo da Legião Brasileira de Assistência sob a 

coordenação do Ministério da Criança e depois é transferido para a pasta da Secretaria de 

Projetos Especiais da Presidência da República. O objetivo do Projeto era oferecer um 

atendimento social interligado em um único ambiente, realizado em tempo integral prevendo 

uma gestão descentralizada, que envolvesse a própria comunidade. Para isso visou-se a 

implementação de Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIACs), 
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composto por creche, pré-escola e ensino de primeiro grau, ofertando serviços de saúde e 

cuidados básicos, convivência comunitária e desportiva (SOBRINHO, PARENTE, 1995).  

A previsão era que fossem construídos cinco mil CIACs para atender a um número 

aproximado de seis milhões de crianças, sendo 3,7 milhões em escolas de primeiro grau e 2,3 

milhões em creches e pré-escolas. 

Contudo, após o impeachment do presidente Collor mudou-se o desenho 

administrativo do programa, que passa a ser responsabilidade do Ministério da Educação e do 

Desporto que cria em 1992, pela Lei nº 8.479 de 6 de novembro, a Secretaria de Projetos 

Educacionais Especiais (Sepespe) para dar continuidade à implementação do programa. 

Junto à mudança do desenho administrativo da dada política, o Ministério realiza, 

algumas modificações na proposta original, alterando inclusive a sua denominação que passa 

a ser intitulado Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente — 

PRONAICA e as unidades passam a ser denominadas de Centros de Atenção Integral à 

Criança e ao Adolescente (CAICs). O PRONAICA é instituído por meio da Lei nº 8.642 de 

31 de março de 1993 sancionada pelo então presidente Itamar Franco. 

Esse Programa integra o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) que 

previa dentre outras metas: garantir o mínimo de 94% de acesso à escolarização; alcançar o 

índice de 80% de aproveitamento escolar reduzindo o índice de repetência, especialmente, da 

1ª a 5ª série; ofertar educação infantil a cerca de 3,2 milhões de crianças das classes 

populares; proporcionar atenção integral a crianças e adolescentes por meio do Programa 

Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA) com investimento de 

1,2 milhão de reais (BRASIL, 1993a). 

A adesão ao PRONAICA pelos estados e municípios ocorria a partir da elaboração de 

um Projeto Social apresentando um estudo sobre a referida comunidade em que o programa 

seria implementado.  

O financiamento do PRONAICA ocorria de forma compartilhada entre governo 

federal, estados, municípios e comunidade local. Ao governo federal cabia a elaboração do 

projeto arquitetônico e de engenharia; a construção da estrutura física; os equipamentos; a 

manutenção das equipes de coordenação geral e técnica; a realização de pesquisas para a 

avaliação do programa e a assistência ao estudante por meio de programas da Fundação de 

Assistência ao Estudante. Já os estados se responsabilizavam pelos recursos humanos e por 

dividir com os municípios os custos de operação e manutenção dos CAIC's. Os municípios 

por meio de recursos próprios ou com apoio (estadual, de organismos privados e/ou 
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comunidade local) eram responsáveis pela compra dos terrenos, como também pela 

manutenção dos prédios (SOBRINHO, PARENTE, 1995).  

O Programa visava: 1) melhorar a situação educacional, em específico o ensino de 1º 

grau, refletindo sobre a formação da criança e do adolescente com vistas à preparação para o 

trabalho; 2) difundir a pedagogia da atenção integral bem como zelar pela sua assimilação na 

rede de serviços sociais básicos; 3) reduzir a taxa de mortalidade infantil e ampliar os graus de 

expectativa de vida; 4) melhorar as condições de saúde, dedicando atenção especial a crianças 

e adolescentes; 5) reduzir o nível de violência contra crianças; 6) promover socialmente as 

comunidades atendidas (SOBRINHO, PARENTE, 1995). 

Sob a promessa de um projeto inovador com proposta pedagógica própria em que por 

meio de uma filosofia da atenção integral à criança e ao adolescente, procurava-se reverter os 

problemas enfrentados por grande parte da população infantojuvenil oriunda das classes 

populares o PRONAICA apresenta como áreas prioritárias de atuação: 

 

Art. 2 [...] 

I - mobilização para a participação comunitária; 

II - atenção integral à criança de 0 a 6 anos; 

III - ensino fundamental; 

IV - atenção ao adolescente e educação para o trabalho; 

V - proteção à saúde e segurança à criança e ao adolescente; 

VI - assistência a crianças portadoras de deficiência; 

VII - cultura, desporto e lazer para crianças e adolescentes; 

VIII - formação de profissionais especializados em atenção integral a 

crianças e adolescentes. 

(BRASIL, 1993b). 

 

 

As estratégias de atuação foram: a integração de serviços e experiências locais já 

existentes; adaptação e melhoria de equipamentos sociais já existentes e a construção de 

novas unidades de serviço (Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente — 

CAIC's). Para isso, o PRONAICA estava dividido em subprogramas definidos como de 

natureza finalística e instrumental. Quanto ao primeiro aspecto temos os subprogramas de 

Proteção Especial à Criança e à Família; Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente; 

Educação Infantil (creche e pré-escola); Educação Escolar; Esportes; Cultura; Educação para 

o Trabalho e Alimentação. Os subprogramas de ordem instrumental eram o Suporte 

Tecnológico; Gestão e Mobilização (SOBRINHO, PARENTE, 1995). 

Para a realização de tais ações estimou-se a contratação e o treinamento de 

profissionais das mais diversas áreas: professor, auxiliar administrativo, médico, psicólogo, 

assistente social, nutricionista e cozinheiro. 
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O PRONAICA propôs como meta atender, até o ano de 2003, a 1,2 milhão de crianças 

e adolescentes. E como meta em curto prazo, para o período 1993/1994, estimou-se a 

construção de 423 CAIC's em diferentes regiões do Brasil. 

Em Sergipe, foram implementados na rede estadual de ensino 8 (oito) dessas 

instituições
16

. 

No relatório divulgado em 1995 apontou-se que embora a construção de espaços 

específicos para o atendimento integral de crianças e adolescentes não fosse a prioridade do 

Programa essa tinha sido a única atividade desenvolvida até o momento (SOBRINHO; 

PARENTE, 1995). Dos 423 CAIC’s propostos até o referido ano 359 estavam em processo de 

implementação. Sendo que a maior parte das instituições concentrava-se nas regiões Sudeste 

(com 57 CAIC's funcionando, 69 em obras, 15 com construção autorizada) e Nordeste (40 

CAIC's funcionando, 37 em obras e 18 com construção autorizada). 

Quanto aos subprogramas, dos 146 CAIC's em efetivo funcionamento 80 afirmaram 

ter implementado algum tipo de subprograma de ordem finalística e/ou instrumental. 

Constatou-se que os subprogramas Educação Infantil (creche e pré-escola) e Educação 

Escolar (1º grau) foram os que tiveram o maior índice de implantação. Os demais aparecem 

de forma pouco satisfatória nas instituições que responderam a pesquisa (SOBRINHO; 

PARENTE, 1995). 

Esse panorama foi novamente comprovado na Auditoria realizada em 1997 pelo 

Tribunal de Contas da União, quando se constatou que dos 444 CAIC’s construídos 95% 

estavam em exercício. No entanto, era pequeno o índice de funcionamento dos subprogramas 

que diferenciavam os CAIC’s das escolas convencionais.  

Outro ponto a ser destacado é o fato de que embora o programa tenha previsto o 

atendimento em tempo integral com jornada de oito horas diárias, menos de 5% dos 251 

CAIC’s que responderam ao questionário dos auditores, afirmaram ter funcionado nesse 

regime. Fato que já tinha sido apontado por Sobrinho e Parente (1995) quando assinalaram 

em seu relatório que nos 146 CAIC's que estavam em efetivo funcionamento, a jornada 

escolar era de apenas seis horas diárias. 
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 (1) CAIC Min. Geraldo Barreto Sobral (Aracaju); (2) CAIC Min. Armando Rollemberg (Nossa Senhora do 

Socorro); (3) CAIC Vicente Machado Menezes (Itabaiana); (4) CAIC Jorge Amado (Estância); (5) CAIC Cel. 

José Sizino da Rocha (Laranjeiras); (6) CAIC José Rollemberg Leite (Tobias Barreto); (7) CAIC Jorn. Joel 

Silveira (Nossa Senhora do Socorro) e (8) CAIC Sen. José Alves Nascimento (Propriá). 
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No que diz respeito à efetividade dentre o público-alvo, observou-se que o 

desempenho dos alunos nos CAIC’s, bem como os índices de evasão e repetência, não se 

diferenciou muito das demais escolas (BRASIL, 1998). 

Como apregoam Sobrinho e Parente (1995)  

 

Os poucos CAIC's em funcionamento, seu elevado custo, o tamanho e a 

complexidade de sua estrutura física e de serviços — que acarretam um ônus 

bastante significativo para os orçamentos das prefeituras — e as dificuldades 

para equacionar sua gestão a partir das críticas de secretarias estaduais e 

municipais de Educação sinalizam no sentido de que o programa tem poucas 

chances de ser o instrumento pelo qual o governo poderia alcançar a 

superação dos problemas das crianças e dos adolescentes (SOBRINHO, 

PARENTE, 1995, p.22). 

 

 

Diante desse contexto, em 1º de março de 1995, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso decide por abolir o PRONAICA e suspende a construção de novos CAIC’s. 

(BRASIL, 1998). 

Cabe registrar inicialmente a insuficiência de dados sobre o funcionamento do 

Programa, no tocante a sua proposta pedagógica ou filosófica, fato que foi destacado no 

Relatório dos Auditores do Tribunal de Contas da União, que constataram que com o 

desmembramento da Sepespe os técnicos envolvidos na elaboração e implementação do 

PRONAICA não puderam mais ser localizados, bem como os documentos ficaram 

inacessíveis. Isso demonstra a falta de cultura de avaliação de políticas, já que com a ausência 

ou carência de dados sobre o funcionamento de um programa torna-se complicado avaliá-lo. 

Exigem-se dados que reconsiderem a complexidade e multidimensionalidade de dada política 

pública, pois, sua eficiência, eficácia ou efetividade depende da interação de vários fatores: 

atuação dos atores, conjunturas políticas, econômicas e elementos culturais.  

No tocante a experiências de ampliação da jornada escolar no estado de Sergipe, temos 

além dos CAIC´s, algumas experiências pontuais no âmbito da rede estadual de ensino. Nos 

anos 2000, especificamente em 2005, são criados por meio da Lei complementar nº 14 de 21 

de dezembro de 2005 os Centros de Excelência do Ensino Médio, implementados nas 

seguintes instituições de ensino: Colégio Estadual Atheneu Sergipense, em Aracaju, Colégio 

Estadual Ministro Marco Maciel, também localizado na capital sergipana, e o Colégio 

Estadual Manoel Messias Feitosa, do município de Nossa Senhora da Glória. Essas escolas 

passariam a funcionar em regime de tempo integral. Ressalta-se que, para estudar nessas 
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instituições, os alunos eram selecionados, por meio de exame específico, realizado 

anualmente pela Secretaria de Estado da Educação (SERGIPE, 2005).  

A proposta do ensino médio em tempo integral continua a fazer parte do planejamento 

estadual mesmo com a mudança de governo. Em 2009, a Lei nº 114/ 2005 é revogada sendo 

instituída a Lei complementar nº 179 de 21 de dezembro de 2009 que dispõe sobre a 

implantação, organização e funcionamento dos Centros Experimentais de Ensino Médio 

(CEEM). Os centros funcionam nos colégios Atheneu Sergipense, Ministro Marco Maciel e 

Vitória de Santa Maria, todos localizados em Aracaju. Conforme o Art. 16 dessa Lei “A 

Unidade Escolar onde for instituído Centro Experimental de Ensino Médio – CEEM, deve 

funcionar em tempo integral para esta modalidade” (SERGIPE, 2009).  Conforme o Art. 5º 

são objetivos dos CEEM 

 

Art. 5º Os Centros Experimentais de Ensino Médio – CEEM, têm como 

objetivo principal resgatar a qualidade do ensino público e gratuito oferecido 

pelo Estado de Sergipe e terão como objetivos específicos: 

I - estimular o desenvolvimento de estratégias educacionais voltadas para a 

questão do protagonismo juvenil; 

II - incentivar a formação continuada dos educadores e dos demais 

servidores participantes dos CEEM; 

III - estimular e apoiar a produção didático-pedagógica dos professores dos 

CEEM, como recursos a serem utilizados na prática docente dos Centros 

podendo ser difundida para as demais escolas; 

IV - utilizar a avaliação como instrumento de melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem e da gestão escolar; 

V - participar da formação do jovem autônomo, solidário e produtivo 

(SERGIPE, 2009). 

 

Cabe ressaltar que, diferente da proposta anterior, não há processo seletivo para 

realização de matrícula nessas unidades de ensino.  

No tocante à ampliação da jornada escolar no Ensino Fundamental registra-se a 

experiência do Projeto piloto Escola de Tempo Integral para o Ensino Fundamental elaborado 

em 2006. O objetivo era atender no primeiro semestre de 2006 a cinco escolas da Diretoria de 

Educação de Aracaju (DEA) e a partir do segundo semestre, desse mesmo ano, estender o 

atendimento a nove escolas das demais diretorias. Conforme esse projeto: 

 

O Projeto Escola de tempo Integral contempla uma proposta pedagógica 

diferenciada; além da oferta do currículo básico, a sua organização curricular 

para o contra-turno é constituída de Oficinas com atividades diversificadas 
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que oportunizam aos alunos do Ensino Fundamental, ampliação do 

conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades 

(SERGIPE, 2006, p.1, grifos do autor). 

 

Como foi possível observar na legislação estadual analisada a escola em tempo 

integral no estado de Sergipe foi pensada a título de projetos de curta abrangência, atendendo 

a um número incipiente de alunos.  

Vale destacar que, até o final do século XX, o PRONAICA se constituiu na única 

experiência, em âmbito nacional, de política direcionada ao atendimento escolar em tempo 

integral. Mas uma análise da legislação brasileira aponta que esse é um objetivo a ser 

perseguido no país. 

 

4.2 MARCOS LEGAIS  

 

A Carta Magna do país, a Constituição Federal, embora não explicite o termo 

educação integral ou ampliação da jornada escolar ao afirmar em seu Art. 205 que “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, grifos nossos), 

permite extrair uma concepção de educação integral em tempo integral, visto que o 

desenvolvimento pleno do indivíduo exige, entre outras ações, o acesso a mais tempos e 

espaços de educação sejam esses formais ou não formais. Deste modo, permite-se defender 

com base no que prevê esse ordenamento legal a educação em tempo integral enquanto 

possibilidade de formação integral dos indivíduos. 

Em 1990, a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) 

ratifica o dever da família, da sociedade e do poder público em garantir a proteção integral à 

criança e ao adolescente. O Artigo 3º preconiza 

 

Art. 3- A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 

(BRASIL, 1990). 
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O ECA no Art. 53 também reforça o direito das crianças e adolescentes de ter acesso a 

uma educação que os preparem para o seu desenvolvimento pleno e no Art. 59 que os 

municípios, estados e União devem promover o acesso das crianças e adolescentes a espaços 

culturais, esportivos e de lazer apontando a necessidade de intersetorialidade das políticas 

públicas e a importância de se ampliar os espaços de aprendizagem além do âmbito escolar.  

Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 

9394/96) ao instituir em seu Art. 1º que  

 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

 

 

Também aponta a obrigação do Estado de ampliar o tempo de formação, os espaços de 

escolarização e socialização do conhecimento. No Art. 34, parágrafo 2º determina que “O 

ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino” e no Art. 87, parágrafo 5º que “Serão conjugados todos os esforços 

objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o 

regime de escolas de tempo integral” (BRASIL, 1996).  

No entanto, como aponta Giolo (2012), a LDB, limita o projeto de educação integral 

no Brasil a uma ação futurística não se configurando como uma política pública precisa. Esse 

autor afirma que 

 

No primeiro dispositivo [Art. 34], o advérbio ‘progressivamente’ confere ao 

conteúdo do artigo uma imprecisão tal que dele não se pode esperar nada em 

termos concretos. Além disso, a frase completa-se com uma evasiva: ‘a 

critério dos sistemas de ensino’. Isso quer dizer que os sistemas de ensino 

poderão ou não considerar esse ‘progressivamente’. Quanto ao segundo 

dispositivo [Art. 87], é difícil saber o que significa a expressão ‘serão 

conjugados todos os esforços’. Quais esforços? De quem? A partir de 

quando? (GIOLO, 2012, p.95). 

 

 

 Após a LDB destaca-se como política educacional para a educação básica o Fundo de  

Manutenção e  Desenvolvimento do  Ensino Fundamental e  de  Valorização do Magistério 
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(FUNDEF)
17

 que previsto para durar dez anos (1997 – 2006) não reserva recursos para a 

ampliação da jornada escolar. 

Em 2001, com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), começa a ser 

desenhada de forma mais enfática, uma política pública de educação integral em tempo 

integral no país. Já que esse aponta o mínimo de 7 horas diárias para a escola de tempo 

integral e propõe a ampliação do atendimento, embora com algumas ressalvas, para a 

educação infantil. As atividades, de acordo com o que propunha o Plano, deveriam ser 

desenvolvidas preferencialmente na mesma instituição com o objetivo de universalizar o 

acesso e diminuir a repetência. O PNE previu para a efetivação da proposta de ampliação da 

jornada escolar a aplicação, na educação pública, de apenas 0,5% do Produto Interno Bruto 

(PIB), nos quatro primeiros anos e de 0,6% no quinto ano. 

Também o atual PNE, Lei nº 13.005 aprovado em 25 de junho de 2014 prevê, na sua 

meta 6, que 50% das escolas públicas de Educação Básica desenvolvam suas atividades em 

jornada ampliada atendendo a, pelo menos, 25%  dos alunos da educação básica. 

De acordo com Giolo (2012) é somente com a aprovação do FUNDEB
18

 que é 

delineado um projeto de dimensão nacional, nas palavras do autor “real e amplo”, para a 

implantação da escola de tempo integral no Brasil. A educação básica em tempo integral é 

definida no Art. 4º do FUNDEB como a “jornada escolar com duração igual ou superior a sete 

horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo 

aluno permanece na escola ou em atividades escolares” (BRASIL, 2007). 

Tal fundo destaca-se por direcionar recursos de aplicação específica à escola de tempo 

integral. Para o exercício de 2014, por exemplo, foram fixadas as seguintes ponderações e o 

valor anual por aluno estimado para Sergipe, por etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimentos de ensino da educação básica. 

  

                                                           
17 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério foi 

instituído pela Emenda Constitucional nº 14/1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424/1996 e pelo Decreto nº 

2.264/1997. 
18

 Criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 

6.253/2007 para substituir o Fundef. Constitui-se em um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito 

estadual, formado por uma parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos e das 

transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Seu período de vigência será de 2007-2020, sendo 

considerados na distribuição dos recursos o total de alunos matriculados na rede pública de acordo com o censo 

escolar. 
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Tabela 2 – Valores do FUNDEB 2014 para Sergipe 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Portaria Interministerial nº 19 de 27 de dezembro de 2013 e na 

Resolução nº 1 de 31 de dezembro de 2013.  

             

 

As ponderações são definidas pela Comissão Intergovernamental de Financiamento 

para a Educação Básica de Qualidade, instituída no âmbito do Ministério da Educação 

conforme a Lei 11.494/2007 no seu Art. 12 § 2º. Essas são multiplicadas pelo valor anual 

mínimo por aluno, definido nacionalmente, resultando nos valores mínimos anuais do 

Fundeb. Desde 2012 o valor da ponderação, para a escola em tempo integral, associada às 

diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino é de 1,30 valor máximo 

fixado pela Lei nº 11.494/2007 que estabeleceu uma variação entre 0,70 e 1,30. No entanto, 

como ressalta Menezes (2012, p.144) esses valores anuais por aluno precisam ser revistos, 

pois “se encontram defasados em relação às reais necessidades da educação básica pública, e 

aqui se destaca, em tempo integral”. O desafio do aumento da qualidade da educação pública, 

questão que discutiremos com maior aprofundamento no próximo item, exige, conforme 

Menezes (2012), entre outros fatores, uma inversão na lógica do financiamento da educação 

em que deve ser considerado como referência para o financiamento o custo aluno-qualidade. 

 

 

 

 

 

Educação 

Infantil 

Creche 

Integral 

Pré-escola 

integral 

Creche 

parcial 

Pré-escola 

parcial 

 

Ponderações 1,30 1,30 1,00 1,00  

Valor por 

Aluno 

3.571,18 3.571,18 2.747,06 2.747,06  

Ensino 

Fundamental 

Tempo 

Integral 

Séries Iniciais 

Urbana 

Séries 

Iniciais 

Rurais 

Séries Finais 

Urbanas 

Séries 

Finais 

Rurais 

Ponderações 1,30 1,00 1,15 1,10 1,20 

Valor por 

aluno 

3.571,18 2.747,06 3.159,12 3.021,77 3.296,48 

Ensino Médio Tempo 

Integral 

Urbano Rural   

Ponderações 1,30 1,25 1,30   

Valor por 

aluno 

3.571,18 3.433,83 3.571,18   
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4.3 A DEMANDA POR UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL  

 

O Brasil apesar de ter quase universalizado o acesso a educação básica com 98%
19

 da 

população na faixa etária de 7 a 14 anos no 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, do Programme for International 

Student Assessment (PISA)
20

 em que o país ocupa a 58ª 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)
21

 assinala o quanto o 

país precisa avançar para atingir uma melhor qualidade nesse nível de ensino: 

 

Quadro 4 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil – IDEB 

Brasil 

 

IDEB – Brasil METAS 

 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.9 4.4 

Ensino Médio 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 

 
Fonte: INEP, 2014. 

    
 

                                                           
19

 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2009. 
20

 Programa criado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujo objetivo é 

produzir indicadores acerca da qualidade do ensino básico oferecido, subsidiando a formulação de políticas que 

contribuam para a melhoria do ensino nos países participantes. As avaliações ocorrem a cada três anos, sendo a 

primeira edição realizada no ano 2000, com alunos de 15 anos de idade e contempla três áreas do conhecimento: 

Leitura, Matemática e Ciências, a cada avaliação é dada ênfase em uma das referidas áreas. 
21

 Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com o 

intuito de reunir em um único indicador o fluxo escolar e as médias obtidas em avaliações, o IDEB é calculado 

utilizando como dados a aprovação escolar, tendo como fonte o Censo Escolar, e as médias obtidas no Saeb - 

para as redes estaduais e o país - e a Prova Brasil – para as redes municipais. Conforme a proposta os dois 

indicadores se complementam, visto que mesmo que as médias alcançadas nos testes realizados sejam elevadas, 

escolas ou sistemas de ensino que tenham altas taxas de repetência e evasão não apresentam-se eficazes, assim 

como carecem de maiores investimentos as escolas que apresentam um fluxo escolar satisfatório, mas que 

formam alunos com déficits na aprendizagem  (Informações disponíveis em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18 0&Itemid=336). 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option
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 Conforme o planejamento educacional brasileiro o país deve atingir até 2021 o índice 

6,0 para os anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 para os anos finais e 5,2 para o ensino 

médio. Como explicitado no Quadro 4 no ano de 2013 o IDEB atingido nos anos iniciais 

superou a meta prevista, no entanto nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio 

o resultado ficou aquém do previsto.  

Os resultados do IDEB para o estado de Sergipe também apontam o mesmo panorama. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental superou-se a meta, já nos anos finais e no ensino 

médio o índice ficou abaixo do projetado. Conforme apresenta o quadro abaixo: 

 

Quadro 5 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Sergipe – IDEB 

Sergipe 

 

IDEB – Sergipe METAS 

 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

3.0 3.4 3.8 4.1 4.4 3.1 3.4 3.8 4.1 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.5 3.9 

Ensino Médio 3.3 2.9 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 
 

Fonte: INEP, 2014. 
    

 

Os resultados 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.  

Estudos revelam (OLIVEIRA, 2010; MENEZES, 2012; CAVALIERE, 2002 e 2007; 

COELHO, 2012; LECLERC, MOLL, 2012) o potencial da ampliação da jornada escolar para 

a melhoria da qualidade da educação, a essa é atribuída expectativas de ordem pedagógica, 

econômica e social. Conforme Cavaliere (2007) 

 

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e justificada de 

diferentes formas: (a) ampliação do tempo como forma de se alcançar 

melhores resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior 

exposição desses às práticas e rotinas escolares; (b) ampliação do tempo 

como adequação da escola às novas condições da vida urbana, das famílias e 

particularmente da mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da 

mudança na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da 

escola na vida e na formação dos indivíduos (CAVALIERE, 2007, p. 1016). 
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Deste modo, a educação básica de tempo integral deve atender a demandas por mais 

tempo diário de escola, pela qualidade dos processos pedagógicos e pela democratização do 

conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural estando inserida, conforme Leclerc e 

Moll (2012), no rol das políticas afirmativas de combate às desigualdades.  

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

da República Luiz Inácio Lula da Silva apresenta, dentre as 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. 

Assim sendo, é aprovada 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 está o Programa 

Mais Educação, que institui a ampliação da jornada escolar.  

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=169234
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5. O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (PME) 

 

O Programa Mais Educação representa a estratégia do Governo Federal para fomentar 

a educação integral em jornada ampliada no país por meio de atividades socioeducativas no 

contraturno escolar. O PME tem como público alvo, prioritariamente, as escolas com um 

baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), localizadas em regiões 

marcadas por elevado índice de vulnerabilidade social, estudantes que estão em defasagem 

idade/série (em especial das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental 4º e/ou 5º anos e 

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

Programa Bolsa Família. 

O objetivo é ampliar o tempo e o espaço de aprendizagem de crianças, adolescentes e 

jovens matriculados no ensino fundamental. Compreende-se como educação básica em tempo 

integral a jornada escolar diária de, no mínimo, sete horas. Para a execução do Programa são 

repassados recursos diretamente às escolas, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE). 

Ressalta-se que a criação de políticas direcionadas à ampliação da jornada escolar no 

Brasil aparece como uma forma de combater desigualdades sociais e promover a inclusão 

educacional. Isso, contudo, aponta para a necessidade de que sejam articuladas ao processo de 

ensino-aprendizagem diferentes políticas sociais, envolvendo espaços públicos e profissionais 

diferenciados. Para tanto, o PME prevê a articulação entre os programas de diferentes 

Ministérios, como também estados, municípios e outras instituições públicas e privadas 

podem promover ações com vistas a sua execução.  

Vale destacar que a formulação de determinada política acontece em um contexto 

específico que não só influencia a fase chamada agenda setting, isto é, a definição da agenda 

política, mas também a sua formulação. A formulação considera os princípios fundamentais 

de uma política, como também a sua abrangência, ou seja, a definição do seu público alvo, o 

seu conceito, desenho e arranjo administrativo aspectos abordados nos tópicos seguintes 

quando apresentamos a descrição do PME.  
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5.1 CONCEITO DO PROJETO   

 

O Programa Mais Educação é instituído pela Portaria Interministerial 17/2007 e pelo 

Decreto Presidencial 7083/2010. Conforme a referida Portaria o PME visa promover a 

educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades socioeducativas 

desenvolvidas no contraturno escolar. A Portaria Interministerial 17/2007 estabelece que: 

 

Art. 2º O Programa tem por finalidade:  

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 1º desta Portaria (BRASIL, 2007). 

 

Também o Decreto 7083/10 no seu Art. 1º apresenta finalidades  

 

Art. 1
o
  O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a 

melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência 

de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante 

oferta de educação básica em tempo integral.  

§ 1
o
  Para os fins deste Decreto, considera-se educação básica em tempo 

integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, 

durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno 

permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços 

educacionais.  

§ 2
o
  A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das 

atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação 

científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação 

econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, 

práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da 

alimentação saudável, entre outras atividades.  

§ 3
o
  As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de 

acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação 

pedagógica da escola, mediante o uso dos equipamentos públicos e do 

estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais (BRASIL, 

2010a).   
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 Para melhor compreendermos o conceito do Programa faz-se necessário analisar em 

que consiste o seu objeto central, qual seja: a educação integral em tempo integral
22

. Observa-

se a emergência de pelo menos três questões centrais no corpo da legislação analisada: 

formação integral, contraturno escolar e atividades socioeducativas. 

