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Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar o Programa Mais Educação no que tange a política curricular, com base
em uma pesquisa realizada em 28 escolas de quatro capitais nordestinas (Aracaju, Maceió, Fortaleza e João Pessoa).
O referido programa propõe atividades socioeducativas com o objetivo de melhorar a aprendizagem do ensino
fundamental público no país, ofertando jornada escolar integral, além de propor uma reestruturação no currículo. Com
base na abordagem teórica do ciclo de política foi realizada uma breve análise histórica das concepções de educação
integral que influenciam o Programa. Em seus documentos há uma proposta de currículo integrado, com base
interdisciplinar, a partir da pedagogia de projetos. Mas, de uma forma geral, essa concepção não está sendo difundida
nas escolas e secretarias de educação.
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Abstract
This article aims to analyze the More Education Program with respect to curriculum policy, based on a research
conducted in 28 schools in four northeastern cities (Aracaju, Maceió, João Pessoa and Fortaleza). This program offers
social and educational activities in order to improve learning in public elementary school in the country, offering full
school day and to propose a restructuring of curriculum. Based on the theoretical approach of the policy cycle a brief
historical analysis was performed of the integral education of concepts that influence the program. In their documents
there is a proposal for integrated curriculum with an interdisciplinary basis, from the pedagogy of projects. But in general,
this view is not being spread in schools and education departments
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Introdução
 
No presente artigo vamos analisar questões relativas à política curricular no Programa Mais Educação e na percepção
de diretores de 28 escolas, distribuídas, equitativamente, em quatro capitais no Nordeste, tendo por base a abordagem
teórico-metodológica do ciclo de políticas (MAINARDES, 2006). Por se tratar de pesquisa qualitativa, foram elencados
os principais significados e crenças presentes nas falas desses agentes. As informações foram coletadas por meio de
entrevistas estruturadas no período de novembro de 2013 a maio de 2014, em Aracaju, Maceió, João Pessoa e
Fortaleza. Os resultados aqui apresentados se referem a aspectos gerais observados entre 28 diretores e as equipes de
coordenação do programa (considerando que quatro são das redes estaduais e as demais das redes municipais). Esse
é um recorte de uma pesquisa mais ampla que abrange outros agentes na escola: professores comunitários,
coordenadores pedagógicos, monitores e estudantes.
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De acordo com a perspectiva do ciclo de políticas, de Stephen Ball (2001; 2009), as políticas não são implementadas
em seu sentido estrito porque sempre há processos de re-significação das diretrizes e orientação oficiais por parte dos
profissionais que estão nas escolas. Esses processos de interpretação estão inseridos nos contextos políticos de
mudanças nos marcos regulatórios, nas formas de financiamento, nos documentos que prescrevem as diretrizes para
formação de professores e avaliação, nas formas de controle, na relação entre as diferentes instâncias de governo
(LOPES,2004 p.110). A política curricular é constituída do conhecimento escolar: “um conhecimento construído
simultaneamente para a escola (em ações externas à escola) e pela escola (em suas práticas institucionais cotidianas)”
(LOPES, 2004 p. 111). Como também a política curricular está enredada nas relações de poder e disputas de
concepções e códigos culturais. E ainda, a política curricular da educação básica produz o currículo, enquanto matriz
disciplinar no qual se desenvolve um discurso pedagógico (CARVALHO, 2010), mas envolve diversos agentes sociais
implicados em procedimentos de controle, seleção, organização e redistribuição.
Assim, a política curricular envolve as prescrições nos textos oficiais e os sentidos assumidos nas práticas que podem
ser de concordância ou de resistência às diretrizes centrais. Mesmo que os formuladores das políticas estipulem
mecanismos de controle de resultados os educadores fazem as políticas, ambos mediados pelas interpretações e
práticas possíveis e consideradas “válidas” em seus contextos. Embora existam várias formas de coerção e de
convencimento, o poder central não controla todos os sentidos e interpretações sobre a política, mesmo que tentem
restringir essas leituras. Na prática, alguns elementos são mais valorizados que outros e há sempre uma margem para
re-significações. Sendo assim, é preciso compreender tanto a seleção que é feita pelos órgãos estatais quanto os
sentidos produzidos nas escolas.
