
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

José Nildo O. Soares 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: UMA POLÍTICA PROGRESSISTA DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  
2020  



1 
 

 José Nildo O. Soares 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: UMA POLÍTICA PROGRESSISTA DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUC-SP, como exigência parcial para obtenção 
de título de DOUTOR em Educação: Currículo, 
sob a orientação da Profa. Dra. Branca Jurema 
Ponce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2020  



2 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________ 
Profª. Drª. Branca Jurema Ponce 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Antonio Carlos Caruso Ronca 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
 

____________________________________ 
  Profª. Drª. Jaqueline Moll 

Universidade de Santa Cruz do Sul 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dr. João Clemente de Souza Neto 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Roberto da Silva 

Universidade de São Paulo 
 

 

 

 



3 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Guilherme T. Mendes Oliveira, meu filho. 

Aos protagonistas do PME em Santana de Parnaíba. 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001. Número 

de Processo 88887.148123/2017-00 – CAPES/PROSUC 

 

This study was financed in part by the Coordination for the Improvement of Higher 

Education Personnel – Brazil (CAPES) – Finance Code 001. Process Number 

88887.148123/2017-00 – CAPES/PROSUC 

 

 

 

  



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecer é demonstrar gratidão, oferecer graças por algo alcançado de 

maneira a retribuir a gentileza, o apoio, a paciência, o segurar na mão, o emprestar 

os ouvidos, o esperar pacientemente pelo retorno, o respeitar as ausências, mas sem 

deixar de caminhar junto. 

Ao longo dos mais de 50 meses de feitura desta pesquisa, de pura travessia à 

outra margem do rio, foram muitas as pessoas, momentaneamente, preteridas pelo 

pesquisador, mas que jamais deixaram de se fazer presentes, cada uma a seu modo 

e particularidade, de forma que é mercê se faça presente neste momento de 

agradecimentos, um registro de enorme gratidão, talvez até como forma de escusas 

de minha parte, pelos meus silêncios e recolha.  

Agradeço, assim... 

À minha família, em sua composição e contextos diversos (irmã, sobrinhos, 

sobrinhos-netos, afilhados) que, nas horas importantes, promovem o ajuntamento, 

criam energia que impulsiona o caminhar. Sempre espelhado pela matriarca da 

família, minha mãe, Cícera Joana, guerreira, que tem a proeza de olhar, de ensinar e 

de deixar as coisas acontecerem, sempre no respeito e no tempo de cada um. 

À minha orientadora, Professora Doutora Branca Jurema Ponce, pela lindeza 

de sua impecável essência humana. Por ter vislumbrado, já no processo de seleção, 

uma fresta de luz na caverna para que esse momento fosse possível. Por ter 

encantadoramente promovido todas as condições de travessia e de se fazer chegar à 

outra margem do rio. Por nunca ter desistido de me acompanhar, mesmo nos 

inúmeros momentos em que estive à deriva, me sentindo sozinho. Por isso, e muito 

mais, data vênia, uma amiga, na mais pura essência. 

Ao meu Mestre Professor Doutor João Clemente de Souza Neto, meu eterno 

Orientador, não apenas nos momentos de falas acadêmicas, mas em primazia nas 

falas da vida. Obrigado pela sabedoria, pela simplicidade, que nunca deixou de 

permear aqueles e aquelas que com ele convivem, a mim em especial. Grato pelos 

inúmeros encontros, diálogos, reflexões, trocas e presença na Qualificação e agora 

na Banca de defesa. 

Ao Professor Doutor Roberto da Silva, pelos momentos de encontros e de 

trocas iniciados ainda no Mestrado e enriquecidos quando da minha participação da 

disciplina Direito à Educação, na Faculdade de Educação da Universidade de São 



6 
 

Paulo; pela abertura e participação dos Congressos Internacionais de Pedagogia 

Social e pelas publicações das obras nesse importante Congresso. Ainda, pela honra 

em tê-lo como membro, mais uma vez, na Banca de defesa. 

Ao Professor Doutor Antonio Carlos Caruso Ronca, pelo carinho e pelo esmero 

na leitura, pela reflexão e pela riqueza de apontamentos do texto de Qualificação, que 

muito contribuíram para eu avançar na escrita do trabalho, e agora na defesa da Tese. 

À Professora Doutora Jaqueline Moll, pela lindeza de sua contribuição no 

referencial teórico de educação integral em tempo integral, pela energia empregada 

ao longo de anos frente ao Programa Mais Educação e resgate desse ideário de 

educação no contexto histórico e social brasileiro. Obrigado por, linda e gentilmente, 

ter aceitado em participar desse empreendimento, recebendo, lendo, analisando e 

fazendo parte da Banca de Qualificação e de Defesa. 

Ao Professor Doutor Antonio Chizzotti, membro da comissão do meu processo 

de seleção do Doutorado, professor do Programa Educação: Currículo e meu 

professor de Epistemologia e Educação. Grato pela boniteza, seriedade e 

disseminação de conhecimentos de suas aulas, pelo seu cuidado para com os alunos 

e em específico comigo. 

Aos professores do Programa Educação: Currículo, cada um em suas 

respectivas áreas, disciplinas e contextos contribuíram para o congraçamento das 

práxis transformadoras, as quais fui beneficiado e que se materializam neste 

momento. 

Aos companheiros e às companheiras do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Justiça Curricular - GEPEJUC. Agradecer-lhes seria pouco. Há a necessidade de 

reconhecer a magnitude desse grupo. A lindeza presente em cada um de seus 

membros. A gentileza nos momentos de convívio: presenciais e a distância. As trocas, 

os diálogos, as reflexões nos encontros, nas disciplinas, nos seminários. A 

preocupação quando se distancia, quer por razões de isolamento de estudos e escrita, 

quer por razões de ânimo acadêmico, pessoal, social. Como não ser grato quando se 

vê que o grupo pratica conhecimento, cuidado e convivência em São Paulo, em 

Santos, em Humaitá e em tantos outros rincões onde se pode ter fruições desse 

GEPEJUC. 

À Maria Aparecida – Cida, que linda e prontamente nos posiciona, orienta e 

auxilia nas diretrizes burocráticas do Programa Educação: Currículo. 



7 
 

À revisora deste texto, Janete Bridon, que, muito atenciosamente, recepcionou 

de forma muito aprazível o pesquisador e o texto, nas duas etapas: Qualificação e 

texto final. As falas e as discussões possibilitaram um aproximar de confiança e de 

sério trabalho desenvolvido nos momentos dessas etapas.  

Ao Secretário de Educação em Santana de Parnaíba, Senhor Clécius 

Wanderley Romagnoli dos Santos, que gentilmente autorizou que a pesquisa de 

campo fosse realizada na cidade. 

À Senhora Luciana Fernandes Martins, digníssima gestora pedagógica, e ao 

Senhor Advilson Barros, digníssimo gestor financeiro, dois importantes alicerces do 

PME na cidade. Grato pelas falas iniciais, por ouvir atentamente e entender a 

proposta. Por se envolverem, participar, acompanhar, disponibilizar e deixar pistas 

para se continuar a caminhada. Por possibilitar elementos para se concretizar a 

pesquisa. 

Às coordenadoras do Programa Mais Educação - PME nas escolas, por abrirem 

seus espaços, compartilharem informação e oportunizar diálogos, trocas e 

informações que se consolidaram em dados para a pesquisa. 

Aos oficineiros e às oficineiras, sujeitos participantes da pesquisa, pelas 

disposições, pela abertura e pela participação colaborativa, engajada, espontânea e 

dedicada em cada um dos vários momentos, quer seja nas escolas, quer seja em 

outros espaços de entrevistas. Sem a pretensão de prioridade, mas como forma de 

externar a gratidão a esses e essas profissionais que fizeram acontecer o PME na 

cidade, registro a inteireza da Oficineira Dançarina, que se torna oficineira depois de 

ter participado das oficinas na qualidade de aluna. Assim, registro essa gratidão, pela 

dupla participação nesta pesquisa: aluna e oficineira. Por isso, também, externo os 

agradecimentos aos alunos participantes. 

Ao Valdemir Santos, ex-gestor do PME em Araras, pelo carinho e pela 

cordialidade com que recebeu o pesquisador, pela brilhante entrevista concedida, da 

qual se pode extrair elementos de renovação da utopia possível na feitura da 

educação. Grato por ter permitido esse encontro de importante troca de 

conhecimentos, e pela pessoa que se apresentou quando da nossa visita ao seu lócus 

de trabalho.  

Ao guarda municipal Senhor Cleiton da Silva Borges, ex-aluno e amigo, que me 

coloca em contato com o Senhor Secretário de Segurança da cidade em Santana de 

Parnaíba, Coronel Rinaldo de Albuquerque Pereira. Os agradecimentos são em 



8 
 

virtude de que o Claiton apresenta inteireza de pessoa humana, atencioso e sempre 

gentil para com o pesquisador. Ao Rinaldo, que, para além de me apresentar ao 

senhor Secretário de Educação, por ser sujeito probo, íntegro e sobejamente humano, 

não se exime em olhar e a tratar o Outro com possibilidades, características vistas e 

vivenciadas ao longo dos anos (2007-2013). 

Ao Egrimário de Sena, pessoa que, embora o convívio profissional tenha sido 

curto, de apenas um ano, me acolheu carinhosamente quando de minha chegada à 

escola Caio Prado Júnior, de maneira a contribuir, dentro do que se podia, para as 

condições de avanço do trabalho. 

À Regiane Rodrigues, que, lindamente, entrou em minha vida profissional, mas 

que logo se apresentou humanamente como pessoa especial de se conviver. Grato 

pelas horas de diálogo, particularmente no campo da espiritualidade, em um momento 

de muitas incertezas e conflitos pessoais. 

À Sra. Bárbara Alexandre e à Sra. Suzana Rodrigues, respectivamente, diretora 

e coordenadora pedagógica da escola Caio Prado Júnior, onde sou professor. A essas 

duas lindas profissionais, agradeço o carinho, a gentileza e a humanidade para 

comigo. No mais diversos momentos, ao longo de 2019, nunca deixaram de me apoiar 

e de se preocupar, além disso me deram suporte importante nesta etapa de minha 

vida. Obrigado sempre.  

À professora Doutora Lucimar Rodrigues, que, belamente, me ouve e me ajuda 

nos momentos delicados. Obrigado pela leitura do projeto para seleção, pelos 

apontamentos, pelos direcionamentos e pela brilhante parceria na docência. 

À Mestra e amiga Adriana Leonildo, pela sensibilidade, pelo carinho, pela 

atenção e pelo cuidado. 

Aos amigos e às amigas André Araújo, Cleide Santos, Elaine Oliveira, Gilson, 

Ivete Santos (in memoriam), José Carlos “Norma”, Laudecir, Reinildo, Vera, pessoas 

especiais, carinhosas e amáveis que sempre se preocupam comigo. Obrigado por 

entenderem as minhas ausências, nunca terem deixado de estar comigo, mais 

próximo ou mais distante, mas sempre presentes. Cada um/a em seu tempo, espaço, 

condição e singularidade me ofereceu elementos para se chegar a esta etapa 

acadêmica. Minha gratidão pelo carinho e cumplicidade. 

 

  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação é o ponto em que decidimos se 
amamos o mundo o bastante para assumirmos 
a responsabilidade por ele e, com tal gesto, 
salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse 
a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. 

Hannah Arendt 

  



10 
 

RESUMO 

 

SOARES, José Nildo O. Programa Mais Educação: uma política progressista de 
educação integral em tempo integral. 2020. 234 f. Tese. (Doutorado em Educação: 
Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 

Esta pesquisa tomou  como objeto de estudo o Programa Mais Educação (PME) 
(2007-2016), umas das políticas públicas de educação do período dos governos Lula 
(2003-2010) e Dilma (2011-8/2016). Teve como foco a experiência da rede pública da 
cidade de Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, em escolas de Ensino 
Fundamental (2013-2019). Este estudo insere-se nas investigações realizadas pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Justiça Curricular (GEPEJUC) liderado pela Profa. 
Dra. Branca Jurema Ponce do Programa Educação: Currículo/PUCSP. Desenvolveu-
se a partir de pesquisa preliminar na legislação e em documentos oficiais. Seguiram-
se a esta, três etapas de levantamento de produções acadêmicas sobre o tema: em 
Teses e Dissertações e em Artigos Acadêmicos. A pesquisa de campo contou com 
entrevistas realizadas com gestores, coordenadores, oficineiros, alunos e 
responsáveis por estes que participaram do PME de Santana de Parnaíba, assim 
como com uma entrevista com o gestor do PME na cidade de Araras (2009-2016). 
Realizaram-se ao todo 23 entrevistas. Para aproximação do objeto, realizaram-se 
estudos sobre Educação Integral (BRASIL, 2009a, 2009b, 2009c; ARROYO, 2012; 
CAVALIERE, 2010a; GADOTTI, 2009; MAURÍCIO, 2009; MOLL, 2012a, 2012b, 2013). 
Foram utilizadas em análises as seguintes categorias do materialismo histórico: 
totalidade, contradição, práxis e mediação (CURY, 1989; FRIGOTTO, 2008; 
GADOTTI, 2012). Utilizou-se também, nas análises, o conceito de justiça curricular 
em suas três dimensões: conhecimento, convivência e cuidado (CONNEL, 1995, 
1997; DUBET, 2004, 2008a, 2008b; PONCE, B. J., 2016a, 2016b, 2018; PONCE; 
ARAÚJO, 2019; TORRES SANTOMÉ, 2013). Os resultados apontam o PME como 
uma política educacional progressista que, em Santana de Parnaíba, se articulou com 
outras políticas sociais sem perder a sua especificidade de política de indução à 
educação integral em tempo integral, na medida em que suas práxis foram 
desenvolvidas a partir de um currículo que contemplou saberes escolares, da 
comunidade e culturais, e fez ampliar as experiências educativas e o 
redimensionamento dos tempos e dos espaços escolares, de maneira a se apresentar 
como uma política educacional articulada e efetiva de formação integral do sujeito. 
Conclui-se também que o PME, como outras experiências democráticas vividas na 
história da Educação brasileira, deixa legados de esperança embebidos da certeza de 
que é possível construir uma educação de qualidade social nas redes escolares 
brasileiras, para os sujeitos da educação, para a instituição escolar e para todos os 
que acreditam na escola pública. 
 
Palavras-chave: Programa Mais Educação. Educação Integral. Tempo integral. 
Justiça curricular. Justiça social. 
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ABSTRACT 

 

SOARES, José Nildo O. More Education Program: a progressive policy of full-time 

comprehensive education. 2020. 234 p. Dissertation (Doctoral in Education: 

Curriculum) – Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 
 
This research took as its object of study the More Education Program  (Programa Mais 
Educação - PME) (2007-2016), one of the public education policies of Lula (2003-
2010) and Dilma’s (2011-8 / 2016) governments. It focused on the experience of public 
schools in the city of Santana de Parnaíba, located in the state of São Paulo, Brazil, in 
Elementary Schools (2013-2019). This study is part of the investigations carried out by 
Curricular Justice Study and Research Group (Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Justiça Curricular - GEPEJUC) led by PhD Professor Branca Jurema Ponce from the 
Education Program: Curriculum at the Pontifical Catholic University of São Paulo. It 
was developed from preliminary research in legislation and official documents. This 
was followed by three stages of surveying academic productions on the topic: in 
Doctoral Dissertations, Master’s thesis and Academic Papers. The field research 
included interviews with managers, coordinators, workshopers, students and those 
responsible for them who participated in the More Education Program of Santana de 
Parnaíba, as well as an interview with the More Education Program  manager in the 
city of Araras (2009-2016), São Paulo. A total of 23 interviews were conducted. To 
approach the object, studies were carried out on Integral Education (BRASIL, 2009a, 
2009b, 2009c; ARROYO, 2012; CAVALIERE, 2010a; GADOTTI, 2009; MAURÍCIO, 
2009; MOLL, 2012a, 2012b, 2013). The following categories of historical materialism 
were used in the analysis: totality, contradiction, praxis and mediation (CURY, 1989; 
FRIGOTTO, 2008; GADOTTI, 2012). The concept of curricular justice in its three 
dimensions was also used in the analyzes: knowledge, coexistence and care 
(CONNEL, 1995, 1997; DUBET, 2004, 2008a, 2008b; PONCE, B. J., 2016a, 2016b, 
2018; PONCE; ARAÚJO, 2019; TORRES SANTOMÉ, 2013). The results point to the 
More Education Program  as a progressive educational policy that, in Santana de 
Parnaíba, articulated itself with other social policies without losing its specificity as a 
policy to induce full-time comprehensive education, as its praxis were developed from 
a curriculum that included school, community and cultural knowledge, and expanded 
educational experiences and the resizing of school times and spaces, in order to 
present itself as an articulated and effective educational policy for the comprehensive 
formation of the subject. It is also concluded that the More Education Program, like 
other democratic experiences lived in the history of Brazilian Education, leaves 
legacies of hope steeped in the certainty that it is possible to build social quality 
education in Brazilian school networks, for the subjects of education, for the school 
institution and for all who believe in public school. 
 
Keywords: More Education Program. Comprehensive Education. Full-time. Curricular 
justice. Social justice.  
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa é o resultado de uma trajetória que teve início antes do 

ingresso no Mestrado, quando se verificou uma inquietude em melhor entender os 

processos, as atividades e os resultados de práticas educativas dos sujeitos que 

frequentavam um espaço de educação social. O curso de Mestrado1 preencheu parte 

desse desejo, quando pesquisei as práticas de professoras pedagogas, do Programa 

Pedagogia Comunitária de Praia Grande, São Paulo, que desenvolviam atividades de 

interação escola-família, tendo como foco a visitação à casa dos alunos (SOARES, 

2012). 

A perspectiva do Doutorado acompanha essa caminhada de querer continuar 

a entender os processos educativos e seus efeitos, particularmente das práticas e das 

ações desenvolvidas no contexto das políticas de Educação Básica pública. Quando 

do ingresso no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo, na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), essa perspectiva tomou 

relevo a partir da tomada de consciência das possibilidades a serem alcançadas, em 

particular no desenvolvimento da pesquisa no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa 

em Justiça Curricular (GEPEJUC). 

Era o segundo semestre de 2015, momento que nascia o GEPEJUC2, 

chancelado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), cujos objetivos, dentre outros, eram: “Atualizar a análise sobre a relação 

educação escolar e justiça social”, e “Adensar o conceito de ‘justiça curricular’ 

articulando teoria e prática curriculares” (PONCE, B. J., 2016a, p. 4).  

Ao reorganizar o projeto inicial, apresentado no processo de seleção, verificou-

se a necessidade e a importância de adequá-lo aos estudos e às pesquisas do 

contexto do GEPEJUC. Buscou-se um tema de pesquisa que se coadunasse e 

oferecesse elementos de investigação em educação integral em tempo integral, que 

contemplasse as dimensões: justiça curricular e justiça social.  

Ainda nos últimos meses de 2015, procederam-se leituras preliminares acerca 

do Programa Mais Educação (PME) do Governo Federal, em normativas legais e 

 
1 O curso de Mestrado resultou na dissertação intitulada Interação Escola-família: um estudo de caso 
da Pedagogia Comunitária de Praia Grande/SP. 

2 Produções do GEPEJUC podem ser conferidas em Franco (2018), Neri (2018), Ponce e Neri (2017), 
Ponce, B. J. (2016b, 2018), Ponce e Araújo (2019). 