A formação integral, conforme propõe a referida Portaria, seria efetivada mediante a 

ampliação da oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos, relacionados aos 

campos da educação, artes, cultura, esporte e lazer. Essa engloba a formação da sensibilidade, 

da percepção, da expressão e do protagonismo de crianças, adolescentes e jovens.  

Nesse contexto, pressupõe-se a ampliação da jornada escolar com a integração de 

políticas educacionais e sociais, constituindo-se uma ação intersetorial. A proposta é 

desenvolver no contraturno escolar atividades socioeducativas. Conforme Carvalho (2006)  

 

O termo socioeducativo, contido, na programática da educação integral, 

designa um campo de múltiplas aprendizagens para além da escolaridade, 

voltadas a assegurar proteção social e oportunizar o desenvolvimento de 

interesses e talentos múltiplos que crianças e jovens aportam. Designa 

igualmente finalidades, como a convivência, sociabilidade e participação na 

vida pública comunitária, entendendo este campo como privilegiado para 

tratar, de forma intencional, valores éticos, estéticos e políticos 

(CARVALHO, 2006, p.10). 

 

Essas atividades devem estar articuladas ao projeto pedagógico da escola de forma a 

contribuir para a melhoria do desempenho escolar e a permanência do estudante na 

instituição. As atividades promovidas foram organizadas em macrocampos como explicita o 

tópico a seguir. 

 

5.1.1 Ofertas formativas 

 

As ações socioeducativas, conforme a proposta do PME incluem, como explicitado, os 

campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, entre outros estando organizadas em sete 

macrocampos: 

 

 

 

                                                           
22

 Sobre a concepção de educação integral presente no Programa Mais Educação ver: SILVA, Fernanda Picanço 

Ribeiro da. Programa Mais Educação: Uma Concepção de Educação Integral. 2009. 135 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
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Quadro 6 - Macrocampos e atividades do Programa Mais Educação – Escolas Urbanas 

Macrocampos – Escolas Urbanas Atividades 

Acompanhamento Pedagógico • Orientação de Estudos e Leitura 

Comunicação, uso de mídias e cultura 

digital e tecnológica 

• Ambiente de Redes Sociais • Fotografia • 

Histórias em Quadrinhos • Jornal Escolar • Rádio 

Escolar • Vídeo • Robótica Educacional • 

Tecnologias Educacionais 

Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial 

• Artesanato Popular • Banda • Canto Coral • 

Capoeira • Cineclube • Danças • Desenho • 

Educação Patrimonial • Escultura/Cerâmica • 

Grafite • Hip-Hop • Iniciação Musical de 

Instrumentos de Cordas • Iniciação Musical por 

meio da Flauta Doce • Leitura e Produção Textual • 

Leitura: Organização de Clubes de Leitura • 

Mosaico • Percussão • Pintura • Práticas Circenses • 

Sala Temática para o Estudo de Línguas 

Estrangeiras • Teatro 

Educação Ambiental, Sociedade 

Sustentável, Economia Solidária e 

Criativa/Educação Econômica 

• Horta Escolar e/ou Comunitária • Jardinagem 

Escolar • Economia Solidária e Criativa / Educação 

Econômica (Educação Financeira e Fiscal)  

Esporte e Lazer • Atletismo • Badminton • Basquete de Rua • 

Basquete • Corrida de Orientação • Esporte da 

Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas 

(basquete, futebol, futsal, handebol, voleibol e 

xadrez) • Futebol • Futsal • Ginástica Rítmica • 

Handebol • Judô • Karatê • Luta Olímpica • Natação 

• Recreação e Lazer/ Brinquedoteca • Taekwondo • 

Tênis de Campo • Tênis de Mesa • Voleibol • Vôlei 

de Praia • Xadrez Tradicional • Xadrez Virtual • 

Yoga/Meditação 

Educação em Direitos Humanos • Educação em Direitos Humanos  

Promoção da Saúde  • Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e 

Agravos à Saúde 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em BRASIL/MEC, 2014. 

 

As atividades podem ser escolhidas dentre os macrocampos propostos, no ano de 2014 

foram definidas as seguintes regras no que diz respeito à quantidade de macrocampos e 

atividades que poderiam ser escolhidas pelas escolas urbanas: 3 ou 4 macrocampos, sendo que 

as escolas deveriam optar por quatro atividades. As escolas urbanas (participantes desde o 

exercício de 2012) poderiam optar por uma quinta atividade, obrigatoriamente a atividade 

Esporte na Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas. 

Em 2012 as escolas do campo, que compreendem unidades rurais e de povos da 

floresta, ribeirinhos, quilombolas, pescadores e assentamentos da reforma agrária, passam a 
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ser contempladas pelo PME. Conforme o Censo Escolar de 2013 o Brasil possui 70.816 

escolas do campo com 5,9 milhões de matrículas, nesse ano 19.684
23

 participaram do PME. O 

Programa propõe para as escolas do campo os seguintes macrocampos:  

 

Quadro 7 - Macrocampos e atividades do Programa Mais Educação – Escolas do 

Campo 

 

Macrocampos – Escolas do Campo Atividades 

Acompanhamento Pedagógico  • Campos do Conhecimento 

Agroecologia • Canteiros sustentáveis, • COM-VIDA – 

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de 

Vida, Conservação do Solo e Composteira 

(ou Minhocário) • Cuidado com Animais  

• Uso Eficiente de Água e Energia. 

 Iniciação Científica Iniciação Científica 

 Educação em Direitos Humanos • Arte audiovisual e corporal • Arte corporal 

e som • Arte corporal e jogos • Arte gráfica e 

literatura • Arte gráfica e mídias. 

Cultura, Artes e Educação Patrimonial  • Brinquedos e Artesanato Regional • Canto 

Coral • Capoeira • Cineclube • Contos • 

Danças • Desenho • Escultura/Cerâmica • 

Etnojogos • Literatura de Cordel • Mosaico • 

Música • Percussão • Pintura • Práticas 

Circenses • Teatro. 

Esporte e Lazer  • Atletismo • Basquete • Futebol • Futsal • 

Handebol • Tênis de Mesa • Voleibol • 

Xadrez Tradicional • Esporte na 

Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências 

Esportivas • Ciclismo • Corrida de 

Orientação • Etnojogos • Judô • Recreação e 

Lazer/Brinquedoteca. 

Memória e História das Comunidades 

Tradicionais  

•Brinquedos e Artesanato Regional • Canto 

Coral • Capoeira • Cineclube • Contos • 

Danças • Desenho • Escultura/Cerâmica • 

Etnojogos • Literatura de Cordel • Mosaico • 

Percussão • Pintura • Práticas Circenses  • 

Teatro. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em BRASIL/MEC, 2014. 

 

As escolas do campo devem escolher até quatro atividades dentre os macrocampos 

propostos. 

                                                           
23

 Informação disponível em :<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content &view=article 

&id=19066:recursos-repassados-as-escolas-garantem-a-jornada-integral&catid=211&Itemid=86. Acesso em: 12 

out. 2014. 
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Essas atividades podem ser realizadas nos espaços escolares ou em outros espaços 

públicos por meio da realização de parcerias. A educação integral como propalada prevê, 

portanto, a formação de territórios educativos. Nesse sentido, indica-se a utilização do 

território da cidade como um espaço educativo integrando-se ambientes escolares com 

equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, 

museus e cinemas. 

 

5.1.2 Normas de Financiamento 

 

É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que presta assistência 

financeira para a implementação do Programa Mais Educação por intermédio do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

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).  

O PME deve ser implementado, preferencialmente, com a participação de 100 (cem) 

estudantes. As turmas, conforme orientação do manual operacional, devem ser formadas por 

30 estudantes, salvo a atividade de Orientação de Estudos e Leitura, que terá suas turmas 

formadas por 15 estudantes. O ressarcimento do monitor é calculado de acordo com o número 

de turmas. As turmas poderão ser compostas por estudantes de idades e séries diversificadas, 

de acordo com a especificidade de cada atividade (BRASIL, 2014).  

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: Nº de Alunos/30 = (Nº de Turmas) x (Nº de Atividades) x (10 

Meses) x (R$ 80) para escolas urbanas. Cabe ressaltar que os monitores das escolas do campo 

recebem o valor de R$120,00 por turma monitorada.  

Anualmente são publicadas Resoluções que definem o financiamento e a execução do 

Programa como explicita o Quadro abaixo: 
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Quadro 8 - Financiamento e execução do PME 

 Nº de 

Macrocampos/ 

Atividades 

Ressarcimento de 

Monitores 

Repasse em custeio 

(contratação de serviços 

e aquisição de materiais 

de consumo) 

Liberação do 

recurso/ 

Período de 

Execução do 

Programa 

Resolução  

n. 19 de 

15 de 

maio de 

2008 

Pelo menos 3 (três) 

macrocampos, 

com o mínimo de 

3 (três) e o 

máximo de 6 

(seis) atividades. 

 

 

Escolas urbanas: R$ 

48,00 (quarenta e oito 

reais) mensais, por turma 

monitorada e limitado ao 

máximo de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta 

reais) mensais. 

Até 500 alunos – R$ 

500,00 

501 a 1.000 alunos – R$ 

1.000,00 

1.001 a 1.500 alunos - R$ 

1.500,00 

1.501 a 2.000 alunos – 

R$2.000,00 

Acima de 2.000 alunos – 

R$ 2.500,00 

Parcela única 

anual para um 

período de 6 

(seis) meses 

letivos, a 

contar do mês 

da efetivação 

do repasse. 

Resolução  

n. 4 de 17 

de março 

de 2009 

Pelo menos 3 (três) 

macrocampos com 

o mínimo de 5 

(cinco) e o 

máximo de 10 

(dez) atividades. 

Escolas urbanas: R$ 

60,00 (sessenta reais) 

mensais, por turma 

monitorada e limitado ao 

máximo de R$ 300,00 

(trezentos reais) mensais. 

 

Até 500 alunos – R$ 

500,00 

501 a 1.000 alunos – R$ 

1.000,00 

1.001 a 1.500 alunos - R$ 

1.500,00 

1.501 a 2.000 alunos – 

R$2.000,00 

Acima de 2.000 alunos – 

R$ 2.500,00 

Parcela única 

anual para um 

período de 11 

(onze) meses 

letivos a contar 

do mês da 

efetivação do 

repasse. 

Resolução 

n. 3 de 1º 

de abril 

de 2010 

3 (três) ou 4 

(quatro) 

macrocampos  

podendo optar por 

5 (cinco) ou 6  

(seis) atividades. 

 Escolas urbanas: R$ 

60,00 (sessenta reais) 

mensais, por turma 

monitorada e limitado ao 

máximo de R$ 300,00 

(trezentos reais) mensais. 

 

 

Até 500 alunos – R$ 

500,00 

501 a 1.000 alunos – R$ 

1.000,00 

Mais de 1.000 alunos – 

R$1.500,00 

Recurso para 

um período de 

10 (dez) meses 

letivos.  

Resolução 

n. 20 de 

06 de 

maio de 

2011 

3  (três) ou 4 

(quatro) 

macrocampos.  

cinco ou seis 

atividades para 

serem 

desenvolvidas com 

os 

estudantes. 

Escolas urbanas: R$ 

60,00 (sessenta reais) 

mensais, por turma 

monitorada e limitado ao 

máximo de R$ 300,00 

(trezentos reais) mensais. 

Até 500 alunos (R$ 

400,00 custeio) – (R$ 

100,00 capital); 

501 a 1.000 alunos (R$ 

800 – custeio, R$200 – 

capital) 

Mais de 1.000 alunos (R$ 

1.200,00 custeio – R$ 

300,00 capital) 

Repasse para 

um período de 

10 (dez) meses 

letivos.  

Resolução 

n. 21 de 

22 de 

junho de 

2012 

Escolas Urbanas 

(poderão escolher 

três ou quatro dos 

macrocampos, 

cinco ou seis 

atividades) 

Escolas do Campo 

Escolas Urbanas: R$ 

60,00 (sessenta reais) 

mensais, por turma 

monitorada e limitado ao 

máximo de R$ 300,00 

(trezentos reais) mensais. 

 

Até 500 alunos 

 (R$ 400,00 custeio) – 

(R$ 100,00 capital); 

501 a 1.000 alunos  (R$ 

800,00  custeio), 

(R$200,00 capital) 

Mais de 1.000 alunos (R$ 

Repasse para 

um período de 

6 (seis) meses 

letivos a contar 

da data de 

efetivação do 

repasse. 

Continua 
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Fonte: Elaborado pela a autora com base nas Resoluções FNDE.  

 

(deverão escolher, 

quatro atividades 

dentre os sete 

macrocampos 

ofertados) 

 

Escolas Rurais: R$ 

120,00 por turma 

monitorada e limitado ao 

máximo de R$ 600,00 

(seiscentos reais) 

mensais. 

 

1.200,00 custeio)  

(R$ 300,00 capital) 

 

 

 

 

 

 

Resolução 

nº 34, de 6 

de 

setembro 

de 2013 

Escolas urbanas 

(adesão 2013): 3 

ou 4 

macrocampos, 5 

ou 6 atividades 

Escolas urbanas 

(adesão anterior a 

2013): 3 ou 4 

macrocampos, 4 

ou 5 atividades 

Escolas do Campo 

(deverão escolher, 

quatro atividades 

dentre os sete 

macrocampos 

ofertados) 

  

Escolas urbanas: R$ 

80,00 (oitenta reais) 

mensais, por turma 

monitorada; 

Escolas rurais: R$ 120,00 

(cento e vinte reais) 

mensais, por turma 

monitorada. 

Até 500 alunos (R$ 

2.000,00 – custeio; R$ 

1.000,00 – capital) 

501 a 1.000 alunos (R$ 

4.000,00 custeio – R$ 

2.000,00, capital) 

Mais de 1.000 alunos (R$ 

6.000,00 – custeio; R$ 

3.000,00 – capital) 

Repasse para 

um período 6 

(seis) meses 

Resolução 

n. 14, de 9 

de junho 

de 2014 

Escolas Urbanas: 3 

ou 4 

macrocampos, 

deverão optar por 

quatro atividades; 

Escolas Urbanas 

(participantes do 

exercício de 2012) 

poderão optar por 

uma quinta 

atividade, que será 

obrigatoriamente a 

atividade Esporte 

na 

Escola/Atletismo e 

Múltiplas 

Vivências 

Esportivas 

Escolas Rurais: 

deverão escolher 

quatro atividades 

Escolas urbanas: R$ 

80,00 (oitenta reais) 

mensais, por turma 

monitorada; 

Escolas rurais: R$ 120,00 

(cento e vinte reais) 

mensais, por turma 

monitorada. 

Até 500 (alunos) – 

 R$ 3.000,00 – custeio; 

R$ 1.000,00 – capital 

De 501 a 1000 (alunos) – 

R$ 6.000,00 (custeio); R$ 

2.000 (capital) 

Mais de 1.000,00 (alunos) 

– R$ 7.000,00 (custeio); 

R$ 2.000,00 

Repasse para 

um período de 

10 (dez) meses 

letivos. 
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Como explicitado, desde o início da sua implementação o Programa passou por 

mudanças, principalmente, quanto ao número de atividades e macrocampos disponíveis para a 

escolha e o tempo de aplicação do Programa nas escolas. O que demanda para a sua 

consolidação um fluxo constante de informações e canais de comunicação. Cabe questionar, 

mas sem poder responder ainda, como foram justificadas essas mudanças, com base no 

registro de quais informações? 

Faz-se necessário detalhar um pouco mais sobre a destinação dos recursos do FNDE. 

São três os tipos de ações disponíveis às escolas públicas que aderiram ao Programa Mais 

Educação. Como explicitado acima um dos repasses refere-se a despesas com custeio e capital 

o valor do repasse varia de R$ 4.000,00 a R$ 9.000,00 por escola, de acordo com o número de 

estudantes registrados no censo escolar no ano anterior. Além disso, para o desenvolvimento 

de cada atividade escolhida no Plano e Atendimento da Escola é sugerido um kit, com os 

respectivos valores estimados, formado por materiais pedagógicos e de apoio. O valor do kit 

varia de R$ 1.000,00 a R$ 8.000,00 de acordo com a atividade escolhida. 

A segunda verba é para as escolas integrantes do PME que aderiram à ação Escola e 

Comunidade e vão abrir seus espaços aos sábados ou domingos, feriados ou férias escolares. 

O repasse mensal do governo federal,  no ano de 2014, seria de (1) R$ 1.088,60 para escolas 

com até 850 alunos; (2) R$ 1.217, 20 para escolas com o número de alunos entre 851 e 1700; 

e (3) R$ 1.345,80 para escolas com mais de 1700 alunos. 

Um terceiro recurso é direcionado as escolas participantes do PME que participam do 

Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF). O repasse de recursos obedece as 

seguintes quantidades de alunos das instituições atendidas: (1) Até 300 alunos - R$ 20.000,00; 

(2) De 301 a 600 alunos - R$ 23.000,00 e (3) Acima de 600 alunos - R$ 25.000,00. 

É o número de estudantes cadastrados que determina o valor da verba a ser repassada. 

Vejamos, pois, qual o valor do investimento médio por aluno participante do PME de 2008 a 

2012: 

Tabela 3 - Média de investimento por aluno no PME (2008-2012) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº de 

Alunos 

941.573 1.181.807 2.264.718 2.864.928 4.837.737 

Recursos em 

(R$) 

56.808.276,40 158.290.422,32 373.454.139,33 528.873.016,52 1.324.976.474,71 

Média de 

investimento 

por aluno 

60,33 133,93 164,90 184,60 273,88 

Fonte: Elaborado pela autora com base em SEB/MEC.  
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 Apesar de nesses seis anos ter ocorrido um progresso no tocante ao número de 

atendimentos e financiamento do Programa, ao se comparar o valor médio por aluno do PME 

com o realizado pelo FUNDEB, já apresentado nesse trabalho, percebe-se que o repasse do 

Programa por aluno é expressivamente inferior ao repasse estabelecido por esse Fundo, fato já 

apontado por Menezes (2012).  

O número cada vez mais crescente de escolas participantes do Programa e, por 

conseguinte, de investimento público exige um acompanhamento e monitoramento acerca da 

utilização dos recursos disponibilizados para as escolas integrantes do PME. Uma análise do 

seu desenho e arranjo administrativo permitirá identificar quais órgãos são responsáveis pelo 

desenvolvimento de quais ações conhecimento necessário para o monitoramento da 

implementação do Programa. 

 

 

5.2 DESENHO ADMINISTRATIVO DO PROJETO 

 

A ampliação da oferta de oportunidades educativas proposta pelo PME aparece 

atrelada a formação de parcerias entre escola, famílias, comunidades, sociedade civil, 

organizações não-governamentais e esfera privada. 

Essa perspectiva de ações integradas também se reflete no desenho administrativo do 

Programa que prevê no Art. 5º da Portaria 17/2007 que esse será implementado por meio da 

 

[...] 

I - articulação institucional e cooperação técnica entre Ministérios, 

Secretarias Federais e entes federados, visando a criação de um ambiente de 

interlocução e o estabelecimento de padrões de referência para o 

cumprimento das finalidades previstas no art. 2º desta Portaria. 

II - assistência técnica e conceitual, por parte dos Ministérios e Secretarias 

Federais integrantes do Programa, com ênfase na sensibilização e 

capacitação de gestores e fomento à articulação intersetorial local; 

III - incentivo e apoio a projetos que visem à articulação de políticas sociais 

para a implementação de atividades sócio-educativas no contraturno escolar, 

com vistas a formação integral de crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 

2007). 

 

Para sua execução o PME articula ações do Governo Federal, direcionadas ao 

atendimento de crianças e adolescentes, dos seguintes Ministérios:  
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Quadro 9 - Ministérios integrantes do PME com os respectivos programas federais 

 

 Ministério 

dos 

Esportes 

Ministério 

da Cultura 

Ministério da 

Educação 

Ministério 

do Meio 

Ambiente 

Ministério 

do 

Desenvolvim

ento Social e 

combate a 

fome 

Ministério 

da Ciência e 

Tecnologia 

Programa 

Federal 

●Esporte e 

Lazer na 

Cidade 

●Segundo 

Tempo 

●Casas do 

Patrimônio 

●Cineclube 

na Escola 

●Cultura 

Viva 

●Com-vidas – 

Comissão de 

Meio 

Ambiente e 

Qualidade de 

Vida 

●Educação 

em Direitos 

Humanos 

●Educação 

Inclusiva: 

Direito à 

Diversidade 

●Educar na 

Diversidade 

●Escola 

Aberta 

●Escola que 

Protege 

●Juventude e 

Meio 

Ambiente 

●Salas de 

Recursos 

Multifunciona

is 

●Pro Info 

●Municípios 

Educadores 

Sustentáveis 

●Sala Verde 

●Viveiros 

Educadores 

●Centro de 

Referência 

Especializado 

de 

Assistência 

Social - 

CREAS 

●Programa 

Atenção 

Integral à 

Família - 

PAIF 

●Programa 

de 

Erradicação 

do Trabalho 

Infantil - 

PETI 

●Pró-Jovem 

Adolescente 

●Casa Brasil 

Inclusão 

Digital 

●Centros 

Vocacionais 

Tecnológicos 

●Centros e 

Museus da 

Ciência 

 

Fonte: BRASIL, 2009b. 

 

 

Como já destacado, também os estados, Distrito Federal, municípios e outras 

instituições públicas e privadas poderão promover ações com vistas à execução do Programa, 

desde que ao firmar as parcerias as escolas e redes de ensino observem se essas ações estão 

integradas ao seu projeto político pedagógico.  

Para coordenar a implementação do Programa é instituído o Fórum Interministerial do 

Programa Mais Educação. Esse Fórum tem caráter normativo e deliberativo e é composto por 
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um represente de cada ministério e secretarias federais que integram o Programa. Dentre as 

suas atribuições estão:  

 

Promover a articulação institucional e cooperação técnica entre os programas 

federais; fomentar a articulação nos estados e municípios; aprovar diretrizes 

do Programa; apoiar medidas para a sua execução; compartilhar a avaliação 

dos Programas setoriais para aprimorar o desempenho do Programa MAIS 

EDUCAÇÃO; garantir fluxo de informação com os comitês 

metropolitanos; avaliar a viabilidade das propostas dos comitês 

metropolitanos, dando os respectivos encaminhamentos (BRASIL, 2009b, p. 

42, grifos nossos). 

 

 

Em âmbito metropolitano a instância de gestão é o Comitê Metropolitano Mais 

Educação. É recomendada a criação desse comitê em cada município, sendo composto pelas 

Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais, Universidades, Unidade Executora do PDDE, 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, demais conselhos estaduais e municipais. 

Suas atribuições são:  

 

fomentar a articulação e integração das diversas políticas setoriais, incluindo 

a formação dos profissionais para o sucesso do Programa, Acompanhar a 

implementação do Programa na região por meio dos Planos de Ação Local 

de educação integral; Compartilhar, com os Comitês Locais, informações 

dos Programas e serviços federais, estaduais e municipais para crianças e 

adolescentes; encaminhar propostas para aprimoramento do Programa ao 

Fórum Interministerial Mais Educação e Avaliar o programa a partir das 

informações fornecidas pelos Comitês Locais e da especificidade do 

município em relação às deliberações da Conferência dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e demais instrumentos de planejamento municipal 

e regional da ação pública para a infância e adolescência (BRASIL, 2009b, 

p.43, grifos nossos). 

 

 

Em âmbito local participam do comitê diretores de escolas, professores comunitários, 

representante do comitê metropolitano, profissionais que atuam em programas 

governamentais e não governamentais, professores, educadores e o profissional responsável 

pela unidade executora do PDDE. As atribuições desse comitê são:  

 

Mapear as oportunidades educativas do território, atores sociais, 

equipamentos públicos e políticas sociais; Formular, acompanhar e avaliar o 

Plano de Ação Local de Educação Integral considerando o Plano de 

Atendimento da Escola; Celebrar parcerias para potencializar as 

oportunidades educativas mapeadas; Incentivar (levantar as demandas ou 

indicar os profissionais) a formação dos profissionais para atuar no 
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Programa Mais Educação em âmbito local; Enviar periodicamente 

informações sobre o andamento do Programa para o Comitê 

Metropolitano; Solicitar ao Comitê Metropolitano informações sobre o 

desempenho do Programa na região (BRASIL, 2009b, p. 44, grifos 

nossos). 

 

 

Como explicitado, a execução do Programa Mais Educação prevê um fluxo de 

informações para atender desde finalidades técnicas e administrativas a demandas 

relacionadas ao monitoramento e avaliação da implementação do Programa. A Figura 3 

sintetiza os fluxos de informação estabelecidos no seu desenho administrativo. 

 

Figura 3 - Fluxos de informação na gestão do PME 

 

            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme os documentos referentes ao Programa a comunicação constitui-se ação 

estratégica no processo de implementação, na sua sustentabilidade e aperfeiçoamento no 

território 

 

É fundamental que o fluxo de comunicação esteja a serviço da finalidade do 

programa, o aprendizado compartilhado entre as instâncias federais, 

metropolitanas e locais. A comunicação neste sentido, não tem mero caráter 

de controle da ação de um sobre o outro, mas precisa ser pensada como um 
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processo capaz de aperfeiçoar as práticas dos envolvidos – Comitês Locais, 

Comitê Metropolitano e Fórum Interministerial (BRASIL, 2009, p.46). 

 

 

A troca de informações entre os Comitês é fundamental para que todos tenham acesso 

a informações relevantes também na identificação e reconhecimento dos potenciais 

educativos do território em que o Programa será implementado, fator essencial na sua 

execução.  

Deste modo, a expansão do Programa no território demanda a análise de informações 

acerca da qualidade da educação ofertada. A sua efetividade exige, portanto, que a 

implementação venha acompanhada da elaboração de parâmetros de qualidade e indicadores 

de resultados. 

Ressalta-se também o papel dos Comitês Metropolitanos e Locais na sugestão de 

perspectivas de continuidade, aprimoramento e expansão do Programa, logo é imprescindível 

um fluxo de comunicação claro e efetivo entre os órgãos responsáveis pelo seu 

acompanhamento e avaliação.  

 

5.3 ARRANJO ADMINISTRATIVO  

 

Quanto à implementação do Programa essa ocorre em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Logo, compõem o seu arranjo 

administrativo três instâncias: nacional, territorial e escolar. 

No âmbito nacional constituem-se órgãos administrativos do PME 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, 2009b).  
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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 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).  

Como explicitado anteriormente, no âmbito local a execução e a gestão do PME fica a 

cargo das Secretarias de Educação. Essas são responsáveis por nomear dois técnicos, sendo 

um o coordenador responsável pelas atividades do programa nas escolas de suas redes de 

ensino (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011). 

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 para 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, 2009b). 

A liberação de recursos está atrelada à apresentação do Plano de Atendimento da 

Escola. Os profissionais responsáveis por elaborar e implementar o plano na instituição de 

ensino são o diretor, o presidente da unidade executora e o professor comunitário. A Figura 4 

apresenta as atribuições de cada um desses atores: 
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•Deve acompanhar e apoiar a gestão do Programa com a sua 
equipe. Diretor 

•É quem assina o termo de compromisso e é responsável pela 
gestão dos recursos e prestação de contas. 

Presidente da 
Unidade executora 

 

 

 
•Divulga o programa, mobilizando alunos pais e 

comunidade escolar e extraescolar; 

•Participa de reuniões, cursos de formação e eventos 

oferecidos pelas Secretarias de Educação; 

•Participa das reuniões do Comitê Local; 

•Ajuda na realização do mapeamento da comunidade e de 

parceiros locais; 
•Elabora e executa o planejamento das atividades; 

•Orienta e assessora os monitores na elaboração do plano 
de trabalho e preenchimento de formulários; 

•Realiza atividades que promovam a criação de vínculos 
entre escolas e comunidades, tais como gincanas, feiras 
científicas, etc. 

