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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo, retratar como ocorreu a inserção dos bolsistas do “Programa de Educação
Tutorial (PET)-Pedagogia” nas escolas da rede pública municipal e estadual da cidade de Jaguarão/RS, para a
observação da implementação do “Programa Mais Educação”. Deste modo, o PET-Pedagogia realizou
primeiramente discussões, utilizando como principal aporte teórico Moll, que ressaltou como incidiu o
processo de idealização da Educação Integral (E.I) no Brasil, no qual refletimos quais foram seus principais
idealizadores, e como a E.I foi visualizada até os dias atuais. Para tanto, apresentamos como resultados de
nossas discussões o “Grupo de Estudos da Educação Integral na Fronteira” (GEEIF) e o “Seminário
Internacional de Educação Integral na Fronteira” (SIEIF).

Palavras Chave: PET- Pedagogia, Programa Mais Educação, Educação Integral.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo retratar como ocurrió la inserción de los bolsistas del “Programa de Educação
Tutorial (PET)-Pedagogia” en las escuelas de la red pública municipal y estadual de la ciudad de Jaguarão/RS,
para la observación de la implementación del “Programa Mais Educação”. De este modo, el PET-Pedagogía
realizó primeramente discusiones, utilizando como principal aporte teórico Moll (2009), que resaltó como
incidió el proceso de idealización de la Educación Integral (E.I) en el Brasil, en cual reflexionamos cuales
fueron sus principales idealizadores, y como la E.I fue visualizada hasta los días actuales. Para tanto,
presentamos como resultados de nuestras discusiones el “Grupo de Estudos da Educação Integral na
Fronteira” (GEEIF) y el “Seminário Internacional de Educação Integral na Fronteira” (SIEIF).

Palabras Clave: PET- Pedagogia, Programa Mais Educação, Educação Integral.
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1. INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET)-Pedagogia, da Universidade Federal Pampa (UNIPAMPA) - Campus
Jaguarão, atualmente está trabalhando com uma perspectiva voltada para a Educação Integral (E. I), a partir
das observações realizadas do Programa Mais Educação (PME) nas escolas públicas do centro urbano da
cidade de Jaguarão[iv]/RS.

Com o intuito de trabalhar com a ampliação da jornada escolar, o PME foi o resultado de várias discussões
que surgiram desde as idealizações como: as “Escolas Parque[v]” de Anísio Teixeira da década de 1950 na
Bahia e dos “Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs)” de Darcy Ribeiro em 1980 no Rio de Janeiro e
a partir de debates com a criação das escolas técnicas industriais e escolas técnicas agrícolas criadas pelas
leis orgânicas (Decreto-Lei n° 4.073/1943 e Decreto-Lei n° 9.613/1946).

Posteriormente e recentemente o PME foi reflexo da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) em
2001, e finalmente, segundo Giolo (2012) resultou do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

Para tanto, este trabalho foi dividido da seguinte maneira: primeiramente objetivamos ressaltar como ocorreu
o processo de discussão realizado pelos petianos na UNIPAMPA acerca da Educação Integral e do Programa
Mais Educação, no qual refletimos sobre o surgimento destes, enfatizando seus idealizadores e quais seus
desígnios. Em segunda instância destacamos a entrada dos petianos no ambiente escolar, refletimos sobre as
demandas e processos de implementação do PME nas instituições, e quais foram as atividades desenvolvidas
pelo grupo PET após as leituras, observações e discussões teóricas.

2. REFLEXÕES E DISCUSSÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E DO PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO.

Ao iniciarmos nossas discussões voltadas para a Educação Integral e a respeito do Programa Mais Educação
objetivamos primeiramente levantar informações que abarcassem o contexto histórico da educação brasileira.
Após a catalogação de dados, foram iniciadas as socializações dos conteúdos, para tal, foi acordado que
seriam realizadas em todas as segundas- feiras, e ocorreriam através da apresentação de slides. Desta
maneira, buscamos compreender inicialmente, a epistemologia do termo E. I. e como esta foi inserida nas
discussões ministeriais.

Nesse primeiro panorama, percebemos através de Chagas (2012) que a E. I. no Brasil, resultou das
idealizações de Anísio Teixeira professor baiano que lutava por uma “educação de qualidade, pública, laica e
que pudesse colaborar com a construção do Brasil”. No entanto, para o autor, Teixeira almejava um projeto
totalmente utópico e democrático. Ou seja, desejava uma educação em amplo contexto, que abarcasse de
forma gratuita, sem interferência da Igreja e de qualidade, entretanto, segundo Chagas essa visão, de fato
nunca foi efetivada, pois a educação até nos dias atuais ainda se distancia das idealizações visadas por Anísio
Teixeira.