Na abordagem do ciclo de políticas (MAINARDES, 2006), a análise da prática dos profissionais da educação deve ser
inserida em um contexto mais amplo em que o processo histórico e o processo de construção do texto da política em si
estão imbricados. Sendo assim, o artigo está divido em três partes que correspondem aos contextos apontados no ciclo
de políticas. Em primeiro lugar, o contexto histórico que colocou na agenda a expansão da jornada escolar, desde os
anos 1920. Em seguida, a criação do Programa Mais Educação e suas diretrizes em relação ao currículo e ao
acompanhamento pedagógico. E, por fim, elementos das falas dos diretores sobre os limites e possibilidades da
proposta do Programa em relação à integração do currículo.
 
Contexto histórico e o discurso da educação integral
 
O debate da ampliação da jornada escolar no Brasil se confunde com a luta pela educação enquanto direito universal.
Embora já se tenha alcançado a universalização do ensino fundamental, ainda não se tem o direito garantido, pois este
implica em dar condições de igualdade. Enquanto para a população pobre brasileira as escolas públicas ainda
apresentam precariedades, as elites sempre tiverem uma educação em tempo integral, primeiro nas escolas religiosas
depois pela formação complementar em práticas artísticas, esportivas ou científicas (GIOLO, 2012 p. 94).
Na década de 20, predominava uma concepção considerada higienista-educacional:
Pretendia-se ‘libertar o povo da ignorância’ [...] A compreensão da ignorância como doença, dos analfabetos como seres
que ‘vegetavam’, a formulação ‘povo-criança’, a ser educado e preparado para transformar-se em ‘povo-nação’, levavam
a um projeto autoritário de educação escolar. (CAVALIERE, 2010. p. 251).
 
Segundo Cavaliere (2010), havia um “fetichismo da alfabetização”, como foi denominado na época, que cedeu espaço
aos movimentos que apoiavam uma educação de concepção ampla/integral. Essa nova concepção foi representada
pelo Movimento dos Pioneiros da Educação Nova, um grupo de intelectuais liberais que defendiam a educação como
um direito. Eles publicaram um documento que ficou bastante conhecido e se tornou o marco na luta pela educação
enquanto direito, o famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Documento produzido por 26
intelectuais da época defendendo uma reforma no sistema educacional no país. Nesse documento se propôs uma ideia
de educação integral, citado no texto em três momentos, concebido como “direito do indivíduo a uma educação pública
que alcance diversas dimensões de sua formação.” (CAVALIERE, 2010. p. 252 e 253).
Nesse documento é proposto um novo modelo curricular, mas vinculado à vida cotidiana (MANIFESTO DOS
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932. p. 191). Os intelectuais defendiam uma reestruturação no modelo escolar
enciclopedista vigente e a ampliação do acesso às escolas públicas a todos os brasileiros, que até então era restrito às
elites, como um privilégio (TEIXEIRA, 1989, 1999). Além disso, defendiam uma Educação Nova em que houvesse
adequação do currículo “aos interesses do indivíduo” no sentido de fazer uma escola que se vincula com o meio social e
tem o seu “ideal condicionado pela vida social atual, mas profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e
cooperação” (Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. p. 191).
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Essa concepção de uma formação integral é uma visão, segundo Coelho (2009), presente na Paidéia grega, na
formação do corpo e do espírito, o que mais tarde veio a se denominar de educação integral. Para os gregos as ações e
as reflexões caminhavam juntas, nos diversos campos, intelectual, físico, estético, formando desse modo um ser
humano integral, completo, em que o “Ser” não se separa da visão social de mundo, eles são entrelaçados.
Porém, a educação integral enquanto direito só veio a ser discutida como educação formal, como é concebida nos dias
atuais, precisamente no século 18, com a Revolução Francesa e a constituição da escola pública. Na visão jacobina, a
formação do ser humano completo consistia ofertar uma educação pública para todas as crianças como uma meta
nacional, em que se desenvolveriam as aptidões físicas, intelectuais e morais de cada educando.