 

 

 

 

Professor 
Comunitário 

Monitor 

Preferencialmente, estudantes universitários de formação específica 
nas áreas de desenvolvimento das atividades ou pessoas da 
comunidade com habilidades apropriadas.Também podem 
desempenhar a função de monitor estudantes da EJA e do Ensino 
Médio. 

        Figura 4 - Atores implementadores do PME no âmbito escolar e suas atribuições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: BRASIL (2009b); BRASIL (2014). 

 

 

Como explicitado na Figura acima a disseminação de informações também faz-se 

necessária no âmbito escolar como uma forma de mobilizar a comunidade escolar e 

extraescolar no alcance dos objetivos do Programa.  

Até o ano de 2013 a adesão ao Programa era realizada via o Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC). Em 2014 foi 

utilizada a Plataforma do Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo (PDDE Interativo). 

O diretor preenche o plano geral da escola informando as atividades e macrocampos 

escolhidos, o número total de estudantes participantes do Programa e a distribuição por 

série/ano do número de alunos participantes. 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, como vimos, 

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 
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outro, o meio ambiente, a vida em sociedade, as mais variadas culturas, tecnologias e artes 

(BRASIL, 2013). O Programa tem ampliado a sua oferta consideravelmente desde a sua 

implementação o tópico seguinte tratará sobre a evolução quantitativa do PME em âmbito 

nacional e em Sergipe. 

 

5.4 EDUCAÇÃO (INTEGRAL) EM TEMPO INTEGRAL NO BRASIL E EM SERGIPE 

APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PME  

 

Em âmbito nacional, conforme site do MEC, o PME inicia as suas atividades no ano 

de 2008 nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. O Quadro 8 apresenta dados 

quantitativos quanto à implementação do Programa no país 

 

Quadro 10 - Implementação do PME no Brasil 

Ano Nº de 

Municípios 

Nº de Escolas Nº de 

Estudantes 

Recursos 

PDDE/FNDE 

2008 54 1.380 941.573 56.808.276,40 

2009 131 5.002 1.181.807 158.290.422,32 

2010 398 9.995 2.264.718 373.454.139,33 

2011 1.378 14.995 2.864.928 528.873.016,52 

2012 3.380 32.075 4.837.737 1.324.976.474,71 

2013 4.836 49.410 7.080.306 1.200.000.000,00 

 

Fonte: DICEI/ SEB/MEC (2014). 

 

 Como explicita o Quadro 8, o número de municípios brasileiros atendidos pelo 

Programa aumentou de 0,9% para 87%, crescimento também observado no número de escolas 

participantes de 0,8% em 2008 para 32% em 2013. Em 2014, conforme o Mapa da Adesão 

apresentado no portal de educação integral do MEC
24

, 58.651 escolas aderiram ao Programa 

sendo cadastrados 8.309.309 estudantes. 

No tocante à implementação do Programa no estado de Sergipe, temos o seguinte 

panorama: 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Informações disponíveis em < http://educacaointegral.mec.gov.br/videos-2>. 
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               Gráfico 2 - Escolas Cadastradas no PME em Sergipe (2008-2013) 

 

 

              Fonte: Elaborado pela autora com base em DICEI/SEB/MEC. 

 

As escolas participantes em 2008 representavam 0,2% das instituições elegíveis para 

integrar o Programa, já em 2013 essa porcentagem era de 42,3%. No referido ano 70 dos 75 

municípios sergipanos faziam parte do PME. 

A rede estadual de ensino de Sergipe, foco desse estudo, é composta por 360 escolas 

distribuídas em 10 Diretorias Regionais de Educação (DRE’s). Em 2014, conforme site da 

SEED, a rede possui 60.784 alunos matriculados no Ensino Fundamental e 46.138 estudantes 

no Ensino Médio. Já na educação de Jovens e Adultos são 10.643 alunos matriculados, 

totalizando 117.565 matrículas. A Figura 5 apresenta a composição de cada DRE 

especificando os municípios, número de escolas e número de alunos matriculados. 
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   Figura 5 - Diretorias Regionais de Educação - SEED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município: Aracaju 

Nº de Escolas: 88 
Nº de alunos (2014): 27.226 

 

Municípios: Arauá, Cristinápolis, Estância, 

Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Santa 

Luzia do Itanhy, Tomar do Geru, Umbaúba. 
Nº de Escolas: 21 

Nº de alunos (2014): 9.214 

 

Municípios: Boquim, Lagarto, 

Salgado, Simão Dias, Riachão do 
Dantas, Tobias Barreto, Poço Verde 

Nº de Escolas: 51 

Nº de alunos (2014): 18.664 

 

Municípios: Areia Branca, Campo do 
Brito, Carira, Itabaiana, Frei Paulo, 

Macambira, Malhador, Moita Bonita, 

Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, 

Pedra Mole, São Miguel do Aleixo, 

São Domingos, Ribeirópolis 

Nº de Escolas: 43 
Nº de alunos (2014): 17.068 

 Municípios: Capela, 
Carmópolis, General Maynard, 

Japaratuba, Maruim, Muribeca, 

Pirambu, Rosário do Catete, 
Nº de Escolas: 15 

Nº de alunos (2014): 5.268 

 

Município: Barra dos Coqueiros, 

Itaporanga D’ Ajuda, Laranjeiras, N. S. do 

Socorro, Riachuelo, Sta. Rosa de Lima, São 
Cristóvão,  St. Amaro das Brotas,  

Nº de Escolas: 63 

Nº de alunos (2014): 17.469 

 

Município: Cumbe, Divina 

Pastora, Graccho Cardoso, N. 
Sra. das Dores, Siriri 

Nº de Escolas: 6 

Nº de alunos (2014): 3.467 

 

Município: Amparo do São 

Francisco, Aquidabã, Brejo 

Grande, Canhoba, Cedro, Ilha das 
Flores, Japoatã, Malhada dos 

Bois, Neópolis, Pacatuba, Propriá, 

São Francisco, Santana do São 
Francisco, Telha, 

Nº de Escolas: 43 

Nº de alunos (2014): 9.266 

 

Municípios: Gararu, Itabi, N. Sra. de 
Lourdes, Porto da Folha 

Nº de Escolas: 15 
Nº de alunos (2014): 3.974 

 

Municípios: Canindé do São 
Francisco, Feira Nova, Monte Alegre, 

N. Sra. da Glória, Poço Redondo 

Nº de Escolas: 15 
Nº de alunos (2014): 5.949 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Secretaria de Estado da Educação (online).  
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As escolas estaduais participam do PME desde o ano de 2008 conforme especifica o 

Quadro 11. 

 

      
        Fonte: Elaborado pela autora com base em MEC/Planos de Atendimento Geral Consolidado.  

 

Cabe ressaltar, que o número de escolas cadastradas nem sempre corresponde ao 

número de instituições que receberam verbas para desenvolver as atividades do Programa. 

Esse fato pode ser devido a razões como, por exemplo, problemas de prestação de contas com 

o FNDE, ou seja, escolas que apresentam pendências anteriores com esse órgão não recebem 

recursos para implementar o PME. Conforme informações coletadas na Secretaria de Estado 

da Educação o quadro de escolas que receberam recursos para desenvolver o Programa de 

2011 a 2013 é o seguinte: 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Fonte: Elaborado pela autora com base na SEED, 2014.  

                                                           
25 Em 2009, conforme relatório de gestão da coordenação estadual do PME, as 25 escolas participantes não 

receberam recursos do FNDE (SEED, 2011). 

 

Quadro 11 - Adesão ao PME na rede estadual de ensino de Sergipe (2008 – 

2013) 

 

Ano Nº de Escolas Número de Alunos Recursos 

2008 06 600 R$110.260,10 

   2009
25

 25 3.093  R$ 855.116,80 

2010 31 13.712  R$ 680.673,52 

2011 58 7.609  R$ 1.795.677,22 

2012 173 23.583 R$ 7.256.418,50 

2013 127 17.087 R$5.217.367,72 

Quadro 12 - Recursos recebidos pelas escolas estaduais (2011-2013) 

 

Ano 

 

Nº de Escolas Número de 

Alunos 

Recursos 

2011 51 7.253 1.607.914,02 

2012 171 23.463 7.131.120,30 

2013 80 10.889 3.243.184,67 
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Em 2013, 139 escolas estaduais foram selecionadas pelo MEC para aderir ao PME. 

Como apresenta o quadro acima 127 escolas foram cadastradas, mas apenas 80 receberam 

recursos.  

 Para a adesão 2014, 340 escolas estaduais foram pré-selecionadas dessas 150 fizeram 

o cadastro no Programa. Até janeiro de 2015, 114 escolas receberam recursos e 15 

apresentaram restrição, ou seja, não poderão receber recursos do FNDE. Se até o final desse 

ano todas as escolas habilitadas receberem recursos para executar o Programa 41,6 % das 

escolas estaduais irão desenvolver suas atividades em jornada ampliada. Esse dado apresenta-

se relevante devido ao que prevê a meta 6 do PNE (2014-2024), isto é, que no decorrer desses 

10 anos, no mínimo 50% das escolas públicas ofereçam educação em tempo integral 

atendendo, a pelo menos, 25% dos estudantes da educação básica. A Tabela 4 apresenta a 

evolução da oferta de escolas com jornada ampliada na rede estadual de ensino 

 

Tabela 4 - Percentual de escolas com jornada ampliada na rede estadual 

 

Fonte: SEED, 2014. 

 

Conforme os dados apresentados observa-se que a rede estadual tem avançado, no que 

diz respeito ao número de escolas com ampliação da jornada escolar. No entanto, o número de 

matrículas em tempo integral ainda está aquém do esperado para atender a meta do PNE. 

Quanto aos macrocampos escolhidos pelas escolas estaduais apresenta-se o seguinte 

panorama: 

  

Ano Número 

de 

Escolas 

da Rede 

Nº de Escolas 

Participantes 

do PME 

% Nº de alunos 

matriculados 

na rede no 

Ensino 

Fundamental 

Nº de alunos 

Participantes 

do PME 

% 

2011 360 51 14,1 96.404  7.253 7,5 

2012 360 171 47,5 90.653 23.463 25,8 

2013 360 80 22,2 85.355 10.889  12,7 
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Acompanhamento Pedagógico 

Agroecologia 

Comunicação, uso de mídias e cultura digital … 

Cultura, artes e Educação Patrimonial 

Educação Ambiental... 

Educação Científica 

Educação Econômica e Cidadania 

Educação em Direitos Humanos 

Educomunicação 

Esporte e Lazer 

Inclusão Digital 

Investigação no campo das ciências da natureza  

Memória e História das Comunidades … 

Promoção da Saúde 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

Gráfico 3 - Macrocampos escolhidos pelas escolas da rede estadual (2009-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em MEC/Planos de Atendimento Geral Consolidado.  

  

 

Ressalta-se que o Acompanhamento Pedagógico é de caráter obrigatório, as escolas 

devem escolher ao menos uma atividade desse macrocampo. Como explicitado, são 

recorrentes no planejamento das escolas sergipanas os macrocampos Cultura, artes e educação 

patrimonial; Comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica, Esporte e lazer e 

Educação em direitos humanos.    

Dentre as atividades desses macrocampos as que tiveram o maior número de adesão, 

em 2013, foram: Orientação de Estudos e Leitura (95), Esporte na Escola (91), Educação em 

Direitos Humanos (54), Danças (38), Capoeira (35), Tecnologias Educacionais (34), Teatro 

(19), Rádio Escolar (18) e Percussão (15). 

No tocante ao número de atividades escolhidas pelas escolas estaduais apresentam-se 

os seguintes dados: 
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4% 

6% 

9% 

25% 

17% 

17% 

22% 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º e/ou 5º Anos 

6º Ano 7º Ano 8º e/ou 9º Anos 

        Tabela 5 - Número médio de atividades escolhidas pelas escolas estaduais 
26

 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº Total de Atividades 159 252 252 520 610 

Nº Médio de 

Atividades por Escola 

6,3 5,6 11 5,7 5,1 

  
        Fonte: Elaborado pela autora com base em MEC/Planos de Atendimento Geral Consolidado.  

  

 

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

escolas estaduais procuraram atender a indicação do Programa beneficiando os estudantes dos 

anos finais da 1ª e 2º fase do ensino fundamental como apresenta o Gráfico 4: 

 

                Gráfico 4 - Turmas atendidas pelo PME na rede estadual de ensino em 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fonte: Elaborado pela autora com base em MEC/ Plano de Atendimento Geral Consolidado 2013.  

 

Cabe destacar que o levantamento e sistematização de dados quantitativos a respeito 

da implementação do Programa oferecem elementos para o seu monitoramento na medida em 

que permite identificar o volume de gastos públicos direcionados a sua execução, o público 

beneficiado, como também comporta inferências acerca da aceitação do Programa visto o 

aumento ou o decréscimo no número de instituições participantes.  

Já no que diz respeito à execução do PME nas escolas estaduais foi aplicado no ano de 

2014, pela Coordenação Estadual, um questionário que tinha o objetivo de levantar dados 

                                                           
26

 Na elaboração dessa Tabela foram levados em consideração os dados que constam no Plano de Atendimento 

Geral Consolidado em que aparecem todas as escolas cadastradas.  
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sobre as condições de funcionamento do Programa nas unidades de ensino. A seguir, são 

apresentados alguns dos dados coletados. 

No tocante ao local onde as atividades do Programa são desenvolvidas destacam-se, 

como explicitado no Gráfico 5, a sala de aula e o pátio. 

 

Gráfico 5 - Local onde as atividades são desenvolvidas 

 

 

Fonte: SEED, Levantamento das condições de funcionamento das unidades executoras do PME – 2014 (in 

mimeo). 

 

 

Um ponto a ser observado é o número de escolas que afirmaram desenvolver as 

oficinas no corredor e no refeitório. A falta de infraestrutura das escolas para a realização de 

atividades no contraturno foi apontada como um dos principais desafios enfrentados na 

implementação do PME, como destaca o Gráfico 6 
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Gráfico 6 - Desafios enfrentados na implementação do PME 

 

 
Fonte: SEED, Levantamento das condições de funcionamento das unidades executoras do PME – 2014 (in 

mimeo). 
 

 

Além da falta de estrutura de algumas instituições, outra dificuldade destacada foi o 

incipiente número de servidores, tanto de execução de serviços básicos quanto de merendeiras 

(os). Diante disso, 27% das escolas que responderam ao questionário, de um total de 144 

instituições, afirmaram que não iriam aderir ao Programa no ano de 2014. 

No tocante aos pontos positivos observados pelas escolas com a implementação do 

Programa destacam-se melhorias no comportamento social e na aprendizagem dos alunos. 

 

Gráfico 7 - Pontos positivos com a implementação do PME 

 
Fonte: SEED, Levantamento das condições de funcionamento das unidades       executoras do PME – 2014 (in 

mimeo). 
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Os aspectos citados relacionados ao comportamento social, como a diminuição da 

violência, melhoria da socialização e da disciplina chamam atenção. Além disso, como 

explicitado, também foi apontado expressivamente a melhoria no desempenho acadêmico, 

além da diminuição da evasão e reprovação.  

Como ressaltado, são diversos os problemas enfrentados pelas escolas estaduais na 

execução do Programa exigindo do sistema político a elaboração de ações direcionadas a 

equacioná-los de forma que a ampliação da jornada escolar promova a propalada educação 

integral do indivíduo.  

No entanto, nesse estudo não se busca apenas quantificar ou levantar informações 

sobre a implementação de dada política, mas, principalmente, analisar a qualidade das 

informações existentes para fins do seu monitoramento, interessa-nos, outrossim, o contexto 

da definição das necessidades que determinaram a obtenção da informação, como essas foram 

tratadas, distribuídas e se foram ou serão utilizados em prol da tomada de decisão política. 
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O conhecimento científico é produzido quando se promove a articulação entre teoria e 

realidade empírica. Nesse contexto, conforme Minayo (2010) o método, isto é, o caminho 

traçado para descrever e explicar os fenômenos analisados assume um papel primordial ao 

“tornar plausível a abordagem da realidade a partir das perguntas feitas pelo investigador” 

(MINAYO, 2010, p.54). 

Assim sendo, o cientista age como um pescador ao construir suas redes: o pescador as 

constrói com fios, o cientista com palavras, no caso as teorias. Também como os pescadores, 

os cientistas escolhem seus anzóis, os métodos, a depender dos resultados que desejam 

encontrar (POPPER, 1993; ALVES, 1996). 

A escolha do método varia, portanto, de acordo com o problema investigado. Mais 

uma vez recorrendo à analogia entre a atividade de pesquisa e o ofício de pescador retomado 

por Rubem Alves pode-se compreender a escolha do método adequado ao problema de 

pesquisa como a escolha da isca adequada no momento da pesca. “Elas [as redes ou 

armadilhas] são específicas para o bicho a ser pego. Se o bicho é vegetariano, não adianta 

preparar isca de carne. Se é carnívoro, isca de banana não resolve” (ALVES, 1996, p. 102). 

Neste trabalho a “rede” utilizada para compreender como uma organização 

responsável por coordenar a execução de uma política pública educacional gere informações 

foi o Modelo de Gestão da Informação. Os modelos, como vimos, constituem-se recursos 

metodológicos que auxiliam na diminuição da complexidade dos fenômenos na medida em 

que oferecem representações simplificadas do real trazendo categorias e pressupondo 

implicações para o seu funcionamento. O estudo desses modelos nos serviu como moldura 

conceitual para sistematizar os dados coletados. 

Para compor a base teórica do trabalho realizamos uma pesquisa bibliográfica 

utilizando como fontes, principalmente, livros e artigos científicos sobre políticas públicas, 

educação integral em tempo integral e gestão da informação. Em um segundo momento, 

prosseguimos com a pesquisa documental para descrever a proposta do Programa Mais 

Educação. Foram utilizadas entre outras fontes: legislações, obras científicas técnicas e 

relatórios de pesquisa.   
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A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo
27

, de natureza qualitativa
28

, 

contudo não relegamos o método quantitativo, entendemos que ambos os métodos se 

complementam, a utilização de técnicas estatísticas na análise das informações fornece 

elementos para a verificação e reinterpretação de observações qualitativas (RICHARDSON, 

2008). Esse, como destaca Minayo (2010), tem uma reconhecida importância para a análise 

da amplitude de um fenômeno. 

No entanto, os dados quantitativos sobre a evolução da implementação do PME no 

Brasil e em Sergipe não permitem a apreensão de aspectos da realidade social como as 

relações, representações e intencionalidades presentes no processo de implementação de uma 

política pública. Nesse sentido, optamos pela continuidade da nossa pesquisa, agora em 

campo, com um estudo de caso. 

 

6.1 O ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso é “[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p.39). Esse 

método de pesquisa permite tratar um determinado fenômeno utilizando diversas variáveis de 

interesse, bem como múltiplas fontes de evidência e parte de proposições teóricas para nortear 

a coleta e a análise de dados. 

Nessa pesquisa optamos por ilustrar como ocorre a gestão da informação com vistas à 

implementação de uma política pública por meio de um estudo de caso único tendo como 

unidade-caso a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, em específico, o setor 

responsável por coordenar a implementação do Programa Mais Educação. A escolha desse 

órgão justifica-se em primeiro lugar, pelo fato da Secretaria Estadual ter sido a rede de ensino, 

em Sergipe, pioneira na implementação do PME em 2008, e em segundo lugar, devido ao fato 

                                                           
27

 As pesquisas descritivas caracterizam-se pela descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, como também pela identificação da existência de relações entre variáveis. Para tanto, utilizam-se de 

técnicas padronizadas de coletas de dados como, por exemplo, questionário e observação sistemática (GIL, 

2002).  
28

 A pesquisa qualitativa reconhece a necessidade de interpretações mais amplas e aprofundadas dos fenômenos 

sociais. Triviños (2008) distingue dois tipos de enfoques na pesquisa qualitativa: os enfoques subjetivistas-

compreensivistas que privilegiam os aspectos subjetivos dos sujeitos envolvidos na pesquisa, as percepções e 

significados atribuídos por esses aos fenômenos sociais; e os enfoques críticos-participativos com visão 

histórico-estrutural, que preocupam-se em conhecer a realidade social, por meio de reflexões e intuições, a fim 

de transformá-la em “processos contextuais e dinâmicos complexos” (TRIVIÑOS, 2008, p. 117).  
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da rede estadual possibilitar um panorama mais abrangente da implementação do Programa 

no estado.  

Cabe ressaltar que, embora seja de uso extensivo nas pesquisas em Ciências Sociais, o 

estudo de caso ainda é alvo de contestações. Uma delas está relacionada à falta de rigor 

metodológico, conforme Gil (2002) 

 

[...] são freqüentes os vieses nos estudos de caso, os quais acabam 

comprometendo a qualidade de seus resultados. Ocorre, porém, que os vieses 

não são prerrogativa dos estudos de caso; podem ser constatados em 

qualquer modalidade de pesquisa (GIL, 2002, p.54). 

 

Além disso, aponta-se que os estudos de caso oferecem uma base incipiente para a 

generalização científica. No entanto, segundo Yin (2010, p.37) esses preocupam-se em 

expandir e generalizar teorias, isto é, são generalizáveis no que diz respeito às proposições 

teóricas “e não às populações ou aos universos”.  

Uma terceira objeção proposta está relacionada ao tempo dedicado à pesquisa e à 

apresentação dos resultados em documentos volumosos e incompreensíveis. De acordo com 

Yin (2010) essa é uma característica presente nos primeiros trabalhos classificados como 

estudos de caso. Já existem maneiras alternativas para redigir o relatório de modo que 

narrativas prolongadas possam ser evitadas. Além disso, conforme esse autor, nem todos os 

estudos de caso necessitam ser realizados em um longo período de tempo já que essa é uma 

forma de investigação que não depende exclusivamente de dados etnográficos ou de 

observação participante. 

A realização de um estudo de caso exige, portanto, uma investigação cautelosa de 

modo a reduzir possíveis representações equivocadas e ampliar o acesso à coleta das 

evidências do estudo aumentando, desta forma, a sua validade e confiabilidade (YIN, 2010).  

No caso dessa pesquisa, optamos por integrar ao caso único investigado subunidades 

de análise, consideramos a multiplicidade de aspectos que caracteriza o caso acrescentando 

possibilidades significativas à análise. 

Para aumentar a confiabilidade do estudo de caso é necessária também a elaboração de 

um detalhado protocolo. Esse tem como função orientar o pesquisador na coleta de dados. Em 

geral, o protocolo é composto por quatro seções: 1) visão geral do projeto, 2) procedimentos 

de campo; 3) questões e 4) guia para o relatório do estudo de caso. 

A visão geral do projeto apresenta o contexto e a perspectiva do estudo, a justificativa 

para a seleção do caso, o assunto, as questões investigadas, os objetivos e a relevância da 

investigação. 
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A seção procedimentos de campo destaca as tarefas importantes na coleta de dados o 

que inclui o acesso às organizações e entrevistados, descrição dos procedimentos necessários 

à proteção dos participantes, recursos a serem utilizados em campo, tais como, computador 

pessoal, papel, canetas, etc. e programação clara das atividades de coleta de dados. O Quadro 

13 apresenta, de forma resumida, as atividades que compuseram essa seção do protocolo da 

pesquisa. 

 

Quadro 13 - Protocolo da pesquisa – Seção procedimentos de campo 

 

Fonte: Pesquisa da autora. 

 

Após o registro no protocolo dos procedimentos de campo foram definidas as questões 

de estudo de caso. Essas formam a estrutura da investigação e são formuladas para o 

investigador com o objetivo de orientá-lo enquanto coleta os dados são, portanto “lembretes 

relacionados com a informação que necessita ser coleta e por quê” (YIN, 2010, p. 113). São 

cinco os níveis de questões que podem compor o protocolo do estudo de caso: a) nível 1: 

questões feitas sobre entrevistados específicos, b) nível 2: questões feitas sobre casos 

individuais; c) nível 3: questões feitas sobre o padrão das descobertas entre os casos 

múltiplos; d) nível 4: questões feitas sobre todo um estudo e e) nível 5: questões normativas 

sobre recomendações e as conclusões políticas que vão além do escopo estrito do estudo 

(YIN, 2010, p.113). 

Procedimentos de campo desta pesquisa 

1. Apresentar a proposta da pesquisa a Coordenação Estadual do Programa Mais 

Educação; 

2. Apresentar ofício a Secretaria de Estado da Educação solicitando permissão para 

realização da pesquisa; 

3) Preparar recursos: computador pessoal, caderno, canetas, scanner portátil, 

grampeador, etc.; 

4) Definir dias e horário da observação: três vezes na semana das 15h às 17h.  

5) Programar as atividades:  

5.1) Registrar os dados já tabulados sobre as escolas que integram o Programa na rede 

estadual;  

5.2) Levantar e tabular os dados ainda não trabalhados; 

5.3) Sistematizar os documentos registrados no arquivo do setor; 

5.4) Apresentar termo de consentimento; 

5.5) Realizar entrevistas semiestruturadas. 
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A última seção do protocolo é chamada guia para o relatório do estudo de caso e 

apresenta o esboço básico do estudo, facilitando a coleta dos dados em um formato adequado 

o que inibe a necessidade de novas visitas ao local da pesquisa. 

Até o momento apresentamos a preparação necessária para a coleta de dados no estudo 

de caso. Nesse momento cabe descrever as técnicas que utilizamos para coletar os dados dessa 

pesquisa. 

Conforme Yin (2010) no estudo de caso a evidência pode ser oriunda de diversas 

fontes sem haver, necessariamente, uma hierarquia entre elas, essas se complementam. Um 

estudo de caso deve utilizar, portanto, as múltiplas fontes de evidência possíveis. Nesse 

trabalho utilizamos como fontes documentos (correspondência eletrônica, relatórios, registros 

internos, etc.), registros em arquivo (dados de levantamentos, censo e demais dados 

estatísticos disponibilizados pelo governo, registros organizacionais, etc.), entrevistas e 

observação direta. 

A entrevista, segundo Yin (2010), é uma das fontes mais relevantes para o estudo de 

caso e exige do pesquisador a realização de duas tarefas 

 

a) Seguir sua própria linha de investigação, como refletida pelo protocolo do 

estudo de caso, 

b) Formular questões verdadeiras (conversacionais), de maneira imparcial, 

para que também sirvam às necessidades de sua linha de investigação [...] 

(YIN, 2010, p. 133). 

 

  

A entrevista demanda que o pesquisador atue em dois níveis distintos, ou seja, ele 

deve por um lado fazer perguntas que satisfaçam as necessidades de sua linha de investigação 

e por outro, realizar questões que não deixem seu entrevistado desconfortável. Yin (2010) 

chama atenção para o fato de que as entrevistas são relatos verbais e como tais estão sujeitas à 

parcialidade, lembranças distorcidas e articulações inexatas ou fracas, cabe, portanto ao 

pesquisador reforçar os dados das entrevistas com informações oriundas de outras fontes.  

Como o estudo de caso deve acontecer no “ambiente natural do ‘caso’” (YIN, 2010, 

p.136) realizamos observações diretas. A evidência observacional acrescenta novas 

perspectivas para a compreensão do fenômeno estudado. Como ressalta Minayo (2010) o 

trabalho de campo permite a construção de um conhecimento empírico relevante, visto que 

possibilita ao pesquisador uma proximidade com a realidade sobre a qual se formulou um 

problema, como também com os sujeitos que a configuram. O campo constitui-se “o recorte 

espacial que diz respeito à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico 
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correspondente ao objeto da investigação” (MINAYO, 2010, p.201). Nesse contexto, aplicam-

se os pressupostos teóricos da pesquisa ao campo empírico. O tópico seguinte apresenta uma 

descrição detalhada do trabalho de campo realizado nessa pesquisa. 

 

6.1.1 A pesquisa de campo 

 

O trabalho de campo desse estudo foi realizado, como explicitado anteriormente, na 

Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED) tendo como foco o setor responsável 

pela implementação do Programa Mais Educação. A SEED é um órgão integrante da 

administração estadual direta que tem como finalidade administrar o sistema educacional do 

estado. A Figura 6 apresenta a estrutura administrativa básica dessa Secretaria, destacando o 

campo específico dessa pesquisa:  

 

Figura 6 - Organograma da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em SEED [online].  