19 
 

documentos referentes ao Programa. Após essas leituras primárias e discussões com 

componentes do GEPEJUC e com a orientadora Professora Doutora Branca Jurema 

Ponce, entendeu-se a pertinência de definir-se o PME como objeto de pesquisa, por 

tratar-se de uma política de indução à educação integral em tempo integral.  

A escolha do objeto de pesquisa também considerou que o PME resgata 

elementos da educação integral em tempo integral contidos nas bases das propostas 

educativas dos Pioneiros da Educação Nova, em particular nas empreitadas e nos 

esforços de Anísio Teixeira, no final das décadas de 1920 e 1950 e, mais adiante, com 

as experiências de Darcy Ribeiro, nos anos de 1980, ambas pensadas e instituídas 

no contexto da educação integral em tempo integral. Outras experiências podem ser 

inseridas nesse bojo: os Colégios Vocacionais dos anos de 1960 e, mais 

recentemente, os Centros Educacionais Unificados de São Paulo, em operação desde 

2004.  

O PME é um programa de indução à educação integral em tempo integral, do 

Governo Federal, criado no ano de 2007 e regulamentado em 2010 (BRASIL, 2007c, 

2010a). O PME nasceu em um contexto político, social e econômico, de amplo debate 

e discussão acerca da qualidade da educação. Nesse contexto, o Governo Federal 

instituiu, democraticamente e com a participação da sociedade, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL, 2007d) e o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, por meio do Decreto No 6.094, de 24 de abril de 

2007 (BRASIL, 2007a). Esse plano de metas, dentre outras providências, criou o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que passou a ser o indicador 

quantitativo da qualidade da Educação Básica brasileira. Após essas leituras, partiu-

se para uma pesquisa na legislação da educação, pós-retomada da democracia, para 

verificar como a questão da educação integral e do tempo integral se apresentava. 

No contexto Nacional, verificou-se a Constituição Federal (BRASIL, 1988); a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996); os Planos 

Nacionais de Educação (PNE): 2001-2010 e 2014-2024 (BRASIL, 2001, 2014a). Por 

sugestão da banca do exame de qualificação, considerou-se a presença do Plano de 

Educação de 1962, para melhor reflexão e compreensão da proposta da educação 

integral no contexto social e histórico brasileiro. Ainda no contexto legal, aprofundou-

se a leitura e a reflexão da legislação e dos documentos que fomentam e instituem o 

PME: Portaria de criação (BRASIL, 2007c); o Decreto Presidencial que regula o PME 
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(BRASIL, 2010b); o Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007d); e o 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007a).  

No âmbito do PME, verificaram-se documentos, normas, diretrizes 

institucionais e estudos que subsidiaram o formato, as parcerias, o currículo, a adesão 

e a execução do Programa. Dentre essas leituras, estão os resultados de uma 

pesquisa realizada por investigadores de um grupo de universidades públicas, 

realizada entre os anos de 2008 e 2009. O estudo, encomendado pelo Ministério da 

Educação – MEC (BRASIL, 2010b, 2010c), trata de uma ampla pesquisa nacional que 

visou identificar práticas educativas que se aproximavam do conceito de educação 

integral em tempo integral, desenvolvidas por secretarias de educação de municípios 

e estados brasileiros.  

Os momentos de definições dos elementos desta pesquisa coincidem com o 

período da conjuntura do golpe político-jurídico-midiático de 2016 (SINGER et al., 

2016; SOUZA, J., 2016; BOITO JR., 2018; FREITAS, 2018). Nesse momento histórico 

vivenciado no País, foram criadas circunstâncias adversas e articuladas práticas 

econômicas, políticas e sociais contra o governo da Presidente Dilma Rousseff, 

reeleita no pleito de outubro de 2014, de maneira a forçar a interrupção de seu 

mandato, pelas forças opositoras, em 31 de agosto de 2016. 

Historicamente, a educação brasileira é refém de processos de golpes e de 

rupturas. Nos anos de 1930, fatores como reorganização político-econômica e 

aumento da população urbana impõem, ao Governo, repensar as estruturas da 

educação. Um amplo movimento que resultou no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova fez com que a Constituição de 1934 contemplasse as ideias 

propostas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, “[...] que 

consubstancia as ideias do movimento renovador, reconhecia a educação como 

direito de todos e dever do Estado, reivindicando uma escola pública, assentada nos 

princípios de laicidade, obrigatoriedade, gratuidade e co-educação” (HAIDAR; 

TANURI, 2004, p. 59). 

A Carta de 1934 já previa, dentre outros mecanismos, a fixação de um Plano 

Nacional de Educação. Em 1937, foi redigido um anteprojeto do Plano, mas, no 

mesmo ano, foi malogrado pelo golpe que instituiu o Estado Novo (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012; HAIDAR; TANURI, 2004; SAVIANI, 2013). Foi apenas em 

1962 que se estabeleceu um Plano Nacional de Educação, cujas coordenadas foram 

ditadas pela LDBEN de 1961 - Lei Nº 4.024, de 20 de dezembro (AZANHA, 2004). 
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O cenário internacional pós Segunda Guerra Mundial, os embates econômicos, 

ideológicos e de classes que se desenharam no Brasil, ao longo da década de 1950, 

e os acontecimentos do início dos anos 1960, provocaram a consumação do Golpe 

Militar em 1º de abril de 1964. Para a educação, o novo regime fez alterar “[...] as 

bases organizacionais, tendo em vista ajustar a educação aos reclamos postos pelo 

modelo econômico do capitalismo de mercado associado dependente, articulado com 

a doutrina da interdependência” (SAVIANI, 2013, p. 346). 

O golpe político de 2016, engendrado nos porões do poder central, não 

apresentou rupturas de ordem constitucional, como nos golpes de 1937 e 1964, mas 

teve marcas bem delineadas, textualizadas e apresentadas ao público, em outubro de 

2015, pelo então vice-presidente Michel Temer, apoiador do golpe. Conforme Paulani 

(2016, p. 74, grifo da autora), o documento Uma ponte para o futuro3 “[...] é o resgate 

pleno da agenda neoliberal (modelo perdedor nas eleições de 2014), purificando-a 

dos ‘arroubos sociais’ dos governos do PT e retomando o processo de privatização, 

relativamente brecado nas gestões Lula e Dilma”. 

Nesse contexto, o PME, que nasceu no contraditório, enfrentou desafios e 

tensões de vários matizes (MENDONÇA, 2017) e não conseguiu sustentar os 

princípios democráticos frutos do processo, pois a agenda das políticas de educação 

fez avançar a sinergia  

[...] em torno de compromissos neoliberais com o mercado e um suposto 
Estado fraco, ênfase neoconservadora acerca de um controle mais forte 
sobre o currículo e valores e “novas propostas de gerenciamento” para 
instalar formas mais rigorosas de responsabilidade na escola [...]. (APLLE, 
2005, p. 29, grifo do autor). 

O governo golpista, que assumiu o poder, reclamou o não cumprimento das 

metas do IDEB (BRASIL, 2007a) para os anos anteriores e, autoritariamente, extinguiu 

o PME. Na prática, o MEC escamoteou o PME e, em seu lugar, criou uma estratégia 

de reforço escolar para as áreas de Língua Portuguesa e de Matemática (BRASIL, 

2016a), que visa tão somente a atender indicadores nacionais e internacionais, de 

maneira a desconsiderar a formação integral dos alunos, bem como ao avanço da 

escola de tempo integral, ignorando a Meta 6 do PNE (BRASIL, 2014a), que trata da 

jornada escolar em tempo integral.  

 
3 Disponível em: https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-
PARA-O-FUTURO.pdf. Acesso em: 22 jan. 2018. 

https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
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Esta pesquisa apresenta-se, assim, em contexto histórico e complexo e visa 

explorar contradições contidas no PME. A questão-problema para a qual se buscou 

resposta foi: Quais são os aspectos do Programa Mais Educação e suas equivalências 

com a educação integral em tempo integral, e como se apresentam as contradições, 

em relação aos princípios, às práticas e à formação integral dos alunos, 

especificamente nas escolas de Ensino Fundamental da cidade de Santana de 

Parnaíba/SP? 

Para perscrutar tal problemática, estabeleceu-se a hipótese: O Programa Mais 

Educação articula-se com outras políticas sociais, sem perder sua especificidade de 

política de indução à educação integral em tempo integral e faz avançar a justiça 

curricular e a justiça social ao considerar, em sua execução, os princípios 

democráticos, a reorganização do currículo, a diversidade cultural, a ampliação de 

experiências educativas e o redimensionamento dos tempos e dos espaços escolares. 

A definição dos objetivos foi, igualmente, um processo de intenso debate e 

reflexão. Os vários momentos de discussão com os demais pesquisadores do 

GEPEJUC não podem deixar de ser registrados, assim como os encontros com a 

orientadora. Nesse sentido, os objetivos foram definidos da seguinte forma: 

Objetivo geral: Compreender como os aspectos e as práticas desencadeadas 

a partir do Programa Mais Educação possibilitaram a efetividade da educação integral 

em tempo integral, em escolas de Ensino Fundamental de Santana de Parnaíba/SP, 

no período de 2013-2019. 

Objetivo específicos: 

➢ Apresentar a experiência do Programa Mais Educação em Santana de 

Parnaíba/SP e Caracterizar as contradições que se apresentam, em relação aos 

princípios democráticos, às práticas emancipatórias e à formação integral dos 

alunos participantes.  

➢ Demonstrar como a partir do Programa Mais Educação, ao reorganizar o 

currículo e ao redimensionar tempos e espaços escolares, este contribuiu com o 

avanço da justiça curricular e da justiça social. 

A escolha da cidade de Santana de Parnaíba/SP, como lócus da pesquisa 

empírica, deu-se a partir dos critérios: universalização do PME nas escolas de Ensino 

Fundamental (80% dos alunos participantes dessa etapa escolar); verificação da 

melhora da nota do IDEB, observado para os anos 2015 e 2017; contrastes sociais 
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presentes na cidade; e avanço da qualidade social da educação que o PME ofereceu 

aos educandos. 

Embora a Secretaria de Educação da cidade tenha aderido ao PME a partir de 

2013, com cerca de 15 escolas, no ano de 2016, todas as 42 unidades escolares de 

Ensino Fundamental eram contempladas pelo Programa. Assim, aproximadamente 17 

mil alunos, dos mais de 21 mil, o que representava cerca de 80% do total de 

estudantes matriculados, participaram das atividades do PME. 

O caminho percorrido nesta pesquisa tenta se aproximar de um enfoque 

teórico, metodológico e analítico que possibilita compreender a dinamicidade e as 

transformações históricas. Apoia-se no materialismo histórico dialético, tido “[...] ao 

mesmo tempo como uma postura, um método de investigação e uma práxis, um 

movimento de superação e de transformação" (FRIGOTTO, 2008, p. 79). 

Para essa empreitada e como possibilidades de ampliar a compreensão e a 

análise do objeto de estudo, a pesquisa toma como referências categorias universais 

do materialismo histórico dialético: totalidade, contradição, práxis e mediação (CURY, 

1989). Como categorias do objeto de pesquisa, estabeleceram-se: conhecimento, 

cuidado e convivência, as quais têm sido tratadas nas pesquisas desenvolvidas pelo 

GEPEJUC como categorias que abarcam, em suas essências, a justiça curricular, cuja 

finalidade é fazer avançar a justiça social (PONCE; ARAÚJO, 2019). Ainda, outras 

categorias, discutidas a partir de referenciais teóricos, auxiliaram na tentativa de se 

confirmar ou não a hipótese levantada, bem como na concretização dos objetivos 

instituídos para este estudo, como se verificará nas subseções a seguir que tratam 

dos aspectos teórico-metodológicos. 

1.1 Aspectos teórico-metodológicos 

A pesquisa, ao pretender investigar o Programa Mais Educação, apresenta 

como opção metodológica a pesquisa qualitativa e tenta apoiar-se no materialismo 

histórico dialético como enfoque teórico-metodológico, apropriado para esta pesquisa, 

pois, a partir da década de 1990, a cadência das políticas educacionais tem sido dada 

pelas políticas neoliberais e gerencialistas. Esses processos políticos, sociais e 

econômicos apresentam-se no campo contraditório das políticas sociais, do momento 

histórico que viveu o País desse período. O PME é parte dessa totalidade, por isso 

não pode deixar de ser analisado fora desse contexto.  
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Por pautar-se na concepção materialista, a pesquisa debruça-se sobre as 

contradições, os conflitos e as transformações ao colocar em evidências que as ideias 

são reflexos do mundo exterior e objetivo vivenciados pelos sujeitos, por isso as ideias 

são representações do real. É nesse sentido que Frigotto, (2008) esclarece que o 

desafio do pensamento é trazer para o plano racional a dialética do real, ou seja, pôr 

em relevo o caráter conflitivo, dinâmico e histórico da realidade. 

Contrária à concepção metafísica, que entende que a definição apriorística do 

método garante critérios de cientificidade, neutralidade e objetividade, a ideia 

materialista toma o método como uma concepção da realidade que mediará o 

processo de apreensão do conhecimento. A abordagem materialista vai além das leis 

que regem os fenômenos, pois busca a lei de sua modificação e de seu 

desenvolvimento, colocando no centro o dinamismo da práxis transformadora dos 

sujeitos como agentes históricos (FRIGOTTO, 2008). 

Criado por Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), o 

materialismo histórico dialético é um enfoque teórico, metodológico e analítico que 

contribui com a compreensão da dinâmica e as grandes transformações da história e 

das sociedades. O termo “materialismo” trata da condição material da existência 

humana; o “histórico” parte do entendimento para compreender a existência humana 

necessita apreender seus condicionamentos históricos; e “dialético” tem como 

presunção o movimento da contradição produzida na própria história (CURY, 1989). 

Segundo Triviños: 

O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis 
sociológicas que caracterizam a vida em sociedade, de sua evolução histórica 
e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O 
materialismo histórico significou uma mudança na interpretação dos 
fenômenos sociais, que até o nascimento do marxismo, se apoiava em 
concepções idealistas da sociedade humana. (TRIVIÑOS, 1987, p. 62). 

Para Marx, conforme Gadotti (2012), o pensamento que importa não é o 

pensamento puramente cognitivo e contemplativo, mas o pensamento que 

acompanha a ação que modifica as condições de vida dos homens – a práxis 

revolucionária. Para Frigotto (2008), o cerne do materialismo histórico dialético é a 

produção de um conhecimento crítico que altere e transforme a realidade anterior, 

tanto no plano do conhecimento como no plano histórico social, de maneira que o 

resultado da reflexão acerca da realidade seja ação para transformar. 
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Saviani (1991) esclarece que o método materialista histórico dialético é 

instrumento da prática educativa. Contudo, para que isso seja possível, é necessário 

que seja superada a etapa de senso comum educacional (conhecimento da realidade 

empírica da educação), por meio da reflexão teórica (movimento do pensamento, 

abstrações), para a etapa da consciência filosófica (realidade concreta da educação, 

concreta, pensada, realidade educacional plenamente compreendida). Para Saviani: 

Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de 
construção de pensamento [...] ao passo que a lógica formal é o processo de 
construção da forma de pensamento. Por aí, pode-se compreender o que 
significa dizer que a lógica dialética supera por inclusão/incorporação a lógica 
formal [...]. Com efeito, o acesso ao concreto não se dá sem a mediação do 
abstrato [...]. Assim, aquilo que é chamado lógica formal ganha um significado 
novo e deixa de ser a lógica para se converter num momento da lógica 
dialética. A construção do pensamento se daria pois da seguinte forma: parte-
se do empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao concreto. (SAVIANI, 
1991, p. 11). 

Destarte, ao enquadrar esta pesquisa no viés do materialismo histórico 

dialético, parte-se do entendimento de que o homem, na qualidade de sujeito social e 

histórico, é determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, pois é ele 

quem cria a realidade social e transforma esses contextos. Assim, pode-se inferir que 

o postulado materialista contempla os aspectos ontológico e gnosiológico, que não 

podem ser preteridos. Intenta-se, neste estudo, contemplar essa concretude 

entendida como a historicidade do ser, bem como os determinantes econômicos, 

históricos, políticos e culturais, sem desconsiderar a complexidade social do momento 

histórico. 

Entende-se que o PME surge, se concretiza e é encerrado nesses contextos. 

É, portanto, uma política pública progressista de educação integral, que visou um 

projeto de transformação para a sociedade, por meio da educação de qualidade 

social. Como parte da totalidade da sociedade, o PME é tratado, no contexto social, 

de maneira a entender sua gênese, seu movimento e suas contradições, pois, assim, 

pode-se chegar a um conjunto amplo de relações, particularidades e detalhes que 

possibilitam captar o seu movimento na totalidade. Para isso, o resgate histórico 

tentou buscar elementos da historicidade do fenômeno, a partir de uma perspectiva 

histórica, o que possibilitou desvelar conflitos, contradições, interesses e ideologias 

que sempre estão presentes nas políticas públicas. 
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1.2 Técnicas, procedimentos e instrumentos 

A investigação teve início em 2015, no segundo semestre, a partir de pesquisas 

documentais e de leis acerca do PME, momento que se pôde perceber a totalidade 

da proposta do programa. A Portaria de criação do programa - Portaria Normativa 

Interministerial Nº 17, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007c), os manuais e os textos 

disponíveis no site do MEC foram leituras que permitiram melhor se acercar dessa 

política. Nesse contexto, verificou-se que a proposta do PME se contextualizava em 

um espectro mais amplo de políticas públicas de educação. 

O contexto de criação do PME se hibridiza em uma relação de dependência do 

PDE e ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o qual instituiu o IDEB. 

Todas essas políticas, contextualizadas no ano de 2007, tinham como meta fazer 

avançar as várias políticas educacionais já em andamento, e outras que estavam 

surgindo, como o próprio PME, com o fim de se fazer avançar a qualidade social da 

educação.  

Ainda, essas políticas tiveram como proposta fazer crescer o IDEB observado 

das escolas públicas brasileiras, cujo indicador 6 (seis), para o País, é esperado para 

ser cumprido no ano de 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil. Essa 

meta está vinculada aos padrões estabelecidos para os países membros da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apesar de o 

Brasil, mesmo não sendo membro da OCDE, optar por instituir as diretrizes 

estabelecidas. 

Ao conhecer-se a propositura do PME e o contexto social e político em que se 

apresentava, a etapa que se seguiu foi uma primeira busca nos bancos de dados 

acadêmicos, pois havia a necessidade de entender como o PME estava sendo 

percebido pela academia. Na primeira etapa, procederam-se duas pesquisas aos 

bancos de dados: na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT (2015) e no Banco 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Capes (2016). As buscas, no primeiro banco, limitaram-se aos anos de 

2008-2015 e, no segundo, aos anos de 2008-2016, observado o descritor programa 

mais educação nos títulos. 

Nessa etapa, verificaram-se 27 dissertações de Mestrado e duas teses de 

Doutorado na BDTD, e, na Capes, 88 pesquisas, sendo 79 dissertações de Mestrado 
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(62 acadêmicos e 17 profissionais) e nove teses de Doutorado. Pode-se verificar nos 

Quadros 9 e 10 (Apêndices A e B) os dados dos trabalhos, como título, autor, ano, 

instituição. Nessa etapa, o foco foi se acercar do PME no contexto acadêmico, de 

maneira que se procedeu a leitura apenas dos resumos dos textos.  