Naturalmente, essas concepções influenciaram os intelectuais do Manifesto. Eles lutavam, sobretudo, “pela implantação
de um sistema público de ensino para o País, abrangente e de boa qualidade” (Coelho, 2009. p. 89). O que caracterizou
uma luta pela efetivação da educação pública de qualidade no País.
Anísio Teixeira, colaborador do Manifesto, contribuiu para a efetivação da educação integral no país, na criação do
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na década de 1950, existente até os dias atuais. Baseado no pragmatismo de
Dewey  (TEIXEIRA, 1955) visava uma formação para a vida em sociedade e para o trabalho, oferecendo aos alunos
atividades escolares e atividades diversificadas de formação profissional. Foram criadas duas escolas. Havia o que era
chamado de “Escolas-Classe”  e a “Escola-Parque”, local onde ocorre, até os dias atuais, as ditas atividades
diversificadas, que correspondiam a oficinas, atividades sociais, ginásio de esportes, biblioteca.
O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, deveria servir como um modelo aos padrões educacionais no país. Mas esse
modelo só foi retomado na década de 80 com Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro quando realizou a construção dos
Centros Integrados de Educação Pública (CIEP). Oferecia atividades diversificadas aos alunos, mas, diferente das
Escolas-Parque, o projeto oferecia essas atividades no mesmo espaço formal de aprendizagem. E no governo Collor se
construíram os Centros Integrados de Atendimento à Criança (CAIC). Mas não se tinha uma proposta curricular e a
proposta foi logo abandonada quando o presidente acabou precocemente seu mandato.
Depois disso, outras propostas pontuais ocorreram já depois do ano 2000, em São Paulo, em Minas Gerais, e em
municípios como Palmas-TO. Toda foram iniciativas dos governos locais, municipais ou estaduais que oscilam entre a
oferta de atividades apenas para “ocupar” o tempo e outras com a preocupação de promover uma escola em tempo
integral, com um currículo integrado.
Ao mesmo tempo em que se discutia a ampliação do tempo as teorias de currículo questionavam o modelo dominante
centrado apenas na racionalidade instrumental com o objetivo de atender a resultados (SILVA, 2010 p. 12). Mas desde
a década de 1960 em um contexto de mudanças culturais protagonizadas pelos movimentos sociais, tais como o
movimento feminista, tem havido questionamentos sobre o modelo padronizado de currículo. Nesse contexto,
Movimentos como o de “Reconceptualização”, que surgiu em meados dos anos 70, nos Estado Unidos, liderado por
William Pinar, desafiava os modelos técnicos dominantes da educação e do currículo, e colocava em questão situações
em que no processo escolar estivessem envolvidas experiências e significações subjetivas, dever-se-ia viver e
compreender o cotidiano através da perspectiva pessoal e subjetiva, criando um vínculo com o social.
Sofrendo uma influência marxista, eles acreditavam que o objetivo da educação era “desnaturalizar o mundo ‘natural’ da
pedagogia e do currículo” (Silva, 2010. p. 38). Essa também era perspectiva de Paulo Freire (2011) e de Gramsci. Para
ambos, o processo educacional deveria possibilitar a emancipação do sujeito. Posteriormente, é colocada a ideia de um
“currículo integrado” em que “as relações entre trabalho e ensino, entre os problemas e suas hipóteses de solução
devem ter sempre, como pano de fundo, as características sócio-culturais do meio em que este processo se
desenvolve.” (Davini, 2009. p. 284).
 
O Programa Mais Educação e suas concepções
 
O Programa Mais Educação surge, em 2007, como uma das atividades dentro do Plano de Ações Articuladas (PAR) e,
ao mesmo tempo, é inserido no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Como toda ação do governo federal no
campo educacional, funciona em colaboração com estados e municípios.
O texto específico que instituiu o Programa é a Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 que
coloca como objetivo de induzir, nas escolas municipais e estaduais da rede pública, a implantação da Educação
Integral às crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio às atividades socioeducativas no contraturno escolar.
Essa ideia se consolida no Decreto nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010 em que ele é concebido como mecanismo de
consolidar a política de tempo integral no sistema público de ensino ao estabelecer como educação básica de tempo
integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias durante todo período letivo.