 

 

Na SEED o setor que coordena as ações do Programa Mais Educação, como explicita 

o organograma acima, está vinculado ao Departamento de Educação (DED)
29

. A Coordenação 

                                                           
29

 Conforme descrito no site da SEED esse órgão é responsável  “por assegurar o desempenho conjunto e 

integral dos órgãos que lhe são subordinados, de modo a garantir o funcionamento do ensino regular e supletivo, 

orientar técnica e funcionalmente as DRE's, DEA e as instituições de ensino, participar da elaboração do Plano 

de Trabalho Anual, da proposta orçamentária e da formulação da Política Educacional da SEED” (SEED, online, 

2014). 

Conselho Estadual 

de Educação 
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Coordenador 

Estadual do PME 

Técnica A Técnica B Técnica C 
Coordenadores 

regionais 

estadual é formada por um Coordenador e três técnicas, além dos coordenadores regionais que 

apoiam a coordenação do programa em cada DRE. Como sistematiza a Figura 7: 

 

 

Figura 7 - Constituição da equipe da coordenação estadual do PME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A fim de garantir o anonimato dos sujeitos participantes da pesquisa optou-se por 

denominá-los conforme a nomenclatura dos cargos que ocupam no setor, como forma de 

diferenciar as três pessoas que desempenham função técnica utilizou letras do alfabeto. As 

entrevistas realizadas permitiram traçar o seguinte perfil desses atores. 

 

Quadro 14 - Perfil dos participantes da pesquisa. 

Participante 

da Pesquisa 

Formação 

acadêmica/ 

Graduação 

Formação 

acadêmica/ 

Pós-Graduação 

Tempo de 

trabalho na 

rede 

estadual 

Tempo de 

trabalho no setor 

Coordenador 

Estadual
30

 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia e 

Educação Física 

Especialização em 

tecnologia 

educacional 

32 anos Desde março de 

2013 como 

técnico, 

assumindo a 

função de 

coordenador em  

janeiro de 2014. 

Técnica A Licenciatura Plena 

em Educação Física 

Especialização em 

Gestão Escolar 

10 anos 2 anos 

                                                           
30

 Cabe ressaltar, que entre final de julho e outubro o Coordenador Estadual esteve afastado por motivo de saúde 

e quem assumiu a coordenação foi a Técnica A. 
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Técnica B 

 

 

Licenciatura plena 

em Ciências 

Biológicas 

Especialização em 

Planejamento 

Educacional e 

Especialização em 

gestão em 

educação 

ambiental 

(incompleta) 

16 anos 5 anos 

Técnica C Licenciatura Plena 

em Pedagogia 

Especialização em 

gestão pública, 

Tecnologias 

Educacionais e 

Mídias na 

Educação 

16 anos Aproximadamente 

6 meses 

Fonte: Pesquisa da autora. 

 

 

 

Os sujeitos dessa pesquisa são, portanto, professores que no âmbito da Secretaria de 

Educação, desenvolvem a função de gestores de políticas públicas. Quanto ao tempo de 

atuação desses na gestão do Programa investigado, observa-se o mínimo de seis meses e o 

máximo de cinco anos. 

Como destacado no protocolo desse estudo de caso os procedimentos em campo 

incluiriam observações descritivas, isto é, realizadas de forma livre, porém com foco no 

objeto de estudo (MINAYO, 2010). As observações aconteceram entre fevereiro e dezembro 

de 2014 sendo realizadas três dias
31

 na semana das 15h às 17h
32

. O principal instrumento de 

trabalho utilizado foi o diário de campo, em arquivo eletrônico, no qual escrevemos 

informações sobre conversas informais, comportamentos observados quanto a obtenção, 

tratamento, distribuição e uso da informação. A Figura 8 apresentar o decorrer da nossa 

pesquisa de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ocorreram variações no número de visitas nos meses de março, junho e setembro devido a participação da 

autora em atividades acadêmicas ou profissional, como também a existência de feriados que impossibilitaram a 

realização de visitas ao setor. 
32

 O horário de funcionamento da Secretaria de Estado da Educação é das 7h às 13h e das 15h às 17h de segunda 

a quinta-feira. Na sexta-feira a Secretaria funciona apenas no período de 7h às 13h. 
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Figura 8 - Decorrer da pesquisa de campo em números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de 

Estado da 

Educação – 

Setor 

Programa 

Mais 

Educação 

Unidade 
Participantes da 

pesquisa 

Atendimentos observados: 2 

presenciais e 1 por telefone. 

Resultados em 

números 

Plano de 

Atendimento 

Geral 

Consolidado 

2009 

 

Documentos  

analisados 

Fevereiro 

10/02;13/02; 

17/02;18/02; 

20/02;27/02 

Visitas ao setor 

nos dias/meses 

Março 

06/03;10/03; 

11/03;18/03; 

31/03 

Abril 

01/04;03/04; 

07/04;10/04; 

14/04;15/04; 

16/04;22/04; 

23/04;28/04; 

29/04 

Maio 

05/05;06/05; 

07/05;12/05; 

13/05;15/05; 

19/05;20/05; 

22/05;26/05; 

27/05 

Junho 

02/06;03/06; 

09/06;11/06; 

16/06; 

25/06;26/06; 

30/06 

 

Julho 

01/07;03/07; 

07/07;09/07;10/0

7;14/07;15/07; 

17/07;21/07;22/0

7;24/07;28/07; 

29/07; 31/07 

Resultados em 

números 

Atendimentos observados: 2 

presenciais 
Plano de 

Atendimento 

Geral 

Consolidado 

2010 

 

Atendimentos observados: 2 

presenciais e 4 por telefone Plano de 

Atendimento 

Geral 

Consolidado 

2011 

 

Atendimentos Observados: 

presenciais (8), telefone (13) 

e e-mail (1). 

Plano de 

Atendimento 

Geral 

Consolidado 

2012 

 

Atendimentos Observados: 

presenciais (2); telefonemas 

(7). 

Plano de 

Atendimento 

Geral 

Consolidado 

2013 

 

Registros em 

arquivo: 

relatórios, e-

mails, 

comunicação 

interna, 

comunicação 

expedida, etc. 

 

Atendimentos Observados: 

presenciais (7); telefonemas 

(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador  

e três 

servidoras 

do setor 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 
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Fonte: Elaborada pela autora com base em SCHMITZ (2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

 de Estado da 

Educação – 

 Setor  

Programa  

Mais  

Educação 

Unidade 

Participantes 

da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador  

e três 

 servidoras  

do setor 

Visitas ao setor 

nos dias/meses 

Agosto 

04/08;05/08; 

07/08;12/08; 

13/08;14/08; 

20/08;21/08; 

26/08; 27/08 

 

 

Setembro 

01/09;02/09; 

09/09;10/09; 

15/09; 17/09; 

30/09 

 

Atendimentos Observados: 

presenciais (3); telefonemas 

(8); E-mail (1). 

 

Registros em 

arquivo: 

relatórios, e-

mails, 

comunicação 

interna, 

comunicação 

expedida, etc. 

 

Documentos  

analisados 

Atendimentos Observados:  

Presenciais (3); telefonema 

(2). 

Registros em 

arquivo: 

relatórios, e-

mails, 

comunicação 

interna, 

comunicação 

expedida, etc. 

 

Resultados em 

números 

Outubro 

01/10;02/10; 

07/10;08/10; 

09/10; 

14/10;15/10; 

16/10;20/10; 

21/10;22/10; 

28/10; 

29/10 

Novembro 

 

10/11;11/11; 

13/11;17/11; 

18/11;19/11; 

24/11;27/11 

Atendimentos Observados: 

presenciais (21); 

telefonemas (8); E-mail (1). 

 

Registros em 

arquivo: 

relatórios, e-

mails, 

comunicação 

interna, 

comunicação 

expedida, etc. 

 

Atendimentos Observados: 

telefonemas (7). 

 

Registros em 

arquivo: 

relatórios, e-

mails, 

comunicação 

interna, 

comunicação 

expedida, etc. 

 

Dezembro 

01/12;09/12; 

10/12;11/12; 

16/12;17/12; 

22/12;23/12; 

29/12 

Atendimentos Observados: 

presenciais (2); telefonemas 

(4). 

 

Plano de 

atendimento 

Escolas pagas 

2014 
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O Diagrama se refere aos atendimentos realizados pelo setor nos dias observados. 

Cabe ressaltar, que a categoria outros disposta nos itens resultados em números se refere a 

situações como agendamento de atendimento, assinatura de documentos, solicitação de 

instrumentais, informações sobre reuniões, entre outras. Uma análise mais aprofundada acerca 

das fontes de informação utilizadas pelos servidores, o tratamento dado às informações 

criadas ou adquiridas, disseminação e uso de informações será realizada no próximo capítulo.  

Além das observações diretas realizamos entrevistas semiestruturadas com o 

Coordenador do Programa e as três técnicas administrativas que compõe a equipe responsável 

pela implementação do PME na rede estadual. A entrevista semiestruturada, conforme 

Minayo (2007, p. 64), é composta por perguntas fechadas e abertas “em que o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada”. As entrevistas foram gravadas e transcritas. Após a realização das entrevistas os 

dados foram triangulados para que fossem realizadas várias avaliações do fenômeno 

investigado. 

Os dados observacionais e os de levantamento levaram à informação quantitativa 

sobre o gerenciamento da informação no setor investigado, já as entrevistas e a evidência 

documental nos levaram à informação qualitativa. Todas as fontes foram revistas e analisadas 

juntas, a fim de que fosse realizada a convergência das informações de diversas fontes. A 

Figura 9 apresenta as etapas realizadas, em campo, nesse estudo de caso. 

 

Figura 9 - Etapas do estudo de caso, técnicas aplicadas e tratamento dos dados 
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seguintes objetivos 

específicos 
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fontes de 
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em  

 

A apresentação 

dos dados 

ocorreu por 

meio de 
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informação 

Sistematizar os 
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gráficos 

Descrição, 

quadro 



95 

  

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Figura adaptada de SCHMITZ (2008).  

 

 

 

 

6.1.2 Operacionalização do modelo de gestão da informação 

 

Os dados coletados sobre a gestão da informação na SEED com vistas à 

implementação do PME foram submetidos a uma análise com base nos modelos de gestão da 

informação estudados. Após verificar que as quatro fases do modelo de Davenport (1998) se 

reencontram nos demais modelos apresentados, optou-se por estruturar a apresentação dos 

dados conforme esse modelo, complementando-o com os demais aspectos citados pelos 

outros autores. 

Perguntamos quais informações os gestores do PME na rede estadual consideram mais 

importantes para a gestão do Programa, identificamos as fontes e canais de informação, os 

destinatários, à tecnologia utilizada, os serviços e produtos ofertados e o seu uso.  

A operacionalização como propomos visa ‘traduzir’ o(s) modelo(s) em 

variáveis/critérios e, quando a variável não é diretamente observável, em indicadores. Uma 

variável, conforme Marconi e Lakatos (2003)  

 

[...] pode ser considerada como uma classificação ou medida; uma 

quantidade que varia; um conceito operacional, que contém ou apresenta 

valores; aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e 

passível de mensuração (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 137).  

  

 

Analisar o 

tratamento das 

informações 

 

Analisar o uso 

das informações. 

Observações 

diretas, 

Análise 

documental 

 

 

Sistematização 

conforme a 

atividade 

realizada 

  

 Observações 

diretas, 

Análise 

documental 

 

 

Sistematização 

conforme a 

natureza da 

obtenção (uso da 

informação 

coletada /obtida 

e uso da 

informação 

produzida). 

 

 

Descrição, 

figura 

Descrição, 

quadro 
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O Quadro 15 sistematiza as variáveis formuladas para cada etapa do processo de 

gestão da informação, conforme os objetivos da pesquisa. 

 

Quadro 15 – Operacionalização dos modelos de gestão da informação 

Dimensão Perguntas operacionais Variável Fonte 

 

 

 

 

Determinação 

das exigências 

de informação 

Que setores internos e/ou externos 

à SEED servem como fontes de 

informação? 

 

Que documentos servem como 

fonte? 

 

Que bancos de dados servem como 

fonte de informação? 

 

Que dados secundários servem 

como fonte de informação? 

 

 

Instituições 

 

Pessoas 

 

Documentos 

 

Banco de dados 

Organograma da SEED 

 

Desenho administrativo do 

PME 

 

Arranjo administrativo do 

PME 

 

Observação (Indicador: 

visitas, Indicador: temas de 

telefonemas) 

 

Entrevista com o 

Coordenador do PME/SEED 

 

Entrevista com membros da 

equipe PME/SEED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenção 

A informação é ad hoc ou 

estratégica? 

 

A necessidade de informação é 

definida ex antes da iniciação do 

PME no ano, durante ou ex post? 

 

A equipe busca e/ou cria 

informações quando é solicitada ou 

quando considera relevante? 

 

As informações são gerais 

(padronizadas) ou específicas 

sobre a situação sergipana? 

 

 

Área de ação 

 

Grau de 

especificidade da 

informação 

 

Grau de 

confiabilidade 

 

 

PNE (metas) 

 

Regulamento/Manual do 

PME 

 

Observação (Indicador: 

repetição de informações 

dadas) 

 

Entrevista com o 

Coordenador do PME/SEED 

 

Entrevista com membros da 

equipe PME/SEED 

 

 

 

 

Obtenção/ 

Distribuição 

Quais canais de comunicação 

existem para a gestão do PME, 

tanto do MEC-SEED como da 

SEED-Escolas? 

 

Quais são mais utilizados? 

 

Quais as vantagens? 

Formalidade/ 

Informalidade 

 

Velocidade do 

fluxo de 

informação 

 

Duração da 

Observação 

(Indicador: Equipamentos 

que existem) 

 

Entrevista com o 

Coordenador do PME/SEED 

 

Entrevista com membros da 
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Fonte: Pesquisa da autora. 

 

O gerenciamento da informação foi analisado sob uma perspectiva quanti-qualitativa. 

Assim, com o objetivo de levantar elementos que permitissem identificar as necessidades de 

informação dos gestores do PME observamos as suas atribuições, conforme o que é definido 

 

Quais as desvantagens de cada um 

na perspectiva da equipe? 

memória da 

informação 

 

Acesso aos canais 

de informação 

equipe PME/SEED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento 

As informações são tratadas para o 

uso externo ou interno da equipe 

PME/SEED? 

 

Que ferramentas (banco de dados, 

arquivos em computador, pastas 

arquivo em papel) são utilizadas 

para organizar e armazenar a 

informação? 

 

O tratamento da informação 

obedece a uma linguagem 

específica para cada destinatário? 

 

Como são arquivadas as 

informações? 

 

Condições de 

trabalho no setor e 

perfil dos gestores; 

 

Utilização do 

tempo de trabalho 

no setor; 

 

Destinatários 

(externos/ internos) 

Observação 

(Indicador: Equipamentos 

que existem; Indicador: 

sistema de arquivamento) 

 

Entrevista com o 

Coordenador do PME/SEED 

 

Entrevista com membros da 

equipe PME/SEED 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização 

Como ocorre a troca de 

informações entre a equipe 

PME/SEED? 

 

Como são utilizadas as 

informações obtidas e/ou 

coletadas? 

 

Como são utilizadas as 

informações criadas? 

 

As informações disponíveis 

contribuem, na percepção da 

equipe, no processo de tomada de 

decisão? 

 

Informação 

disponibilizada/ 

utilizada 

 

Decisões tomadas 

com base em 

informações 

Observação 

(Indicador: informação 

disponibilizada/utilizada) 

 

Análise documental 

 

Entrevista com o 

Coordenador do PME/SEED 

 

Entrevista com membros da 

equipe PME/SEED 
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nas diretrizes do Programa e no plano de ação elaborado pelos integrantes da equipe. Depois 

de esboçadas as necessidades de informação, sistematizamos as fontes de informação 

responsáveis por atender a necessidade informacional levantada. Para tanto, formulamos, à 

priori, um cenário de possíveis interlocutores e sistematizamos os tipos de informações 

coletas e obtidas, como também observamos qual o contexto que determina a busca ou criação 

das informações pela Coordenação Estadual.  

No tocante ao tratamento da informação, observou-se as condições de trabalho - 

disponibilidade de equipamentos e o seu uso -, como também a utilização do tempo de 

trabalho no setor. Assim, fizemos um levantamento quantitativo do número de atendimentos 

presenciais realizados, número de atendimentos por telefone e o atendimento às demandas da 

secretaria. Além disso, observamos como são apresentadas essas informações após o seu 

tratamento se em forma narrativa, numérica ou gráfica. 

A distribuição da informação foi investigada tomando como referência os meios/ 

canais de informação utilizados: página na internet, telefone, e-mails, seminários; sendo 

observado: 1) a disseminação da informação MEC/Demais órgãos federais – SEED e 2) a 

disseminação da informação SEED – Escolas. No primeiro caso, optamos por identificar as 

percepções dos atores no que diz respeito a aspectos positivos ou negativos dos meios/canais 

de informação utilizados pelo MEC. No segundo caso, procuramos observar as vantagens e 

desvantagens percebidas por esses atores na utilização de tais meios/canais para a distribuição 

de informações para as escolas. 

A última etapa do processo de gestão da informação é a utilização, procuramos 

observar como a informação disponível, tenha sido ela coletada, obtida ou criada é utilizada 

pela Coordenação Estadual. Para tanto, levantamos e tratamos estatisticamente as informações 

mais comunicadas por esses atores nos atendimentos prestados aos gestores escolares, 

professores comunitários e coordenadores municipais do PME. Como também buscamos 

identificar se as informações obtidas ou coletadas contribuíram na realização do trabalho. E se 

e como as informações criadas auxiliaram no processo de tomada de decisão. 
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7. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PME NA SEED 

A implementação de um programa ou política pública, como vimos, exige um 

processo contínuo e sistemático de coleta de informações que permita acompanhar o 

desenvolvimento da política e o alcance ou não dos seus objetivos, ou seja, demanda um 

sistema de monitoramento que identifique progressos e problemas de forma a alertar aos 

gestores que medidas precisam ser tomadas para a sua correção. 

Para tanto, é necessário ter clareza sobre os objetivos da política e as tarefas 

estratégicas que exigem maior atenção. Nesse sentido, os dados e informações gerados no 

momento da execução precisam ser organizados e sistematizados na forma de indicadores. A 

construção dos indicadores que irão subsidiar um adequado acompanhamento das ações 

demanda, portanto, atividades de gestão da informação (JANUZZI, 2011). 

Deste modo, com base nos modelos de gestão da informação estudados descrevemos e 

analisamos os dados obtidos na pesquisa sobre a gestão da informação no processo de 

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

 

7.1 DETERMINAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO 

ESTADUAL DO PME 

 
Para determinar as necessidades de informação, como explicitado no segundo capítulo, 

é preciso entender as tarefas administrativas executadas pelos atores e as consequentes 

necessidades informacionais para cada tarefa. Além disso, faz-se necessário identificar os 

documentos mais importantes para os gestores e mapear as informações disponíveis 

(DAVENPORT, 1998; BEAL, 2004). Deste modo, sistematizamos as atribuições definidas 

para a equipe de gestão do Programa Mais Educação no âmbito do Ministério da Educação, 

como também as tarefas determinadas pela própria equipe da Coordenação Estadual. 

 

7.1.1 Tarefas definidas pelo meio externo – Ministério da Educação 

 

A fim de identificar o que o Ministério da Educação define como atribuições dos 

Coordenadores do Programa nas Secretariais de Educação analisamos documentos que 

estabelecem as suas diretrizes. 
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Quadro 16 - Atribuições dos Coordenadores do Programa Mais Educação nas 

Secretarias de Educação 

 

Documentos analisados Atribuições dos Coordenadores do Programa Mais 

Educação nas Secretarias de Educação 
 

Manual Operacional 

(2008; 2009) 

Não faz referência aos coordenadores do Programa Mais 

Educação nas Secretarias de Educação. 

Manual Operacional 

(2010b, p.9); (2011, p.6-7) 

“[...] responsável pelas atividades realizadas nas escolas 

participantes do Programa, da secretaria estadual, distrital ou 

municipal de educação. Esses técnicos ficarão responsáveis para 

acompanhar a disponibilização das senhas, o preenchimento do 

Plano de Atendimento pelos representantes das escolas, a 

tramitação dos documentos no sistema SIMEC e a emissão do 

Plano Geral Consolidado que será assinado pelo prefeito ou 

pelo secretário estadual ou distrital de educação.”  

Manual Operacional 

(2012) 

“[...] coordenar as atividades realizadas nas escolas participantes 

do Programa. Esses técnicos ficarão responsáveis por 

acompanhar a disponibilização das senhas, o preenchimento do 

Plano de Atendimento pelos representantes das escolas, a 

tramitação dos documentos no SIMEC e a confirmação do 

Plano Geral Consolidado”. (p.8) 

Manual Operacional 

(2013a) 

“[...] coordenar as atividades realizadas nas escolas participantes 

do Programa, no âmbito da Secretaria de Educação. Esses 

técnicos ficarão responsáveis por acompanhar a 

disponibilização das senhas, o preenchimento do Plano de 

Atendimento pelos representantes das escolas, a tramitação dos 

documentos no SIMEC e a confirmação do Plano Geral 

Consolidado”. (p.22) 

Programa Mais Educação 

Passo a passo (2013b) 

“coordenar a implementação e execução do Programa na 

secretaria e nas unidades de ensino da rede; 

– participar de Comitês Territoriais de Educação Integral, se 

houver, ou fomentar a criação do referido comitê; 

– dialogar com a instância federal (SEB/MEC); 

– fomentar e articular parcerias, em especial, com as 

universidades, e ações intersetoriais; 

– elaborar e realizar ações de formação de professores e de 

educadores que desenvolvem atividades nas escolas ou em 

espaços sob sua responsabilidade; 

– organizar e manter disponíveis os registros do Programa.” (p. 

14) 

Roteiro de mobilização 

para adesão – Programa 

Mais Educação (2013c) 

“- Responsáveis por acompanhar a implementação e a rotina de 

desenvolvimento do programa junto às escolas da sua rede.  

- Administrar, junto às escolas, a prestação de contas do 

Programa, estabelecendo fluxo de atividades junto à 

coordenação financeira da Secretaria e FNDE/PDDE;  

- Estabelecer e fortalecer uma rede de gestão dos Programas 

voltados ao fomento da política de Educação Integral, junto aos 

Comitês Regionais e UNDIMES;  
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- Manter contato com os coordenadores estaduais do Bolsa 

Família no desenvolvimento social e coordenadores estaduais 

do Bolsa Família na educação, fortalecendo a perspectiva 

intersetorial da gestão do programa e atenção aos estudantes de 

famílias beneficiárias do PBF.” (p. 13)  

Manual Operacional 

(2014) 

“[...] responsável pela coordenação do Programa Mais Educação 

no âmbito das respectivas secretarias de educação, que integrará 

o Comitê do PDDE Interativo” (p. 18). 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em BRASIL (2008); BRASIL (2009c); BRASIL (2010b); BRASIL 

(2011); BRASIL (2012); BRASIL (2013a); BRASIL (2013b); BRASIL (2013c) 

 

Depreende-se da análise dos documentos o caráter burocrático de algumas tarefas 

estabelecidas pelo Programa, principalmente nas suas primeiras publicações, é o que podemos 

observar em expressões como “acompanhar a disponibilização das senhas” e “coordenar as 

atividades realizadas”. No entanto, no decorrer do tempo destaca-se o aumento da 

responsabilidade desses atores com relação à gestão política das ações do Programa como 

observado, por exemplo, no Roteiro de Mobilização (2013) e no Passo a passo Mais Educação 

(2013) que além de conter as tarefas burocráticas anteriores, também preveem o 

fortalecimento de uma rede de gestão, o fomento e a articulação de parcerias e a formação de 

professores. 

O documento Passo a passo (2013) expõe, ainda, as tarefas da equipe responsável pela 

gestão do Programa nas secretarias: 

 

Entre as principais atribuições da equipe de gestão do Mais Educação na 

Secretaria de Educação destacam-se: 

– planejar ações voltadas ao desenvolvimento do Programa de acordo com 

seus princípios e objetivos; 

– acompanhar e avaliar o processo geral de implementação nas escolas, 

propondo ajustes e reorientações quando necessárias; 

– promover a formação de todos aqueles que atuam na escola como 

educadores; 

– realizar encontros sistemáticos com as equipes locais das escolas para 

discussão e compartilhamento de experiências sobre a execução das 

atividades de Educação Integral; 

– controlar a documentação exigida pelo FNDE/MEC da Entidade Executora 

(EEx) – prefeituras ou Secretarias Estaduais de Educação - e das Unidades 

Executoras (UEx) das escolas que integram o Programa, incluindo as 

referentes à prestação de contas (BRASIL, 2013b, p.14). 

 

Essas tarefas das secretarias de educação conforme o PME, exigem necessidades 

informacionais específicas. 

Assim, para atender a atribuição planejar ações voltadas ao desenvolvimento do 

Programa de acordo com seus princípios e objetivos, assinalamos a necessidade de 
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informação sobre metodologias, técnicas de ensino e organização do trabalho pedagógico na 

escola de tempo integral.  

Já para realizar o acompanhamento e a avaliação do processo geral de implementação 

nas escolas faz-se necessário o levantamento de informações sobre a execução do programa 

nas instituições de ensino: carga horária ofertada, aquisição de materiais, profissionais que 

atuam na oferta, qualificação desses profissionais, entre outras questões. 

Para fomentar e articular parcerias exige-se o levantamento de informações sobre 

pessoas-chaves nas instituições que possam contribuir para o desenvolvimento das atividades 

do Programa. 

Como explicitado são diversas e variadas as tarefas da equipe de gestão do PME e, por 

conseguinte as suas necessidades informacionais. Entretanto, não podemos deixar de refletir 

sobre um relevante aspecto na gestão de políticas educacionais, qual seja, a alocação de 

recursos humanos responsáveis por sua execução. 

Legislações que determinam as diretrizes do PME apontam como responsabilidade das 

secretarias de educação a nomeação de dois técnicos, sendo um, o coordenador responsável 

pelas atividades do programa nas escolas de suas redes de ensino (BRASIL, 2010; BRASIL, 

2011). Em Sergipe, como já mencionado, a equipe de gestão é formada pelo coordenador e 

mais três técnicas. Um olhar para a atuação desses atores torna possível o relato de 

experiências do contexto concreto da implementação de políticas públicas federais. 

 

7.1.2 Tarefas definidas pela Coordenação Estadual do PME 

 

As atribuições da Coordenação Estadual do PME estão dispostas no site da SEED, 

onde consta: 

 

Divulgar o Programa Mais Educação no Estado; 

Auxiliar as escolas e municípios no processo de cadastramento das 

atividades no SIMEC; 

Manter as unidades escolares informadas acerca do Programa a nível 

federal e estadual; 

Analisar os planos de Atendimento das escolas e tramitar para o MEC; 

Impressão e envio ao MEC, pela EEx, do Plano de Atendimento Geral 

Consolidado assinado pelo secretário estadual de educação; 

Incentivar a criação de comitês metropolitanos e/ou Regionais e/ou 

Estaduais; 

Criar Comitê estadual do Programa Mais Educação; 

Prestar assistência técnica e pedagógica as escolas do Programa; 

Monitorar a execução do Programa nas escolas estaduais (SEED, online, 

2014). 
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Cabe destacar, que não localizamos no arquivo do setor documentos que fizessem 

referência a um planejamento estratégico
33

 com o estabelecimento de objetivos, metas e 

indicadores, diagnóstico da situação atual e mapeamento das possibilidades e limites 

relacionadas à implementação do PME e/ou ao fortalecimento da educação integral no estado.  

O que localizamos foi um plano de ação em que são descritas as atividades previstas 

para o ano de 2014: 1) Reunir os diretores e coordenadores do Mais Educação das Diretorias 

Regionais; 2) Reunir os gestores das escolas estaduais; 3) Reunir os coordenadores 

municipais; 4) Orientar para cadastramento as escolas estaduais; 5) Orientar para 

cadastramento as escolas municipais, 6) Articular os municípios que ainda não participam do 

Programa para adesão e cadastramento das suas unidades escolares; 7) Capacitar os 

coordenadores do Programa Mais Educação das escolas estaduais, 8) Capacitar os monitores 

da oficina orientação de estudos das escolas estaduais; 9) Capacitar os monitores da oficina de 

danças das escolas estaduais; 10) Capacitar os monitores da oficina esporte na escola; 11) 

Realizar o IV Encontro Sergipano do Programa Mais Educação; 12) Realizar o I Festival de 

Banda Fanfarra do Programa Mais Educação; 13) Acompanhar a execução das ações 

pedagógicas do Programa Mais Educação nas escolas estaduais (SEED, 2014, mimeo). 