No entanto, mesmo com ideias consideradas utópicas, Teixeira visou “a autonomia das instituições” e,
principalmente pautou-se no lema que a “educação é um direito e não um privilégio.” De acordo com Chagas
(2012), Teixeira sob essas perspectivas, e após a carreira na advocacia, na Inspeção Geral de Ensino de
Salvador, ter trabalhado na produção de vários artigos, livros, palestras, e na criação da Universidade do
Distrito Federal. Desenvolve também, o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, conhecida como
escola-parque, objetivando uma educação democrática.

Para Chagas (2012), esta foi uma das primeiras escolas públicas brasileira com caráter integral e voltada para
contribuir com as demandas educacionais especificamente para os alunos de “classes populares” no qual, um
dos principais pontos que Teixeira pretendia abarcar com as escolas- parque seria a luta contra a pobreza
material e política.
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Deste modo, servindo como exemplo inspirador para outros educadores idealizadores, Teixeira torna-se
exemplo para o mineiro Darcy Ribeiro, educador importante no cenário educacional brasileiro, que junto com
Teixeira criou em 1961 a Universidade de Brasília (UnB), portanto, segundo Chagas (2012), Ribeiro ao longo
de sua trajetória trabalhou para colaborar com a educação. E pensando em efetivar nas escolas o tempo
integral, assim como Teixeira, criou em 1982 “I Programa Especial de Educação” (I PEE); além de “idealizar
sua própria fundação: a Fundação Darcy Ribeiro” (FUNDAR); bem como “idealizou o movimento da Escola
Nova no Brasil”

Desta maneira, após a luta idealizadora de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro a educação integral no Brasil,
voltou a ser rediscutida para ser inserida na educação pública. Para tal, segundo Leclerc (2012) visando
trabalhar com a Educação Integral, o governo federal em 2007, sob a Portaria Interministerial 17/2007
promulgou o Programa Mais Educação, tendo como objetivo oportunizar novas modalidades de
ensino/aprendizagem aos alunos das escolas públicas do país.

Para tanto, segundo Moll (2012), este programa visa por meio de jornadas ampliadas, abordar diferentes
temáticas como: acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em
educação, cultura e artes, cultura digital, promoção e saúde, comunicação e usos de mídias, investigação no
campo das ciências da natureza, educação econômica.

Neste viés, de uma educação diferencial, o PME tem como característica, Segundo Moll (2008), realizar um
trabalho democrático que envolva a educação integral, e que trabalhe com atividades que possibilitem a
ampliação dos alunos no contra turno escolar, no qual, de acordo com Moll (2012) as instituições que aderem
ao programa geralmente estão localizadas em áreas de risco e estão com um baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e as séries que o programa contempla segue dos anos finais da
1ª fase do ensino fundamental (4ª série/5ª ano) e da 2ª fase do ensino fundamental (8ª série/9°ano) e
trabalha priorizando a situação de risco e vulnerabilidade social.

Trabalhando com base nessa concepção democrática, o Programa vem desenvolvendo estratégias para
contribuir com a educação integral dos alunos. De acordo com Moll (2009) o PME, abarca o ideal de um
ensino que ultrapasse os campos pedagógicos suprindo os estudantes nas “dimensões afetivas, artísticas e
espirituais”.

Portanto, assim como salienta Moll (2009) o PME iniciou suas atividades em 2008 com 1.380 escolas em 55
municípios beneficiando 386 mil estudantes dos 27 estados brasileiros, priorizando as capitais e regiões
metropolitanas, já em 2009 alcançou mais de 5 mil escolas em 126 cidades de todos os estados incluindo o
Distrito Federal. No ano de 2010, alcançou um total de mais de 400 municípios que detinham mais de 90 mil
habitantes e que possuíam um IDEB desfavorável. Mediante esta expansão, os debates a respeito da
Educação Integral (E.I) adquirem uma nova conjuntura nas mesas em Colóquios educacionais.

Desta maneira, o grupo PET-Pedagogia, trabalha inserindo-se nesta discussão, analisando as experiências,
adversidades e contribuições que o PME está realizando nas escolas municipais e estaduais do centro urbano
do município de Jaguarão/RS. Portanto, o grupo PET, buscou analisar o impacto e a relevância da contribuição
que o PME poderia proporcionar aos alunos, professores, coordenadores e comunidade externa.

3. INSERÇÃO DOS PETIANOS NAS ESCOLAS

Para a realização das observações, primeiramente enviamos uma solicitação às escolas requerendo a entrada
dos petianos nas instituições. Posteriormente a partir da confirmação, o tutor nos acompanhou para
conversarmos com a direção e com a coordenadora do PME de cada escola, que nos deu total apoio, As
observações nas escolas públicas municipais e estaduais tiveram início no dia 28 de maio de 2013.