Essas normatizações demonstram que existe a preocupação por parte do governo federal em induzir um processo de
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Educação Integral como diretrizes de âmbito nacional, chegando a incluir no novo Plano Nacional uma meta de
“Oferecer educação em tempo integral em cinquenta por cento das escolas públicas de educação básica”.
A Educação Integral, no âmbito das determinações legais e das diretrizes do Programa Mais Educação, propõe ampliar
a participação das comunidades escolar e local, assim como o protagonismo de seus diversos integrantes, tornando-se
cada vez mais inclusiva e competente em sua ação educativa (Manual de Educação Integral – PDDE, 2013).
Essa proposta de educação Integral coloca como pressuposto a efetiva busca de um projeto pedagógico articulado “no
todo” da escola, sem diferenciar turno e contraturno. Procura abordar esta ideia “de todo” ao considerar uma formação
mais completa possível para o ser humano que, dentre vários princípios. Dentre eles, destaca o diálogo entre os
saberes escolares e comunitários. Estas concepções compõem a proposta denominada de diálogo e didática
intercultural, presente nos documentos de referência pedagógica do Ministério da Educação.
Neste sentido, o Programa aparece como uma estratégia por uma educação intercultural, na perspectiva de promover
propostas de currículos integrados e intertransculturais nas escolas. Os documentos de base teórica e legal, produzidos
como referências orientadoras para implementação do PME, afirmam que um dos desafios para a educação integral
está na necessidade de promover articulações e convivências entre programas e serviços públicos através da gestão
democrática e integrada. (Texto referência para debate nacional – p. 23). Partem da compreensão que a gestão
democrática propicia aos indivíduos a conquista da cidadania, pois à medida que tomam decisões em conjunto,
percebem e vivenciam seus direitos e deveres, aprendendo a respeitar limites e conviver com ideias divergentes. Essa
ideia está presente nos escritos de Anísio Teixeira.
Especificamente em relação ao currículo, o Programa se inclui como uma parte que trata da organização do currículo de
forma interdisciplinar e intercultural. No entanto, essas mudanças curriculares não estão em sintonia com o que
requerido nas avaliações nacionais realizadas pelo governo federal tendo em vista que o PAR é criado no mesmo
decreto que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o chamado “Compromisso Todos pela
Educação”. A importância dada ao IDEB expressa um aprofundamento da lógica de resultados. Assim, há uma
ambiguidade, quando, ao mesmo tempo, que reforça os conteúdos de português e matemática, com o IDEB, insere o
debate da interdisciplinaridade na construção dos projetos pedagógicos.
A interdisciplinaridade é qualificada no sentido de considerar a “articulação dos saberes formais e não-formal no
ambiente escolar”. Essa é uma proposição que está no centro dos debates dos movimentos sociais (CARVALHO,
2010). Nesse sentido, o Programa Mais Educação foi criado para atender à meta de implantação da jornada em tempo
integral a partir de atividades que articulem diversas disciplinas e saberes (formais e não-formais).
Um das singularidades do Programa Mais Educação é ampla gama de atividades que estão inseridas em seu bojo. Elas
se distribuem nos campos do acompanhamento pedagógico, artes e cultura, esporte e lazer, meio ambiente e
desenvolvimento sustentável, uso de tecnologias, mobilizados para a melhoria do desempenho educacional, dando um
caráter interdisciplinar ao programa.  
O programa, inicialmente, teve por prioridade se instalar em escolas de baixo Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB com vistas a melhorá-lo. Mas também tem como prioridade atender os de mais baixa renda. Por essa
razão, desde o início, a prioridade foram as escolas com maioria de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Essa relação se estabeleceu graças a uma ação com o Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome (MDS).