Com a ausência de definição quanto aos objetivos e metas a serem alcançados, as 

atividades previstas ficam vagas e podem responder ‘apenas’ a demandas imediatas. Não 

ficou claro, portanto, o porquê dessas atividades assim falta a referência às informações que 

justifiquem essas ações. Deste modo, podemos afirmar com o olhar específico na necessidade 

de informação, que é no planejamento que se define o tipo de informação mais relevante para 

a organização e para a gestão da política pública. 

A fim de identificar especificamente a necessidade de informação de cada integrante 

da equipe questionamos nas entrevistas realizadas as atividades desenvolvidas por cada um e 

para cada tarefa citada quais as informações necessárias para a sua realização. O Quadro 17 

sintetiza as respostas obtidas: 

 

Quadro 17 - Necessidade de informação conforme tarefas realizadas 

 

Entrevistado Tarefas Informações Necessitadas 

Coordenador Orientações técnicas Conhecimento assimilado, 

Documentos (legislação e 

manual), livros científicos. 

                                                           
33

 Conforme Chiavenato (2003) o planejamento estratégico, caracteriza-se por seu conteúdo genérico, sintético e 

abrangente, é projetado para longo prazo e preocupa-se em atingir aos objetivos no âmbito organizacional ao 

passo em que compreende a organização como uma totalidade. 
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Técnica A Esclarecimento sobre 

prestação de contas, visitas 

técnicas às escolas, reuniões 

com municípios. 

Legislação (repasse 

financeiro, pagamento de 

monitor, o que pode ser 

adquirido de kit). 

 Técnica B Atendimento ao público, 

orientações no âmbito 

pedagógico (preenchimento de 

instrumentais, utilização do 

manual de educação integral), 

organização de pautas de 

reuniões, organização de 

capacitações, visita às escolas. 

Manual, legislação, livros 

científicos. 

Técnica C Orientações a coordenadores e 

diretores de escolas, digitação 

de tabelas com informações 

sobre o Programa. 

Manual, Relação de 

Unidades Executoras (REX), 

Plano de Atendimento Geral 

Consolidado. 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

 

As falas dos integrantes da Coordenação Estadual do PME destacam o papel tático-

gerencial desses na implementação da política pública, ou seja, eles atuam na transposição de 

diretrizes e decisões tomadas pelo alto escalão em orientações e procedimentos direcionados 

àqueles responsáveis por executar as ações do Programa no âmbito escolar. 

Após serem identificadas as necessidades de informação é possível apontar as 

informações-chaves para o desenvolvimento do trabalho e as fontes de onde elas se originam. 

No próximo tópico, sistematizamos as fontes de informação utilizadas pela Coordenação 

Estadual do PME/SEED. 

 

 

7.2 OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 
 

Como vimos, as fontes de informações podem ser internas ou externas a organização e 

são classificadas em formais como, por exemplo, documentos, base de dados, imprensa, 

artigos científicos e informais a exemplo dos seminários, conversas, contatos telefônicos. 

Essas devem suprir as necessidades de informação dos indivíduos que integram a 

organização. A seguir, descrevemos as fontes de informação da Coordenação Estadual do 

PME e os tipos de informações obtidas ou coletadas por meio dessas fontes. 
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7.2.1 Fontes de Informação da Coordenação Estadual do PME 

 

A fim de sistematizar os dados obtidos nas observações em campo e nas entrevistas, 

elaboramos, à priori, possíveis fontes de informação externas e internas da Coordenação 

Estadual do PME: 

 

Figura 10 - Sistematização das fontes de informação internas e externas da Coordenação 

Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Como destacado no diagrama as fontes externas da SEED podem ser oriundas de 

cinco diferentes âmbitos - nacional, estadual, municipal, escolar e da sociedade civil. 

Conforme as entrevistas realizadas com a equipe da Coordenação Estadual, a obtenção de 

informações com indivíduos pertencentes a instituições do âmbito nacional ocorrem por e-

mail e telefone e por meio dos seminários realizados todos os anos pelo MEC com 

coordenadores do PME das redes estaduais e coordenadores das capitais. De acordo com o 

Coordenador Estadual, os seminários realizados pelo MEC tem a seguinte configuração: 



106 

palestra sobre educação integral, exposição de dados sobre o Programa em termos do seu 

desenvolvimento no país; aspectos sobre o desenvolvimento do Programa, principalmente, no 

que diz respeito às questões financeiras, como também explicações sobre a execução 

pedagógica do Programa, fala de representantes de outros Ministérios que tem programas 

relacionados ao PME, a exemplo do Ministério do Esporte e do Ministério da Cultura. 

A participação nesses seminários, de acordo com o entrevistado, é também um meio 

de obter informação diretamente com outras secretarias estaduais de educação, conforme o 

Coordenador do PME o contato com outras secretarias estaduais 

 

 

É raro, pelo menos por enquanto é raro. A gente tem acesso a informações 

de outras secretariais normalmente a nível nacional quando a gente vai pro 

seminário, encontro nacional. Lá eles são apresentados os resultados [...] de 

algumas secretarias então a partir daí a gente tem informações, mas 

diretamente é...secretaria estadual com secretaria estadual não (Coordenador  

Estadual do PME, 30 de dezembro de 2014). 

 

 

Uma das servidoras entrevistadas afirmou que tem contato com as secretarias 

estaduais do Piauí e do Ceará por meio de um aplicativo no celular (Whatsapp). Quando 

questionada sobre as informações obtidas relatou 

 

 

Geralmente é mais os conflitos de repasse de recurso, que a situação que tá 

aqui tá lá, a questão de o repasse não chega, quando chega, chega com 

problema de...de corte, vem pouco dinheiro. O problema é geral no país 

inteiro, então as conversas sempre giram em torno [...] da situação de como 

tá o Programa no estado (Técnica A, 06 de janeiro de 2015). 

  

 

 

Já no que diz respeito a comunicação entre secretaria estadual e secretarias municipais, 

os entrevistados informaram que geralmente é a coordenação estadual que mais distribui 

informações para as redes municipais. 

 

 

[...] normalmente as informações [...] são passadas para a coordenação 

estadual, normalmente a partir daí a gente procura [...] reproduzir essas 

informações, como são informações iniciais às vezes, elas são passadas para 

a coordenação estadual e a partir daí a gente dissemina essas informações 

para as coordenações municipais é... reunindo-os ou até mesmo 
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individualmente contato é... secretaria estadual - secretaria municipal, mas 

normalmente essa informação perpa...passa pela coordenação estadual. A 

não ser que o município entre em contato diretamente com o Ministério e aí 

ele pode, pode até acontecer dele ter uma informação primeiro do que a 

coordenação estadual [...] (Coordenador Estadual do PME, 30 de dezembro 

de 2014). 

 

  

Entre as secretariais municipais citadas como fontes de informação para a coordenação 

estadual estão às coordenações municipais do PME de Lagarto e de Aracaju. No entanto, 

quando questionamos sobre a interação entre a rede estadual e as redes municipais no que diz 

respeito à discussão e análise de dados referentes à implementação do Programa no estado, o 

Coordenador Estadual afirmou que ainda não há esse tipo de interação.  

No âmbito estadual, questionamos sobre a comunicação entre a SEED e as demais 

secretarias estaduais que tem programas relacionados ao PME, a exemplo da Secretaria do 

Esporte, Secretaria da Cultura e de Assistência Social. Conforme o Coordenador Estadual não 

existe essa comunicação  

 

 

[...] A gente não tem [...] esse canal de discussão né com essas secretarias 

ainda não [...] a discussão seria a partir do Comitê né...como o comitê ele 

não...ele estacionou na sua minuta né, não teve prosseguimento, então essa 

interlocução com as secretariais ela só acontece quando existe determinadas 

atividade [sic] que um ou outro membro dessas secretarias são convidado 

[sic] a participar certo? Mas essa discussão direta que é... poderia acontecer e 

deveria acontecer a partir do Comitê não acontece (Coordenador Estadual do  

PME, 30 de dezembro de 2014). 

 

 

O Comitê, a que se refere o Coordenador, é como vimos, a instância de gestão do 

PME nos estados. Em Sergipe, no ano de 2012 deu-se início às discussões para criação do 

Comitê Territorial do Mais Educação/Educação Integral, foram convidados membros de 

órgãos internos e externos à SEED. Entre os setores internos estão o departamento de 

alimentação escolar e de educação física. Já entre órgãos externos figuram o Conselho 

Estadual de Educação, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação/Sergipe, 

Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado 

dos Direitos Humanos e Cidadania, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, 

Universidade Federal de Sergipe entre outros. Conforme o Coordenador Estadual a 

quantidade de órgãos participantes pode ter dificultado o andamento das atividades, a sua 
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intenção é no ano de 2015 retomar as atividades do Comitê com menos representações de 

forma que as discussões realizadas possam proporcionar encaminhamentos mais satisfatórios. 

Cabe destacar, a relevância da atuação política dos atores responsáveis pela gestão dos 

programas e políticas públicas. É essa atuação, por exemplo, na articulação estruturada com 

as demais secretarias, nas negociações com os formuladores da política no âmbito federal, nas 

barganhas estabelecidas, que poderá provocar mudanças na definição ou reformulação das 

ações do Programa.  

No tocante a obtenção de informações com gestores, professores comunitários e 

monitores, “os chamados burocratas de nível de rua”, como vimos no primeiro capítulo, 

aqueles que atuam diretamente com o público alvo da política sendo responsáveis diretos pela 

sua execução, constatou-se que são obtidas informações com gestores e professores 

comunitários, geralmente por meio de reuniões ou aplicação de questionários. As informações 

obtidas estão relacionadas às dificuldades enfrentadas na execução do PME e sobre o 

desenvolvimento das atividades do Programa nas instituições. 

A comunicação com os monitores, de acordo com os entrevistados, ocorre com menor 

frequência. Ela acontece quando são ofertados cursos, em visitas às escolas ou quando esses 

procuram a Coordenação Estadual para esclarecer dúvidas ou relatar alguma irregularidade na 

execução do Programa na instituição de ensino. 

Cabe ressaltar que as informações obtidas com esses atores, se devidamente tratadas e 

utilizadas, são essenciais para subsidiar a realização de tarefas estratégicas. De forma que 

possam contribuir, efetivamente, para o monitoramento e possíveis correções na 

implementação do Programa nas escolas da rede. 

Interessou-nos também identificar se e quais informações são obtidas com os usuários 

do Programa, alunos e/ou pais. Conforme o coordenador estadual esse tipo de contato não é 

muito comum, sendo registrado apenas um caso em 2013 quando uma mãe reclamou sobre a 

suspensão do Programa em uma das escolas estaduais. 

No que diz respeito às fontes de informações formais utilizadas pela Coordenação 

Estadual destacam-se os documentos produzidos pelo Ministério da Educação: manual 

operacional, legislação, diretrizes da educação integral/publicações do MEC, planos de 

atendimento das escolas, livros científicos. Muitos desses documentos estão disponíveis, 

inclusive, em formato eletrônico no site do MEC, portal do PDDE Interativo e no site do 

FNDE. Sobre a clareza das informações apresentadas nessas publicações oficiais, em especial 

no manual operacional, uma entrevistada declarou 
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Ele é de fácil entendimento agora pra que você entenda, você precisa ler e o 

que a gente sente é que muitas vezes o diretor ele nem sabe o que é o 

manual, então ele não leu o manual, ele quer executar de qualquer forma sem 

buscar o passo a passo porque quem lê o manual não erra, [...] ele é bem 

claro, bem determinado (Técnica A, 06 de janeiro de 2015). 

 

 

A fala da entrevistada proporciona algumas reflexões. Não é possível afirmar os 

motivos que levam alguns gestores escolares a não se apropriarem das informações contidas 

nos documentos que orientam a implementação de determinados programas e políticas 

educacionais, visto que não localizamos uma análise científica sobre essa questão. No entanto, 

pesquisas sobre implementação de políticas públicas (LIPSKY, 1980; LOTTA, 2010; 

BRAGATO, 2012) cujo foco foi a atuação daqueles que estão na base do serviço público, tem 

apontado o poder de discricionariedade desses atores, observando que suas decisões, práticas 

e comportamentos dão o tom na implementação da proposta.  

No tocante as fontes de informação internas destacam-se os setores de prestação de 

contas e o Departamento de Educação da Secretaria Estadual, conforme o Coordenador 

Estadual 

 

 

[...] o setor de prestação de conta da secretaria é um dos setores assim que 

tem... a gente tem mantido maior contato, principalmente, com relação a 

poder ajudar aos gestores né, em sanar possíveis é...problema com relação  

[...]  a execução financeira do Programa ok,? É...basicamente é a prestação 

de contas, a equipe de prestação de contas da secretaria. O Departamento de 

Educação através do ensino fundamental na parte pedagógica, [...] as outras 

coordenações da secretaria no auxílio, a...a formação quando nós 

é...elaboramos seminários, encontro para que essas pessoas possam ministrar  

é...formações para os coordenadores ou monitores [...] (Coordenador 

Estadual o PME, 30 de dezembro de 2014). 

 

 

Observa-se que as fontes de informações internas são mais procuradas para reduzir a 

incerteza na realização de tarefas técnicas, operacionais no que diz respeito, principalmente, a 

gestão financeira do Programa. 

Além das fontes internas, também existem aquelas produzidas pela própria equipe da 

Coordenação Estadual, a exemplo de documentos com dados sobre as escolas participantes do 

Programa. Localizamos no arquivo do setor planilhas com levantamentos de escolas que 
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receberam recursos, nome dos municípios participantes, número de escolas, número de alunos 

atendidos, recursos recebidos, escolas que ainda não haviam aderido ao Programa, entre 

outras.  

 

7.2.2 Tipos de informações obtidas ou coletadas 

 

 

Como já abordado nesse trabalho, para atender aos objetivos traçados as organizações 

precisam fazer uso de informações de diferentes tipos. No tocante a sua organização as 

informações podem ser classificadas em estruturadas (em papel ou computadores) e não 

estruturadas (BEAL, 2004).  

No tópico anterior expusemos que a maioria das informações obtidas pela 

coordenação estadual do PME são oriundas de documentos, seminários e contatos informais, 

isto é, não seguem um padrão predefinido, são informações não estruturadas. 

A comunicação entre SEED e MEC ocorre, sobretudo, por meio das reuniões ofertadas 

pelo Ministério e de contatos via telefone e e-mail. Quando questionamos sobre que tipos de 

informação são mais solicitadas ao MEC foram apontadas as perguntas relacionadas ao 

cadastramento/recadastramento, pois a mudança, em 2014, para adesão ao Programa via 

sistema PDDE Interativo gerou muitas dúvidas; aplicação da primeira parcela do recurso 

recebida por algumas escolas (o que pode ser utilizado no gasto com capital e custeio), mas 

principalmente informações sobre o repasse de recursos para as instituições de ensino. 

Conforme declaração do Coordenador Estadual, as principais perguntas encaminhadas ao 

MEC foram 

 

 
[...] com relação ao repasse de recurso, então ultimamente, ultimamente nós 

tivemos problema com o Ministério com relação ao repasse é... escolas que 

não apresentavam nenhum problema com a prestação de contas elas tinham 

seu recurso ou negado ou cortado e a gente procurava com o Ministério tirar 

[...] essas dúvidas, por que acontecia isso. E realmente durante algum tempo 

[...] não obtivemos resposta com relação a isso tá. Então essa era [sic] uma 

dúvida que perpassou meados de 2014 né, início e meados de 2014 porque o 

MEC não sabia explicar por que determinada coisa vinha acontecendo com 

relação ao repasse de recurso (Coordenador Estadual, 30 de dezembro de 

2014). 

 

 

Esse tipo de relato esteve presente nas falas de todos os entrevistados, uma das 

Técnicas exemplificou 
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Uma escola que não tem nenhuma restrição, uma escola que...fez cadastro no 

início porque ela não recebeu o recurso? Eles não têm resposta, eles não têm 

como lhe dá um parâmetro como é feita a seleção daquelas escolas que 

primeiro são pagas ou as que ficam por último. Ontem eu tava observando o 

sistema... eu tenho duas escolas em Aracaju que não receberam recurso 

ainda a [nomes das escolas citadas] e a gente sabe que as duas escolas 

funcionam muito bem e por que tem outras que atrasam é... eu tenho uma 

[nome da escola citada] [...] que fez o cadastro no finalzinho depois do prazo 

e ela já recebeu o recurso. E [nome das escolas citadas] fez [sic] no início e 

não foi paga ainda, então são respostas que a gente [...] que o diretor busca 

com a gente é... por que não foi pago, não tem nenhuma restrição no sistema, 

o cadastro foi feito anterior a outra escola, mas a outra recebeu e ele não. 

Dentro de uma outra situação é...eles tão usando recurso dentro do ano, eles 

tão dentro do...de um  padrão normal de recurso a outra escola ainda tá 

usando recurso de anos anteriores, mas ela já recebeu recurso, então a gente 

fica sem essas... muitas vezes, sem essa resposta (Técnica A, 06 de janeiro 

de 2014). 

 

 

  
Vale aqui levantar a questão sobre a relevância da transparência e do acesso à 

informação no acompanhamento da execução do orçamento na implementação das políticas 

públicas. Como vimos no primeiro capítulo, o monitoramento da política exige o acesso a 

informações, documentos, dados sobre o programa e comunicação com gestores. A 

transparência e o acesso à informação na gestão pública constituem-se, portanto, condições 

essenciais para o controle social quanto aos gastos públicos, possibilitando a participação dos 

atores sociais que agem nos diferentes âmbitos sejam os usuários da política, aqueles 

responsáveis diretamente por sua implementação ou, ainda, os que estão no centro entre os 

formuladores da política e os que estão na ponta executando as ações definidas, como é o caso 

da Coordenação Estadual do PME.  

Já aos tipos de informações procuradas nas fontes documentais, as respostas obtidas 

permitiram criar o seguinte quadro: 

 

Quadro 18 - Tipos de informações obtidas pela Coordenação Estadual do PME 

conforme fonte 

 

Documento Informação coletada 

Manual Operacional Embasamento legal (recursos, gasto dos 

recursos), orientação pedagógica 

(atividades, ementas de atividades, 

sugestão de materiais a serem adquiridos), 

objetivos do Programa, alterações feitas 

no Programa. 
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Legislação Base legal do Programa, prestação de 

contas, gastos dos recursos financeiros 

(em capital e custeio), kits, orientações 

sobre como devem ser realizadas as 

atividades do Programa. 

Livros científicos Teoria que poderá embasar um futuro 

programa de educação integral no estado 

Diretrizes da educação integral/ 

publicações do MEC 

Habilidades que devem ser desenvolvidas, 

conteúdos. 

 

    Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

Além das informações coletadas nos documentos oficiais, a Coordenação Estadual 

também solicita dados aos atores implementadores (gestores, professores comunitários) a 

respeito da execução do Programa nas instituições de ensino, já que dentre as atribuições da 

Coordenação Estadual do PME consta “Monitorar a execução do Programa nas escolas 

estaduais” (SEED, online, 2014). 

Segundo o Coordenador Estadual, prioriza-se a coleta de dados por meio de aplicação 

de questionários a diretores de escolas, pois de acordo com ele o gestor da escola pode 

garantir fidedignidade nas informações prestadas já que esse teria conhecimento de toda a 

execução do Programa seja na parte financeira ou pedagógica.  

Em 2014, constatou-se a aplicação de dois questionários. O primeiro intitulado 

“Diagnóstico Pedagógico” 
34

 foi enviado às escolas estaduais participantes do Programa no 

início do ano, no entanto, cabe destacar que apenas quatro questionários respondidos foram 

localizados no arquivo do setor. De acordo com o Coordenador Estadual o objetivo desse 

instrumento era o de sondar mudanças provocadas pelo PME nas escolas. As perguntas 

versavam sobre tempo de trabalho do coordenador do PME/professor comunitário no 

Programa; se a comunidade escolar tinha conhecimento do PME; pontos positivos da 

implementação do PME, se houve elevação no IDEB após a implementação do Programa, 

entre outras questões.  

Quanto ao conteúdo desse instrumento alguns pontos merecem atenção. O objetivo do 

levantamento não está explicitamente abordado, a existência de questões dicotômicas 

(sim/não) ao forçar o respondente a escolher entre uma das alternativas, sem reservar um 

espaço para a complementação da resposta, pode fazer com que o respondente, por medo do 

julgamento alheio, opte por uma resposta que não transmita a fidedignidade dos fatos. Além 

                                                           
34

 O questionário encontra-se nos anexos na íntegra. 

 



113 

disso, há perguntas que sugerem respostas (por exemplo, “Destaque os pontos positivos do 

Programa Mais Educação na sua escola”) não oferecendo um espaço para o respondente 

apontar pontos negativos ou dificuldades enfrentadas.  

Observamos, ainda, a fragilidade do questionário no que diz respeito ao atendimento 

do seu objetivo, isto é, identificar as mudanças provocadas pelo PME nas escolas. 

Principalmente, porque não há uma definição precisa sobre que mudanças se deseja medir. 

Uma comparação apenas seria possível se esse instrumento tivesse sido aplicado a cada ano 

de execução do PME. 

Outro ponto que merece destaque é sobre as demandas de quais tarefas previstas para 

o ano de 2014 esse questionário deveria atender. Como explicitado anteriormente, uma das 

ações que constavam no planejamento 2014 era o acompanhamento da execução das ações 

pedagógicas do Programa Mais Educação nas escolas estaduais, no entanto no referido 

questionário não existem questões que possibilitem o levantamento de que atividades foram 

planejadas pela escola, se foram ou não executadas. E sobre eventuais dificuldades ocorridas 

ou benefícios observados. 

Em junho de 2014, foi solicitado pela secretária de educação em exercício a 

elaboração e aplicação de outro questionário. Dessa vez o objetivo era levantar dados sobre a 

situação das instituições de ensino participantes do Programa no tocante a espaço físico, 

recursos humanos e materiais. A orientação da secretária era de que esse instrumento fosse 

aplicado in loco de forma a garantir o retorno de todos os questionários e a confiabilidade das 

respostas dadas.  

A aplicação do questionário foi solicitada no período de 

cadastramento/recadastramento do Programa, o Coordenador Estadual foi chamado pela 

secretária de educação, que fez orientações sobre os critérios que deveriam ser adotados para 

a liberação de escolas que poderiam ser cadastradas ou recadastradas no PME, como ilustra o 

registro do diário de campo abaixo:  

 

 

A equipe do PME fez uma reunião para organizar a aplicação dos 

questionários. Conforme o Coordenador Estadual a orientação da secretária é 

que os questionários sejam aplicados in loco nas instituições, com o objetivo 

de saber a situação real de cada escola. A secretária orientou a coordenação 

estadual que não encaminhasse ao MEC as escolas que não tem ‘condições’ 

para o funcionamento do Programa (Anotação no diário de campo, Quinta-

feira, 05 de junho de 2014, pesquisa da autora). 
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Observa-se que esse segundo questionário
35

 apresenta-se melhor estruturado no que 

diz respeito ao atendimento do seu objetivo, as questões versavam sobre o local onde eram 

desenvolvidas as atividades, se a escola contava com um coordenador do programa/professor 

comunitário; pontos positivos e desafios enfrentados para a implementação, inserção do PME 

no projeto político pedagógico da escola, entre outras questões. Após serem aplicados os 

questionários os resultados foram tabulados e apresentados em forma de gráficos. 

No entanto, constata-se a ausência de um planejamento das ações. O questionário que, 

conforme a proposta, serviria para embasar a tomada de decisão sobre quais escolas poderiam 

ou não ser cadastradas ou recadastradas no Programa foi elaborado e começou a ser aplicado  

no mesmo mês em que iniciou-se o cadastramento. Logo, as informações coletadas por 

questão de tempo não poderiam ser utilizadas para atender ao seu objetivo. 

Já para acompanhar as ações de professores comunitários a Coordenação Estadual 

solicita relatórios sobre a execução do programa nas instituições de ensino. Segundo a fala do 

Coordenador Estadual nesse relatório os professores comunitários prestam contas/informam 

sobre: 

 

 

  [...] problemas né, é... se o programa está sendo executado, se está sendo 

executado se tão sendo observadas as sete horas diárias é... se não estão por 

que, quais  são as dificuldades pra que isso seja é...corrigido, ok? Se as 

atividades estão sendo planejadas e executadas pelos professores monitores, 

é... se os recursos estão sendo, se os materiais necessários ao 

desenvolvimento da atividades [sic] estão sendo adquiridos adequadamente, 

a gente procura observar isso através de...de, de relatórios né. 

É...basicamente é isso (Coordenador Estadual, 30 de dezembro de 2014). 

  

 

Na análise documental não encontramos um tratamento estatístico dos dados 

apontados nos relatórios.  

Outro ponto que merece reflexão é sobre o perfil do professor comunitário. Não foi 

localizado nenhum tipo de solicitação de informações sobre a formação desse profissional, as 

suas concepções a respeito da educação integral em tempo integral, a participação desses em 

cursos de formação continuada sobre o tema e a organização do trabalho pedagógico na 

escola. 

                                                           
35

 O questionário encontra-se nos anexos na íntegra. 
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Além dos gestores e professores comunitários outro ator responsável por implementar 

o PME nas unidades escolares são os denominados monitores. Quando questionamos sobre a 

comunicação entre Coordenação Estadual do PME e monitores o Coordenador declarou 

 

 

Raramente, raramente é...talvez seja até [...] uma falha nossa né não ter esse 

contato mais direto com os monitores acredito que por conta da, do [sic] 

nossa pouca equipe né é...nós não temos como planejar né um 

acompanhamento direto aos monitores desde quando...se a gente for fazer  

um cálculo vamos dizer assim por alto da quantidade de monitores que nós 

temos espalhados pelas 128 escolas estaduais não só da capital mas, de todo 

interior do estado então nós não teríamos como fazer esse acompanhamento 

né a não ser reunindo-os que já é uma dificuldade né pela questão do 

deslocamento. Então a gente, a gente faz formação na capital trazendo-os, 

mas não com frequência também, porque também fica inviável é...capacitar 

os monitores fazendo deslocamento dele do seu local de trabalho e moradia 

para a capital tá. Mas, por enquanto a gente não tem é...digamos assim esse 

acompanhamento direto com o monitor é... é projeto né...é plano que isso 

venha a acontecer né a partir do momento que a gente tiver possibilidade de 

equipe pra fazer isso, nós faremos porque é a base do desenvolvimento do 

trabalho é o monitor né, a gente...a gente conta com [...] a coordenação local 

na maioria das escolas estaduais certo, então a gente tem a confiança de que 

[...], essa ligação da coordenação estadual com os monitores tá sendo 

executada pelos coordenadores locais certo, que pra nós pela equipe que nós 

temos fica mais fácil né, mais viável que aconteça né o contato com os 

coordenadores locais e esses coordenadores locais ter esse [...] contato com 

os monitores, com os professores monitores [...] (Coordenador Estadual do 

PME, 30 de dezembro de 2014). 

 

 

Cabe refletir sobre o papel e a influência exercida pelos monitores na implementação 

do Programa, já que esses são os responsáveis diretos pela execução das atividades 

pedagógicas. Ressalta-se que mesmo tendo suas ações reguladas por normas administrativas 

oficiais, esses atores gozam de certa autonomia na definição da forma de como irão aplicá-las. 

Deste modo, o levantamento de informações acerca da formação desse profissional
36

, 

da comunicação entre professores e monitores, das metodologias utilizadas, dos desafios e 

problemas enfrentados, entre outras questões torna-se imprescindível para o monitoramento 

do Programa.  