O grupo PET-Pedagogia teve como principal objetivo, a observação das escolas da rede municipal da zona
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urbana de Jaguarão que trabalhavam com o PME, no entanto, como a cidade referida apresentava um total de
07 escolas municipais que contemplavam o PME, e como o grupo era composto por 09 petianos, dois foram
designados para as escolas estaduais, cujo a carga horária de observação acordada pelo grupo foi de 04h
durante um dia na semana, ou dois dias semanais, dependendo do horário disponibilizado pela escola.

Entretanto, antes de adentrarmos no ambiente escolar, passamos por um processo de leituras com aportes
teóricos como ressaltado no tópico “Reflexões e Discussões Acerca da Educação Integral e do Programa Mais
Educação.” no qual, realizamos ponderações a respeito da E. I que nos motivou a efetivar observações sobre
a implementação do PME, cujo caráter é trabalhar sob a perspectiva da educação integral.

As observações foram divididas em três etapas, nos quais os petianos seguiram um roteiro, tendo em vista,
primeiramente a realização do mapeamento escolar, a verificação da estrutura da escola, a quantidade de
alunos, quais as possibilidades de cada escola ao adotar projetos e programas como o PME, e não menos
importante a constatação do projeto político pedagógico. Portanto, nessa primeira etapa, tivemos a
oportunidade de visualizar a condição de cada escola, a possibilidade de ter um primeiro contato com os
alunos e participantes do programa, e com a direção escolar, além de visualizar como ocorria o processo de
implementação do PME.

Em segunda instância, após a catalogação dos dados escolares realizamos as observações do PME e dos
macro-campos que cada escola desenvolvia em suas dependências. Nesta segunda etapa, fizemos
questionários semi-estruturados com os pais, alunos e oficineiros. A partir das respostas, verificamos que
houve vários aspectos que entraram em contradição com a perspectiva do PME, principalmente no que condiz
as normas de estruturação do programa como: suas regras, a relação oficineiro/aluno, o espaço para o
desenvolvimento de atividades, bem como, o envolvimento da escola com outras instituições e comunidade
em geral.

Para tanto, visando contribuir teoricamente com os oficineiros do Programa Mais Educação, o PET-Pedagogia
criou o “Grupo de Estudos da Educação Integral na Fronteira” (GEEIF). Este grupo teve como objetivo realizar
discussões e palestras sobre o tema Educação Integral, e debater acerca de como está ocorrendo a
implementação do programa Mais Educação, em que teve como principal alvo, os acadêmicos, oficineiros,
professores e demais interessados na temática. O GEEIF teve início no mês de junho de 2013, no qual
realizamos encontros semanais em todas as segundas-feiras das 18h30min às 21h.

Desta maneira, a iniciativa do grupo PET-Pedagogia em desenvolver o GEEIF teve como apoio a Secretaria
Municipal de Educação de Jaguarão e a UNIPAMPA, instituição onde foram realizados os encontros.
Observando que a temática Educação Integral vem sendo rediscutida principalmente por causa da
implementação de programas com caráter integral, o PET-Pedagogia iniciou suas discussões objetivando
refletir temas como: turno, contra turno, estruturação curricular do PME, dentre outros pontos pertinentes e
relevantes acerca da E.I.

Para tal, o grupo realizou entrevistas e conversas informais com os profissionais envolvidos com o PME, bem
como, alunos e funcionários das escolas, no qual objetivamos trazer para as discussões não somente a
temática, mas colocar em pauta dúvidas referentes as normas empregadas pelo PME, e contribuir para
possíveis melhorias com o programa, no município.

O grupo apresentou um cronograma de 16 encontros estruturados, até o final do semestre de 2013, e contou
com participação de palestrantes e profissionais da área. No entanto, nos encontros do GEEIF houve pouco
interesse por parte dos oficineiros, diretores e professores. Pois, este grupo foi criado porque muitos
declararam informalmente que precisavam de orientações acerca do PME, por que tinham várias dúvidas
acerca das normas do programa, entretanto, quando o PET-Pedagogia se propôs e criou o “grupo de
discussões” para ressarcir as respectivas dúvidas que os profissionais envolvidos no programa alegaram ter,
foi percebido um baixo envolvimento por parte destes, em participar das palestras e reflexões.