Contudo, com os elementos da pesquisa constituídos, bem como o lócus e os 

aspectos burocráticos da pesquisa definidos, entendeu-se a pertinência de realizar-se 

nova busca por Teses e Dissertações, alargando o tempo e incluindo os anos de 2017 

e 2018. Nessa busca, realizou-se nova visita ao Banco de Teses e Dissertações da 

Capes. Nessa etapa, perceberam-se novas ferramentas de busca e disposição mais 

abrangentes oferecidas no site da Capes, que apresentou um catálogo com 46 teses 

de Doutorado e 279 dissertações de Mestrado (233 acadêmicos e 46 profissionais), 

em um total de 325 pesquisas. Nessa etapa, foram (re)lidas 46 pesquisas de 

Doutorado, o que contribuiu para melhor compreender a dimensão, a abrangência e 

a urgência do PME. 

Das leituras das leis e dos manuais do PME, em conjunto aos resumos dos 

textos das pesquisas, tentou-se apreender o fenômeno educativo compreendido no 

PME: a educação integral em tempo integral, almejada por essa política educacional. 

Outra dimensão resultante desse processo foi a delimitação do tema da pesquisa – 

Programa Mais Educação. 

Delineados os elementos da pesquisa, entendeu-se a pertinência da escolha 

do lócus da pesquisa empírica. Procedeu-se uma sondagem na Secretaria de 

Educação da cidade de Santana de Parnaíba, e, ali, se verificou o êxito do PME, que 

conseguiu contemplar todos os colégios de Ensino Fundamental, atendendo cerca de 

17 mil alunos dessa etapa da Educação Básica, sendo esse o primeiro fator para se 

propor a pesquisa empírica nessa cidade. 

Outro aspecto levado em consideração, para a escolha da cidade, foi o seu 

contraste social. Embora o município esteja localizado em um eixo geográfico de 

amplo desenvolvimento econômico4, com Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0.814, bastante alto5, a cidade apresenta considerável número 

 
4 Santana de Parnaíba, impulsionada pela marca Alphaville desde a década de 1980, está localizada 
entre as cidades de Barueri e Cajamar, cujo eixo rodoviário Castello Branco-Anhanguera-Estrada dos 
Romeiros beneficia seu desenvolvimento industrial e econômico. 

5 O IDHM “[...] é uma medida composta de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, 
educação e renda. [...]. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano” (BRASIL, 2019b, 
n.p.). 
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de famílias beneficiárias do programa social Bolsa Família (BF), um dos critérios, junto 

à nota do IDEB, para a escola aderir ao PME (BRASIL, 2019a, 2014b), o que denota 

os contrastes sociais da cidade. Não obstante a essas questões, a opção pela cidade 

encontra guarida, pois verificam-se avanços quantitativos apontados pelo IDEB, para 

o Ensino Fundamental, mas mais em específico verificaram-se avanços qualitativos, 

também proporcionados pelo PME, na cidade. 

Após contatos primários para se estabelecer o lócus da pesquisa empírica, 

procederam-se, junto à gestão do PME na cidade, às questões burocráticas. 

Autorizado a prosseguir, seguiram-se as orientações protocolares e os contatos com 

os responsáveis pelo PME na cidade: Gestora Pedagógica de políticas educativas e 

Gestor Financeiro de recursos de políticas públicas, ambos responsáveis pela 

prestação de contas – práticas pedagógicas e uso de recursos financeiros, 

respectivamente – da Secretaria de Educação da cidade, junto ao Governo Federal.  

Realizadas as primeiras aproximações, a primeira conversa ocorreu com os 

gestores do PME no âmbito da Secretaria. Discutiu-se, com a Gestora Pedagógica e 

com o Gestor Financeiro do PME na cidade, a proposta de investigação, a Instituição, 

o Programa e a orientadora aos quais a pesquisa se vincula. Desse momento, saiu-

se com um sinalizador positivo e se protocolou uma solicitação formal para se iniciar 

a pesquisa (Apêndice C). 

Sinalizado positivamente, de maneira que se aguardava os processos 

protocolares, procederam-se às diretrizes e aos trâmites pertinentes ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), da PUCSP, cujo Parecer N. 3.412.404 (Anexo A), registra 

a aprovação para o prosseguimento da pesquisa. 

Imediatamente após a expedição de autorização para se realizar a pesquisa 

(Anexo B), por parte do Secretário de Educação, iniciaram-se os procedimentos para 

a coleta dos dados. A fim de melhor contextualizar-se e ambientar-se, procedeu-se a 

uma visita para um diálogo menos formal. Nele, pôde-se melhor entender a dinâmica 

de trabalho dos gestores, os horários e os espaços das visitas, além de informações 

gerais do PME local. Esses primeiros movimentos foram importantes para delinear-se 

a trajetória a ser realizada, bem como melhorar/finalizar os roteiros das entrevistas, 

de maneira a elaborá-los de acordo com as atividades desempenhadas pelos sujeitos 

da pesquisa, o que possibilitou maior proveito na coleta dos dados. 

Além das pesquisas e da produção acadêmica em bancos de dados, foram 

considerados, para a coleta de dados, textos legais, documentos orientadores do 
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PME, ou seja, fontes primárias (MARCONI; LAKATOS, 2013), bem como realizadas 

entrevistas semiestruturadas (TRIVIÑOS, 1987), as quais serviram como instrumentos 

de coleta de dados para se conhecer os aspectos, as práticas, as perspectivas, os 

desafios, as dinâmicas e o desenvolvimento do PME na cidade. Os sujeitos 

participantes, devidamente cientes e identificados conforme modelo do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice D)  foram, desse modo: Gestão 

do PME na cidade – Gestora Pedagógica (1) e Gestor Financeiro (1); Coordenação 

do PME na escola (3); Oficineiro (9); Mãe de aluno (3); Aluno (5) – portanto, um total 

de 22 entrevistas. Os roteiros das entrevistas podem ser conferidos nos Apêndices E, 

F, G, H, I e J. 

Após deliberação com a orientadora desta Tese, entendeu-se a pertinência de 

realizar-se uma entrevista com a antiga Gestão do PME da cidade de Araras. Assim, 

também foram considerados dados levantados em entrevista despadronizada não 

dirigida (MARCONI; LAKATOS, 2013) com o Gestor (Apêndice K) que ficou à frente 

do Programa entre 2009-2016, o que fez alterar o total de entrevistas para 23. 

Durante as entrevistas com os gestores do PME na cidade, verificou-se que o 

processo de implementação do PME apresentou certo desalinhamento entre o 

discurso e o que viria a ser – a própria prática –, mais especificamente certa rejeição 

do programa, por parte dos diretores das escolas. Ainda nessas entrevistas, verificou-

se que umas das ações adotadas pela gestão, para superação dessa situação, foi a 

de procurar o MEC, que indicou uma visita in loco ao PME da cidade de Araras, que 

naquele momento se apresentava como modelo de sucesso e resultados, tanto de 

implementação quanto de operação. 

A fim de garantir a individualidade, o sigilo das falas particulares e a valoração 

da totalidade contextualizada das informações, os sujeitos participantes (oficineiros) 

serão identificados e nomeados, neste texto, a partir de uma determinada 

característica pessoal ou de um dado momento da entrevista. A exemplo, cita-se a 

Oficineira da Garagem, assim nomeada devido ao seu gesto de dizer que “[...] estou 

adquirindo uniformes e vou continuar a dar aulas na garagem do meu pai, pois, como 

esse é o último ano do PME, não quero que os alunos fiquem sem uma referência. 

Tenho muitos [alunos] me questionando, sobre não termos mais aulas” (Oficineira da 

Garagem). 

A lógica de nomeação dos sujeitos da pesquisa, aqui adotada, toma de 

empréstimo a maneira de como o escritor José Saramago nomeia as personagens em 
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sua obra Ensaio sobre a cegueira (2006). Nesse ensaio, Saramago dá-lhes nomes 

conforme os acontecimentos que os acometem a uma cegueira branca, que acaba 

por contagiar, exceto um, os moradores de um país. A exemplo, tem-se a Mulher do 

Médico, única que não se contagia, sendo a personagem responsável por guiar e 

auxiliar os cegos, trancafiados em um observatório. 

Os gestores do PME na cidade serão identificados como Gestor Financeiro e 

Gestora Pedagógica. Enquanto os gestores do PME na escola serão identificados 

com nomes fictícios dados à escola. Os alunos e as mães, como Mãe e Aluno, 

acrescido de número cardinal, quando for o caso. 

As entrevistas (apenas voz) foram realizadas em momentos e espaços 

diferentes conforme a disponibilidade dos sujeitos. Os espaços das entrevistas foram: 

Sede da Secretaria de Educação e escolas, bem como uma escola na cidade de 

Araras. Apenas uma das entrevistas foi realizada na residência da Gestora 

Pedagógica, que gentilmente ofereceu sua casa para recepção do pesquisador e 

sujeitos da pesquisa, momento que foram realizadas entrevistas com duas oficineiras 

e dois alunos.  

Apropriou-se do registro desse encontro para pontuar a inteireza, o cuidado e 

o zelo dos sujeitos participantes para com a pesquisa. Essa reunião, que ocorreu na 

casa da Gestora Pedagógica, foi momento que se apresentou como prisma para se 

registrar a presteza por parte dos entrevistados. Sempre muito dispostos, eles 

colocaram em relevo a feitura de suas práticas, não se furtaram em falar, tampouco 

economizaram em fazer revelar as nuances que perpassam e perpassaram suas 

práxis. Particularmente, esse momento das entrevistas se apresentou como ápice da 

relação pesquisador-entrevistados/as, em que o pesquisador pôde compreender as 

performances com as quais as oficinas foram desenvolvidas e a inteireza de 

comprometimento por parte desses profissionais, que se apresentaram como 

diferenciadores ao PME em Santana de Parnaíba. 

Todas as entrevistas foram acompanhadas, ao menos, por um dos 

componentes da gestão do PME na cidade, inclusive quando das entrevistas com 

alunos e mães. As entrevistas foram gravadas em gravador de voz de um aparelho 

de celular, do pesquisador. Posteriormente, procedeu-se à transcrição, sendo os 

dados, eletrônicos e digitados, utilizados para a análise da pesquisa, armazenados 

em aparelho eletrônico, (com cópia de segurança), sendo ambos os processos 

realizados pelo pesquisador. 
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Ainda, para efeitos de nomeação das escolas, priorizando o sigilo da 

identificação dos sujeitos participantes e das informações colhidas, as três escolas 

visitadas serão identificadas com nomes fictícios. Destarte, os nomes escolhidos são: 

Escola Educador de Referência; Escola da Natureza; e Escola da Empolgação. Os 

nomes são referências aos aspectos e às características observados no local e seu 

entorno. 

Ao passo que iam se realizando as entrevistas, procederam-se outras duas 

buscas nos bancos de dados acadêmicos. Essas buscas tiveram como foco aumentar 

e melhorar os conhecimentos acerca do PME, como parte da pesquisa bibliográfica, 

o que possibilitou o levantamento de dados secundários e que auxiliaram na análise 

das categorias (MARCONI; LAKATOS, 2013). Na primeira delas, procedeu-se uma 

busca por artigos acadêmicos que desse conta da produção científica do programa.  

O banco de dados utilizado foi a Plataforma Sucupira/Capes6, do qual se extraiu 

uma lista de periódicos Qualis (A1, A2, B1, B2), para o quadriênio 2013-2016, 

considerados apenas os periódicos nacionais específicos da área da Educação. A 

partir do descritor “programa mais educação”, identificaram-se 271 artigos, 

distribuídos por Qualis: A1 (44), A2 (82), B1 (46) e B2 (98). A partir da leitura dos 

resumos, priorizaram-se os textos que continham o descritor: no título, no corpo do 

resumo e nas palavras-chave. Assim, 42 artigos foram selecionados para leitura 

integral dos textos: 10 (A1), 11 (A2), 6 (B1) e 15 (B2). Embora essa busca tenha sido 

pedida para os anos 2008-2017, verificaram-se textos publicados a partir de 2012. A 

relação dos artigos considerados e lidos pode ser conferida no Quadro 11 do Apêndice 

L. 

No momento dessa busca, encontrou-se, na Revista Em Aberto (Qualis B1), 

uma coletânea de artigos Educação Integral e tempo integral, que, embora não 

estivesse no escopo dessa coleta, acreditou-se pertinente sua leitura e consideração, 

por se tratar de artigos específicos do objeto do PME. A coletânea, organizada por 

Maurício (2009), foi publicada no contexto histórico e auge da retomada das 

discussões acerca da educação integral em tempo integral, fazendo parte dos 

referenciais deste estudo. 

 
6 No sítio, realizamos a busca por periódicos Qualis A1, A2 e B1, B2 – Classificação quadriênio 2013-
2016. Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaG
eralPeriodicos.js. Acesso em: 12 abr. 2017 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.js
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.js
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A segunda pesquisa, dessa etapa, teve como foco alargar o tempo de 

verificação de teses e de dissertações sobre o PME. Realizou-se nova busca que 

contemplou, também, os anos de 2017 e 2018. O levantamento foi executado no 

Banco de Teses e Dissertações da Capes, que apresentou novas ferramentas de 

buscas e disposições mais abrangentes. A partir do descritor “programa mais 

educação”, obteve-se um catálogo com 46 teses de Doutorado e 279 dissertações de 

Mestrado (233 acadêmicos e 46 profissionais), em um total de 325 pesquisas. 

Nesse momento, devido ao grande volume de textos, optou-se por perquirir 

apenas as Teses, conforme mostra o Quadro 12  do Apêndice M. Algumas delas já 

haviam sido verificadas, quando da primeira busca, porém, nesse momento, o acervo 

se apresentou muito mais volumoso, ao contabilizar e disponibilizar não apenas os 

textos já verificados na etapa anterior, mas outras 36 Teses ainda não conhecidas. 

Portanto, foram (re)lidas 46 pesquisas de Doutorado, o que contribuiu para melhor 

compreender a dimensão e urgência do PME. 

Após a realização da Qualificação, em abril de 2018, a fim de se referendar as 

etapas concluídas da pesquisa, procedeu-se uma reunião com a Gestão do PME na 

cidade, momento que se apresentaram os resultados até então obtidos. 

1.3 O lócus e os sujeitos da pesquisa 

Como antecipado, Santana de Parnaíba é uma cidade que compreende a 

região metropolitana de São Paulo. Localizada na região Oeste, apresenta um 

importante polo industrial e comercial que lhe rende um alto Produto Interno Bruto 

(PIB), bem como concretizações de políticas públicas que garantem um bom Índice 

de Desenvolvimento Humano (IBGE, 2018), como já apontado anteriormente. 

A situação econômica de parte dos cidadãos parnaibanos apresenta-se mais 

contrastiva quando se verifica o Relatório de Informações Sociais do Cadastro Único 

do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que aponta 8.973 famílias em 

situação de “[...] baixa pobreza, com renda mensal de até meio salário mínimo por 

pessoa [...]” (BRASIL, 2019a,n.p.). 

Ainda assim, a conjuntura política, econômica e social faz com que a cidade 

mantenha, sob sua gestão, a totalidade da Educação Básica, que conta com uma 

ampla rede de ensino, compreendida em mais de 32 mil alunos matriculados na 
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Educação Básica, sendo só no Ensino Fundamental mais de 21 mil. Para essa 

demanda, conta com mais de 1.660 docentes que atuam em 53 escolas da cidade. 

Quando verificado o avanço quantitativo da aprendizagem dos alunos do 

Ensino Fundamental, os dados apontam para um avanço gradual, embora apresente 

indicadores baixos para algumas etapas do ensino e áreas do conhecimento. A Tabela 

1 que segue apresenta a evolução do IDEB para o Ensino Fundamental (EF) – anos 

iniciais, considerando os dados a partir de 2013. 

Tabela 1 - Índice IDEB – 2013-2017 

Índice Observado EF – Anos iniciais Índice projetado EF – Anos iniciais 

2013           2015           2017 2013            2015            2017 

5.2               5.7              6.6              5.4                 5.7              5.9 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Ideb/Inep/MEC.7 

O indicador 5,2 (em vermelho) pontua o não alcance da meta para 2013, sendo 

esse o ano de adesão da cidade ao PME. Para o período seguinte, 2015, vê-se que a 

meta projetada é alcançada em seu limite, o que pode apontar para a efetividade das 

políticas adotadas, em particular para o PME, que inicia suas atividades em 2013. 

Esse avanço quantitativo continua no período seguinte (2017), sinalizando que as 

práticas desenvolvidas continuam a possibilitar avanço na melhoria da educação. 

Quando se verifica os dados do IDEB para os anos finais do Ensino 

Fundamental, observa-se que essa progressão ocorre mais lentamente, pois, apenas 

em 2017, é que o sinalizador pontua para positivo o cumprimento da meta 

estabelecida, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 - Índice IDEB – 2013-2017 

Índice Observado EF – Anos finais Índice projetado EF – Anos finais 

2013           2015           2017 2013            2015            2017 

4.1               4.6              5.6              4.6                 4.9              5.2 

Fonte:  Elaborada pelo autor com base nos dados do Ideb/Inep/MEC.8 

Outros dados sinalizam o avanço da educação em Santana de Parnaíba, 

especificamente nas áreas de língua portuguesa e matemática, tanto no contexto da 

 
7 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=9727517. Acesso em: 
10 nov. 2019. 
8 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=9727517. Acesso em: 
10 nov. 2019. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=9727517
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=9727517
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cidade como quando comparado ao contexto nacional. A partir de dados da Prova 

Brasil de 2017, prova oficial aplicada nacionalmente pelo MEC e utilizada para 

estabelecimento das metas do IDEB, para todas as escolas do País, a Organização 

QEdu disponibiliza, em sua plataforma, dados que mostram a evolução da educação 

na cidade. A Tabela 3 apresenta a evolução do aprendizado, por série e por área do 

conhecimento e compara os dados da cidade com os do País, entre os anos 2013-

2017: 

Tabela 3 - índices de evolução do aprendizado – Anos iniciais e finais do EF – Português/Matemática 

Santana de Parnaíba Brasil 

Matemática 5º ano 

2013          2015          2017 

35%           44%           60% 

Matemática 5º ano 

2013          2015          2017 

32%            39%          42% 

Português 5º ano 

2013          2015          2017 

44%           59%           73% 

Português 5º ano 

2013          2015          2017 

38%           51%           54% 

Matemática 9º ano 

2013          2015          2017 

11%           15%           26% 

Matemática 9º ano 

2013          2015          2017 

10%            13%          14% 

Português 9º ano 

2013          2015          2017 

26%           32%           50% 

Português 9º ano 

2013          2015          2017 

21%           29%           31% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em QEdu/MEC (2019).9  

A gestão do PME na cidade entende que os avanços quantitativos são 

resultados de trabalhos em parcerias com os vários projetos e políticas sociais que a 

cidade mantém e/ou participa. Para o Gestor Financeiro, os trâmites financeiros 

propostos pelo PME facilitaram os processos burocráticos, de maneira a dar maior 

agilidade nas ações. O gestor afirma que “[...] o dinheiro direto na escola, que o PME 

proporciona, é fundamental para agilizar as compras e pagamentos, além de ter a 

comunidade escolar e sociedade participando e gerenciando sua escola” (Gestor 

Financeiro).  