                                                           
36

 Pesquisas tem apontado a falta de qualificação profissional de monitores do Programa Mais Educação. Parente 

e Azevedo (2011), por exemplo, tendo como campo empírico o município de Itabaiana/SE constataram que 

apenas 33% dos monitores desse município tinham formação relacionada a oficina ministrada. 
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Além da aplicação de questionários, outro momento que proporciona a obtenção de 

dados, de forma não estruturada, sobre a implementação do PME são as reuniões, realizadas 

pelo setor, onde esses gestores expõem suas dúvidas, dificuldades e problemas do dia-a-dia.  

Após a obtenção é necessário organizar e preparar a informação para que essa, 

posteriormente, seja distribuída e utilizada. A seguir, descrevemos procedimentos de 

tratamento da informação observados na Coordenação Estadual do PME. 

 

 

7.3 TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES  

  

 

O tratamento envolve a adaptação da informação aos requisitos dos usuários e a 

classificação temática da informação, constituem-se tarefas de tratamento, ainda, processos de 

organização, formatação, estruturação, análise e síntese. A organização também deve 

preocupar-se constantemente com a forma como as informações são apresentadas, a 

adequação do estilo, adaptação da linguagem, contextualização e condensação são técnicas 

que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade da informação fazendo com que os 

usuários percebam o seu valor. 

Na Coordenação Estadual do PME, o tratamento da informação depende da 

necessidade informacional que se pretende atender. A figura abaixo sintetiza algumas 

situações de tratamento e apresentação de informações observadas na pesquisa de campo: 
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Figura 11 - Tratamento das informações no setor 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas observações em campo. 

 

 

O tratamento das informações, como observamos durante as visitas na SEED, se refere 

a um atendimento de necessidades imediatas. Ainda é incipiente, no setor da Coordenação 

Estadual, um tratamento estratégico da informação que permitisse o acompanhamento da 

implementação do Programa, embasar processos de tomada de decisões, antever a solicitação 
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de demandas de setores hierárquicos superiores ou até mesmo de setores externos à 

organização. 

A seguir apresentamos dois registros de observações realizadas em campo que 

ilustram a forma como as informações são tratadas no setor. Como dados a exemplo do tempo 

de permanência de determinadas escolas no PME não estavam sendo tratados 

sistematicamente, se fazia necessário um levantamento imediato, como mostra o seguinte 

caso, registrado no diário de campo da pesquisa. 

 

 

Diante da chegada de pesquisadoras da Fundação Joaquim Nabuco, 

responsável por uma pesquisa a respeito do PME, a Coordenação Estadual 

precisava indicar escolas para serem visitadas. Por isso, o Coordenador 

Estadual solicitou a Técnica B uma lista com 10 escolas da capital que 

desenvolvem há mais tempo as atividades do Programa para informar a 

referida fundação. Esse tipo de informação ainda não estava sistematizada, a 

servidora afirmou que faria o levantamento desse dado e entregaria no dia 

seguinte, visto que naquele momento estava atendendo a uma coordenadora 

(Anotação no diário de campo, Segunda-feira, 14 de abril de 2014 , pesquisa 

da autora). 

 

 

Notamos, nas observações em campo, uma tentativa de sistematização das 

informações do Programa desde a sua implementação, mas as constantes ligações recebidas 

pelo setor e atendimentos presenciais realizados, além das demandas técnico-administrativas 

emperravam esse tipo de trabalho   

 

 

A Técnica A está fazendo um levantamento de quantas escolas novas 

aderiram a cada ano, conforme ela o objetivo é fazer um mural com as 

informações do Programa, ela disse que é preciso ter esses dados, pois às 

vezes a Secretária pede e como as informações não estão tabuladas os dados 

cedidos podem estar incorretos. Essa servidora ao terminar o levantamento 

declarou que em 2009 19 escolas novas aderiram ao PME, em 2010 apenas 7 

escolas novas entraram no Programa, em 2011 31 escolas novas e em 2012 

foram 118 escolas novas. A intenção dela é montar uma tabela com os 

nomes das escolas ano de adesão e recadastramentos, ela disse que é 

importante trabalhar esses dados, pois se alguém fizer alguma pergunta ela 

saberá responder ‘tem perguntas que se me fizerem sobre o programa que eu 

não vou saber responder’ disse ela. Mas ligações telefônicas a serem 

atendidas pelo setor impediram a finalização do trabalho (Anotação no diário 

de campo, Terça-feira, dia 30 de setembro de 2014, pesquisa da autora). 
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Ressalta-se que a gestão da política pública exige transparência e agilidade no 

atendimento de demandas internas e externas da agência implementadora. Por isso, não basta 

receber, captar ou criar dados e informações de forma imediata. Essas devem ser também 

organizadas e preparadas para serem distribuídas e utilizadas conforme um planejamento 

estratégico.  

Diante das dificuldades de recursos financeiros e humanos da organização para 

otimizar o tratamento das informações, uma possível solução é a utilização de softwares 

públicos. No Brasil, as discussões em torno do conceito de software público tiveram início em 

1995, culminando nos anos 2000 com a criação do Portal de Software Público Brasileiro, 

criado com o intuito de melhorar a gestão pública no país, conforme Ramos (2013) esse portal 

 

[...] compartilha soluções desenvolvidas nos governos federal, estadual e 

municipal e também em universidades que podem ser úteis aos mais 

diferentes órgãos públicos e também à sociedade. Qualquer pessoa poderá 

ter acesso ao código-fonte dos softwares disponibilizados, mediante 

cadastramento no portal. A iniciativa é um trabalho conjunto da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 

Planejamento e a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) (RAMOS, 2013, p.18). 

 

Ainda segundo esse autor entre os benefícios observados no uso de softwares públicos 

estão a rapidez no armazenamento de informações, a agilidade no acesso as informações, a 

redução dos custos e a facilidade no uso desse tipo de sistema. 

No próximo tópico descrevemos como, atualmente, são armazenadas e classificadas as 

informações no setor. 

 

 

7.4 ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

A etapa de armazenamento garante que dados e informações sejam conservados, 

facilitando o acesso e práticas de uso e reuso na organização. Existe uma diversidade de 

mídias que podem ser utilizadas para se armazenar as informações a exemplo de bases de 

dados informatizadas, arquivos em meio magnético ou óptico, documentos em papel, dentre 

outras (BEAL, 2004). 
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As informações devem ser armazenadas de forma que ofereça rapidez e agilidade na 

busca pelo usuário, é necessária a realização de algumas tarefas básicas como a classificação e 

a codificação. 

A princípio é indispensável definir o que será arquivado e a sua contribuição para o 

desenvolvimento do trabalho e a organização interna do setor. Questionamos então aos 

integrantes da Coordenação Estadual quais dados e informações estavam armazenadas em 

pastas de arquivo de papel, como eram organizadas e com base em quais critérios  

 

[...] são todos os levantamentos que já são disponibilizados no próprio 

sistema né, então nas pastas relativo [sic] ao Programa né, além [...] da parte 

administrativa normal: ofícios emitidos, ofícios recebidos, nós temos é...ano 

a ano, escolas cadastradas né...é os consolidados das escolas relativo [sic] as 

atividades é...número de aluno é...recursos recebido [sic], né é...isso em uma 

pasta. Em outra a gente pode encontrar só parte financeira, como é... a partir 

da...das REXs né, das REXs financeira [...] do Programa, é...Basicamente é 

isso não é...os manuais são [...] organizados ano a ano também, manual, 

legislação, tudo pastas específica [sic] (Coordenador Estadual, 30 de 

dezembro de 2014). 

 

A Técnica B apontou os critérios utilizados no arquivamento  

 

Primeiro nós fazemos o arquivamento por ano. Depois, na maioria das vezes, 

a gente vai separando por polos, porque na Secretaria de Estado da Educação 

a gente tem as diretorias regionais de educação então sempre a gente vai 

tentando separar DEA, DRE 1, DRE 2, DRE 3, DRE 4, 5, 6,7,  8 e  9 [...] 

(Técnica B, 29 de dezembro de 2014). 

 

 

Descrevemos abaixo a organização das pastas existentes no arquivo do setor (armário 

de aço com quatro gavetas organizadas por ano 2011, 2012, 2013,2014), o Quadro 19 se 

refere ao ano de 2014: 

 

 

Quadro 19 - Pastas existentes no arquivo do setor no ano de 2014 

 

Pasta s/n REX 2014 

Pasta s/n Planejamento das Ações/2014 

Pasta s/n 2014 – Merendeiras Quadro geral de Necessidades Merendeiras/Programa 

Mais Educação 

Pasta s/n: Plano de alteração do kit para o Programa Mais Educação 2014 

Pasta s/ n: Ofícios Recebidos – Ano 2014 Programa Mais Educação/Educação Integral 

Pasta s/ n: Ofícios Expedidos 2014 

Pasta s/n: Comunicação Interna/2014 CI Programa Mais Educação  

Pasta s/n Ofícios/CI Ano: 2014 



121 

IV Encontro Sergipano do Programa Mais Educação/Educação Integral 

Pasta s/ n: Relatórios das Escolas Estaduais com o Programa Mais Educação – Ano 

2014 

Pasta s/ n: Listas – Reuniões do Programa Mais Educação Ano 2014 

Pasta s/n II Capacitação para coordenadores do Programa Mais Educação 

Pasta nº 6: Curriculum Monitores 2012/2013 

Pasta s/n Diagnóstico Pedagógico 2014 

Pasta s/n Manual Operacional de Educação Integral Ano 2013 

Pasta nº 13: Frequências 2012-2013-2014 

Pasta s/ n Frequência Ano 2014 Programa Mais Educação 

Pasta: 2º Etapa – Aracaju Formação do Ministério dos Esportes/Aracaju 

 Atividade: “Esporte na Escola: Atletismo e suas múltiplas vivências esportivas” 25 e 

26 novembro/2014 CQP 

Pasta s/n listagem das conf. do usuário da impressora 
 

Fonte: Pesquisa da autora. 

 

Como explicitado no quadro a classificação dos documentos no setor segue um critério 

funcional, ou seja, é orientada pelas funções/atividades realizadas durante o ano.  A 

codificação, não foi observada nas pastas referentes ao ano de 2014, a existência de um 

padrão, algumas pastas estão numeradas outras não.   

No que diz respeito à organização do arquivo uma das técnicas entrevistadas chamou a 

atenção para o fato dos integrantes da equipe desconhecerem procedimentos técnicos de 

classificação de documentos 

  

[...] a questão de arquivo como a gente não tem um técnico administrativo a 

gente vai trabalhando dentro das nossas possibilidades ou daquilo que a 

gente consegue fazer, porque como aqui todo mundo é pedagogo, a gente 

não tem a noção do que é fazer um arquivo, [...] então...dentro das 

possibilidades da gente, a gente vai fazendo, vai arquivando, o que é que [...] 

vai  sendo executado, mas a gente não tem... na minha opinião, a gente não 

tem uma organização administrativa de arquivo, a gente tem uma... a gente 

tem um arquivo, mas se eu lhe disser...que tem um arquivamento de gaveta 

ali...tem como se buscar porque a gente sabe o que é do 13, 12, 13, 14 agora 

buscar o que é de antes, de gestões anteriores a gente não tem. Porque isso 

nunca foi feito, às vezes os dados dificultam até pra ser buscados por conta 

disso (Técnica A, 06 de janeiro de 2015). 

 

 

Essa fala levanta uma discussão sobre o perfil do profissional que atua na gestão de 

programas e políticas públicas e a necessidade de investimento, por parte da administração 

pública estadual, na oferta de cursos direcionados à formação desses atores para a realização 

de tarefas de caráter técnico-administrativas, instrumentalizando-os para que esses possam 

realizar com eficácia as suas ações. 
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Além dos documentos impressos, existe no setor o armazenamento de documentos no 

formato eletrônico. Quando questionado sobre quais informações são guardadas em arquivos 

de computador o Coordenador Estadual declarou 

 

temos todos os tipos de informação no computador né, desde levantamentos 

é... periódicos [...] até do tipo de documentação, manuais, é...registro 

fotográfico é... nós temos isso disponibilizado, agora não de forma 

organizada. Digamos assim, [...]  a gente pode chegar no...aqui numa pasta 

2014 e encontrar tudo isso tá, agora não definindo os dados x estão assim, os 

dados estão assim, mas é...normalmente ofícios, é... dados, levantamentos, 

registro fotográfico, vídeo, encontra-se numa pasta do ano aqui no 

computador tá [...] (Coordenador Estadual, 30 de dezembro de 2014). 

 

  

Como destacado pelo Coordenador o setor não possui um banco de dados 

informatizado que apresente de forma organizada os documentos utilizados pelos integrantes 

da equipe na realização de suas tarefas. Cabe ressaltar, ainda, que o armazenamento em 

sistemas computadorizados além de permitir maior eficiência na realização das ações, oferece 

maior capacidade de armazenamento, ocupando menos espaço. 

No entanto, a criação de um banco de dados informatizado exige, além da 

disponibilidade de pessoas que o alimente, a existência de máquinas que possibilitem a 

inserção e manipulação desses dados de forma rápida e eficiente. A fim de identificar as 

possibilidades de um tratamento e armazenamento de informações, no formato eletrônico, 

pela Coordenação Estadual questionamos sobre a quantidade e a qualidade dos computadores 

existentes no setor.   

No que diz respeito à quantidade os entrevistados declararam que esses são 

insuficientes, apenas dois computadores funcionam, para uma equipe de quatro pessoas. 

Como também foi apontada nas falas a necessidade de aquisição de novos computadores, 

visto a baixa capacidade de processamento das máquinas existentes, em decorrência, talvez, 

do longo período em que estão em uso.   

A qualidade dos equipamentos existentes pode ter influência direta na realização de 

uma das principais etapas do processo de gestão da informação, a distribuição.  
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7.5 DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 
  

Por meio da distribuição é possível fazer com que a informação chegue àqueles que 

dela necessita.  Como já destacado nesse trabalho a melhor forma de se distribuir a 

informação é utilizando um sistema que, por um lado, forneça determinados tipos de 

informação ao usuário e, por outro, permita que esse faça buscas quando tiver precisão e/ou 

interesse (BEAL, 2004). A seguir, apresentamos a sistematização dos meios/canais de 

informação utilizados pelo MEC e pela SEED para distribuir informação. 

  

7.5.1 Canais de informação utilizados pelo MEC 

  

 

Como aponta a literatura científica, no campo das políticas públicas, um dos fatores 

que interferem na implementação são as dificuldades de comunicação entre as agências 

implementadoras. Deste modo, procuramos sistematizar os canais de informação utilizados 

pelo MEC apontando as percepções dos integrantes da equipe da Coordenação Estadual 

quanto à efetividade de tais meios/canais. 

 

 

Quadro 20 - Os Meios/Canais de informação ofertados pelo MEC na percepção da equipe da 

Coordenação Estadual do PME 

 

Meio/Canal Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Site ●Oferece informações pertinentes, 

principalmente na época de cadastramento; 

● Informação direta, em tempo real. Tem 

apresentado informações, todas as que são 

necessárias; 

●Demora na atualização das 

informações; 

●Basicamente é o manual. 

Webconferência ●Excelente, tira muitas dúvidas; 

● Na qualidade de conteúdo, na maioria das 

vezes é satisfatória com relação a sanar 

dúvidas; 

●Atinge um número maior de pessoas; 

●Disponibilização da gravação da 

webconferência no site. 

 

 

●Problema na transmissão tanto 

do transmissor como do receptor; 

●Não esclarece muita coisa, fala o 

básico e o que é falado não atinge 

as reais dúvidas ou a real situação 

de cada estado; 

● Perguntas enviadas pela 

coordenação estadual não são 

respondidas quando a 

webconferência está no ar e nem 

por e-mail. 

●Coordenação Estadual não é 

comunicada sobre a 

Webconferência com 
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antecedência. 

Atendimento por 

telefone 

●Assim que o atendimento é realizado todo 

o mecanismo é facilitado. 

●Dificuldade de falar com pessoas 

do MEC; 

●Rotatividade de pessoas 

responsáveis pelo atendimento por 

telefone faz com que muitas vezes 

as dúvidas não sejam esclarecidas. 

Atendimento por 

e-mail 

●Alguns e-mails encaminhados são 

prontamente respondidos.  

●Demora na resposta, 

principalmente, quando enviados 

casos atípicos; 

●Às vezes é um retorno mais 

demorado; 

●Muito difícil a resposta por e-

mail, principalmente, as pessoas 

chaves do MEC, muito difícil 

responder no e-mail. 

Ofícios Não existe falha nessa parte da 

comunicação 

 

 
Fonte: Pesquisa da autora. 

 

Como apresentado, são diversas e até dissonantes, as percepções dos atores sobre os 

canais de transmissão de informação utilizados pelo MEC. O Coordenador Estadual se 

posicionou sobre os meios de comunicação da seguinte forma:  

 

O site é uma informação direta, em tempo real. Tem apresentado 

informações todas as que são necessárias é...dentro de um padrão normal né 

de execução do programa. Então o site do MEC [...]  tem todas as legislações 

disponíveis, tem todos os manuais disponíveis, o site do PME tem todos os 

sites...os manuais  disponíveis, tem normalmente um banco de dúvidas 

disponível também, então ele [...] é uma fonte de consulta direta né sem 

intermediação ok? Esse é o principal né. É...Os outros contatos que a gente 

tem de imediato é via telefone, via telefone com o MEC às vezes a gente 

consegue tirar dúvida diretamente via telefone, um outro [...] que a gente 

consegue às vezes é um mais demorado o retorno é o e-mail né, o e-mail 

também a gente consegue ter esse contato e tirar essas dúvidas com relação a 

execução do programa não tão eficiente quanto é...é... o site né, consulta no 

site e o telefone desde quando o e-mail às vezes é a questão operacional o 

servidor responsável por aquela informação receber né do e-mail principal 

do MEC esse e-mail e responder para [...] o solicitante (Coordenador 

Estadual, 30 de dezembro de 2014). 

 

 

Já a Técnica A apresentou a seguinte percepção quanto a esses canais de informação. 

 

[a página do PME no site do MEC] Ela é média, o que tá lá [...] tá no manual 

basicamente é o manual você tem...geralmente você vai ter que buscar o...o 

0800 ou os próprios números do...do MEC que devido a rotatividade de 

pessoas muitas vezes não conseguem tirar suas dúvidas deixa até às vezes 
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mais dúvidas. [o atendimento por telefone] É muito complicado, [...] as 

informações às vezes são meio que distorcidas eles tem sempre uma resposta 

que eu até brinco é...é... supõe-se [...] Supõe-se, supõe-se e a gente não pode 

supor lei né, a gente não pode supor manual porque se a gente usar de forma 

errada depois a gente responde pelo erro, a gente enquanto coordenação não, 

agora o gestor que...que lida com...que gerencia recurso.[o atendimento por 

e-mail] Péssimo, é muito difícil eles reponderem o e-mail, principalmente, as 

pessoas chaves de lá, muito difícil responder no e-mail (Técnica A, 06 de 

janeiro de 2015). 

 

As observações em campo permitiram criar alguns cenários sobre a comunicação 

estabelecida entre MEC-SEED e SEED-MEC. O primeiro quadro ilustra desarmonias na 

transmissão de informações relevantes para o desenvolvimento do Programa: 

 

Quadro 21 - Transmissão de informações entre MEC/Demais Ministérios - SEED 

Data Canal de informação utilizado pelo 

MEC/Demais Ministérios 

Observação 

22/02/ 2014 Portal A Técnica A recebeu um telefonema de 

uma escola que estava com dúvidas 

sobre a inscrição no programa Esporte na 

Escola. Ela informou que as inscrições já 

haviam sido encerradas. No entanto, 

conforme a escola o sistema estava 

aberto para adesões. A Técnica 

comentou que não havia recebido 

nenhum tipo de comunicado do 

Ministério do Esporte sobre a 

prorrogação das inscrições.  

22/04/ 2014 E-mail Uma escola da rede telefonou para o 

setor PME/SEED informando que havia 

recebido um e-mail do MEC com 

informações sobre o 

cadastramento/recadastramento. Esse e-

mail, ainda, não foi recebido pela equipe 

do Programa Mais Educação da SEED. 

Conforme a Técnica A, no e-mail 

informava que as escolas já poderiam ser 

cadastradas no Programa e que esse 

cadastramento seria realizado via PDDE 

Interativo. 

15/09/ 2014 E-mail Haverá uma capacitação em Recife para 

gestores das secretarias de educação com 

início na quarta-feira (17/09), até o 

momento a Técnica A não recebeu 

nenhum e-mail com a confirmação sobre 

a sua inscrição no evento. Ela enviou um 

e-mail para o MEC que respondeu 

dizendo que ainda hoje eles estão 
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providenciando o envio dessas 

informações. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em anotações no diário de campo. 

 

Cabe reforçar, que a implementação de uma política pública é o momento em que a 

ideia da política transforma-se em resultados efetivos, é preciso que os atores 

implementadores tenham clareza sobre a forma como o trabalho deverá ser desenvolvido. 

Nesse sentido, tornam-se imprescindíveis as redes de comunicação instituídas nas agências 

implementadoras, uma comunicação eficiente contribui para o alcance de melhores resultados 

e comprometimento com os prazos estabelecidos para a entrega de documentos e realização 

de serviços. 

No tocante a comunicação estabelecida entre SEED – MEC observou-se que a 

maioria dos contatos realizados foi por telefone. Os assuntos tratados referiam-se, por 

exemplo, a erros no registro de uma ação no sistema, ou dúvidas sobre aplicação de recursos. 

Como ilustra o registro abaixo 

 
A Técnica A telefonou para o MEC para saber informações sobre o porquê 

da ação Relação Escola e Comunidade, selecionada por algumas escolas da 

rede, está aparecendo no sistema como se as escolas não a tivessem 

selecionado. Cabe ressaltar que para fazer esse telefonema para Brasília ela 

precisou ir para outro setor, pois às vezes esse tipo de chamada não consegue 

ser completada da sala do PME. Inicialmente a pessoa que atendeu disse que 

a responsável por prestar esse esclarecimento estava fazendo um 

atendimento e que depois retornaria o telefonema, a técnica do PME/ SEED 

informou o telefone da sala do Mais Educação e o seu telefone particular. 

Depois de alguns minutos a técnica do MEC ligou e disse que outras pessoas 

já haviam reclamado o mesmo problema, e que iria entrar em contato com a 

pessoa responsável pelo sistema.  Depois de mais alguns minutos a técnica 

do MEC ligou novamente para a SEED perguntando se ela tinha certeza que 

as escolas aderiram a ação Relação Escola e Comunidade, por que também 

lá no MEC ela não estava conseguindo visualizar se as escolas da rede 

estadual aderiram a esse programa. A Técnica A respondeu que sim e que 

inclusive ela mesma havia feito o cadastro desse programa com escolas lá na 

SEED. Após esse último contato, nesse dia a atendente do MEC não 

retornou mais (Anotação no diário de campo, Quinta-feira, 03 de julho de 

2014, pesquisa da autora). 

 
 

 

Cabe destacar, que em webconferências a Coordenação Nacional do PME enfatizava 

a melhora nos atendimentos prestados. Constata-se na fala da Diretora de Currículos e 

Educação Integral Clarice Salete Traversini na 46ª Webconferência do Mais Educação 

realizada no dia 13 de agosto de 2014 
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[...] hoje nós conseguimos é...dezessete pessoas que estão conosco então a 

nossa condição de atendimento pra vocês melhorou bastante, vocês 

podem ver  que... os e-mails, os questionamentos estão sendo respondidos 

com mais rapidez, agora nós estamos com uma equipe que se apropriou 

das informações [...] (46º Webconferência do Mais Educação, 13 de ago. de 

2014, grifos nossos). 

 

  

As expressões destacadas indicam que a Coordenação Nacional reconhecia a 

necessidade de ofertar canais de comunicação eficientes e acessíveis e com profissionais 

melhor qualificados. O escopo desse trabalho, no entanto, não permite a realização de uma 

análise mais detalhada sobre a qualidade dos canais de comunicação ofertados pelo MEC para 

apoiar a gestão das políticas educacionais, o que nos propomos foi descrever os canais 

existentes e apresentar as percepções de usuários, em específico, da Coordenação Estadual do 

PME sobre esses canais.  

 

 

7.5.2 Canais de Informação utilizados pela SEED 

 

  

Os meios utilizados pela Coordenação Estadual/SEED para disseminar informações 

são, basicamente, três: correio eletrônico/e-mail, telefone e reuniões. A seguir apresentamos a 

percepção da equipe da Coordenação Estadual sobre as vantagens e desvantagens na 

utilização desses meios: 

 

Quadro 22 - Os meios/canais de informação utilizados pela SEED na percepção dos 

integrantes da Coordenação Estadual 

 

Meio/Canal Vantagens Desvantagens 

Correio Eletrônico/E-

mail 

Informação fica registrada ●Mudanças do usuário; 

●Não abertura da caixa de 

e-mail por parte de alguns 

gestores; 

●Falta de internet em 

escolas. 

Telefone Agilidade no 

contato/informação chega 

mais rápido 

● No contato verbal a 

informação pode ser um 

pouco deturpada; 

●Telefone da escola 

quebrado; 

●Mudança de número 

Reuniões/Atendimento 

presencial  

Contato direto ●Ausência de pessoas 

convidadas (gestores de 
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escolas, coordenadores do 

programa na 

escola/professores 

comunitários, 

coordenadores municipais 

do Programa). 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

  

A Coordenação Estadual distribui informações sobre reuniões, eventos realizados, 

cadastramento/recadastramento, etc. por meio do endereço eletrônico 

maiseducacao@seed.se.gov.br. O contato por telefone é complementar ao atendimento 

realizado por e-mail, como ressalta a Técnica A 

 

 

[...] a gente usa o e-mail, além de mandar o e-mail, a gente ainda liga, se é 

uma reunião a gente manda [...] um e-mail oficial da reunião e a gente ainda 

liga pra reforçar que aquele e-mail foi mandado, e ainda confirma a reunião. 

A gente faz duas...duas coisas do mesmo jeito como se uma não tivesse sido 

feita [...]Pra ver se funciona né? (Técnica A, 06 de janeiro de 2014). 

 

 

O relato da entrevistada nos permite trazer para o centro da análise, mais uma vez, a 

questão do comportamento daqueles responsáveis por implementar diretamente o Programa 

no espaço escolar. Tanto o comportamento relacionado à busca e uso da informação quanto ao 

entendimento que esses atores têm sobre a Programa e as formas de implementá-lo. No 

primeiro caso, Choo (2003) nos ajuda a compreender que a experiência humana de busca e 

uso da informação está relacionada a necessidades cognitivas, reações emocionais e as 

condições do ambiente de trabalho que determinam a utilidade da informação. Ao voltar o 

olhar para o comportamento desses atores na implementação do Programa recorremos a 

Lipsky (1980 apud Lotta, 2010, p.35) quando esse chama atenção para a necessidade de 

compreender a forma como esses atores usam da discricionariedade ao colocarem em prática 

suas ações e interações na implementação do programa ou política pública. 

No ano de 2014, de acordo com as listas de presença localizadas no arquivo do setor 

foram realizadas vinte e quatro (24) reuniões, o Quadro 23 explicita o público-alvo, pauta e 

número de participantes: 

 

 

mailto:maiseducacao@seed.se.gov.br
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Quadro 23 - Reuniões realizadas pelo setor no ano de 2014 

Público-alvo Pauta Data Participantes 

Diretores e 

Coordenadores das 

diretorias regionais  

Informes: renovação do Comitê 2014; 

devolução de recursos financeiros; relação 

das escolas estaduais cadastradas e 

recadastradas no Programa Mais Educação 

situação da REX; Escolas Estaduais 

encaminharem ofícios informando o início 

das atividades do programa, planejamento 

pedagógico, plano financeiro e se vão ofertar 

almoço e lanche para os alunos; curso 

APOGEU. 

Pauta: Orientações sobre o manual do 

Programa Mais Educação; data: 03/01/2014 

início das oficinas do Programa Mais 

Educação nas escolas estaduais, esporte na 

escola, o que ocorrer. 

23/01/14 6 

Gestores da DEA Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

04/02/14 35 

Gestores da DRE’3  Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, parte financeira e da oficina 

esporte na escola. 