O Programa Mais Educação, demonstra em seus documentos, uma proposta que se preocupa com a redução das
desigualdades sociais e a oferta de oportunidades de aprendizagem, em ramos diversificados através de atividades
artísticas, pedagógicas, esportivas, entre outras. Porém, essa proposta está sendo implementada em um contexto em
que a educação não é concebida como direito de todos, isso se traduz em condições desfavoráveis. Dados do Resumo
Técnico do Censo Escolar de 2013 revelam com relação à estrutura física, que 75,7% dos alunos da rede pública estão
matriculados em escolas que possuem biblioteca ou sala de leitura, contra 90,7% dos alunos da rede privada, 82,3%
dos alunos da rede pública estão em escolas com acesso a internet e 61,4% em escolas com quadra de esportes,
contra da rede particular 96,8% e 77,7% respectivamente.
O Programa iniciou, em 2008, em 1.380 escolas, esse número subiu para 49.488 escolas em 2013. Estima-se que em
2008 eram 924.584 estudantes, em 2013, 6.000.000 alunos. Atualmente, ele está presente em 87% do território
brasileiro, em cerca de 50 mil escolas. De acordo com o Censo Escolar (2013), dados revelam pontos positivos
relacionados à educação integral no Brasil, o número de matrículas em tempo integral em 2013 teve uma elevação de
45,2% em relação a 2012, o que corresponde a um número maior de três milhões de alunos matriculados. Segundo o
Resumo Técnico do Censo Escolar 2013, muito desse avanço na educação em tempo integral se deve ao Programa
Mais Educação.
Atualmente, o programa funciona na Diretoria de Currículo de Educação Integral que está vinculada a Secretaria de
Educação Básica (SEB). Nos documentos da SEB está expressa a preocupação em atingir a educação básica em
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tempo integral, mas também em se posicionar de maneira a defender e a objetivar a implementação de uma educação
integral igualitária, que compreende o ser humano como um todo, realizando a junção de seu processo escolar e de vida
na aprendizagem.
Em termos de concepção curricular o Programa propõe a ideia de territórios educativos, em que os territórios do campo
e da cidade devem ser explorados como espaços de aprendizagem. Além disso, envolve atividades aos sábados,
através do antigo Programa Escola Aberta (hoje Escola-comunidade), que tem como princípio uma integração
escola-família-comunidade.
 
Dilemas entre as diretrizes e as interpretações
 
De acordo com as informações concedidas pelos entrevistados, o principal problema na implementação do programa é
a instabilidade no repasse dos recursos do FNDPE/PDDE que causa interrupções em seu fluxo que podem gerar
paralisação das atividades. Nesse sentido, a proposta de incorporá-lo ao PPP como uma atividade permanente fica
inviabilizada. Além disso, também reclamam da dificuldade na gestão dos recursos repassados pelo FNDE/PDDE
enfrentados pelas escolas, que as secretarias tentam dar suporte para solucionar.
Enquanto as secretarias se ressentem que não possuem pessoal suficiente para realizar um acompanhamento das
atividades do programa, as escolas sentem essa ausência em seu cotidiano. Nesse contexto, é dada ênfase às
questões administrativas e financeiras em detrimento das demandas pedagógicas e curriculares. Essa perspectiva
também se deve ao fato de que secretarias, de uma forma geral, vinculam o Programa a setores que tratam de “projetos
e programas”. A estrutura criada pelo MEC de criação de programas específicos dificulta, em certa medida, a proposta
de um currículo integrado. Nas falas dos entrevistados são ações sobrepostas que não conseguem funcionar de forma
sistêmica.
Diante da miríade de programas, foram criadas estruturas para responder às demandas administrativas e financeiras,
que, nas maiorias das vezes, não está articulada aos setores que tratam de currículo e ensino. Os técnicos se
ressentem desse desenho institucional e acreditam que para a proposta de educação integral obter êxito é preciso essa
articulação e integração, essa foi uma opinião unânime nas secretarias. Essa priorização de questões administrativas e
financeiras faz com que as secretarias não assumam uma postura de monitoramento e avaliação das atividades no
campo pedagógico (essa prática não é comum em relação a nenhum dos programas).