As oficinas do PME funcionaram como pontos-chave para o desenvolvimento 

de habilidades que são trabalhadas na sala de aula, pelo professor regular, pois, 

 
9 Disponível em: https://www.qedu.org.br/cidade/2111-santana-de-parnaiba/aprendizado. Acesso em: 
10 nov. 2019. 

https://www.qedu.org.br/cidade/2111-santana-de-parnaiba/aprendizado
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[...] ao participar de duas ou até três oficinas, o aluno tem condições de aumentar o seu 
campo de visão. Geralmente ele participa de oficinas que mexem não apenas com o corpo, 
mas o cognitivo o que coloca esse aluno para pensar, para raciocinar e, 
consequentemente, todo o seu eu vai estar em movimento, o que pode ajudar no avanço 
da aprendizagem e de suas potencialidades. (Gestora Pedagógica). 

Na efetivação das práticas/oficinas, o PME contava com os/as oficineiros/as, 

que desenvolviam várias oficinas, em várias modalidades. Quando do início do 

programa, cerca de 30 profissionais foram selecionados para o desenvolvimento das 

práticas. Esse número aumentou consideravelmente para cerca de 140, quando o 

PME passou a atender a todas as unidades escolares, no ano de 2016, mas, por conta 

da famigerada política adotada pelo Governo, no ano de 2018, apenas 11 profissionais 

exerciam as atividades.  

Um dos aspectos que se verificou era o fluxo dos profissionais que exerciam a 

função de oficineiros. Como eram voluntários, embora recebessem verbas para 

alimentação e transporte, logo que encontravam um trabalho remunerado acabavam 

deixando a oficina. Essa questão não pode deixar de ser considerada, pois esse 

profissional é sujeito em movimento, que constrói seus próprios valores, além de se 

apoiar em um eixo particular: a sua identidade. Os oficineiros, participantes desta 

pesquisa, não deixaram de pontuar essas questões.  

Aqueles que permaneceram se depararam com nuances próprias da função de 

professor, até porque a exerciam na prática das oficinas. Como as expectativas 

funcionais são heterogêneas, as frustrações são inevitáveis. Segundo a professora 

Bernadete Gatti, em sala de aula, a satisfação dos professores ocorre “[...] porque se 

sentem donos do pedaço sem interferências diretas, porque aí se realizam 

afetivamente com as crianças, ou porque em sala de aula se sentem mais seguros ou 

não se sentem vigiados e cobrados diretamente” (GATTI, 2009, p. 163). Nas falas dos 

oficineiros, esses aspectos se sobressaltaram, pois o apoio que recebiam nem sempre 

estava articulado às funções exercidas nas oficinas. 

A partir dessa reflexão, pode-se inferir que os oficineiros também tinham de 

lidar com a questão de conquista do seu espaço de trabalho. Empreendiam para que, 

além das suas ações apresentarem resultados junto aos alunos, suas relações 

pessoais com a equipe da escola fossem construídas no campo do trabalho em equipe 

e colaborativo. A fim de tentar-se conhecer esses profissionais, o Quadro 1 a seguir 

apresenta uma síntese dos perfis dos oficineiros participantes da pesquisa. 
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Quadro 1 - Perfil dos oficineiros 

Nome Idade Formação Especialidade Tempo 

de 

PME 

Tempo de 

experiência 

profissional 

Oficina 

Oficineira 

dos 

Pequenos 

42 Pedagogia Psicopedagogia 3 anos 12 anos Acompanhamento 

Pedagógico 

(português/matemática) 

Oficineira 

da 

Garagem 

31 Artes 

marciais 

Lutas 5 anos 11 anos Karatê/Lutas  

Oficineiro 

do 

Movimento 

32 Artes Danças 4 anos 9 anos Dança 

Oficineira 

Dançarina  

17 Ensino 

Médio 

Dança 3 anos 2 anos Dança/Ballet 

Oficineira 

dos 

Cabelos 

Escorridos 

39 Pedagogia Artes 5 anos 13 anos Pedagógica 

(português/matemática); 

Artes; Jogos e 

brincadeiras; Sala de 

Leitura; Ludicidade 

Oficineira 

Introvertida 

37 Pedagogia Artes 4 anos 8 anos Pedagógica 

(português/matemática); 

Leitura; Mosaico 

Oficineiro 

da Razão 

28 Matemática ______ 3 anos 6 anos Xadrez; Jogos 

eletrônicos. 

Oficineiro 

do Esporte 

31 Educação 

Física 

______ 4 anos 9 anos Futebol; Vôlei/ Basquete 

Oficineira 

da 

Imaginação 

29 Letras _____ 4 anos 6 anos Contação de histórias; 

Leitura 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados das entrevistas, 2018. 

Da síntese apresentada, verifica-se que apenas duas oficineiras não possuíam 

formação superior, o que pode apontar para um número considerável de profissionais 

que atuaram nas oficinas em Santana de Parnaíba com curso superior. De acordo 

com a Gestora Pedagógica, no auge do programa, dos cerca de 140 oficineiros que 

atuaram, mais de 80% possuíam formação superior, o que pode indicar que as 

práticas eram realizadas, a priori, considerando-se os aspectos didáticos, o 

planejamento pedagógico, ou seja, dimensões próprias do ato de educar. Há de 

considerar-se que a Oficineira Dançarina foi aluna do PME, na modalidade em que 

atuava, fato que pode ser entendido como um processo de (trans)formação social do 

sujeito. 
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Outros dois dados que podem ser ressaltados dão conta dos tempos: tempo de 

exercício da profissão e tempo de atuação no PME. Exceto a Oficineira Dançarina, 

todos os demais estavam atuando ao menos por três anos no programa, o que pode 

indicar engajamento e empatia pelas práticas. Também, exceto a Oficineira 

Dançarina, todos os oficineiros possuíam mais de seis anos de experiência 

profissional, aspecto que pode ser facilitador na realização de suas práticas no PME, 

pois a experiência profissional pode ser facilitadora de melhor se ver, se perceber e 

de se atuar profissionalmente. 

Foram entrevistadas três coordenadoras do PME na escola, ambas graduadas 

e pós-graduadas na área da Educação, com mais de 17 anos de profissão, e, no 

exercício de vice-direção, por mais de oito. Chama atenção o trato de uma das 

coordenadoras ao falar sobre o PME. Ela mesma fora oficineira em outra escola, e, 

agora, como coordenadora, demonstra certo engajamento frente à coordenação do 

programa. O tom de voz, as certezas trazidas em sua fala e a cordialidade de 

apresentar todo o funcionamento deixou à mostra a belezura com que trata do PME, 

em sua escola.  

Olha, eu sou muito suspeita para falar. Como eu fui oficineira, eu tinha duas oficinas: uma 
de Hora do Conto e outra de Artes, então, eu era muito envolvida com as crianças. As 
minhas oficinas faziam apresentações para a escola, até fomos para quatro apresentações 
fora da escola. Era tudo muito lúdico, muito harmonioso. Eu tentava fazer com que as 
minhas oficinas dialogassem com as demais oficinas que aconteciam lá na escola, e como 
eu era professora dessa escola, eu tinha condições de envolver outros professores do 
regular. Era muito interessante, muito participativo. Aqui, como vice-diretora e 
coordenadora do PME, eu trago essa energia, tento fazer com que as oficinas dialoguem, 
com que as práticas sejam contextualizadas. Então, quando vejo algum problema, eu 
mesma vou lá, coloco todos à mesa e partimos para o diálogo, e sempre começo dizendo 
que o primeiro interesse a ser tratado é o aluno. Tudo o que a gente fizer é para o aluno, 
então não temos que entrar em conflito, se há vamos resolver. (Coordenadora da Escola 
da Natureza). 

Como tentativa de ampliarem-se as vozes, também foram sujeitos da pesquisa 

cinco alunos e três mães, que trouxeram suas falas acerca do que vivenciaram ou 

ainda estavam a vivenciar no momento da entrevista, já que um dos alunos ainda 

participava da oficina de xadrez, em sua escola. A escolha desses participantes foi 

feita pela gestão do PME na cidade, com anuência das mães, que acompanharam as 

entrevistas, também acompanhadas pela Gestora Pedagógica. 

Os elementos postos até aqui se inserem em categorias que servem de base 

para a análise desta pesquisa. Entender a totalidade do PME em seus vários 

contextos possibilita compreender a proposta do programa, quanto a sua dimensão e 
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extensão de ações. Por outro lado, não deixa isento o entendimento contraditório 

presente nele, já que a Educação e, por consequência, o próprio PME, é prática social 

que reproduz contradições que dinamizam as mudanças, fazendo surgir novas 

formações sociais. Primordialmente em relação ao PME, que, ao longo de sua 

existência conseguia alterar a rotina da escola, dos sujeitos que faziam parte dela e 

da própria comunidade local, esta se via na obrigação de se envolver nos processos 

educativos. Por isso, é pertinente afirmar que o PME manifestava preocupação ao 

menos em três dimensões que estão presentes no contexto da escola: cuidado, 

conhecimento e convivência. Tais categorias eram verificadas no PME e auxiliavam 

na investigação para se tentar entender como o programa contribuiu com a justiça 

curricular, de maneira a fazer avançar a justiça social. 

1.4 As categorias de análise 

A fim de tentar avançar pelo viés do materialismo histórico dialético, a análise 

da pesquisa pauta-se em categorias que dão base para seu melhor desenvolvimento. 

Conforme Gadotti (2012) e Frigotto (2008), nessa perspectiva, a que se pretende esta 

pesquisa, a não utilização de categorias acaba por comprometer a qualidade do 

estudo científico. Ainda, pautado em Cury (1989) e em Triviños (1987), o movimento 

das categorias surge como ato de produção real, elas expressam aspectos 

fundamentais das relações dos homens entre si e com a natureza e são construídas 

por meio do desenvolvimento e da prática social. 

Conforme Minayo (2004), os conceitos mais importantes dentro de uma teoria 

são as categorias. A autora distingue categorias empíricas e categorias analíticas. 

As categorias analíticas são aquelas que retêm as relações sociais 
fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do 
objeto nos seus aspectos gerais. As categorias empíricas são aquelas 
construídas com a finalidade operacional, visando ao trabalho de campo (a 
fase empírica) ou a partir do trabalho de campo. Elas têm a propriedade de 
conseguir apreender as determinações e as especificidades que se 
expressam na realidade empírica. (MINAYO, 2004, p. 93-94). 

Neste estudo, as categorias teórico-metodológicas: totalidade, contradição, 

práxis e mediação dão suporte ao longo de toda a pesquisa, desde as etapas iniciais 

de busca de dados, leitura e reflexão, acerca do fenômeno, até os procedimentos, 

técnicas e análise da pesquisa, pois, como universais, possibilitam a investigação do 

objeto de estudo - do PME.  
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Quanto ao estabelecimento de categorias particulares, instituíram-se três 

categorias de conteúdo, as quais promovem a mediação entre o universal e o 

concreto, o próprio PME, são elas: o conhecimento, o cuidado e a convivência. A partir 

dessas categorias, mediadoras entre a totalidade do fenômeno e o próprio fenômeno, 

tenta-se responder à questão-problema desta pesquisa, bem como alcançar os seus 

objetivos propostos. 

Essas categorias estão alinhadas às pesquisas que têm sido desenvolvidas 

pelo GEPEJUC (PONCE; ARAÚJO, 2019; PONCE, B. J., 2016a, 2018; NERI, 2018; 

FRANCO, 2018) e perpassam as dimensões da justiça curricular, que visam fazer 

avançar a justiça social. Conforme Ponce e Araújo, “[...] a justiça curricular tem três 

dimensões e só será conceituada, compreendida e praticada a partir das três. São 

elas: a dimensão do conhecimento [...]; a da convivência [...]; e a do cuidado [...]” 

(PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1056, grifos dos autores). 

Ainda são considerados outros elementos próprios ao contexto do PME, 

discutidos e analisados a partir de referenciais teóricos, como sinalizados a seguir: 

➢ Articulação das políticas sociais e educativas no contexto do Plano de 

Desenvolvimento da Educação e do Plano Nacional de Educação, Faleiros 

(2006); Shiroma, Moraes e Evangelista (2011); Cury (2010a, 2010b); Ball e 

Mainardes (2011); Saviani (2013, 2011, 2009, 2007); Akari (2011). 

➢ Educação integral em tempo integral, apresentada e executada pelo PME, será 

discutida a partir dos ideários educativos de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, 

verificados em Gadotti (2009); Moll  (2010, 2012a, 2012b); Maurício (2009); 

Cavaliere (2010a, 2010b); Guará (2006); Ribeiro, D. (2018); Teixeira, A. (1959, 

1962); Azevedo (2010); Leclerc (2012). Ainda, serão trazidas experiências que 

guardam aspectos desse modelo de educação como os Ginásios Vocacionais 

(GV) que estiveram presentes no cenário educativo dos anos de 1960 

(CHIOZZINI, 2003, 2010; TAMBERLINI, 2016), bem como os Centros 

Educacionais Unificados (CEUs), em atividade na cidade de São Paulo, desde 

2004 (SOUZA, R. de, 2010). 

➢ Princípios democráticos, reorganização do currículo, tempos e espaços 

escolares, justiça curricular e justiça social serão analisados em: Arroyo (2017, 

2014, 2013, 2011, 1988); Connel (1995); Dubet (2008); Elias (1998); Estêvão 

(2001, 2004, 2016); Gimeno Sacristán (1998, 2013); Ponce, B. J. (2016a, 

2016b, 2018); Ponce e Neri (2017); Torres Santomé (2013); Apple (2006). 
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Após as leituras e as pesquisas documentais, acadêmicas, bibliográficas e de 

campo, procedeu-se à análise dos dados com o propósito de alcançar os objetivos 

aqui propostos, bem como de referendar ou não a hipótese levantada. O texto, além 

deste primeiro capítulo de introdução, que também tratou de apresentar os aspectos 

teórico-metodológicos da pesquisa, estrutura-se em outros três capítulos, além das 

conclusões.  

O segundo capítulo - Educação integral em tempo integral - foi construído em 

três seções, nas quais se pontuam: os aspectos históricos da educação; a educação 

integral no contexto brasileiro; e os tempos escolares, em uma perspectiva histórica 

de como esses elementos têm se apresentado, discutido e se concretizado. 

O capítulo seguinte - Programa Mais Educação: uma política progressista de 

educação integral em tempo integral - caracteriza o PME, apresenta seus aspectos e 

seus princípios, busca refletir como a educação integral em tempo integral se 

apresenta no PME e discute as dimensões de justiça curricular e de justiça social no 

contexto do programa. 

O 4º e último capítulo - O Programa Mais Educação em Santana de Parnaíba -

retoma elementos do contexto do lócus da pesquisa, discute desafios, tensões e 

possibilidades, segue com a apresentação das contribuições do PME de Araras ao de 

Santana de Parnaíba. Contempla, ainda, a discussão, a reflexão e a análise dos 

macrocampos como práxis transformadoras, bem como contempla as vozes dos 

sujeitos da pesquisa. Finaliza-se tentando apresentar o que ficou de aprendizado. 

Por derradeiro, apresentam-se as Conclusões que, embora levem esse nome, 

não têm como finalidade concluir senão apresentar as experiências, indicar 

possibilidades, vislumbrar caminhos possíveis para avançar na caminhada, bem como 

deixar brechas para continuar a discutir o assunto aqui tratado. Fecha-se este estudo 

ciente de que o PME foi uma política progressista, que visou, fomentou e fez acontecer 

a educação integral em tempo integral, promoveu desvelamentos nos espaços em 

que esteve presente, alterou o status quo de escolas, alunos, professores, 

comunidades e da sociedade. 
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2 EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 

Este capítulo visa apresentar, discutir e refletir a educação integral em tempo 

integral a partir do entendimento da urgente e necessária continuidade de se pensar 

políticas públicas que deem conta da formação plena, ou integral, dos sujeitos e que 

façam avançar a justiça social, por meio da justiça curricular. 

Inicia-se registrando os aspectos históricos da educação, em uma tentativa de 

perceber e refletir como as sociedades e os povos pensam, instituem e concretizam a 

educação em cada momento histórico e social. Não se pretende aprofundar, mas 

resgatar elementos que forneçam subsídios para entender como se perpetuam os 

modelos traçados e os beneficiários, ou não, da educação. 

Os vários modelos e quereres auxiliam para entenderem-se os avanços e os 

retrocessos que a educação brasileira apresenta. Ainda possibilita perceber que nos 

gaps dos momentos históricos, homens e mulheres engajados trabalham sério e 

arduamente em pró de uma educação que não sirva para uns poucos privilegiados, 

mas que atenda a toda a população. 

A partir do resgate do ideário de educação integral em tempo integral, dos anos 

1920 e seguintes, o texto tenta dialogar com as perspectivas desse momento e 

verificar as propostas que se fizeram concretizar a partir dos anos de 2007, quando o 

Governo Federal lançou o PDE e, mais especificamente, o PME. O foco não é explorar 

todas as experiências, mas apresentar e discutir aquelas que guardam sentido com a 

proposta do PME, e que se estabeleceram como políticas pertinentes, sérias e de 

resultados, embora tenham sido preteridas pelos momentos políticos, que impediram 

maiores avanços. 

Busca-se compreender os tempos e os espaços de desenvolvimento da 

educação integral em tempo integral, a partir da discussão e da reflexão do próprio 

tempo das práxis educativas. Esse tempo que não deve ser apenas cronológico, mas 

tempo qualitativo, que permita avanços significativos e que responda a inquietações 

que insistem perdurar ao longo da história da educação e da sociedade brasileira. 

A tentativa é apresentar elementos que ajudem a entender que o momento 

atual ainda reclama as intenções de educadores e educadoras que, ao menos, há um 

século têm insistido na imperiosa necessidade em se instituir políticas de educação 

que não priorizem apenas parte pequena da sociedade, educação que não esteja 

apenas a serviço de uma parte da sociedade: elite, branca e conservadora. Ao 
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contrário, que toda a sociedade brasileira possa ter garantido os direitos que a 

Constituição Federal de 1988, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

-Lei No 9.394/1996, que o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, que o Plano Nacional de Educação e outros dispositivos legais 

preveem. Contudo, não apenas no trato da Lei, mas que a educação integral em 

tempo integral se substantive eficaz e efetivamente. 

O capítulo encerra-se anunciando o Programa Mais Educação como política 

púbica de indução à educação integral em tempo integral, que, a partir de 2007, 

começa a implantar nas cidades brasileiras essa onda utópica, de maneira a 

apresentar horizontes de uma educação pública de qualidade social, participativa, 

engajada, múltipla, diversa e de caráter emancipador.  

2.1 Aspectos históricos da Educação 

Cada época e sociedade produz sua educação de acordo com o momento, sem 

deixar de considerar os mais diversos fatores, próprios do contexto histórico e social. 

O modo de vida dos sujeitos e os elementos sociais formatam as ideias e as 

instituições na sociedade e contribuem para a caracterização das fases da educação, 

ao longo da história da humanidade (LUZURIAGA, 1980). Conhecer e se conhecer é 

da natureza do ser humano, que necessita de seu semelhante para se completar e se 

aperfeiçoar (ROMÃO, 2010). Por isso, pensar a educação implica refletir esse sujeito 

inacabado, em processo contínuo de formação. 

A educação, como dimensão da formação humana, é ação histórica e social 

que se apesenta “[...] como principal instrumento para a vida e para as conquistas 

idealizadas pelo homem” (ANTUNES, 2014, p. 12). Com efeito, a educação apresenta 

interesses e molda o sujeito, conforme cada sociedade e estrutura social, a partir das 

idealizações de cada um dos grupos sociais.  