06/02/14 13 

Gestores da DRE’2 Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

06/02/14 18 

 

Gestores da DRE’1,  Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

 6 

Gestores da DRE’4 Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

10/02/14 9 

Gestores da DRE’8 Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

10/02/14 35 

Gestores da DRE’7 Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

13/02/14 17 

Gestores da DRE’6 Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

13/02/14 18 

Coordenadores 

Municipais 

Apresentação do Programa, da parte 

pedagógica, financeira e da oficina esporte 

na escola. 

10/03/14 56 

Coordenadores do 

Programa Mais 

Educação  

Palestra motivacional, apresentação a 

educação integral na escola pública, palestra 

vivência de um coordenador, palestra o papel 

do coordenador no desenvolvimento do 

macrocampo: “Acompanhamento 

10/04/14 80 
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Pedagógico”, apresentação dos instrumentais 

pedagógicos no acompanhamento 

pedagógico na escola. 

Diretores e 

coordenadores do 

Programa Mais 

Educação 

DEA/DRE’8  

Cadastro 2014. 08/05/14 42 

Gestores e 

coordenadores 

estaduais do PME – 

DRE’1  

Cadastro 2014. 12/05/14 18 

Gestores da DRE’2 Cadastro 2014. 13/05/14 32 

Gestores da DRE’3 Cadastro 2014. 14/05/14 15 

Coordenadores do 

Programa Mais 

Educação nas escolas 

Oficina construindo um plano de ação 

pedagógico. 

15/05/14 27 

Gestores da DRE’4 Cadastro 2014. 16/05/14 6 

Diretores das escolas e 

a equipe do PME 

DRE’6 

Cadastro 2014. 19/05/14 18 

Gestores da DRE’7  Cadastro 2014. 20/05/14 6 

Gestores da DRE’9 Cadastro 2014. 21/05/14 8 

Coordenadores 

municipais do Mais 

Educação 

Cadastro 2014. 23/05/14   43 

Coordenadores do 

PME nas DRE’s e 

representantes de 

escolas estaduais  

_ 21/07/14 61 

Coordenadores 

municipais  

_ 28/07/14 63 

Representantes dos 

municípios  

IV Encontro Sergipano do PME. 18/08/14 43 

Total de Reuniões: 24 

Total de participantes: 675 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além dessas reuniões em que são disseminadas informações gerais sobre o 

Programa, são realizados anualmente os Encontros Sergipanos do Programa Mais Educação 

no formato de palestras e apresentações culturais. No ano de 2014 também foi realizado o I 

Encontro Pedagógico para monitores do Programa Mais Educação com a oferta de oficinas, 

relacionadas aos macrocampos, para os monitores interessados.  
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Ressalta-se, ainda, que são ofertados atendimentos presenciais, com pauta e 

agendamento prévio, para gestores, professores comunitários/coordenadores do PME nas 

escolas, coordenadores municipais e monitores de segunda-feira a quinta-feira das 7h às 13h e 

das 15h às 17h, e sexta-feira das 7h às 13h. 

O Gráfico 8 sistematiza os canais mais utilizados pelos atores implementores do PME 

para solicitar informações à Coordenação Estadual, conforme as observações realizadas em 

campo no período de fevereiro a dezembro de 2014. 

 

Gráfico 8 - Canais mais utilizados para solicitação de informações à Coordenação 

Estadual 

 

 

               Fonte: Elaborado pela autora com base nas observações. 

 

Como explicitado no Gráfico na maior parte dos atendimentos realizados pela 

Coordenação Estadual é utilizado como canal o telefone. Questionamos se o setor tem um 

controle sobre as informações prestadas. De acordo com o Coordenador Estadual 

 

Quando é via e-mail sim, via telefone não. Pelo menos a gente não montou 

é...um acompanhamento que seria interessante não é...que tivéssemos, mas a 

gente não...não tem essa estrutura ainda e essa possibilidade de é...digamos 

assim montar um registro  do acompanhamento telefônico que é muito maior 

do que o acompanhamento por e-mail, o acompanhamento escrito. O 

acompanhamento telefônico ele é diariamente e [...] frequente né, 

diariamente com muita frequência, então seria interessante que a gente 

tivesse um...um registro né do que tá, de [...]  quem tá nos solicitando uma 

informação, porque a gente teria ao final [...] do ano um levantamento né de 

cada escola [...], quantos contatos [...] efetuou que tipo de informação 

solicitou né... então isso a gente tem uma base porque a gente atende e a 

gente sabe mais ou menos quais são as informações que a escola nos solicita, 

mas não em registro, não há. Somente a parte de e-mail né (Coordenador 

Estadual, 30 de dezembro de 2014). 

 

 

Atendimento 

Presencial 

34% 

Atendimento 

por telefone 

64% 

Atendimento 

por E-mail 

2% 
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O registro das informações prestadas contribuiria, ainda, para um mapeamento 

daquelas informações que são comumente solicitadas pelos atores escolares no que diz 

respeito a implementação do PME. Desta forma, seria possível elaborar produtos de 

informação que se adéquam melhor as informações solicitadas. Na gestão da informação o 

desenvolvimento de serviços e produtos (boletins, folhetos, banco de dados, etc.) tem relação 

direta com a forma como as informações são obtidas, tratadas e armazenadas.  

Perguntamos ao Coordenador Estadual sobre a oferta de outros tipos de produtos ou 

serviços de informação além dos já relatados, ele informou que produtos, a exemplo, de 

boletins e folhetos não são ofertados pelo setor, lembrou, apenas, a entrega de um CD aos 

gestores que participaram das primeiras reuniões em 2014. Esse CD era composto pelos 

instrumentais (documentos para prestação de contas das atividades realizadas pelo monitor, 

documentos para elaboração do planejamento pedagógico, acompanhamento de alunos, entre 

outros). 

Outro canal muito utilizado por organizações para disseminar informações é o site. 

Sobre a oferta de informações atualizadas no site do PME o Coordenador Estadual declarou 

 

Não. O site do PME local né, da secretaria ele não está sendo atualizado é 

uma...uma  preocupação né para a coordenação né, é... essa questão de 

retomar o controle né...retomar o controle e...e...atualização, é [...] questão 

de definição de quadro de pessoal pra fazer isso, pra você ter um site 

atualizado, você precisa de pessoal disponível para isso né. Então nós não 

temos, por isso que o site não tem sido atualizado é... as informações sobre o 

PME atualizada tem saído no site geral da secretaria de estado da educação, 

o site do PME está desatualizado (Coordenador Estadual, 30 de dezembro de 

2014). 

 

 

Cabe ressaltar, que a rede mundial de computadores (internet) constitui-se o meio de 

comunicação que dissemina com maior rapidez e facilidade a informação. Desta forma, a 

revitalização do site com informações atualizadas, frequentemente, e alternativas de busca 

pelo usuário poderá contribuir para a otimização do tempo de trabalho no setor e, por 

conseguinte, para a gestão da política educacional. 

No entanto, não é possível desprezar a dimensão que assume o comportamento 

informacional dos indivíduos em relação à informação. Esse, diz respeito à forma como as 

pessoas buscam, utilizam e disseminam informações a partir da identificação de suas próprias 

necessidades informacionais (BEAL, 2004). 
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Logo, o gerenciamento da informação exige que tanto os usuários internos quanto os 

externos compreendam o valor da informação para o alcance dos objetivos da organização e, 

no caso dessa investigação, para a obtenção de resultados relevantes na execução do 

Programa. O tópico seguinte tratará, portanto, sobre o uso da informação pelos integrantes da 

Coordenação Estadual do PME. 

 

 

7.6  USO DA INFORMAÇÃO 

 

 

A informação é utilizada, conforme Choo (2003), para solucionar problemas, ajudar na 

tomada de decisão e criar significados. Nesse tópico, analisamos como são utilizadas as 

informações em prol da implementação do PME na rede estadual de ensino, enfatizando se e 

como as informações obtidas contribuíram na realização do trabalho e que demandas atendem 

as informações produzidas pelo setor. 

 

 

7.6.1 Uso das informações obtidas e coletadas 

 

 

O uso da informação tem como resultado a alteração no estado de conhecimento do 

indivíduo e da sua forma de agir. Essa atividade abrange a seleção e o processamento da 

informação, de forma que essa contribua para a resolução de um problema, auxilie na resposta 

a uma pergunta, no entendimento de uma situação ou na tomada de decisão (CHOO, 2003). 

Assim, quando questionamos se as informações obtidas ajudaram no desenvolvimento do 

trabalho no setor a Técnica A declarou 

 

Sim. Principalmente porque não era a minha área né, quando eu vim pro 

Programa eu vim pra trabalhar especificamente com o esporte na escola, na 

[...] parte do esporte do Programa aí já fui me envolvendo com o financeiro, 

com o pedagógico e hoje aqui eu acho que todo mundo faz tudo uns mais 

específicos pedagógicos, um mais específico financeiro e a parte esportiva 

que é minha, mas a gente termina tendo que saber tudo, um pouquinho de 

cada coisa (Técnica A, 06 de janeiro de 2014). 

 

 

De acordo com Choo (2003), o uso da informação é também influenciado pela forma 

como o indivíduo se relaciona com ela, essa ganha significado e propósito a depender dos 

arranjos cognitivos e emocionais das pessoas, como podemos observar na fala da Técnica B 
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Recursos (recebimento/aplicação) 

Cadastramento/Recadastramento 

[as informações obtidas] Contribuíram e contribuem só que eu sempre me 

sinto aprendiz, sempre estou em busca de algo novo. Então só o fato de eu 

fazer parte de uma equipe que luta para transformar deixar de ser programa, 

uma política de educação integral no futuro, pra mim eu me sinto na 

obrigação de cada dia correr mais, me apropriar de mais estudos, mais 

conhecimentos pra realmente compor essa equipe (Técnica B, 29 de 

dezembro de 2014). 

 

 

O uso da informação, portanto, pode proporcionar aos membros da organização a 

criação de significados comuns para determinada situação, a construção e troca de 

conhecimentos, bem como atuar na seleção de modelos de ação.  

Na realização do trabalho no setor constatou-se uma ampla utilização das fontes 

documentais, visto que, nos atendimentos prestados às escolas as informações 

recorrentemente solicitadas estão relacionadas aos recursos financeiros, 

cadastramento/recadastramento, operacionalização do Programa, informações cujas fontes 

são, primordialmente, os documentos oficiais (legislação e manual operacional). 

Apresentamos no Gráfico 9 os tipos de informações mais comunicadas pela equipe da 

Coordenação Estadual aos gestores escolares e professores comunitários, no período de 

fevereiro a dezembro de 2014, com base nas observações em campo. 

 

Gráfico 9 - Tipos de informações comunicadas pela equipe do PME/SEED 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

    

 

  

         Fonte: Elaborado pela autora com base nas observações realizadas. 
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Como explicitado no gráfico às questões relacionadas à gestão financeira dos recursos 

transferidos para as escolas ocupam a maior parte dos atendimentos realizados pela 

Coordenação Estadual. As dúvidas dos diretores no tocante à gestão dos recursos financeiros 

destinados ao PME permite o levantamento de reflexões acerca da necessidade da 

administração pública estadual ofertar cursos de formação continuada sobre essa temática, 

para que a aprendizagem sobre gestão financeira não se restrinja aos erros e acertos na prática 

profissional. 

Além da utilização das informações coletadas por meio de fontes documentais, 

perguntamos se as dúvidas enviadas para o MEC, FNDE e setores internos à SEED foram 

esclarecidas de modo que a equipe da Coordenação Estadual conseguiu realizar o seu 

trabalho. Sobre esse tema a Técnica A afirmou que as dúvidas que encaminha para setores 

internos da SEED, geralmente, são respondidas de forma satisfatória, quanto aos órgãos 

externos como MEC e FNDE ela declarou. 

 

[...] entrou uma parcela complementar, o que é essa parcela?...aí a gente liga 

pra lá ‘o que é essa parcela complementar?’. Porque eles depositaram, mas 

eles não mandam uma informação para a coordenação olhe a parcela 

complementar que estão...que está entrando para as escolas é isso, isso e 

isso, então a gente conseguiu descobrir que o recurso que tinha entrado nas 

escolas, não tinha entrado a parcela da relação escola e comunidade, nem do 

jovem de 15 a 18 anos aí liga pro MEC, o MEC entra em contato com o 

FNDE ‘Não, vai ser depositado uma parcela complementar’ só que essa 

parcela complementar seria só custeio aí me vem uma parcela de custeio e de 

capital aí você liga pra lá ‘entrou um capital e de que é o capital?’. ‘Não o 

capital é do Mais Educação, não é da escola e comunidade que a escola e 

comunidade não tem direito mais a capital e a outra parte de jovem de 18 

não é capital também é custeio’. Aí da onde é essa parte de capital? Aí 

ninguém sabe dizer... ‘não, é do Mais Educação’. Mas como é que um gestor 

vai usar um recurso que não sabe se é do serviço, se é do kit, a gente sabe 

que é capital é um bem permanente, mas também tem a situação você não 

pode dizer ao gestor gaste de qualquer jeito porque tem muita gente que 

gasta de qualquer jeito mesmo, age de má fé, são informações que às vezes 

eles...a gente liga com uma dúvida e [...]  termina ficando com duas, [...] 

então a gente trabalha na cautela, senta, como eu disse a você, senta olha a 

situação vê o que é que pode ser feito, se não puder ser feito deixa o recurso 

aplicado até que tenha uma explicação lógica ou que a gente dentro de uma 

lógica...lógica matemática que agora a gente vai trabalhar com a lógica do 

Programa o que é que pode ser feito pra não fazer nada errado (Técnica A, 

06 de janeiro de 2014). 

 

Mais uma vez aparece na fala dos entrevistados a dificuldade no acesso a informação 

sobre o financiamento e as normas para a aplicação dos recursos do Programa. Cabe ressaltar 

que o financiamento é condição sine quo non para a concretização das políticas públicas, sem 
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ele as políticas não se efetivam institucionalmente e com isso deixam de atender às demandas 

da sociedade, no caso do PME à demanda por uma educação em tempo integral cujo objetivo 

é melhorar a qualidade do ensino.  

No que diz respeito à gestão dos recursos informacionais perguntamos se a 

Coordenação Estadual do PME usa dados já existentes para formar um próprio banco de 

dados, conforme uma das técnicas entrevistadas  

 

Hoje a gente tem um banco de dados já bem, organizado que a gente fez 

agora em 2014, a questão de escolas que estão no Programa, quantas estão 

funcionando, quantas não estão, é...quais as maiores dificuldades [...] das 

escolas trabalhar [sic] mesmo com o Programa, então esses dados estão 

sendo  buscados, a gente já começou até a montar os gráficos (Técnica A, 06 

de janeiro de 2014). 

 

Segundo o Coordenador Estadual do PME com o levantamento desses dados sobre a 

execução do Programa a equipe pretende no futuro apresentar essas demandas ao secretário de 

educação. Cabe ressaltar, no entanto, a necessidade de que o levantamento dos dados, seu 

tratamento e apresentação venham acompanhados de um planejamento, a definição do que se 

pretende atingir é essencial para que as informações sejam realmente úteis no processo de 

tomada de decisão. 

 

 

7.6.2 Uso das informações criadas 
 

Como vimos, a Coordenação Estadual tem acesso a muitos dados sobre o PME: 

escolas cadastradas, atividades cadastradas, escolas que receberam recurso, escolas em 

restrição no FNDE, entre outros. Esses dados precisam passar por processos de filtragem, 

classificação e organização de forma que adquiram valor, significado e contexto. A Figura 12 

a seguir sistematiza formas de utilização da informação criada pelo setor: 

  



137 

 

 

Site do 

FNDE/PDDE 

Interativo 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

Necessidade de 

Informação 
Obtenção Tratamento e 

apresentação 

Distribuição Uso 

 

Escolas que ainda 

não aderiram ao 

PME e que não 

fizeram 

recadastramento 

no ano anterior. 

 

 

 

Plano de 

Atendimento 

Consolidado 

 

 

Organização e 

classificação em 

planilha 

eletrônica e 

impressa 

 

 

Público Interno 

(setor PME) 

Coordenadores 

do PME nas 

DRE's 

 

Envio de e-mail para 

escolas convidando 

para a reunião; 

Mobilizar escolas 

que ainda não 

aderiram ao 

Programa. 

 

Nº de escolas, nº 

de alunos, 

atividades das 

escolas 

cadastradas/reca-

dastradas em 2014 

que receberam 
recursos. 

 

 

 

Sistema PDDE 

Interativo 

 

 

Organização e 

classificação em 

planilha 

eletrônica e 

impressa 

 

 

Público Interno 

(setor PME); 

Público Externo 

do setor na 

SEED 

 

Acompanhamento 

da implementação 

do Programa nas 

escolas; 

Atender a 

solicitação externa 

(Gabinete da 

Secretária). 

 

Dados gerais do 

PME (DRE, 

município, alunos, 

investimento do 

governo federal de 

2011 a 2014) 

 

 

 

Plano de 

atendimento 

consolidado 

PDDE 

Interativo 

Site FNDE 
 

 

Organização e 

classificação em 

planilha 

eletrônica e 

impressa 

 

 

 

Gabinete da 

Secretária 

 

 

 

Atender solicitações 

da secretária de 

educação 

 

 
 

Escolas que 

receberam 

recurso 

 

 

Organização e 

classificação em 

planilha 

eletrônica e 

impressa 

 

 

 

 

Público Interno 

(setor PME) 

 

Acompanhamento 

do programa nas 

escolas; 

Autorização da 

liberação de 

dedicação exclusiva 

de professores 

comunitários. 

 

Situação das 

instituições de 

ensino 

participantes do 

PME no tocante a 

espaço físico, 

recursos humanos 

e materiais. 

 

 

Questionários 

 

 

Organização e 

classificação em 

planilha 

eletrônica e 

impressa 

 

 

Público Interno 

(setor PME); 

Gabinete da 

Secretária 

 

 

 

Atender solicitações 

da secretária de 

educação 

 

Figura 12 - Uso das informações criadas pela Coordenação Estadual do PME 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas observações. 
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No setor, como observado, a informação produzida é utilizada, basicamente, para 

atender tarefas operacionais ou demandas externas. Constatou-se que ainda é incipiente o uso 

da informação de forma que proporcione planejamento, estratégias de ação e tomada de 

decisão, que poderão resultar em inovações no Programa ou propor estratégias para reduzir os 

problemas observados. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo propôs a análise da gestão da informação na Secretaria de Estado da 

Educação de Sergipe (SEED) em prol da implementação do Programa Mais Educação (PME).  

Partimos do princípio, de que uma implementação bem sucedida depende, entre outros 

fatores, da forma como são geridas as informações. Por isso escolhemos realizar a pesquisa 

sobre a equipe responsável por coordenar a implementação do Programa Mais Educação na 

rede estadual de ensino de Sergipe. 

Procuramos compreender, nesse estudo de caso de natureza qualitativa, o contexto da 

implementação de uma dada política educacional por meio das percepções, desafios e práticas 

dos atores, em específico, no que se refere à gestão dos recursos informacionais. Com base 

em modelos de gestão da informação sistematizamos as fontes, tipos e canais de informação e 

analisamos como esses atores tratam e usam as informações obtidas, coletas e/ou criadas. 

Realizamos observações diretas, análise documental e entrevistas semiestruturadas com os 

quatro integrantes que compõe a equipe da SEED. 

No tocante as fontes de informação, sistematizamos os dados coletados utilizando a 

usual classificação das fontes em formais e informais, externas e internas. Constatamos que as 

fontes formais externas mais utilizadas foram, sobretudo, os documentos oficiais (manual 

operacional, legislação, planos de atendimento das escolas e relação das unidades executoras). 

Já como fontes formais internas estão os documentos produzidos pela própria equipe do PME, 

a exemplo de planilhas com levantamentos de escolas que receberam recursos, municípios 

participantes, número de escolas, número de alunos atendidos, escolas que ainda não aderiram 

ao Programa, entre outras. 

Entre as fontes informais externas estão os seminários e contatos via e-mail e telefone, 

principalmente, com o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Com menor frequência, aparece a comunicação com outras secretariais estaduais 

de educação do país. 

No que diz respeito à relação entre secretaria estadual e secretarias municipais 

constatou-se o protagonismo da SEED como fonte de informações desses municípios. Já com 

relação à obtenção de informações e cooperação entre SEED e demais secretarias estaduais, a 

exemplo da Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura e Secretaria de Assistência Social 

observou-se a precariedade dessa interlocução, contrariando a perspectiva da 

intersetorialidade das ações propostas pelo PME.  Como fontes externas figuram, ainda, as 
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reuniões ou questionários aplicados aos gestores escolares e coordenadores do Programa/ 

professores comunitários. 

Dentre as fontes informais internas, destacam-se os setores de prestação de contas e o 

departamento de educação da Secretaria de Estado da Educação. 

No que diz respeito aos tipos de informações obtidas foram apontadas as questões 

relacionadas ao cadastramento/recadastramento, aplicação de recursos, mas principalmente, 

informações sobre o repasse de verbas para as instituições de ensino. Dentre as informações 

coletadas, geralmente, por meio de questionários e relatórios, estão as questões relacionadas à 

execução do PME, pontos positivos e problemas na implementação do Programa nas escolas 

da rede. 

A disseminação das informações entre MEC e SEED ocorreu, principalmente, por 

meio de canais como site, webconferência, atendimento por telefone e atendimento por e-

mail. Já os canais mais utilizados pela SEED para distribuir informação foram correio 

eletrônico/e-mail, telefone e reuniões/atendimento presencial. 

Após sistematizar as fontes, tipos e canais de informação partimos para a descrição e 

análise do tratamento e do uso da informação no setor. Na etapa de tratamento das 

informações foram realizadas atividades de análise, síntese, organização e classificação, após 

o tratamento as informações são apresentadas, geralmente, em forma de planilhas. Essas são 

arquivadas em pastas de arquivo de papel e no computador. 

Quanto ao uso da informação, notou-se a sua utilização, principalmente, para a 

realização de ações no nível técnico ou operacional.  Conforme os entrevistados, as 

informações obtidas foram úteis para a realização do trabalho, no entanto questionou-se a 

objetividade e a precisão das informações relacionadas, principalmente, no tocante ao repasse 

de recursos financeiros. 

Descritos os dados coletados, cabe agora a realização de algumas análises gerais e 

reflexões sobre as questões observadas nessa pesquisa. 

A gestão da informação, como vimos, tem como principal função apoiar a organização 

no desenvolvimento de suas atividades, na formulação de estratégias que orientem as suas 

ações e, principalmente, no processo decisório. 

Nessa pesquisa, observamos as atividades realizadas e identificamos as necessidades 

informacionais para a sua execução. Nesse contexto, pudemos confirmar um fato já apontado 

em pesquisas anteriores (PIRES, 2011) - a ênfase que é dada às tarefas tático-gerenciais -, ou 

seja, esses atores exercem, primordialmente, a função de implementar em sua área de atuação 

as estratégias e políticas definidas por gestores do alto escalão. 
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Constatamos que é incipiente a atuação política desses atores, por exemplo, na 

realização de articulações com outras secretarias, negociações e barganhas com gestores da 

política no âmbito federal, dentre outras ações que poderiam incitar um repensar na definição 

ou reformulação das diretrizes e estratégias de ação do Programa. Cabe ressaltar, no entanto, 

que o próprio desenho administrativo do PME prevê a articulação institucional entre as 

diferentes instâncias participantes de forma a estimular a construção de propostas para o 

aprimoramento do Programa.  

A ausência de um planejamento estratégico, ou seja, em que são definidos objetivos, 

estratégias e metas, relacionadas à implementação do PME e/ou ao fortalecimento da 

educação integral no estado, inibe um olhar analítico, sistematizado, às informações coletadas 

ou produzidas pelo setor.  

Registra-se que o Programa Mais Educação é uma política de governo, isto é, seu 

tempo de atuação depende do gestor que está no poder, mas a educação em tempo integral é 

lei, conforme o Plano Nacional de Educação, o que obriga cada rede de ensino a mover 

esforços em prol da ampliação da jornada escolar. Cabe destacar que Sergipe ainda não possui 

um Plano Estadual de Educação, mas a ampliação da oferta da matrícula em tempo integral já 

é apontada pelo diretor do departamento de educação da SEED como um dos maiores 

desafios da rede (fazemos referência à entrevista concedida pelo diretor Manuel Alves do 

Prado Neto, no dia 25 de setembro de 2014 ao Portal Infonet). O que nos permite, mais uma 

vez, assinalar a relevância que assume a gestão da informação nesse processo.  

O acesso a informações como números de alunos atualmente atendidos, número de 

profissionais existentes e necessitados, infraestrutura das instituições de ensino, qualificação 

dos profissionais para o atendimento em tempo integral, entre outras questões que 

subsidiariam o planejamento educacional no estado. 

No que diz respeito ao tratamento da informação, verificamos que esse é voltado para 

a realização de tarefas rotineiras ou para atender necessidades informacionais imediatas, seja 

dos profissionais que ali atuam ou de setores hierárquicos superiores da secretaria. 

Constatamos, ainda, a necessidade de investimento em equipamentos que permita a 

otimização do trabalho no setor facilitando, principalmente, o tratamento dos dados coletados 

ou criados. Como também da criação de canais que permitam uma disseminação mais rápida e 

frequente da informação, como por exemplo, a revitalização do site do Programa. 

Quanto à comunicação estabelecida entre Coordenação Estadual - Escolas e 

Coordenação Estadual – Órgãos federais (MEC, FNDE, demais ministérios), chama a atenção 

no primeiro caso os limites impostos pelo comportamento informacional dos atores que 
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executam as ações do PME no âmbito escolar, isto é, a forma como esses buscam, usam, 

alteram, trocam ou acumulam informações nem sempre contribui para a qualidade do fluxo 

informacional na implementação do Programa. No segundo caso, constatamos dissonâncias 

quanto à disseminação de informações relacionadas, principalmente, ao financiamento do 

Programa.  Diante disso, faz-se plausível refletir: Problemas como os observados na 

implementação do PME, de repasse de verba, é decorrente da escassez de recursos ou estamos 

diante de planejamentos orçamentários inadequados que emperram e inviabilizam a 

implementação de políticas públicas? 

Esse assunto se torna mais relevante ainda quando relembramos que a literatura 

científica sobre a questão da aplicação de recursos públicos na execução de programas e 

políticas públicas aponta que é no âmbito das reservas orçamentárias, dos planos econômicos 

e financeiros que são previstas e autorizadas às despesas para a implementação de políticas, 

como ressalta Oliveira (2010) 

 

[...] a decisão de gastar é, fundamentalmente, uma decisão política. O 

administrador elabora um plano de ação, descreve-o no orçamento, aponta os 

meios disponíveis para seu atendimento e efetua o gasto. A decisão política 

já vem inserta no documento solene de previsão de despesas (OLIVEIRA, 

2010, p.243). 

 

  

Ressaltamos ainda, a necessidade e importância da participação da sociedade e de 

entidades que representam os interesses coletivos no acompanhamento da elaboração e 

aprovação dos orçamentos, bem como na verificação da aplicação dos recursos financeiros 

direcionados à execução e implementação das políticas públicas (RIBEIRO, 2011).  

No tocante ao uso da informação observamos que, geralmente, esse se restringe a 

realização de tarefas no âmbito operacional, não sendo, ainda, direcionado, especificamente, 

para fins de monitoramento sistemático da implementação do Programa ou para alimentar 

processos de tomada de decisão.    

Nesse ínterim, cabe refletir sobre qual o lugar que ocupa a educação integral em tempo 

integral no planejamento educacional do estado de Sergipe? Que implicações políticas e 

econômicas emperram a elaboração de ações direcionadas ao aumento e consolidação da 

oferta da ampliação da jornada escolar no estado? Que evidências permitem, atualmente, 

embasar a decisão política no que diz respeito a essa questão? Dentre outras muitas 

considerações sobre esse tema, que estão fora do alcance desse trabalho, mas que abrem 

perspectivas de análise para futuros estudos. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O COORDENADOR ESTADUAL 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O COORDENADOR ESTADUAL DO 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

Instituição:_____________________________________________________________Local 

da entrevista: ___________________________ 

Outras pessoas presentes: _________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

Data da entrevista: ______________ 

Duração da entrevista: Início: __________________ Término: ______________ 

 

BLOCO I: PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1. Qual a sua formação acadêmica inicial? 