Se há separação do Programa do debate curricular nas secretarias uma das consequências maior dificuldade de
integração entre o programa e o currículo da escola. Para uma das entrevistadas, em muitas escolas os PPP não são
“tirados da gaveta”. As direções das escolas não possuem listas com nomes dos alunos que estão no Programa o que
implica na falta de acompanhamento da sua frequência e/ou desempenho. Nesse sentido, ainda se concebe o programa
como “aluno em tempo integral” (CAVALIERE, 2009). Como afirmou uma das entrevistadas: “Os alunos do Mais
Educação é uma coisa e o da escola é outra”.
Nesse sentido, a superação da lógica de contraturno é vista como o grande problema e também um desafio tanto para
os agentes das secretarias como as direções das escolas, pois ainda não se conseguiu fazer uma escola única,
contrariando totalmente os documentos e recomendações do MEC. Por outro lado, os  cadernos pedagógicos, que
concentram a concepção de currículo integrado, não é conhecido e lido pela maioria das direções das escolas. Nesse
contexto, a discussão da educação integral e do currículo integrado não chegou a esses agentes da prática, seja pelo
seu desinteresse, seja por não ser de fato uma prioridade das secretarias. Essa lacuna poderia ser suprida se nos
currículos das universidades houvesse ênfase nessa temática, mas ela ainda é incipiente (MAMEDE, 2012).
Na percepção dos entrevistados, o problema maior para implementação da educação de tempo integral é falta de
recursos suficientes, pois há problemas na infraestrutura, nos recursos humanos (que fazem parte da contrapartida das
secretarias) que dificultam a integração do currículo e são anteriores ao Programa. Além disso, uma parte dos
professores rejeita o programa pelo fato dos monitores não terem formação adequada, sendo essa reclamação também
dos Sindicatos, do Conselho de Educação Física e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE).
Mas isso não impede que, na percepção dos técnicos, o grande impacto do programa é tornar a escola mais “atrativa”,
nas palavras de uma das entrevistadas. Foram citados vários casos de alunos que mudaram de vida e melhoraram o
desempenho escolar graças ao envolvimento em atividades artísticas ou desportivas. No entanto, não existem dados
numéricos dessas mudanças porque não há práticas de monitoramento e avaliação do funcionamento do Programa.
Essa realidade só se diferencia em dois casos, quando a secretaria municipal assume a criação de escolas de tempo
integral (como é o caso de João Pessoa) e no caso de escolas pequenas em que todos os alunos puderam estar
matriculados no turno da manhã e participar das atividades do Programa na parte da tarde. Nesses casos, há uma
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articulação entre os conteúdos curriculares. Em alguns casos muito específicos, a direção da escola a articulação é feita
mediante a concepção de que o Programa pode suprir lacunas dos estudantes com maiores dificuldades de
aprendizagem.
Mas, de uma forma, geral, predomina uma concepção de “assistencialismo”, que é hegemônica na cultura brasileira. O
Programa é visto como uma “ocupação” para aqueles estudantes que são mais pobres não estarem nas ruas. A
interpretação mais geral é que as atividades do Programa contribuem para que os estudantes gostem mais da escola e
dos estudos.
 
Considerações Finais
 
Apesar das limitações, a grande contribuição do Programa Mais Educação é ter induzido o debate de escolas em tempo
integral no ensino fundamental, Com diferentes propostas três gestões usam os recursos do Programa como base para
a implantação do tempo integral. Nesse caso usam também os macrocampos como referência para as atividades
“extracurriculares”. Das três secretarias, João Pessoa está com esse processo há mais tempo e já tem uma proposta
mais integrada ao cotidiano da escola. Na época da coleta de dados, em Aracaju havia uma proposta de implantação da
educação integral em todas as escolas da rede municipal. Em Maceió a proposta era fazer uma implantação paulatina
nas escolas, a partir de reformas em seus espaços.
A proposta de uma reformulação curricular proposta pelo Programa esbarra na descontinuidade dos recursos e na
difusão da sua concepção curricular. A interrupção de recursos e o desconhecimento da proposta curricular do
Programa faz com que suas orientações não estejam sendo cumpridas. De uma forma geral, os entrevistados apontam
dificuldades que estão relacionadas com o fato do Programa não ser de fato uma política pública. Por razões diferentes,
há constatações de que a ampliação do tempo poderia ser uma saída para melhorar a qualidade da educação.  
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