Como ação sistemática e integrante, essencial ao sujeito e à sociedade, a 

educação imbrica-se à cultura, à ciência e à arte e provoca mudanças essenciais para 

se implementar novos conceitos, novas ideologias, novas culturas. Como difunde 

concepções de mundo, não pode se apresentar neutra, tampouco se concretizar no 

campo da neutralidade, mas como processo de hominização, de maneira a garantir 

os meios de existência humana. 
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Segundo Saviani (2011), a cada momento histórico, a educação tem o papel 

de formar o homem a partir de elementos acumulados historicamente. Por isso, é “[...] 

ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 

e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2011, p. 217). 

Em Educação e luta de classes, Aníbal Ponce apresenta amplo estudo acerca 

da educação ao longo da história. O autor explica que, nas sociedades primitivas, a 

educação da criança não era exclusividade de alguém ou de algum grupo. Nesse 

momento, as atividades e o desenvolvimento aconteciam espontaneamente, sem 

normas reguladoras que pudessem ser consideradas como sistematização. A 

sociedade apresentava-se mais colaborativa e em núcleos familiares (PONCE, A., 

2015). 

Esse formato de sociedade metamorfoseia-se, e a educação acompanha esse 

processo que acaba por instituir novos processos de cultura, ritos, crenças e técnicas 

que devem ser seguidos. O novo modelo social que provoca “Desigualdade 

econômica entre os ‘organizadores’ – cada vez mais exploradores – e os ‘executores’ 

– cada vez mais explorados – trouxe, necessariamente, a desigualdade das 

educações respectivas” (PONCE, A., 2015, p. 29-30, grifos do autor).  

O momento impunha uma educação adequada que garantisse o status quo 

dessa nova estrutura social, pois 

[...] nem tudo o que a educação inculca nos educandos tem por finalidade o 
bem comum, a não ser na medida em que “esse bem comum” pode ser uma 
premissa necessária para manter e reforçar as classes dominantes. Para 
estas, a riqueza e o saber, para as outras, o trabalho e a ignorância. (PONCE, 
A., 2015, p. 33, grifo do autor).    

O modelo de educação para formação da elite e manutenção das classes 

abastadas era utilizado pelos gregos antigos, que mantinham uma modalidade 

educativa para cada classe social. Manacorda explica que: 

Para as classes governantes uma escola, isto é, um processo de educação 
separado, visando preparar para as tarefas do poder, que são o ‘pensar’ ou 
o ‘falar’ (isto é, a política) e o ‘fazer’ a esta inerente (isto é, as armas); para 
os produtores governados nenhuma escola, mas só um treinamento no 
trabalho cujas modalidades, que foram mostradas por Platão, são destinadas 
a permanecer imutáveis [...]. (MANACORDA, 2010, p. 58, grifos do autor). 

Nesse excerto, evidencia-se que a educação grega tinha a finalidade de formar 

a classe dirigente, ao proporcionar a seus filhos uma educação integral e integrada, 

enquanto aos filhos do artesão lhes cabia uma educação elementar, de maneira a 

mantê-los subalternos. 
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Verifica-se uma atenção muito peculiar das classes dominantes em evitar certo 

movimento das classes subalternas. Para isso, agem rapidamente e impedem um 

ideário de educação igualitário, e “[...] ainda tentam fazer com que a massa laboriosa 

aceite essa desigualdade de educação como uma desigualdade imposta pela 

natureza das coisas, uma desigualdade, portanto, contra a qual seria loucura rebelar-

se” (PONCE, A., 2015, p. 43, grifo do autor). 

A história registra a prevalência dessas premissas na educação feudal, que 

apresenta características peculiares: interligação do Estado e da Igreja; centros 

comerciais mantidos pela burguesia; a figura do servo e do vilão. Essas características 

promovem alterações significativas desse período. A educação era vista, pela 

burguesia feudal, como importante: os mais abastados iam para a universidade, 

enquanto os menos favorecidos para a escola primária, que custeada, servia apenas 

a uma pequena parcela da sociedade. 

O século XVI á marcado por importantes movimentos: Reforma Protestante de 

1517 e Contrarreforma de 1545. Cada qual, ao seu tempo, propósitos e princípios se 

fizeram presentes e atuantes na educação. A Reforma empreendida por Martinho 

Lutero impactou e fez despertar “[...] o interesse das autoridades oficiais e, com isso, 

promoveu o começo da educação pública” (LUZURIAGA, 1980, p. 110). A 

Contrarreforma da Igreja católica, dentre outros interesses, instituiu a Companhia de 

Jesus que tinha a educação como centro de suas atenções. 

O modelo de educação jesuítica desembarcou, no Brasil, em 1549, com o padre 

Manoel da Nóbrega, que apresentou o plano de estudos “[...] de português, a doutrina 

cristã e a ‘escola de ler e escrever’ – isso como patamar básico” (GHIRALDELLI 

JUNIOR, 2009, p. 25). Ponce, A. (2015) esclarece que o modelo jesuítico visava 

formar o sujeito para atuar nos postos de mando das instituições da sociedade. Para 

isso, empreendeu uma pedagogia que tudo previa: postura corporal, falas comedidas, 

mirada. O modelo católico permaneceu até 1759 quando Marquês de Pombal, Ministro 

de Portugal, expulsou os jesuítas e empreendeu uma série de reformas de cunho 

iluminista10, que resvalaram nas colônias. 

No âmbito da educação, o modelo pombalino tomou relevo à tendência liberal 

e laica, que pretendia pôr atenção na aprendizagem e na autonomia dos alunos, os 

 
10 O Iluminismo é um período do pensamento europeu que enfatizava a experiência e a razão, em 
detrimento à religião e se preocupava “[...] pela emergência gradual do ideal das sociedades liberais, 
seculares e democráticas” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 26). 
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quais seriam preparados para o exercício do poder do Estado absolutista. Para isso, 

criaram-se as aulas régias11 que visavam a formar o homem nobre e culto para 

frequentar a universidade, no caso a Universidade de Coimbra. A educação proposta 

na reforma pombalina visava formar o sujeito para servir aos interesses do Estado, 

dando início ao processo de secularização da escola, que ganhou relevo nesse 

período. 

Embora incipientes, a educação brasileira iniciou alguns avanços com a 

chegada da Corte Portuguesa à Colônia, em 1808. O País começou a tomar formato 

de metrópole a partir de ações como: abertura dos portos, criação da Imprensa Régia 

que iam dando vida à futura ex-colônia. A educação era estruturada “[...] em três 

níveis: primário, secundário e superior” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 29). 

A Constituição Imperial, de 1824, inaugurou alguns direitos educacionais ao 

cidadão brasileiro, porém, como alerta Cury (2010a), no conceito de cidadão, não 

cabia o escravo, silenciava-se a respeito das mulheres e impunham-se regras aos 

homens. Ainda assim, “[...] a instrução primária gratuita comparece como um 

componente dos direitos do indivíduo na qualidade de cidadão” (CURY, 2010a, p. 

198), conquanto para uma pequena parcela da sociedade. 

O alargamento do conceito de cidadania só foi ocorrer no texto Constitucional 

de 1891, já proclamada a República. A Carta preconizava uma educação leiga a ser 

ministrada pelas escolas públicas, com ensino elementar a cargo dos estados.  

As décadas de 1920 e seguintes foram marcadas pelo cenário de 

transformação da sociedade brasileira: fim da Primeira República, processo acelerado 

de industrialização, deslocamento das massas do campo para os centros urbanos, 

aumento da demanda por serviços, movimentos e associações sociais e 

reivindicatórios, intelectuais de matizes políticas, ideológicas e filosóficas diversos 

(PIERUCCI et al. 1997; SPOSITO, 2002; AZANHA, 2004; LIBÂNEO; OLIVEIRA, 

TOSCHI, 2012; SAVIANI, 2013). 

As massas que se deslocavam dos interiores para as grandes cidades viam na 

educação um mecanismo de ascensão social (SPOSITO, 2002) e, por meio de 

associações e movimentos, passaram a reivindicar a escola para os seus filhos. Os 

avanços tecnológicos acabaram por impor novas necessidades e perspectivas, de 

 
11 Conforme o Alvará Régio, de 28 de junho de 1759. Disponível em: 
http://www.unicamp.br/iel/memoria/crono/acervo/tx13.html. Acesso em: 24 dez. 2018.  

http://www.unicamp.br/iel/memoria/crono/acervo/tx13.html
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maneira que “[...] boa parte de nosso povo começou a sonhar com algo bastante 

simples: ver se seus filhos poderiam, uma vez fora da zona rural, escapar do ‘serviço 

físico bruto’” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 39, grifo do autor). 

Na Constituição de 1934, verifica-se importante avanço na educação, quando 

se previu instrução pública em todos os níveis12. Em capítulo próprio: 

A educação torna-se direito de todos e obrigação dos poderes públicos. Essa 
obrigação impõe-se pelo Plano Nacional de Educação, pelo ensino primário 
gratuito e obrigatório, [...], a progressividade da gratuidade para além do 
primário, a confirmação de um Conselho Nacional de Educação. (CURY, 
2010a, p. 200). 

Em 1937, foi redigido um anteprojeto do Plano de Educação, previsto na Carta 

de 1934. Contudo, o golpe que instituiu o Estado Novo o malogra, e nem sequer o 

texto foi colocado para discussão. A Constituição de 1934 já apresentava as ideias 

contidas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Conforme Azanha 

(2004), o Manifesto, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por 25 intelectuais 

brasileiros, “[...] sobreleva o fato de que se trata da mais nítida e expressiva tomada 

de consciência da educação como problema nacional. Além disso, o Manifesto 

continha um diagnóstico e o traçado de rumos” (AZANHA, 2004, p. 73). 

Mesmo com esse dinamismo e efervescência, a Constituição de 1946 não 

apresentou grandes alterações, embora tenha deixado o embrião para a criação da 

LDBN de 1961 – Lei Nº 4.024, de 20 de dezembro (BRASIL, 1961). Assim, em 1962, 

o Brasil teve seu primeiro PNE, que, segundo Azanha (2004, p. 78), tratava-se de “[...] 

um conjunto de metas quantitativas e qualitativa a serem alcançadas num prazo de 8 

anos”. Elaborado por Anísio Teixeira e homologado por Darcy Ribeiro (SAVIANI, 

2013), o Plano previa, no rol de metas qualitativas para a Educação Básica, a 

ampliação do tempo diário que o aluno deveria permanecer na escola, bem como a 

reestruturação do currículo, que indicava a inclusão das artes industriais (TEIXEIRA, 

A., 1962). 

Com o Golpe Militar de 1964 (SAVIANI, 2013), esse Plano sofreu alterações e 

decidiu-se “[...] por um planejamento econômico de corte tecnocrático e voltado para 

a acumulação de tal modo que a área social tornou-se residual nas prioridades 

governamentais” (CURY, 1998, p. 167). Azanha (2004) ratifica que as alterações do 

 
12 Conforme Art. 10, inciso VI, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de 
julho de 1934. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.html. 
Acesso em: 25 dez. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.html
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planejamento educacional brasileiro, em particular por razões políticas, 

apresentavam-se em situações de descontinuidades e readequações orçamentárias, 

mas “[...] não no sentido das aspirações do Manifesto dos Pioneiros, isto é, de 

estabelecimento claro de princípios e rumos da educação nacional” (AZANHA, 2004, 

p. 79). 

No final da década de 1970 e início dos anos de 1980, movimentos populares 

e partidos políticos se mobilizaram em manifestações, provocaram reestruturações na 

sociedade e impuseram mudanças substantivas: o fim do regime militar e, 

consequentemente, a retomada da Democracia. A materialidade desse processo 

apresentou-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

A Carta de 1988 representa avanços significativos para a sociedade brasileira 

e, nela, a educação  

[...] é afirmada como o primeiro dos direitos sociais (art. 6º), e como direito 
civil e político (capítulo da Educação), e ela, como dever do Estado [...]. O 
próprio ensino fundamental é consagrado como direito público subjetivo, e o 
ensino médio, na versão original, é posto como progressivamente obrigatório. 
(CURY, 2010a, p. 202). 

Para Cury (2010a), se a educação é o cerne de formação do sujeito e funciona 

como elemento democratizador da sociedade, “[...] o capítulo da Educação na nossa 

atual Constituição é avançado e contém bases e horizontes para uma vertente 

processual de alargamento da cidadania e dos direitos humanos” (CURY, 2010a, p. 

204).  O artigo 205 da Carta esclarece que a educação deve visar “[...] ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).  

A perspectiva de uma educação integral, que se infere no texto constitucional, 

era utopia anunciada pelos Pioneiros da Educação Nova e, em particular, por Anísio 

Teixeira, ao menos em dois momentos históricos: fim dos anos de 1950 – quando 

apresentou as áreas do conhecimento a serem trabalhadas no Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, na Bahia (TEIXEIRA, A., 1959); e no início dos anos de 1960 – 

quando denunciou que a escola era excludente, para poucos e legava ao próprio aluno 

seu (in)sucesso escolar (TEIXEIRA, A., 1962). 

Essas poucas considerações apresentam um panorama de como as 

sociedades, ao longo do tempo e dos contextos históricos e sociais, percebem, 

estruturam e moldam a educação às suas necessidades. Pode-se entender que cada 

sociedade e estrutura social adota sua própria concepção, por isso torna-se 
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impossível tentar reduzir a educação a uma unidade conceitual, pois cada momento 

histórico apresenta sua própria ideologia e entendimento da formação humana.  

Aos movimentos hegemônicos cabem-lhes instituir mecanismos de poder e 

manutenção de seu status quo, aos movimentos reivindicatórios importa reconhecer 

a importância da educação e reclamá-la, de maneira a provocar alterações 

substantivas que lhes permitam fazer parte da sociedade. Uma educação que 

considere a humanidade dos sujeitos e que os coloque nos centros de decisão, ou 

seja, educação plena, de preparo para o exercício da cidadania, que qualifique para o 

mundo do trabalho, portanto, uma educação integral. 

2.2 Educação integral no contexto brasileiro 

Educação integral sempre esteve nas discussões e nas reflexões daqueles e 

daquelas que pensaram e pensam a educação como possibilidade de formação 

integral do sujeito. Platão e Aristóteles a discutiam a partir da perspectiva do 

desenvolvimento e das potencialidades humanas (GADOTTI, 2009; COELHO, 2009). 

Havia, na educação grega, elementos indicativos para a formação integral do sujeito, 

que apresenta “[...] uma perspectiva que não hierarquiza experiências, saberes, 

conhecimentos. Ao contrário, coloca-os como complementares e fundados 

radicalmente no social” (COELHO, 2009, p. 85). 

O século XVIII, a partir da Revolução Francesa, fez surgir novos debates acerca 

da educação, momento que a educação integral voltou a ser colocada como 

possibilidade de formação integral do sujeito. Nesse momento, a escola pública 

passou a fazer parte do cenário das sociedades, o que implicou a retomada das 

discussões e das reflexões acerca da formação integral “[...] concomitantemente 

sensitiva, intelectual, artística, esportiva, filosófica, profissional e, obviamente, política” 

(COELHO, 2009, p. 88). 

Para Cavaliere (2010b), a educação integral é proposta que se assenta nos 

processos de socialização e formação dos indivíduos, considera e contempla o pleno 

desenvolvimento e “[...] indica a pretensão de atuar em diferentes aspectos da 

condição humana, tais como cognitivos, emocionais e societários” (CAVALIERE, 

2010b, n.p.). Para a autora, os mais variados aspectos da sociedade, como a própria 

educação, a natureza, os valores, as formações nos mais variados contextos e 
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períodos históricos que forjam a educação integral, se apresentam em diversos 

pensamentos ao longo do tempo. 

Conforme Guará (2006), a educação integral põe em relevo a necessária 

compreensão de que o homem é um ser multidimensional, o que implica promover 

sua formação integral e oferecer-lhe condições para que se desenvolva de maneira 

plena, a partir da uma sinergia de suas capacidades, e conectando às dimensões 

cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física e biológica. 

As primeiras décadas do século XX, no Brasil, são tomadas por importantes 

movimentos sociais, políticos e econômicos. Várias correntes ideológicas e 

metodológicas se faziam presentes e acabaram por influenciar a educação do 

momento. Na educação, a educação integral ganhou destaque e se consubstanciou 

“[...] pelos diversos movimentos de renovação da escola, que viam, na educação 

integral, o meio de propagação da mentalidade e das práticas democráticas” 

(CAVALIERE, 2010a, p. 250). 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova13, de 1932, antevia a educação 

integral como direito do sujeito e responsabilidade do Estado, ao preconizar que 

[...] se a educação se propõe, antes de tudo, a desenvolver ao máximo a 
capacidade vital do ser humano, deve ser considerada “uma só” a função 
educacional, cujos diferentes graus estão destinados a servir às diferentes 
fases de seu crescimento, “que são partes orgânicas de um todo que 
biologicamente deve ser levado à sua completa formação”. (AZEVEDO, 2010, 
p. 46, grifos do autor). 

Signatário desse movimento, o intelectual e político Anísio Teixeira atuou por 

décadas no cenário da educação brasileira e deixou marcas indeléveis que 

perpassam até o presente momento. Teixeira era simpatizante e defensor do discurso 

republicano, o qual se moldava às novas estruturas sociais que se transformavam 

rapidamente, como a escola que passou a receber grande quantidade de alunos e 

assumiu novas responsabilidades sociais. 

Anísio Teixeira idealizou uma concepção de escola a partir da filosofia 

pragmatista de John Dewey, que entendia a educação “[...] como um processo 

contínuo de crescimento e desenvolvimento [...]” (CAVALIERE, 2010a, p. 252). Essa 

concepção implica se preterir uma educação de preparo e de correção, face às 

 
13 Movimento de intelectuais de correntes ideológicas distintas, mas que convergiam à possibilidade 
organizativa da sociedade brasileira, particularmente no âmbito da educação. É considerado marco 
inaugural de renovação da educação brasileira, até os dias atuais (AZEVEDO, 2010). 
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ideologias e aos desafios da escola desse momento: expansão escolar e 

alfabetização, ampliação das funções da escola, qualidade da escola e da educação. 

Cavaliere (2010a) admoesta que, embora se encontre elementos da educação 

integral nas obras e nas proposituras de Anísio Teixeira, ele não chegou a usar tal 

conceito. No entanto, os indícios de educação integral podem ser inferidos quando 

dos momentos de proposituras de seus projetos. Um deles, em 1959, apresentou o 

que viria a ser o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia: 

[...] programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências físicas 
e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação física. 
Além disso, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, 
cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para sua civilização [...]. E, 
além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à criança, visto não 
ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive. 
(TEIXEIRA, A., 1959, p. 14). 

Em 1962, quando era diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP)14, ele reclamou que a escola elementar apenas 

alcançava pequena parcela da sociedade. Ofertada a uns poucos estudantes, essa 

escola era excludente e legava ao próprio aluno o (in)sucesso escolar. Era uma escola 

que seleciona, 

[...] em que domina a idéia de que a educação não é para todos, mas para 
aqueles que se mostram capazes de recebe-la, sendo assim sua função a de 
preparar os chamados quadros da cultura média e superior do país, 
naturalmente compostos de número limitado de membros. (TEIXEIRA, A., 
1962, p. 22). 