2. Você possui algum curso de formação no nível de pós-graduação? 

3. E sobre a oferta da educação em tempo integral, você participou/participa de algum 

curso de formação continuada?  

4. Há quantos anos você trabalha na rede estadual de ensino? 

5. Há quanto tempo você trabalha na Coordenação do Programa Mais Educação?  

 

BLOCO II: FONTES DE INFORMAÇÃO DA SEED 

 

6. Quais documentos você procura quando quer se informar sobre aspectos relacionados 

ao PME? 

7. Que tipo de informações são procurados no documento xx, yy, zz? 

8. Você recorre a dados estatísticos educacionais do IBGE? INEP/Censo escolar? do 

FNDE?  Do IDEB? MEC? Outros (QEdu?) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
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9. Você recorre a relatórios de um desses órgãos acima citados ou demais instituições, 

por exemplo: Relatório de pesquisas universitárias? 

10. Você recebe informações diretamente da coordenação geral do PME no MEC? 

11. Quais informações?  

12. Você procura informações diretamente com a coordenação geral PME/MEC?  

13. Quais informações? 

14. Você obtém informações com as secretarias municipais de educação /coordenadores 

municipais do PME?  

15. Quais informações? 

16. Você obtém informações com os gestores escolares?  

17. Quais informações? 

18. Você obtém informações com os professores comunitários ?  

19. Quais informações? 

20. Você obtém informações com os monitores ?  

21. Quais informações? 

22. Você obtém informações diretamente de outras secretarias estaduais de educação? 

23.  Quais informações? 

24. Você obtém informações diretamente de outros ministérios/secretarias? 

25.  Quais informações? 

26. Você obtém informações de Comitês do Mais Educação?  

27. Quais informações? 

28. Você obtém informações dos usuários do Programa (alunos e pais)? 

29.  Quais informações? 

 

BLOCO III: TIPOS DE INFORMAÇÃO 

 

30. Quais as atividades da coordenação estadual do PME? 

31. Você disse como tarefa xx. Para essa atividade você precisa de quais informações? 

32. Você disse como tarefa yy. Para essa atividade você precisa de quais informações? 

33. Quais informações sobre o PME deveriam ser repassadas para as escolas? 

34. Quais dessas informações das escolas são passadas para o MEC? 

35. Quais informações foram solicitadas pelo MEC?  

36. Pode me dar um exemplo, do último mês? 

37. O MEC solicita informações gerais, ou seja, informações que se direcionam de forma 

padronizada a SEED e demais secretarias? 

38. Também são exigidas informações específicas sobre o PME em Sergipe, ou seja, 

informações que são direcionadas pessoalmente sobre um aspecto ou acontecimento 

do PME/Sergipe? 

39. Quais informações são mais solicitadas pelos coordenadores municipais, informações 

gerais sobre o funcionamento do PME ou sobre aspectos específicos dos municípios? 

40. Quais informações são mais solicitadas pelos gestores escolares? 
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41. E pelos professores comunitários? 

42. E os monitores também solicitam informações?  

43. Sobre qual assunto os monitores solicitam informações? 

44. Também se direcionaram alunos ou pais a equipe para solicitar informações? 

45. A SEED exige comprovação de informações prestadas/solicitadas em forma de 

comprovantes impressos como, por exemplo, de documentos, ofícios, atas de 

recebimento etc.)? 

46. A SEED faz um registro sobre as informações prestadas, ou seja, anota, por exemplo, 

quem ligou e qual informação foi prestada? 

 

BLOCO IV: CANAIS DE INFORMAÇÕES 

47. Por quais meios/canais o MEC solicita informações para a SEED? 

a) O próprio manual já estabelece,  

b) Sistema PDDE-Integral, 

c) Ofícios/correio, email, telefonemas, reuniões online, reuniões presenciais; 

d) Outros meios/canais. Quais? 

48. Aponte os aspectos positivos dos seguintes meios/canais de informação utilizados pelo 

MEC: 

a)Site        b) Videoconferência     c) Atendimento por telefone     d)Atendimento por 

E-mail        e) Ofícios 

 

49.  Aponte os aspectos negativos dos seguintes meios/canais de informação utilizados 

pelo MEC: 

a)Site        b) Videoconferência     c) Atendimento por telefone     d)Atendimento por 

E-mail        e) Ofícios 

 

50. Nas vezes em que solicitou uma informação ao MEC essa foi fornecida no mesmo 

instante ou a resposta demorou? 

51. Qual foi o prazo máximo que já teve que esperar por uma resposta do MEC? 

52. Houve perguntas que ficaram sem ser respondidas? 

53. Quais meios/canais de comunicação gestores, professores comunitários, monitores, 

secretarias municipais utilizam para solicitar informações à equipe do PME SEED? 

54. Quais desses meios/canais a equipe PME/SEED mais utiliza para distribuir 

informação? 

a) Site       

b)  E-mail      

c) Telefone     

d) Whatsapp     

e) Ofício; comunicação interna impressos etc.  

f)  Reunião formal presencial com pauta definida e agendamento     

g)  Reunião informal, sem pauta e agendamento prévio   

h)  Outros 
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55. A escolha do meio de comunicação utilizado para transmitir a informação depende: 

a) Do tipo de destinatário 

b) Do número de destinatários 

c) Da necessidade de registro; 

d) Do tipo de informação. 

 

56. Sobre o website do PME Sergipe, quem atualiza? Com que frequência?  

57.Você disse que os meios de comunicação que mais utiliza para transmitir informação eram 

xx,yy,zz. Por que optou por esses meios? 

58. Também se percebeu desvantagens no uso desses meios? 

  

BLOCO V: TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

59. Que tipo de arquivamento de documentos existe no setor (impresso, eletrônico)? 

60.  Qual é mais utilizado? 

61.   Informações são guardadas em arquivos no computador?  

62. Para que são guardadas essas informações? 

63. Que informações são guardadas impressas em pastas de arquivo?  

64. Para que são guardadas essas informações? 

65.  Quais os critérios utilizados no arquivamento? Por exemplo, por escola, por temática? 

66. Quem decide o critério de arquivamento, você como coordenador geral ou  o 

funcionário responsável para determinada tarefa? 

67.  Os equipamentos existentes no setor (computadores, pastas arquivo, etc.) são, na sua 

opinião, suficientes? 

68.  Esses equipamentos estão em bom estado de uso?  

 

BLOCO VI: USO DAS INFORMAÇÕES 

69.  As informações recebidas contribuíram/ajudaram no desenvolvimento de seu 

trabalho? 

70. De que forma você aproveitou as informações disponibilizadas, ou seja, de que forma 

as usou? 

71. As dúvidas que você enviou (para o MEC, FNDE, setores internos ou externos à 

SEED, etc.) foram esclarecidas de forma que você conseguiu realizar o seu trabalho?  

72. Pode me dar um exemplo? 
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73. A equipe da SEED usa dados já existentes para formar um próprio banco de dados?  

74. Quais dados são utilizados?  

75. Foram elaborados documentos informativos (folhetos, boletins, entre outros) para os 

diversos destinatários?  

76. Que tipos de informações são disponibilizadas? 

77. São realizadas reuniões com coordenações municipais do PME? 

78. Que assuntos são tratados nessa reunião? Por exemplo, dados sobre o PME são 

analisados? 

79. Entre os integrantes da equipe PME/ SEED a quem você mais se direciona quando 

tem uma dúvida? 

BLOCO VI: Comunicação entre as instâncias participantes da gestão o Programa 

80. Foi instituído o Comitê Metropolitano Mais Educação?  

81. Quem compõe esse Comitê? 

82. Esse Comitê se comunica com o Fórum Interministerial? 

83. Você tem conhecimento sobre a criação de um comitê local mais educação? 

84. Quem compõe esse comitê? 

85. Existe uma comunicação entre comitê metropolitano e comitê local? 

86. As demais secretarias participantes do Programa (Secretaria dos Esportes, Assistência 

Social, Meio Ambiente) entraram em contato com o PME/SEED? 

87. Quais as iniciativas da equipe PME/SEED para estimular a colaboração com outras 

secretarias? 

 

Obs.: O espaço está aberto para você comentar o que quiser sobre o PME. 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS TÉCNICAS DO SETOR - 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS TÉCNICAS DO SETOR - PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO 

 

Instituição:_____________________________________________________________Local 

da entrevista: ___________________________ 

Outras pessoas presentes: _________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

Data da entrevista: ______________ 

Duração da entrevista: Início: __________________ Término: ______________ 

 

BLOCO I: PERFIL DO ENTREVISTADA 

 

1. Qual a sua formação acadêmica inicial? 

2. Você possui algum curso de formação no nível de pós-graduação? 

3. E sobre a oferta da educação em tempo integral, você participou/participa de algum 

curso de formação continuada?  

4. Há quantos anos você trabalha na rede estadual de ensino? 

5. Há quanto tempo você trabalha na Coordenação do Programa Mais Educação?  

 

BLOCO II: FONTES DE INFORMAÇÃO DA SEED 

 

6. Quais documentos você procura quando quer se informar sobre aspectos relacionados 

ao PME? 

7. Que tipo de informações são procuradas no documento xx, yy, zz? 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
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8. Você recebe informações diretamente da coordenação geral do PME no MEC? 

9. Quais informações?  

10. Você procura informações diretamente com coord. Geral PME/MEC?  

11. Quais informações? 

12. Você obtém informações com as secretarias municipais de educação /coordenadores 

municipais do PME?  

13. Quais informações? 

14. Você obtém informações com os gestores escolares?  

15. Quais informações? 

16. Você obtém informações com os professores comunitários?  

17. Quais informações? 

18. Você obtém informações com os monitores?  

19. Quais informações? 

20. Você obtém informações diretamente de outras secretarias estaduais de educação?  

21. Quais informações? 

22. Você obtém informações diretamente de outros ministérios/secretarias?  

23. Quais informações? 

 

BLOCO III: TIPOS DE INFORMAÇÃO 

24. Quais as atividades que você desenvolve no setor da coordenação estadual do PME? 

25. Você disse como tarefa xx. Para essa atividade você precisa de quais informações? 

26. Aponte os aspectos positivos dos seguintes meios/canais de informação oferecidos 

pelo MEC: 

a)Site        b) Videoconferência     c) Atendimento por telefone     d)Atendimento por 

E-mail        e) Ofícios 

 

27. Aponte os aspectos negativos dos seguintes meios/canais de informação oferecidos 

pelo MEC: 

a)Site        b) Videoconferência     c) Atendimento por telefone     d)Atendimento por 

E-mail        e) Ofícios 

 

28. Nas vezes em que solicitou uma informação ao MEC essa foi fornecida no mesmo 

instante ou a resposta demorou? 

29. Qual foi o prazo máximo que já teve que esperar por uma resposta do MEC? 

30. Houve perguntas que ficaram sem ser respondidas? 

31. Quais desses meios/canais você mais utiliza para distribuir informação sobre o PME? 

a) Site       b) E-mail     c) Telefone    d) Whatsapp    e)Ofício; comunicação interna 

impressos etc. f) Reunião formal presencial com pauta definida e agendamento    g) 

Reunião informal, sem pauta e agendamento prévio  h) Outros. 

 

32. Você disse que os meios de comunicação que mais utiliza para transmitir informação 

eram xx,yy,zz na sua opinião quais as vantagens de se utilizar tais meios? 



162 

33. E quais as desvantagens? 

34.  A escolha do meio de comunicação utilizado para transmitir a informação depende: 

a) Do tipo de destinatário 

b) Do número de destinatários 

c) Da necessidade de registro; 

d) Do tipo de informação. 

 

BLOCO IV: TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

35.  Que tipo de arquivamento de documentos você mais utiliza (impresso, eletrônico)? 

36.  Os equipamentos existentes no setor (computadores, pastas arquivo, etc.) são, na sua 

opinião, suficientes? 

37.  Esses equipamentos estão em bom estado de uso?  

 

BLOCO V: USO DAS INFORMAÇÕES 

 

38.  As informações recebidas contribuíram/ajudaram no desenvolvimento de seu 

trabalho? 

39. De que forma você aproveitou as informações disponibilizadas? De que forma as 

usou? 

40. As dúvidas que você enviou (para o MEC, FNDE, setores internos ou externos à 

SEED, etc.) foram esclarecidas de forma que você conseguiu realizar o seu trabalho? 

Pode me dar um exemplo? 

41. Entre os integrantes da equipe PME/ SEED a quem você mais se direciona quando 

tem uma dúvida? 

 

Obs.: O espaço está aberto para você comentar o que quiser sobre o PME. 
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ANEXO A – MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura: Os três fluxos de informação de uma empresa 

           Fonte: LESCA; ALMEIDA (1994, p.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: O processo de gerenciamento da informação 

Fonte: DAVENPORT (1998, p.175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Modelo processual de administração da informação 

Fonte: CHOO (2003, p. 396). 
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ANEXO A – MODELOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Tarefas do Processo de Gerenciamento de Informações 

Fonte: MCGEE; PRUSAK (1994, p.108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura: Modelo proposto para representar o fluxo da informação nas organizações. 

    Fonte: BEAL (2004, p.30). 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO - 2014 

 
 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

AÇÃO INTERMINISTERIAL 

 

Uma ação estratégica para garantir proteção e desenvolvimento integral às crianças e aos 

adolescentes. Instituído pelas Portarias Interministeriais nº 17 e nº 19 de 24 de abril de 2007. 

Objetivos: Fomentar a Educação Integral por meio de atividades socioeducativas. Elevar os 

índices do IDEB e melhorar a Qualidade da Educação no nosso Estado. 

 

DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO – 2014 

 

01. UNIDADE ESCOLAR                                     DRE: 

02. MUNICÍPIO: 

03. ENDEREÇO: 

04. DIRETOR 

      E-mail:                                                        CELULAR: 

 

05. COORDENADOR (A) DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 

QUANTO TEMPO NO PROGRAMA? 

E-mail:                                                          CELULAR: 

 

06. O COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO TEM VIVÊNCIA COM A 

COMUNIDADE ESCOLAR. HÁ QUANTO TEMPO? 

(   ) SIM            (    )NÃO 

JUSTIFIQUE 

 

07. A COMUNIDADE ESCOLAR TEM CONHECIMENTO DO “PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO”? 

(    ) SIM           (     )NÃO 

 

08. DESTAQUE OS PONTOS POSITIVOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SUA 

ESCOLA. 

 

09.HOUVE ELEVAÇÃO NO ÍNDICE DO IDEB APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO NA SUA ESCOLA. 

(   )Sim       (    ) Não 

ANO 2011 – ÍNDICE DO IDEB 

ANO 2012 – ÍNDICE DO IDEB 

ANO 2013 – ÍNDICE DO IDEB 

JUSTIFIQUE 

 

10. RELATE RESULTADOS ESTATÍSTICOS QUE COMPROVAM MELHORIA: 

A) DO DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS CRÍTICAS E DEMAIS DISCIPLINAS? 

B) MELHORIA DO COMPORTAMENTO E SOCIALIZAÇÃO? 

C) ÍNDICE DE EVASÃO NO HORÁRIO REGULAR? 

  



166 

ANEXO C: QUESTIONÁRIO  

ANEXO C: LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS 

UNIDADES EXECUTORAS DO PME- 2014 

 

 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/  

AÇÃO INTERMINISTERIAL 

 

Uma ação estratégica do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular, na perspectiva da Educação Integral, garantir proteção e 

desenvolvimento integral às crianças e aos adolescentes. Instituído pelas Portarias Normativas 

Interministeriais nº17 e nº19,  de 24 de abril de 2007. 

Objetivos: Fomentar a Educação Integral por meio de atividades socioeducativas. Elevar os 

índices do IDEB e melhorar a Qualidade da Educação no nosso Estado 

 

LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 

EXECUTORAS DO PME- 2014 

 

01. UNIDADE ESCOLAR:                                                                      02. DRE: 

      03. MUNICÍPIO: 

       04. DIRETOR (A):  

      Email:                                                                                  CELULAR:  

 

      05.QUANTOS ALUNOS SÃO BENEFICIADOS PELO PME?_____________________ 

06. ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PME? 

(    )SALA DE AULA            (    )PÁTIO              (    )REFEITÓRIO 

(    )LABORATÓRIO            (    )QUADRA         (    )SALA DE LEITURA    

(    )BIBLIOTECA                 (    )CAMPO            (    )CORREDOR 

(    )OUTROS:_________________________________________________________  

 

07.A COMUNIDADE ESCOLAR FOI CONSULTADA SOBRE A ADESÃO/ ESCOLHA DAS 

OFICINAS DO “PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO”.  

(  ) SIM              (     ) NÃO 

 

08. A ESCOLA TEM COORDENADOR(A) DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO? 

(   )SIM              (    )NÃO 

NOME: 

CONTATO:                                             EMAIL: 

 

09. O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO JÁ ESTÁ CONTEMPLADO NO PPP DA ESCOLA? 

(    )SIM     (    )NÃO 

JUSTIFIQUE:___________________________________________________________ 

 

     10. EM QUE ANO FOI IMPLANTADO O PROGRAMA? 

 

      (    ) 2008         (   )2009      (    )2010      (    )2011    (    )2012        (    )2013 
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     11.QUANDO INICIOU A EXECUÇÃO DO PROGRAMA? 

     

      (     )NO MESMO ANO      (    )ANOS SEGUINTES_________________ 

 

      12.  A ESCOLA TEM RECURSOS FINANCEIROS AINDA PARA SEREM UTILIZADOS? 

      (      ) SIM     (     ) NÃO  

 

     13. CASO A ESCOLA AINDA TENHA RECURSO FINANCEIRO ELE É REFENTE A QUE 

ANO? JUSTIFIQUE A NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO. 

           (    ) 2008         (   )2009      (    )2010      (    )2011    (    )2012        (    )2013 

    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

   

     14. MARQUE OS PONTOS POSITIVOS, APÓS A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES: 

      (      )DIÁLOGO CONTÍNUO ENTRE PROFESSORES E MONITORES 

      (      )ELEVAÇÃO DO IDEB; 

      (      )MELHORIA DE APRENDIZAGEM; 

      (      )MELHORIA DA DISCIPLINA; 

      (      )APREÇO AO PATRIMÔNIO ESCOLAR; 

      (      )MELHORIA DA SOCIALIZAÇÃO; 

      (      )ELEVAÇÃO DA AUTO-ESTIMA DOS ALUNOS; 

      (      )DIMINUIÇÃO DA EVASÃO; 

      (      )DIMINUIÇÃO DA REPROVAÇÃO; 

      (      )FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR; 

      (      )DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA. 

      (     ) OUTROS______________________________________________________ 

     

    15.MARQUE OS DESAFIOS ENFRENTADOS NO PROGRAMA: 

 

      (  ) OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO SÃO DIVERSIFICADOS  E SUFICIENTES PARA 

CONFECÇÃO DO ALMOÇO; 

     (    ) FALTA DE MERENDA: 

     (    ) FALTA DE MERENDEIRAS; 

     (    )FALTA DE SERVIDOR DE SERVIÇOS BÁSICOS; 

     (    )INFRAESTRUTURA INADEQUADA; 

     (    )DIFICULDADE DE COORDENADOR PARA O PROGRAMA: 

     (    )DIFICULDADE DE MONITORES; 

     (    )FALTA DE APOIO TÉCNICO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL. 

     (    ) FALTA DE APOIO POR PARTE DA COMUNIDADE ESCOLAR 

     (    )OUTROS________________________________________________________ 

 

   16. A ESCOLA FARÁ A ADESÃO PARA O ANO DE 2014? 

     (     )SIM         (    )NÃO       

    JUSTIFIQUE;___________________________________________________________ 

  

  

 

 

ASSINATURA DO DIRETOR                                                    ASSINATURA DO TÉCNICO 

 

 

DATA: _____/_____/______ 
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ANEXO D: PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL 2014 

Plano de Ação/2014  

Órgão: Programa Mais Educação/Educação Integral/DED/SEED 

Responsável: Coordenador Estadual 

O que será feito? 

 

 

(Descrição da ação a 

ser realizada) 

Quem estará 

Responsável? 

 

(Nome da pessoa 

que estará 

coordenando a 

ação). 

Quando 
será feito? 

 

(Data 

limite para 

a 

implement

ação da 

ação). 

Onde será 

desenvolvid

a a ação? 

 

(Local onde 

a ação será 

executada). 

Porque estaremos 

desenvolvendo 

esta ação? 

(descrição, 

sucinta, da 

finalidade da 

ação). 

Como pretendemos 

desenvolver a ação? 

(Detalhamento do 

passo a passo de 

como será executada 

a ação) 

Reunir os diretores e 

coordenadores do 

Mais  Educação das 

Diretorias Regionais 

Coordenador 

Estadual 

Fevereiro Auditório 

do Anexo 

III - SEED 

Para orientação 

quanto ao 

desenvolvimento 

do Programa em 

2014. 

Apresentando o 

Programa relatando 

as alterações para 

2014, dando ênfase 

no pedagógico-

financeiro e na 

atividade Esporte na 

escola. 

Reunir os gestores das 

escolas estaduais 

Coordenador 

Estadual 

Fevereiro Auditório 

do Anexo 

III - SEED 

Para orientar os 

gestores quanto ao 

desenvolvimento 

do Programa em 

2014. 

Apresentando o 

Programa relatando 

as alterações para 

2014, dando ênfase 

no pedagógico-

financeiro e na 

atividade Esporte na 

escola. 

Reunir os 

coordenadores 

municipais 

Coordenador 

Estadual  

Março Auditório 

do Anexo 

III - SEED 

Para orientar os 

coordenadores 

municipais quanto 

ao 

desenvolvimento 

do Programa em 

2014. 

Apresentando o 

Programa relatando 

as alterações para 

2014, dando ênfase 

no pedagógico-

financeiro e na 

atividade Esporte na 

escola. 
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Plano de Ação/2014  

Órgão: Programa Mais Educação/Educação Integral/DED/SEED 

Responsável: Coordenador Estadual 

O que será feito? 

 

(Descrição da ação a 

ser realizada) 

Quem estará 

Responsável? 

(Nome da 

pessoa que 

estará 

coordenando a 

ação). 

Quando será 

feito? 

(Data limite 

para a 

implementaçã

o da ação). 

Onde será 

desenvolvida 

a ação? 

(Local onde a 

ação será 

executada). 

Porque estaremos 

desenvolvendo 

esta ação? 

(Descrição, 

sucinta, da 

finalidade da 

ação). 

Como pretendemos 

desenvolver a ação? 

 

(Detalhamento do 

passo a passo de 

como será executada a 

ação) 

Orientar para 

cadastramento das 

Escolas Estaduais no 

SIMEC/Programa 

Mais 

Educação/Educação 

Integral 2014. 

Técnica A Janeiro, 

Fevereiro, 

Março e 

Abril/2014. 

Sala do Mais 

Educação/An

exo III/SEED. 

Para orientar os 

gestores estaduais 

como realizar o 

cadastro no 

SIMEC/2014. 

Orientando o 

preenchimento do 

cadastro no sistema 

SIMEC. 

Orientar para 

cadastramento das 

Escolas Municipais no 

Programa Mais 

Educação/Educação 

Integral 2014. 

Técnica A Janeiro, 

Fevereiro, 

Março e 

Abril/2014. 

Sala do Mais 

Educação/An

exo III/SEED. 

Para orientar os 

gestores 

municipais como 

realizar o cadastro 

no SIMEC/2014. 

Orientando o 

preenchimento do 

cadastro no sistema 

SIMEC. 

Articular os 

municípios que ainda 

não participam do 

Programa para adesão 

e cadastramento das 

suas Unidades 

Escolares. 

Coordenador 

Estadual 

Março e Abril Nas sedes 

municipais de 

Campo do 

Brito, São 

Miguel do 

Aleixo, 

General 

Maynard e 

Canhoba. 

Para sensibilizar 

da importância da 

Educação Integral 

para o 

desenvolvimento 

da educação 

municipal, através 

do PME. 

Agendando visitas 

técnicas com os 

gestores municipais, 

objetivando novas 

adesões. 

Capacitar 

coordenadores do 

Programa Mais 

Educação das escolas 

estaduais.  

Técnica A Abril Auditório do 

Anexo III - 

SEED 

Para facilitar o 

desenvolvimento 

do 

acompanhamento 

pedagógico das 

atividades do 

PME. 

Realizando uma 

formação com 

palestras e oficinas. 
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Plano de Ação/2014  

Órgão: Programa Mais Educação/Educação Integral/DED/SEED 

Responsável: Coordenador Estadual 

O que será feito? 

 

(Descrição da ação a 

ser realizada) 

Quem estará 

Responsável? 

 

(Nome da 

pessoa que 

estará 

coordenando a 

ação). 

 

Quando será 

feito? 

 

(Data limite 

para a 

implementaçã

o da ação). 

Onde será 

desenvolvida 

a ação? 

(Local onde a 

ação será 

executada). 

Porque estaremos 

desenvolvendo 

esta ação? 

(Descrição, 

sucinta, da 

finalidade da 

ação). 

Como pretendemos 

desenvolver a ação? 

 

(Detalhamento do 

passo a passo de 

como será executada a 

ação). 

Capacitar os 

monitores de 

Orientação de Estudos 

das escolas estaduais. 

Técnica B Maio CQP/SEED Para melhorar o 

desenvolvimento 

da atividade, 

buscando melhores 

resultados. 

Realizando uma 

formação com 

palestras e oficinas. 

Capacitar os 

monitores de dança 

das escolas estaduais. 

Técnica A Maio CQP/SEED Para melhorar o 

desenvolvimento 

da dança, 

buscando definir 

parâmetros 

baseados na 

ementa da 

atividade. 

Realizando uma 

formação com 

palestras e oficinas. 

Realizar o IV 

Encontro Sergipano 

do Programa Mais 

Educação. 

Coordenador 

Estadual 

Agosto Teatro 

Atheneu 

Para fortalecer e 

divulgar as ações 

desenvolvidas 

pelas escolas 

participantes do 

Programa. 

Realizando palestras, 

debates e 

apresentações. 

Realizar o I Festival 

de bandas e Fanfarras 

do Programa Mais 

Educação 

Coordenador 

Estadual 

Outubro Praça de 

eventos da 

Orla de 

Atalaia 

Para divulgar o 

trabalho realizado 

pelos monitores de 

bandas e fanfarras, 

como também 

oportunizar a 

participação dos 

alunos. 

Realizando um grande 

evento festivo de 

bandas e fanfarras. 
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Plano de Ação/2014  

Órgão: Programa Mais Educação/Educação Integral/DED/SEED 

Responsável: Coordenador Estadual 

O que será feito? 

 

(Descrição da 

ação a ser 

realizada) 

Quem estará 

Responsável? 

(Nome da pessoa 

que estará 

coordenando a 

ação). 

 

Quando será 

feito? 

(Data limite 

para a 

implementaçã

o da ação). 

Onde será 

desenvolvida 

a ação? 

(Local onde a 

ação será 

executada). 

Porque estaremos 

desenvolvendo 

esta ação? 

(Descrição, 

sucinta, da 

finalidade da 

ação). 

Como pretendemos 

desenvolver a ação? 

(Detalhamento do 

passo a passo de 

como será executada 

a ação). 

Capacitar os 

monitores da 

atividade Esporte 

na Escola. 

Técnica A Março a 

Junho 

Pólos 

Municipais 

Para melhorar o 

desenvolvimento 

do esporte na 

escola, buscando 

oportunizar a 

prática das 

diversas 

modalidades 

esportivas no 

PME. 

Realizando 

capacitação 

presencial e a 

distância, através do 

Ministério do 

esporte e a 

Coordenação 

Estadual. 

Acompanhar a 

execução das 

ações pedagógicas 

do Programa Mais 

Educação/Educaçã

o Integral 2014, 

nas escolas 

estaduais. 

Técnica B Março a 

Dezembro 

Unidades 

executoras 

Para acompanhar o 

desenvolvimento 

do Programa nas 

Unidades 

Executoras. 

Realizando visitas 

técnicas periódicas 

de 

acompanhamento. 

 

 