Sendo assim, o Grupo PET-Pedagogia, devido aos resultados não esperados visualizou que a E.I, não apenas

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_integral_observacoes_e_reflexoes_acerca_do_programa_mais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



as escolas públicas do município de Jaguarão estão tendo dificuldades, mas também os profissionais que
ainda não conseguiram perceber o real objetivo da Educação Integral para o meio educacional. Portanto,
como resultado de nossas discussões e trocas de experiências nas escolas, e tendo em vista contribuir para a
educação, e fazer algo diferenciado, tornou-se necessário pensar em meios alternativos para trabalhar e
inserir, não apenas na comunidade acadêmica e escolar, mas sim compartilhar com toda comunidade externa,
temas relacionados a E.I e ao PME.

Baseado nessa perspectiva de criação de novas alternativas, o PET-Pedagogia cogitou e pôs em prática, um
evento com caráter inovador intitulado “1° Seminário Internacional de Educação Integral da Fronteira:
Concepções e Processos de Implantação” (1° SIEIF), cujo objetivo foi problematizar a E.I dando ênfase no
PME, no qual contamos com o apoio das Prefeituras de Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, UNIPAMPA e
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFF) que possibilitaram a viabilização do mesmo.

O evento ocorreu no mês de novembro de 2013, durante três dias, em que computamos uma programação
abrangente, que seguiu mediante uma conferência de abertura, mesas temáticas, rodas de conversas,
palestras, reuniões de Grupos de Trabalhos (G.T.’s) com mais de 80 palestrantes e componentes de mesas,
29 mini-cursos com 54 ministrantes, e mais de cem relatos de experiências e apresentações de trabalho. O
seminário também possibilitou atividades culturais com participação de sete grupos de finalidades ímpares
como o “coral porto alegrense” (A.A.C.R.T), “grupos de danças de escolas do município” e do “Centro de
Tradição Gaúcho Rincão da Fronteira”.

Durante os três dias correntes do evento, conseguimos mobilizar um contingente de quase 700 pessoas a fim
de dialogar a temática da Educação Integral no qual reuniu professores da rede de ensino pública, docentes e
discentes universitários e comunidade externa, além de contamos com o representante do MEC Ítalo Dutra, a
fim de problematizar a implementação do PME, das propostas e novos parâmetros do governo federal para
incentivo da educação.

Refletimos também, acerca das políticas públicas, no que tange a abordagem do evento, assim como
disponibilizamos um leque de mini-cursos para que os discentes dos cursos da UNIPAMPA fossem
contemplados, nesse viés o seminário disponibilizou temáticas relativas ao turismo, história, letras, pedagogia
e produção política cultural, visando a análise da educação em diferentes prismas. Desta maneira, a partir das
fichas de avaliação, tivemos um retorno positivo, que pôde além de nos auxiliar como educandos e futuros
profissionais na área, contribuiu para fomentar este eixo tão singular que seria a Educação Integral.

Por fim, com a realização do 1° SIEIF tivemos como resultados esperados o acompanhamento, registro,
diálogo e aprimoramento dos efeitos da Educação Integral nas escolas públicas, nos processos de implantação
do Programa Mais Educação - Educação Integral na região de fronteira e demais municípios, além da
Instrumentalização/Formação de educadores capazes de refletir sobre a construção da política de Educação
Integral.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, o Grupo PET-Pedagogia através das pesquisas, observações realizadas nas escolas e dos grupos de
estudos formados dentro da UNIPAMPA pôde perceber como a “Educação Integral” nas escolas públicas,
mesmo tendo passado por um longo período de discussões, como ressaltado no tópico “Reflexões e
Discussões Acerca da Educação Integral e do Programa Mais Educação”, em alguns aspectos, se define no que
podemos considerar como “utópica”.

Para tal, citamos alguns pontos negativos que nos fazem pensar no PME apenas como um mero protótipo de
uma E.I, bem como: o não interesse de alguns oficineiros em ministrar uma oficina de qualidade e que chame
atenção dos alunos; o desinteresse dos pais em relação ao programa, o descaso de algumas escolas com o
programa, e a relação da comunidade em geral, com o PME que muitas vezes chega a ser de total
desconhecimento das ações que o Programa visa.
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Por outro lado, podemos destacar seus aspectos positivos que atesta sua veracidade como um programa
institucionalizado de caráter integral como: o envolvimento dos alunos com outras áreas de conhecimentos,
no contra turno de suas aulas, bem como um acompanhamento pedagógico, a inserção ao esporte e lazer, a
cultura e arte, a cultura digital, a promoção da saúde, a comunicação e o uso de mídias, dentre outros.

Deste modo, como ressaltado, o PME é um programa que objetiva não apenas uma educação de tempo
ampliado, no entanto, visa uma educação pública de qualidade para todos.
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