A denúncia de Teixeira centrava-se no não acompanhamento da escola frente 

à dinamicidade e às estruturas impositivas da sociedade, das necessidades dos 

alunos e da formação dos professores para atender às novas demandas da educação. 

A entrada das camadas populares na escola, embora real, não era precedida de 

propostas que formassem o sujeito. Assim, o aluno tentava se adaptar, o que resultou 

em altos índices de evasão e de reprovação. Diante desses e outros obstáculos, a 

escola deveria 

[...] fazer as vezes da casa, da família, da classe social e por fim da escola 
propriamente dita, oferecendo à criança oportunidade completa de vida, 
compreendendo atividades de estudo, trabalho, de vida social e de recreação 
e jogos. Para esta escola, precisava-se, assim, de um novo currículo, um 
novo programa e um novo professor. (TEIXEIRA, A., 1962, p. 24). 

 
14 O INEP foi criado no ano de 1937, sendo Anísio Teixeira, que hoje dá nome ao Instituto, diretor do 
órgão entre os anos de 1952-1964 (27 de abril), até as vésperas do Golpe Militar de 1964. 
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Nesse momento, já estava em operação, na Bahia, os Centros Educacionais, 

organizados em dois turnos – manhã e tarde –, que trabalhavam as disciplinas do 

currículo e práticas diversificadas. Verifica-se, nessa proposta, a preocupação da 

escola de tempo integral, que se imbrica ao conceito de educação integral; desse 

modo, uma educação integral em tempo integral. Nessa proposta 

[...] predomina o sentido de atividade de trabalho, sociais, de educação física 
e de arte, predomina o sentido de atividade completa, [...] devendo o aluno 
exercer em sua totalidade o senso de responsabilidade e ação prática [...], 
seja nos jogos e na recreação, seja nas atividades sociais, seja na biblioteca, 
que não é só de estudo mas de leitura e de fruição dos bens do espírito. 
(TEIXEIRA, A., 1962, p. 25). 

A crítica teixeiriana deu-se diante de um cenário de descaso à educação 

brasileira, que restringia a escola a uma classe média e deixava à margem as classes 

menos favorecidas.  

Ainda, na década de 1920, quando do processo de democratização da escola, 

o recurso utilizado para abertura de vagas nas escolas foi a redução dos tempos e 

das classes escolares (SPOSITO, 2002), e a ênfase na formação de mão-de-obra, 

para aqueles que a ela tinham acesso. Diante desse cenário, a proposta dos Centros 

Educacionais pretendia: 

Integrar os alunos na comunidade escolar; torná-los conscientes dos seus 
direitos e deveres e desenvolver com eles atitudes de autonomia, iniciativa, 
responsabilidade, cooperação, respeito por si mesmo e pelos outros. [...]. 
Tratava-se de uma aspiração por justiça social num regime livre com a 
igualdade de oportunidades educativas. (NUNES, 2009, p. 127). 

É possível afirmar que, no Brasil, Anísio Teixeira se apresentava como o mais 

importante precursor do ideário da educação integral em tempo integral, pois, como 

estratégia política de uma sociedade democrática, ele a entendia como motor que 

possibilitaria o devir humano. Sua visão e seu posicionamento crítico acerca do status 

quo do momento reforçavam a certeza das insuficiências do modelo vigente, que não 

contemplava o povo e não fazia avançar a justiça social. 

Cavaliere afirma que Teixeira vislumbrava igualdade política que funcionasse 

como “[...] possibilidade de que todos os indivíduos tivessem acesso aos meios de 

vida do mundo contemporâneo, o que abriria caminho para a igualdade social. A 

escola, da forma como a imaginava, viabilizaria esse processo” (CAVALIERE, 2010a, 

p. 258). Às vésperas do Golpe Militar de 1964, Anísio Teixeira foi afastado da política 

e seus projetos adiados. Conquanto, suas ideias permaneceram acesas e à espreita 

de oportunidades, as quais ganharam novas dimensões e concretudes ao longo das 
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décadas seguintes, como a experiência dos Ginásios Vocacionais desenvolvida em 

São Paulo ao longo da década de 1960, que se coadunou aos reclamos de Anísio 

Teixeira. 

No final dos anos de 1950, o debate e as ideias a respeito da renovação do 

ensino eram intensos. O ensino secundário – organizado em dois ciclos, ginásio e 

colégio –, hoje, correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, era pauta urgente para uma sociedade que se transformava rapidamente; daí 

a urgência em se instituir escolas que dessem conta dessa demanda. 

Nesse contexto, São Paulo criou classes experimentais que serviram como 

embrião para a criação do Serviço de Ensino Vocacional (SEV), em 1961, e os 

Ginásios Vocacionais (GV), que passaram a vigorar a partir de 1962. O Golpe Militar 

de 1964 não deixou incólume essa experiência, e, no final de 1969, promoveu uma 

invasão nos colégios, para, em meados de 1970, extingui-los (TAMBERLINI, 2016). 

A experiência dos GVs, sob a coordenação da professora Maria Nilde 

Mascellani, tinha como prisma buscar  

[...] soluções para a educação brasileira que se distanciassem do ensino 
tradicional [...] mudanças tanto no que concerne à metodologia, quanto se 
refere aos próprios fundamentos da proposta pedagógica e à formação que 
pretendiam dar aos alunos. (TAMBERLINI, 2016, p. 120). 

As soluções pretendidas pelos GVs perpassavam diversas matrizes teóricas 

que se enquadravam na concepção de Escola Nova, difundidas e aplicadas em vários 

países ao longo dos séculos XIX e XX, nas quais a proposta pedagógica de John 

Dewey se inclui (TAMBERLINI, 2016).  

Mais do que alterar a metodologia do projeto formativo do momento, os GVs 

pretendiam promover uma formação plena do sujeito, e, para isso, propunha e 

operava uma educação integral em tempo integral a partir de um currículo 

interdisciplinar e integrado, 

[...] que incorpora as grandes noções da cultura geral, as práticas de 
reconhecimento da realidade local no seu cotidiano, a seleção de conteúdos 
com destaque de conceitos, considerados elementos mediadores de todo o 
currículo, o trabalho em grupo, o estudo dirigido, o estudo do meio, as práticas 
de avaliação. (MASCELLANI, 2010, p. 84). 

Conforme Maria Nilde Mascellani, o SEV propiciava ao jovem “[...] uma 

educação que o formasse no entendimento da realidade socioeconômica, política e 

cultural do país, e que ao mesmo tempo o tornasse capaz de intervir nessa realidade” 

(MASCELLANI, 2010, p. 105). Para essas possibilidades, o planejamento e a 
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execução das práticas consideravam o currículo prescrito, vigente no momento, mas 

se moldavam aos dados colhidos em pesquisas realizadas na própria comunidade. 

Mascellani afirma que: 

Essas pesquisas revelavam também o que os pais pensavam a respeito das 
áreas do currículo: apegado ao modelo do currículo vigente (1961-1969), 
tinham dificuldades de aceitar áreas que lhes pareciam inadequadas. [...], 
além dessas dificuldades previstas, outras apareciam, o que levava as 
equipes a planejar estratégias de introdução a abordagem das turmas, com 
vistas à elaboração de um planejamento curricular com base nos dados da 
pesquisa. (MASCELLANI, 2010, p. 105). 

Mascellani aponta que os GVs, ao partir das experiências da própria 

comunidade, funcionavam como escolas comunitárias que podiam ofertar aos 

educandos uma formação para o “[...] bem comum, não agindo pelos outros, mas 

dando-lhes condições de se elevarem pela própria ação” (MASCELLANI, 2010, p. 

113), o que poderia auxiliá-los na compreensão das comunidades local e global. 

A pedagogia dos GVs dialoga com a pedagogia social, como afirma Mascellani, 

está em seu cerne. Para a professora, o trabalho em grupo, a ação comunitária, as 

instituições didático-pedagógicas implicam um planejamento participativo que envolve 

vários grupos na organização das práticas. A complexidade dessas ações provoca e 

permite ao “[...] aluno experimentar uma liberdade individual cada vez maior e exige 

dele, em contrapartida, um grau crescente de responsabilidade individual e coletiva” 

(MASCELLANI, 2010, p. 113). 

A Pedagogia referenciada por Mascellani pode ser lida e entendida a partir da 

Pedagogia Social em discussão no Brasil15. De base freiriana16, tem como proposta 

uma pedagogia emancipatória que englobe a sociedade, de maneira a alimentar: um 

projeto de sociedade em que todos os espaços e todas as relações sejam 

essencialmente pedagógicos; servir de elo entre Educação Escolar e Educação 

Social; elevar-se ao status de política pública; possibilitar ao sujeito assumir sua 

própria história. Seus idealizadores pretendem como meta dessa pedagogia: 

 
15 A Pedagogia Social, no Brasil, tem sido discutida por grupos de pesquisas de várias universidades 
como USP, PUCSP, UPM, UCB, dentre outras. Os resultados têm sido apesentados, discutidos e 
refletidos em Congressos Internacionais de Pedagogia Social (CIPS), que teve sua 6ª edição sediada 
na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em junho de 2018.    

16 Embora Paulo Freire não tenha utilizado o termo “Pedagogia Social”, seus modelos de Educação 
popular e de Educação de adultos, bem como sua “[...] Pedagogia do Oprimido tem como objetivo 
central a ‘conscientização’ como condição para transformação social [...]. Pode-se afirmar que Paulo 
Freire é um dos mais importantes representantes da Pedagogia Social [...]” (MACHADO, 2011, p. 123, 
grifo da autora). 
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[...] a utopia de que possamos chegar a um estágio de organização e de 
desenvolvimento social em que as relações sejam essencialmente 
pedagógicas entre as pessoas em todos os espaços públicos e coletivos e os 
meios de que elas utilizam para prover e dar significados à sua existência. 
(SILVA; SOUZA NETO; MOURA, 2009, p. 13). 

Verifica-se na proposta dos GVs uma pedagogia que não se limita aos muros 

escolares, mas busca, na vida cotidiana, no concreto da vivência, nas experiências 

sociais, possibilidades capazes de “[...] desenvolver no sujeito a politicidade como 

habilidade humana de saber pensar, agir e intervir na busca de autonomia individual 

e coletiva” (SOUZA NETO; AZEVEDO,  2011, p. 77).  

É possível afirmar a urgência de uma pedagogia que promova ações de 

modernização da cultura da comunidade, que tenha como centralidade “[...] o trato da 

educação e dos serviços urbanos como direitos, como espaços públicos, de 

igualdade, de inserção social e cultural dos diversos grupos sociais” (ARROYO, 2011, 

p. 204). Essa pedagogia, que ora é preterida, ora se impõe como possibilidade 

vislumbrada por intelectuais engajados, movimentos populares e a consciência da 

imperiosa necessidade de se continuar a fazer uma educação que atenda aos anseios 

da população, é uma pedagogia viva e pulsante, que incomoda e faz desvelar 

situações reais de transformações, ainda necessária e urgente na educação brasileira. 

Já nos estertores do regime militar, Darcy Ribeiro apresentou-se como sujeito 

incomodado, que não se calava diante das causas que o incomodavam. Antropólogo, 

escritor e político, Darcy Ribeiro fundou a Universidade de Brasília, foi vice-governador 

do Rio de Janeiro, Senador da República e relator da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996. O professor, que se engajava fortemente, dentre outras, 

nas causas indígenas e educacionais, assim se definia: 

Sou um homem de causas. Vivi sempre pregando e lutando, como cruzado, 
pelas causas que me comovem. Elas são muitas, demais: a salvação dos 
índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo em 
liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que 
vitórias em minhas lutas, mas isto não importa. Horrível seria ter ficado ano 
lado dos que nos venceram nessas batalhas. (RIBEIRO, D., 2018, p. 18). 

A favor de uma educação de qualidade social que alcançasse a massa, Darcy 

Ribeiro reclamou o descaso histórico que a elite brasileira imprimiu à sociedade. Ele 

afirma que, dos muitos fracassos impostos à escola, um que se apresentava fulcral 

era “[...] a atitude das classes dominantes brasileiras para com o nosso povo” 

(RIBEIRO, D., 2018, p. 21). 
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O Educador construiu uma reflexão que deu conta dos díspares entre a criança 

pobre e a abastada: a primeira excluída dos processos formativos e 

consequentemente afastada dos processos democráticos, enquanto a outra “[...] não 

tem jamais, de lutar pelo sustento, nem de cuidar dos irmãos, e raramente cai na 

delinqüência. Nessas circunstâncias, um desempenho natural e inevitável é valorizado 

e premiado pela escola; o outro é severamente punido” (RIBEIRO, D., 2018, p. 22). 

O homem que não se cala esclarece que alguns teóricos, de seu tempo, dão 

conta de que tais mazelas seriam frutos da desorganização das estruturas sociais, 

forjadas no processo de industrialização do início do século XX. Contudo, rebate tais 

proposituras ao afirmar que a desconsideração com a educação é causa enraizada, é 

parte do processo histórico e social que se verifica desde sempre no território 

brasileiro, pautado pelo descaso, pois 

[...] nosso descalabro educacional tem causas mais antigas. Vem da Colônia 
que nunca quis alfabetizar ninguém, ou só quis alfabetizar uns poucos 
homens para o exercício de funções governamentais. Vem do Império que, 
por igual, nunca se propôs a educar o povo. A República não foi muito mais 
generosa e nos trouxe à situação atual de calamidade na educação. 
(RIBEIRO, D., 2018, p. 24). 

Quando vice-governador do estado do Rio de Janeiro, na década de 1980, o 

político colocou em prática a política do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP). 

Os CIEPs eram uma espécie de atualização do projeto dos Centros Educacionais de 

Anísio Teixeira. Em seus discursos ácidos, acerca dos processos educativos até então 

instituídos, impunha o desafio de implantar 

[...] uma escola honesta, capaz de absorver toda a infância metropolitana e 
integrá-la à vida civilizada. [...] de renovar radicalmente todo o sistema escolar 
público, para que ela atenda às necessidades específicas de seu alunado, 
oriundo das camadas pobres, em escolaridade prévia. Para tanto é 
indispensável no Brasil, como foi em todo o mundo, uma escola em tempo 
integral para professores e alunos. Vale dizer, um CIEP [...]. (RIBEIRO, D., 
2018, p. 34).  

O mote do CIEP era o tempo integral, uma escola que deveria funcionar o dia 

inteiro e propiciar vários tipos de atividades e oportunidades de aprendizagens 

significativas, como “[...] aulas, práticas de educação física, atividades artísticas, de 

estudo dirigido, com vídeos, freqüência à biblioteca, computadores, atividades com 

animadores culturais, práticas para o desenvolvimento de uma vida saudável” 

(MONTEIRO, 2009, p. 37). 

Não obstante sua prerrogativa ser o tempo de permanência do aluno em uma 

escola de dia inteiro, isto é, tempo integral, é possível subentender que a educação 



56 
 

integral se apresenta como linha norteadora dessa proposta. Conforme Bomeny 

(2009), o foco contido nos CIEPs excede os propósitos da escola, pois havia “[...] um 

esforço concentrado do Estado para levar o social para dentro da escola”. A proposta 

apresentava, “[...] em sua dinâmica interna, todos os aspectos de assistência social: 

educação, saúde, cultura, atendimento odontológico, reforço psicológico e assistência 

familiar (BOMENY, 2009, p. 114). 

Os Centros de Darcy Ribeiro colocavam em movimento vários sujeitos sociais, 

bem como fazia promover a inter e transdisciplinaridade por meio de ação pedagógica 

que promove “[...] educação, cultura e saúde de forma orgânica, [...] espaço de 

produção de saberes, vivo e dinâmico, no qual alunos e professores são sujeitos e 

participantes do processo de criação cultural” (MONTEIRO, 2009, p. 38). 

Para dar conta da grandeza do projeto educacional, o projeto arquitetônico é 

assinado por Oscar Niemayer, que previu amplos espaços para aulas, atividades 

extraclasses, ginásio esportivo, auditório, serviços médicos, cozinha, vestiários, 

administração e dormitórios para abrigar alunos residentes. Os espaços funcionavam, 

ainda, aos fins de semana, quando as populações do entorno utilizavam os ginásios, 

as bibliotecas, as piscinas e os ambientes para festividades, o que fazia dos espaços 

verdadeiros centros culturais para a comunidade local. Para Ribeiro, o sucesso 

[...] alcançado pelos CIEPs, enquanto escolas de tempo integral, de 
dedicação exclusiva para alunos e professores, demonstra factualmente o 
erro cruel que incidem aqueles que insistem em manter o sistema de turnos, 
que é uma perversão brasileira. (RIBEIRO, D., 2018, p. 35). 

A experiência desses Centros, na visão de seu idealizador, oportunizou a 

aproximação dos educadores junto ao povo, fato que possibilitou, aos professores, 

melhor entender os alunos e, consequentemente, ajudá-los a superar, por meio da 

educação, suas defasagens. 

Darcy Ribeiro, ao aproximar-se das experiências de Anísio Teixeira, seguiu de 

perto o ideário educativo de seu mestre (RIBEIRO, D., 2018) e possibilitou a 

continuidade do necessário discurso e reflexão acerca da educação integral em tempo 

integral, que adquiriu “[...] dimensão de alternativa generalizável, adequada ao mundo 

moderno, e não de mero treinamento, com vistas à adequação das populações 

‘indisciplinadas’ às novas exigências do sistema industrial urbano” (CAVALIERE, 

2010a, p. 250, grifo da autora). 
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A experiência dos Centros Educacionais e o ideário de educação integral em 

tempo integral de Anísio Teixeira tornaram-se referências não apenas no seu tempo 

e pelos seus seguidores imediatos, mas acabou por servir de parâmetro em outros 

tempos e espaços, o que indica sua importância e urgência para a educação pública 

brasileira. 

Nos idos de 1992, a então prefeita da cidade de São Paulo Luiza Erundina e 

seu Secretário de Educação Educador Paulo Freire discutiam a ideia de se 

implementar o Centro Educacional Unificado, que só tomou concretude na gestão da 

prefeita Marta Suplicy – 2001-2004. 

Inspirados nos Centros Educacionais de Anísio Teixeira, o projeto Centro 

Educacional Unificado (CEU) partiu de um ideário de educação para as classes 

populares, cuja proposta intersetorial, dentre outras, abarcou áreas como: educação, 

cultura, renda, comunidade, saúde, esporte, artes a partir de uma “[...] concepção de 

equipamento urbano agregador da comunidade, com visão de educação que 

transcende a sala de aula e o espaço escolar” (GADOTTI; PEREZ, 2004, p. 15). 

Estrategicamente localizados em bairros periféricos da cidade, o CEU tinha 

amparo legal na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 e no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o 

que constitui “[...] importante passo na construção da rede de proteção social da 

cidade, contribuindo para ampliar as possibilidades de desenvolvimento das 

comunidades” (PADILHA; SILVA, 2004, p. 28). Um dos objetivos desse projeto foi: 

“Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescente, jovens e adultos” 

(PADILHA; SILVA, 2004, p. 36), que, para ser alcançado, se valeu do 

desenvolvimento de atividades prescritas no currículo, e, também, de práticas sociais 

interdisciplinares e integradoras, que respeitassem tempos, espaços e diferenças dos 

educandos, aspectos que poderiam potencializá-lo como promotor de educação social 

(SOUZA, R. de, 2010). 

Como espaço formativo, o CEU integrou diversos sujeitos da estrutura da 

Gestão Municipal que possibilitou práticas de formação integral, projetos propostos 

pela comunidade e experiências educativas que contemplavam toda a etapa da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, operando não apenas como escola, mas 

como expressão e caracterização de uma “[...] concepção de política educacional [...] 

que busca contemplar a todos com uma educação de qualidade”, a partir do “[...] 
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respeito ao cidadão, à diversidade local, às necessidades dos diferentes grupos, tão 

fundamentais na concepção dos CEUs [...]” (PADILHA; SILVA, 2004, p. 106). 

A pesquisa Educação integral/educação integrada e(m) tempo integral: 

concepções e práticas na educação brasileira (BRASIL, 2010b), realizada por um 

grupo de pesquisadores de universidades públicas, entre 2008-2009, tratou de 

mapear as experiências que estavam em curso no Brasil. Nesse estudo, é possível 

verificar que, mesmo na falta de uma política educativa de educação integral em 

tempo integral no âmbito do Governo Federal, muitos municípios propuseram e 

implementaram suas políticas em seus sistemas educativos: 800 experiências são 

desenvolvidas por 500 municípios. 

Como aponta a pesquisa, cerca de 40% das experiências tinham sido 

implementadas nos últimos doze meses anteriores ao estudo, fato atribuído à política 

do PME, apesar de a LDB de 1996 prever que: “O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral [...]” (BRASIL, 1996, n.p.), bem como o PNE de 

2001, em sua Meta 21 para o Ensino Fundamental, estabelecer a ampliação 

progressiva da “[...] jornada escolar [...] de tempo integral, que abranja um período de 

pelo menos sete horas diárias [...]” (BRASIL, 2001, n.p.), fato que se ratifica no PNE 

de 2014-2024, pontuado na Meta 6 (BRASIL, 2014a). 

Não obstante ao descaso quanto ao cumprimento desse direito, “[...] a maior 

parte das experiências (80,1%) desenvolve as atividades associadas à jornada 

ampliada [...], influência da concepção histórica de tempo integral defendida por Anísio 

Teixeira [...]” (BRASIL, 2010b, p. 115). O estudo mostra, ainda, que as práticas 

desenvolvidas nessas experiências têm considerado o aprimoramento das áreas do 

currículo regular da escola e, também, têm direcionado, fomentado e concretizado 

“[...] atividades que se voltam para uma formação cultural, artística, social, de caráter 

mais geral, envolvendo dimensões como esportes, música, dança, teatro, artesanato, 

artes. [...]”. Esse olhar, orientação e direcionamento se associam “[...] a diferentes 

objetivos atribuídos à ampliação da jornada escolar e a diferentes concepções de 

educação integral [...]” (BRASIL, 2010b, p. 114). 

A educação integral em tempo integral, desde os tempos de Anísio Teixeira, 

não deixa de fazer parte do cenário da educação. Apesar de se verificar períodos de 

menos intensidade dessa urgência, verifica-se a imperiosa necessidade de não se 

abdicar do tema. Pesquisadores continuam a luta por perquirir assunto, e diversos 

sistemas de educação buscam reforçar essa necessidade e importância de se 
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promover uma educação integral em tempo integral, de maneira a garantir esse 

direito. 

Após décadas de silêncio, ou apenas fazendo constar em leis que pouco se 

fizeram avançar, a educação integral em tempo integral tomou assento prioritário no 

Governo do Presidente Lula, quando, no ano de 2007, o MEC instituiu o Programa 

Mais Educação (PME) (BRASIL, 2007c), como política de indução à educação integral 

em tempo integral, que visava preconizar 

[...] a Educação Integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de 
atividades articuladas ao projeto de aprendizagem desenvolvido pela escola, 
como as relacionadas com a educação ambiental, esportes, cultura e lazer, 
congregando ações conjuntas entre o Ministério da Educação (MEC), 
Ministério da Cultura (MinC), Desenvolvimento Social e Combate a Fome 
(MDS) e Esporte (ME), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério 
do Meio Ambiente e Presidência da República. (PACHECO, 2008b, p. 4). 

 O entendimento da proposta do PME perpassa, dentre outros fatores, pela 

urgência da formação plena do sujeito, em outras palavras, sua educação integral que 

deve ser de responsabilidade de toda a sociedade, tendo a escola como eixo central, 

e, também, por uma série de outras ações, instituições e sujeitos que “[...] passam 

impreterivelmente pela escola – mas articulam-se, ou devem articular-se, a uma ampla 

rede de políticas sociais e culturais, de atores sociais e de equipamentos públicos” 

(MOLL, 2008, p. 12). 

A educação integral proposta pelo PME não ignora a escola, ao contrário, a 

prioriza como lócus formativo, e a ela agrega outras formas e espaços de educação. 

Ao resgatar o ideário de Anísio Teixeira, em especial o modelo de escola, por ele 

criado, o PME propõe 

[...] uma articulação que, na contemporaneidade, caracterizada pela 
universalização da escola básica, pode ser posta na perspectiva da 
ampliação dos territórios educativos, pensando-se como “parque-escola” o 
conjunto de espaços possíveis no entorno da escola (MOLL, 2008, p. 14, grifo 
nosso). 

Outro aspecto presente no Programa é o conceito de cidade educadora17 que 

ganha relevância pela dinamicidade e movimento de sua proposta e tem o território 

urbano como potencial de educar. Para Moll,  

 
17 Cidade Educadora é um conceito amplamente discutido e difundido no I Congresso Internacional de 
Cidades Educadoras que ocorreu na cidade de Barcelona, no ano de 1990. “Uma Cidade Educadora é 
aquela que, para além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador 
na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de seus habitantes.” 
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A cidade, no seu conjunto, oferecerá, intencionalmente, às novas gerações 
experiências contínuas e significativas em todas as esferas da vida. Na 
articulação feita a partir da escola, estas experiências poderão dar novos 
sentidos aos conteúdos clássicos da educação escolar e à própria 
experiência escolar. (MOLL, 2008, p. 14). 

A educação integral, pautada na intersetorialidade, faz parte do esforço em 

reconhecer os vários aspectos em cada uma das políticas públicas que já existem, 

mas que nem sempre são pensadas ou concretizadas em um contexto mais amplo, 

mais global, mas, muitas vezes, de maneiras fragmentadas. Para Goulart (2008, p. 

17), essas várias políticas precisam ser reconhecidas “[...] como parte de um programa 

integrado de Educação Integral [...]”, o que implica se coadunarem/imbricarem com a 

política de indução à educação integral, proposta pelo PME. 

O desafio de integrarem-se políticas públicas carrega em si a possibilidade de 

os sujeitos se articularem, de conhecer as demandas locais e a urgente dimensão de 

construir relações de trabalho horizontais “[...] que permitem o estabelecimento de 

novos diálogos e conexões, aproximando programas e percebendo o indivíduo na sua 

complexidade e não de forma parcial” (GOULART, 2008, p. 18). 

Como se verifica, estudiosos têm se debruçado, têm refletido a urgência e o 

relevo que a educação integral apresenta neste contexto da sociedade brasileira. O 

ideário de Anísio Teixeira, que se segue às múltiplas e variadas experiências, imprime 

a tonicidade viva de uma educação que considere o sujeito como elemento central do 

processo educativo, ou mesmo o objeto de uma formação omnilateral, entendê-lo em 

sua totalidade e construir relações que visem ao seu desenvolvimento, como sujeito 

humano. Para Guará, a educação integral: 

Ao colocar o desenvolvimento humano como horizonte, aponta para a 
necessidade de realização das potencialidades de cada indivíduo, para que 
ele possa evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades, 
conectando as diversas dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, 
lúdica, estética, física e biológica). (GUARÁ, 2006, p. 16). 

Atender a esses anseios, contemplar as dimensões de uma formação integral 

e considerar os vários elementos sociais e educativos que permeiam essa modalidade 

educativa, cuja finalidade é a formação integral e o desenvolvimento pleno do sujeito, 

não pode ser uma educação fragmentada, mas uma educação que responda às “[...] 

exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive. [...], que construam 

 
(CIDADES EDUCADORAS, s/d, n. p.). Isso implica que as políticas, tempos, espaços e os sujeitos 
desempenham papéis pedagógicos que contribuem para a formação omnilateral do Homem. 
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relações na direção do aperfeiçoamento humano. [...], educação, como constituinte 

do processo de humanização [...]” (GUARÁ, 2006, p. 16). 

A retomada ao tema educação integral em tempo integral, depois de anos de 

silêncio do Governo Federal, ocorreu em um período de amplo debate das políticas e 

programas sociais que se teve notícia na história recente do Brasil. No âmbito da 

Educação Pública, no ano de 2007, o MEC lançou o PDE (BRASIL, 2007d), que 

abarcou uma série de programas e de projetos, operando como uma grande guarda-

chuva dos programas que o MEC desenvolveu (SAVIANI, 2007, 2009), no qual se 

encontrava o PME. 

A efervescência do momento colocou em lume, por meio do PME, a educação 

integral em tempo integral e, para tal, além dos princípios e ideias de educadores dos 

anos 1930 e décadas seguintes, buscou elementos de experiências em andamento. 

Não se parte do vazio, do abstrato, do incompreensível, do obscuro, do imaginoso, 

mas de “[...] experiências que ganham destaque no cenário da Educação Integral 

brasileira [...]” (PACHECO, 2008a, p. 27; BRASIL, 2010b, 2010c). Conforme Pacheco, 

muitas são as cidades que implementaram e desenvolvem ações e que apresentam 

[...] resultados bastante animadores em relação ao binômio democratização 
e qualidade do ensino. [...], vão transformando as relações entre escola-
comunidade e cidade, na perspectiva de que a Educação Integral é desejo e 
responsabilidade de todos. (PACHECO, 2008a, p. 27). 

Para Moll (2012b), o resgate dos Pioneiros da Educação Nova, os ideais de 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, bem como a desenvoltura, a dinamicidade e a gama 

de experiências, passadas e atuais, constituem 

[...] uma tessitura cujas matrizes vão fortalecendo-se nos cotidianos de 
milhares de escolas [...] que vão compreendendo a educação integral como 
possibilidade de mediação de experiências de saber e humanização em 
contextos, em geral, conflagrados pelas vulnerabilidades sociais. (MOLL, 
2012b, p. 29). 

Aliado aos debates acerca da educação integral, o tempo integral é conditio 

sine qua non à continuidade das reflexões, pois o tempo diário de permanência do 

aluno na escola e o tempo em que as ações são desenvolvidas podem ampliar as 

possibilidades da prática da educação integral. Como afirma Gonçalves: 

Só faz sentido pensar na implantação de escolas de tempo integral, se 
considerarmos uma concepção de educação integral com a perspectiva de 
que o horário expandido represente uma ampliação de oportunidades e 
situações que promovam aprendizagens significativas e emancipadoras. 
(GONÇALVES, 2006, p. 131). 
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Como se pode ver, tempo integral imbricado à educação integral, por si só, não 

afiança e tampouco garante a concretude desta, pois aumentar o tempo de horas 

diárias do aluno na escola sem o desenvolvimento de práxis transformadoras seria 

continuar a negar seu devir humano. 

2.3 Tempos escolares: o tempo integral 

O tempo de permanência do aluno na escola, seja tempo integral ou não, 

implica que se compreenda a que tempo se refere, que proposta pedagógica se 

apresenta e que objetivo se reclama do tempo, quando se fala em tempos escolares 

e o próprio tempo integral. Segundo Ponce, B. J. (2016b), a representação do tempo 

é reveladora, e, dentre as revelações possíveis, encontram-se tentativas de 

apagamento dos processos históricos e sociais em prol de algo novo, que 

supostamente resolveria mazelas e instituiria uma nova ordem. A autora esclarece 

que: 

Um dos sintomas da experiência temporal contemporânea é o olhar cego 
para a história e a afirmação, igualmente cega, de que o bom é sempre 
inovador, compreendido como o nunca visto, o nunca feito, como se a criação 
não fosse recriação do que já foi feito e experimentado; como se caminhar 
para o futuro não dependesse de conhecer o passado e inserir-se 
criticamente no presente. (PONCE. B. J., 2016b, p. 1144).  

Ao olhar cego para a história, reclamado por Ponce, avoca-se para a reflexão 

o entendimento, proposto por Mészáros (2007), de que a tentativa de apagamento 

dos fatos históricos se centra nas artimanhas de um processo degradante do tempo 

intrinsecamente aliado à manutenção do status quo capitalista e da perpetuação da 

hegemonia burguesa. Para o autor: “O modo historicamente único de reprodução 

sociometabólica do capital degrada o tempo [...]. O capital, portanto, deve tornar-se 

cego com relação a todas as dimensões do tempo [...]” (MÉSZÁROS, 2007, p. 33). 

Como para a lógica reprodutiva do capital tempo é dinheiro, torna-se urgente 

um tempo que possibilite alterar essa aparência da vida, um tempo que possibilite 

transformação, o que implica ater-se a um “[...] tempo histórico humano [...], 

qualitativamente diferente daquele com que certos indivíduos, com intenção 

ideológica hostil, procuram imputar uma visão determinista, mecânica e crua [...] do 

tempo histórico” (MÉSZÁROS, 2007, p. 34). 

A compreensão do tempo como processo histórico perpassa por entender e 

aceitar a sua dimensão social, na qual vivem os sujeitos históricos, pois ela “[...] traduz 
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os esforços enviados pelos homens para se situarem no interior desse fluxo, em que 

determinam, medem durações de intervalos, velocidades de mudanças, etc.” (ELIAS, 

1998, p. 32). Desse modo, entender os tempos escolares, ou mesmo a proposta do 

tempo integral, implica refletir e considerar os eventos ocorridos ao longo da história, 

tanto os sociais quanto os da escola, sem os quais não há possibilidade de se refletir 

o tempo que implica o exercício da totalidade humana, implícita ao sujeito histórico e 

social. Segundo Elias (1998), 

[...] para se orientar, os homens servem-se menos do que qualquer outra 
espécie de reações inatas e, mais do que outra, utilizam percepções 
marcadas pela aprendizagem e pela experiência prévia, tanto dos indivíduos 
quanto a acumulada pelo longo suceder de gerações. É nessa capacidade 
de aprender com experiências transmitidas de uma geração para outra que 
repousam o aprimoramento e a ampliação progressivos dos meios humanos 
de orientação, no decorrer dos séculos. (ELIAS, 1998, p. 33). 

É imperativo que dessas potencialidades e possibilidades, dos sujeitos 

históricos, se manifestem esforços que continuem a alimentar as utopias de 

transformações sociais. Tempos utópicos possíveis não apenas para a sobrevivência 

e perpetuação humana, em particular, 

[...] mas também, ao mesmo tempo, como o desafio que lhes defronta 
diretamente da criação de uma vida significativa, [...]. [...], o desafio de obter 
sentido de sua própria vida como “autores” reais de seus próprios atos, em 
estreita conjunção com as potencialidades cada vez mais intensificadas de 
sua sociedade [...]. Eis como a consciência individual e a consciência social 
podem realmente se reunir no interesse do avanço humano [...]. 
(MÉSZÁROS, 2007, p. 241, grifos do autor).  

A construção dessa consciência, individual e coletiva, além de urgente, pode 

contribuir para minimizar e/ou atenuar os efeitos sociais contemporâneos de “[...] 

tempo fragmentado, tempo deslocado, tempo modelado, tempo repetitivo-veloz-

volátil, tempo sem memória [...]” (NOVAES, 1992, p. 9). 

Essa dinâmica temporal, em parte, consequência das novas e avançadas 

tecnologias, acabam por impor aos indivíduos a necessidade da onipresença e da 

onipotência. Quando percebem não ser possível de atingir tais estágios, são 

convidados ao divã do psicanalista, ou, em muitos casos, a saírem de cena. Situações 

como essas são próprias da contemporaneidade, que “[...] tem se caracterizado por 

um sempre estar veloz e volatilmente de passagem, [...] um não-estar, que 

impossibilita a reflexão e a consciência histórica” (PONCE, B. J., 2016b, p. 1144). 

Nesse bojo, encontram-se os tempos escolares que se apresentam como “[...] 

uma complexa, fina e delicada trama de fluxo, de durações temporais inscritas no 
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cotidiano da escola [...]” (TEIXEIRA, I. A. C., 2010, n. p.). No contexto dos tempos 

escolares, outros tempos apresentam-se de maneira a promover certo imbricamento 

entre as ações, os sujeitos, os processos próprios da escola, a comunidade do 

entorno, com a família e as instituições que permeiam a escola, com o próprio tempo 

de aprender e de se desenvolver, dentre outras dimensões indispensáveis à 

educação. 

O tempo integral é desafio e urgência que se apresenta à escola desde as 

primeiras décadas do século passado, mas sempre deixado à margem do tempo e 

das vontades políticas. Ponce, B. J. (2016a) afirma que o tempo é um desafio da 

educação escolar, mas alerta que organizá-lo, por não ser “[...] medida de caráter 

técnico; implica mudanças culturais e, necessariamente, direção política” (PONCE, B. 

J., 2016b, p. 1145). 

Tais mudanças seriam impertinentes sem a devida observação de que, ao se 

instituir a escola de tempo integral, não esteja presente o necessário foco da melhoria 

da qualidade social da educação e a imperiosa formação integral do sujeito, portanto, 

tempo qualificado capaz de promover desvelamentos.  

Para Ponce, B. J. (2016b), qualificar o tempo escolar demanda “[...] não perder 

de vista que seu objetivo é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa 

e democrática, preservando o direito de aprendizagem de todos com vistas à 

igualdade social”, pois tempo qualificado, embora caminhe pari passu com o tempo 

cronológico, “[...] é tempo de construção social, com vistas à justiça curricular, que 

deve ser balizadora da qualidade da educação” (PONCE, B. J., 2016b, p. 1145). 

Verifica-se, nos estudos de Ponce, B. J., que o tempo qualificado é tempo que 

deve ser (re)significado para pensar o tempo escolar – geralmente pensado 

cronologicamente –, o tempo de construção de educar e de proporcionar, ao 

educando, condições de vir a ser mais; portanto, tempo escolar qualificado que 

avance em possibilidades e ofereça condições de oportunidades para todos, não 

apenas para uns poucos. Fala-se de tempo que não pode se limitar a chronos, mas 

também, e necessariamente, kairós, pois, em síntese, ambos formam uma teia 

potencial. As dimensões desses tempos e sua síntese: 

É, enquanto chronos, esforço cotidiano, cumulativo, sequencial; e, enquanto 
kairós, os momentos de graça, os insights, os saltos qualitativos, as 
oportunidades de salvação, o que lhe proporciona o máximo de intensidade 
expressiva e significativa. Enquanto o chronos diz mais respeito à lógica do 
desenvolvimento, o kairós responde pela inspiração, pela intuição e pelos 
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saltos qualitativos. Não há construção de conhecimento sem a presença das 
duas dimensões. (PONCE, B. J., 2016b, p. 1154, grifos da autora). 

Chronos e kairós permeiam os tempos escolares ao fazerem os fluxos de 

tempos, ritmos e dimensões da temporalidade escolar. No entanto, considerar kairós 

como tempo de construção implica à escola e aos sujeitos que nela atuam a adotarem 

uma postura dialógica de ação-reflexão-ação, de maneira a superar o que tem 

circunscrito os tempos escolares contemporâneos, uma noção de tempo 

[...] social mercantil, industrial, linear, exato, fragmentado, erigida nas 
sociedades ocidentais, paralelamente à emergência e consolidação da 
modernidade e do capitalismo industrial, sendo o relógio [chronos] um dos 
principais instrumentos de sua mensuração. Esse contexto sócio-histórico [...] 
circunscreve os tempos escolares e o trabalho docente, visto que a escola 
passou a ser estruturar como uma organização burocrática, que busca a 
eficácia a partir da conduta dos indivíduos que requer um aproveitamento 
racional do tempo. (TEIXEIRA, I. A. C., 2010, n. p.). 

Os desafios são muitos, alguns dos quais cuidar do tempo integral qualificado, 

de maneira a “[...] superar-se para abraçar também essa tarefa e fazer-se representar 

no debate já que, às voltas com um cotidiano imediatista, nem sempre tem ocupado 

os espaços de participação sobre os rumos da educação” (PONCE, B. J., 2016b, p. 

1157). Não obstante o tempo diário de permanência do aluno na escola ser assunto 

de discussão e reflexão já no período da República Velha – 1889-1930, “[...] quando 

foram implantadas as primeiras escolas em turnos reduzidos, matutinos e vespertinos” 

(MONLEVADE, 2012, p. 70), é a partir do recorte temporal do ideário de escola de 

tempo integral de Anísio Teixeira que se tem debruçado os estudos e as reflexões nas 

últimas décadas, também assentado no contexto desta pesquisa. Ao referir-se 

criticamente às décadas de 1920 e 1930, Anísio Teixeira afirmava ser necessário “[...] 

manter e não reduzir o número de séries escolares; prolongar e não reduzir o dia letivo 

[...]” (TEIXEIRA, A., 1962, p. 24). 

Ao apresentar Uma experiência de educação primária integral no Brasil, a ser 

desenvolvida pelos Centros de Educação Primária na Bahia, na década de 1950, 

Teixeira esclarece que, nesses espaços, “[...] o dia escolar é dividido em dois períodos 

[...] recebendo alunos às 7,30 da manhã e devolvendo-os às famílias às 4,30 da tarde 

[...]” (TEIXEIRA, A., 1962, p. 25).. Ele esclarece que: “Os alunos freqüentarão  

diariamente a ‘escola-parque’  e as ‘escolas-classe’, em turnos diferentes, passando 

4 horas nas classes de educação intelectual e outras quatro horas nas atividades da  

escola-parque [...]” (TEIXEIRA, A., 1962, p. 29). 
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Nesse período, Anísio Teixeira criticava a reforma feita por São Paulo, resistida 

pelos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Em um primeiro momento, ele as 

denunciava, mas não sem anúncios possíveis. Ele afirma que a democratização do 

ensino primário, em São Paulo, congestionava as escolas em turnos, reduzia os anos 

escolares em um rearranjo de tempos de “[...] ano e meio e até, no grande S. Paulo, 

aos três anos de terço de dia, o que equivale realmente a um ano de vida escolar” 

(TEIXEIRA, A., 1959, n. p.). 

A desfaçatez política e do trato para com a educação desse período fazia com 

que “[...] quase toda a infância, com exceção de filhos de famílias abastadas, podia 

ser considerada abandonada [...], no mínimo [...] em metade do dia” (TEIXEIRA, A., 

1959, n. p.). O anúncio de Teixeira, para esse descaso, era a escola de dia inteiro, 

funcionando nos dois turnos do dia, a escola de tempo integral. 

Em Teixeira se observa que a escola de tempo integral não trata de 

simplesmente em aumentar o tempo de permanência do aluno no ambiente escolar, 

ou seja, um aumento quantitativo. Mais que quantidade de horas na escola, importa o 

caráter qualitativo desse tempo, que não pode ser apenas supletivo, mas servir de 

“[...] oportunidade em que os conteúdos propostos podem ser ressignificados, 

revestidos de caráter exploratório, vivencial e protagonizados por todos os envolvidos 

na relação ensino-aprendizagem” (GONÇALVES, 2006, p. 132). 

A partir da Constituição de 1988, a legislação brasileira prevê a progressiva 

implantação do ensino em tempo integral (LDB Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

Art. 34, § 2º; PNE – Lei Nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Meta 21 [Ensino 

Fundamental]; PNE – Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Meta 6). O PNE de 2014 

(BRASIL, 2014a), seguindo as diretrizes e bases da educação, estabelece a Meta 6 

como objetivo de ampliar o tempo diário em que o aluno da Educação Básica 

permanece na escola. 

Conforme relatório do INEP, a Meta 6 do PNE “[...] reflete o objetivo de ampliar 

o tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas escolas 

públicas, com ampliação de tempos, espaços, atividades educativas e oportunidades 

educacionais [...]” (BRASIL, 2015, p. 97). Para o cumprimento dessa Meta, o 

Programa Mais Educação, conforme o INEP, “[...] representa a principal estratégia de 

indução do governo federal para a ampliação da jornada escolar do ensino básico e 

de organização dos currículos na perspectiva da educação integral (BRASIL, 2015, p. 

97-98). O INEP reafirma que a educação integral em tempo integral se consolida como 
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[...] 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 [...], a educação em tempo integral se concretiza por meio de 
desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, [...] cultura 
e artes, esportes e lazer [...] meio ambiente, direitos humanos [...], ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento de múltiplas habilidades [...] propulsoras de 
melhor qualidade na aprendizagem e na redução das desigualdades nas 
oportunidades educacionais. (BRASIL, 2015, p. 98). 

No contexto de tais diretrizes, o tempo integral não se apresenta estanque ou 

dissociado dos tempos escolares, pois, caso contrário, perderia o matiz transformador 

que uma educação de qualidade social deve primar e operar. Ao ser inserido nos 

tempos escolares, o tempo integral não se desonera das ações e das práticas do 

tempo chronos, tais como calendários, hora/aula, ciclos, datas pré-estabelecidas, 

burocracias, ou seja, dos processos estabelecidos a priori e necessários ao 

andamento e ao desenvolvimento da instituição escolar, esperados pela sociedade. 

Entretanto, a qualidade social da educação não se operacionaliza apenas em 

chronos, ou apenas em kairós, mas reclama que esses tempos se imbriquem, que 

sejam subsumidos e que operem em sintonia com os elementos que podem provocar 

desvelamentos e transformações concretas, nos sujeitos e na sociedade. Isso implica 

considerar e operar chronos-kairós em práxis que considerem o protagonismo dos 

participantes e da comunidade escolar e de seu entorno. Desde essa perspectiva, o 

tempo integral pode apresentar e possibilitar 

[...] novas, desejadas e possíveis figurações que façam dos tempos escolares 
e dos tempos docentes uma significativa realização humana, social, cultural. 
Que faça dos tempos escolares das crianças, adolescentes e jovens 
significativas aprendizagens e experiências de formação humana, vividas 
num tempo de direitos, de dignidade e alegria [...] que se abram em devires 
plenos de vida, de humanas e formosas histórias. (TEIXEIRA, I. A. C., 2010, 
n. p.). 

A tratativa do tempo integral, embora enunciado em leis, diretrizes, planos e 

estatutos, toma assento na qualidade de política pública a partir de 2007, com o 

Programa Mais Educação que induz “[...] ampliação do tempo e do espaço educativo 

[...] pautada pela noção de formação integral e emancipadora” (BRASIL, 2007c, p. 3).  

Trata-se de uma política intersetorial – Governos Federal, estaduais e 

municipais – e dialógica com a sociedade, em observância aos projetos político-

pedagógicos das escolas participantes. No contexto do PME, tem-se por tempo 

integral “[...] a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, 

durante todo o ano letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno permanece 
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na escola ou em atividades escolares em outros espaços educacionais” (BRASIL, 

2010a, n. p.). 

É uma política que toma como processo formativo a formação omnilateral do 

sujeito, por meio de práxis do currículo regular e práxis diversificadas, capazes de 

abarcar as várias dimensões de formação, entre outras: social, ética, moral, artes, 

esportes, estética, sensibilidade, saúde, direitos humanos, convivência (BRASIL, 

2010a). Tais dimensões podem ser consideradas como desdobramentos do direito a 

uma educação que tem por dever desenvolver plenamente, preparar o cidadão em 

sua plenitude e o qualificar para o mundo do trabalho. 

A proposta do PME assenta-se nos ideais que perpassam a história da 

educação brasileira, dos muitos movimentos reivindicatórios por uma educação e 

organização dos tempos escolares que permitissem não apenas a entrada, mas a 

permanência do aluno e que este gozasse de uma educação de qualidade social. 

Para Arroyo (2017), a reorganização dos tempos escolares segue a 

prerrogativa dos tempos históricos do Império e depois da República, que insistiam na 

redução e na limitação da escola para o povo ao oferecer, apenas, classes primárias 

das primeiras letras. O mote era a redução: das letras, da escola, dos professores, 

tudo reduzido ao mínimo, pois seus objetivos também eram mínimos. O contrário disso 

é a escola de tempo integral, ideário mais que universalizante, 

[...] é uma proposta que tem uma história bastante definida, alimentada por 
pressupostos sobre a organização social, a cultura, a escola, as relações 
entre classes, o Estado, seu papel junto aos trabalhadores pobres. [...] é 
inseparável das propostas sociais, políticas e pedagógicas mais amplas e da 
correlação de forças que são concebidas e implementadas em cada momento 
histórico. (ARROYO, 1988, p. 4). 

Essa luta por conquistas, que ora avança, ora recua, apesar dos descasos, não 

cessa, pois não param as necessidades do povo em se educar, em ser mais, em ser 

sujeito participante, de vir a ser mais.  

Nos anos de 1990-2002, os governos adotaram uma agenda neoliberal e 

emplacaram um cenário no qual 

[...] o papel do Estado como empresário e provedor de serviços declina, a 
prioridade ao crescimento e ao desenvolvimento industrial desaparece, [...] 
os direitos sociais e trabalhistas sofrem um processo de redução ainda maior 
do que aqueles que sofreram a fase ditatorial-militar do modelo 
desenvolvimentista. (BOITO JR., 2018, p. 26-27). 

Nesse período, mesmo previsto na legislação, o assunto tempo integral era 

preterido e não se verificava nenhum movimento, no âmbito do Governo Federal, 
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preocupado com essa temática. Esse silêncio se rompeu no âmago contraditório da 

“[...] política de desenvolvimento possível dentro dos limites dados pelo modelo 

capitalista neoliberal” (BOITO JR., 2018, p. 161), no segundo mandato do Governo do 

Presidente Lula – 2003-2010. 

O silêncio foi rompido em amplo contexto da ampliação das políticas sociais18 

do Governo, no qual a educação não passou incólume, assumindo o protagonismo. O 

PDE, apresentado como o PAC da Educação, apresentou-se como conjunto  

[...] de ações que cobrem todas as áreas de atuação do MEC, abrangendo os 
níveis e modalidades de ensino, [...]. As 30 ações apresentadas como 
integrantes do PDE [...] podem ser distribuídas das seguintes maneira: No 
que se refere aos níveis escolares, a educação básica está contemplada com 
17 ações [...]. Entre as ações [...] situam-se o “FUNDEB”, o “Plano de Metas 
do PDEIDEB”, duas ações dirigidas à questão docente, [...] programas de 
apoio “Mais Educação” [...]. (SAVIANI, 2007, p. 1233, grifos do autor). 

O PME, integrante do PDE, assumiu protagonismo e compromisso como 

política de educação integral em tempo integral, e recolocou, no centro das 

discussões, a necessária e urgente tarefa de refletir e concretizar essa educação, já 

que 

[...] nas últimas décadas [d]a consciência social do direito à educação e à 
escola entre os setores populares, cresceu também a consciência de que o 
tempo de escola em nossa tradição é muito curto. O direito à educação levou 
o direito a mais educação e a mais tempo de escola. Este pode ter sido um 
significado importante: tentar respostas políticas ao avanço da consciência 
do direito a mais tempo de educação. (ARROYO, 2012, p. 33). 

Com essa tomada de consciência, Arroyo aponta uma teia de precarização dos 

tempos-espaços do viver. Nessa teia, impera a negação dos direitos básicos e 

elementares dos educandos, o que promove a perda do direito do tempo de viver 

desses sujeitos. Para Arroyo (2012): 

O direito a uma vivência digna do tempo da infância é precário quando as 
condições materiais de ser viver são precárias [...]. Ou quando as condições 
e estruturas familiares de cuidado e proteção se tornam vulneráveis, 
inseguras ou são condenadas a formas indignas de sobrevivência. As 
relações humanas, familiares, de cuidado e proteção dos tempos de infância 
são ameaçadas [...] A mãe, as irmãs, os irmãos, os parentes são forçados a 
buscar longe as formas de sobrevivência, a procura de trabalho e de comida 
para uma infância desprotegida, ameaçada por formas tão indignas de viver. 
(ARROYO, 2012, p, 34). 

 
18 Em 2007 o Governo Federal lançou uma série de políticas e ações que visaram ao avanço em 
praticamente todas as áreas sociais. O macro programa se materializou no Programa de Aceleração 
do Crescimento que englobou um conjunto de políticas públicas em diversas áreas como saneamento, 
habitação, transporte, dentre outras.  
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A educação integral em tempo integral implica tempos e espaços de um digno 

e justo viver que tem sido negado pelas políticas de educação, mas nunca deixado de 

ser reivindicado. Para tanto, não bastam propostas pontuais, ações desconexas e 

descontextualizadas, mas uma política de Estado que institua essa consciência de 

direitos e que dê conta de resolver problemas crônicos que insistem em negligenciar, 

apartar e segregar. Para Arroyo (2012), essa política não pode se limitar à redução 

[...] dos processos escolares de gestão ou de ensino-aprendizagem a ser 
condicionado com turnos extras para algumas escolas. É urgente equacionar 
essa precarização das formas de viver como problema social, político, moral, 
de negação do direito mais básico de grandes setores de nossa sociedade, 
e, consequentemente, equacionar essa realidade política como um dever do 
Estado a ser traduzido em políticas de Estado, políticas estruturais, 
compulsórias para todas as crianças e adolescentes [...] que são vítimas 
dessas vidas precarizadas. (ARROYO, 2012, p. 35). 

Outro aspecto a ser superado pela escola é a concepção de seu alunado, que 

tem sido tratado, pela sociedade em geral, como negligente à sua própria formação. 

Visão estereotipada, trabalhada e enfatizada e, muitas vezes, incorporada pela 

escola, que acaba por tratar os alunos das classes populares 

[...] como atrasados mentais, com problemas de aprendizagem, lentos, 
desacelerados, consequentemente, classificados no percurso seletivo 
escolar como reprovados, repetentes, defasados, incapazes de seguir com 
êxito o percurso normal de aprendizagem, logo, fracassados escolares e 
sociais. (ARROYO, 2012, p. 37). 

A escola de tempo integral, com viés formativo integral, deve caminhar em 

direção a superar essas e outras tantas visões negativas que acabam por formatar e 

naturalizar visões igualmente negativas da infância e da adolescência. Essa escola 

não teria outra finalidade, senão trabalhar na direção de desmistificar “[...] visões 

antipedagógicas, antiéticas tão incrustradas em tradições políticas, gestoras, didáticas 

e pedagógicas que introjetamos da cultura política colonial e elitista que nos persegue” 

(ARROYO, 2012, p. 37). 

Uma postura política e pedagógica que dê conta de superar tais feitos implica 

uma política de reconhecimento e de superação da visão negativa de se pensar a 

formação da infância e da adolescência. Outro aspecto a ser considerado é a 

formação do quadro docente, pois os professores não podem deixar de conhecer a 

realidade (social, econômica, cultural, política) de seus alunos. Porquanto, uma 

formação que dê suporte ao profissional de perceber-se imbricado entre teoria e 

prática, nos diversos contextos, intrínsecos e extrínsecos, de seus alunos, do 

cotidiano do fazer escolar e de si mesmo como sujeito que se educa ao educar. 
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O tempo integral ainda diz respeito em reconhecer, na perspectiva da educação 

integral, a própria centralidade desse tempo em conexão com o espaço de formação 

integral do sujeito. Como admoesta Arroyo (2012, p. 40): “Vida-corpo-espaço-tempo 

são inseparáveis enquanto direitos básicos humanos”. 

A que tempos e espaços essa educação deve ter em relevo para fazer frente 

aos descasos sociais a que são submetidas a infância e a adolescência? A resposta 

pode ser apreendida no contexto de uma proposta educativa que tenha por “[...] mérito 

chamar o pensar e fazer educativo e seus profissionais ao reconhecimento dessa 

centralidade do direito à vida, ao corpo, ao espaço, ao tempo e à sua inseparabilidade 

dos processos de educar, ensinar, aprender, humanizar-nos” (ARROYO, 2012, p. 40). 

As muitas inquietações que permeiam o tempo integral, em uma dimensão de 

formação integral do sujeito, são antigas e históricas no cenário da educação 

brasileira. Além disso, há anúncios que deveriam ser considerados e levados em 

seriedade por parte das políticas educativas e sociais. A partir de leituras de Arroyo 

(2012), conforme mostra o Quadro 2 a seguir, tenta-se apresentar uma síntese dessas 

inquietações, acompanhadas de possibilidades que podem ser úteis para uma urgente 

reflexão. 

Quadro 2 - Inquietações e possibilidades 

Inquietação Possibilidades 

Condição social/familiar como 
acidente; aluno individualizado. 

Entender o contexto de opressão a que está submetida 
a família, historicamente.  
Superação das visões, passando a entender o aluno 
nos coletivos sociais. 

Polarização: cuidar-proteger-viver 
versus ensinar-aprender. 

Reconhecer o sujeito em sua totalidade humana 
indivisível. 

Reducionismo do trabalho docente: 
aula, sala de aula. 

Reconhecer outros espaços, práticas, recursos dignos. 

Função restrita da escola. Ampliar a função da escola e seus sujeitos e currículos. 
Construir uma escola integral de formação humana.   

Negação do direito de viver à 
infância e à adolescência. 

Construção de práxis que reconheça, respeitem e 
articule conhecimentos próprios a uma visão crítica do 
mundo e de si.  

Dualismo: turno regular versus 
contraturno. 

Intercalar as práxis e entendê-las como práxis de 
formação integral do sujeito.  

Fonte: Adaptado pelo autor de Arroyo (2012, p. 44-45). 

Os aspectos de inquietação desse quadro implicam a urgente reflexão de se 

reconhecer que ainda persiste a herança e a manutenção das desigualdades sociais 

encravadas historicamente na sociedade brasileira. A educação tem sido sombreada 

por essas inquietações há tempos, e não se verifica uma progressão e contínua 

vitalidade de se consolidar uma política pública que dê conta de alterar esse cenário. 
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De golpe em golpe, os retrocessos apresentam-se, instituem-se e enraízam-

se, de maneira a impedir avanços, de forma a negar ao sujeito o direito de vir a ser, 

de conhecer-se e reconhecer-se sujeito. É indispensável e improcrastinável, por 

conseguinte, uma política de educação integral em tempo integral que opere práxis 

concretas de transformação. Uma política que promova o encontro da escola com a 

comunidade, que considere o aluno em seu contexto histórico e social e que 

proporcione envolvimento e diálogo entre os mais diversos sujeitos da sociedade. 

Uma educação que compreenda o aluno na sua totalidade e como sujeito coletivo, 

que promova práxis educativas capazes de oferecer condições de ele se reconhecer, 

individualmente, mas também como pertencente do coletivo e como sujeito atuante. 

Subsumido nessa proposta e na tentativa de resgatar os ideários de uma 

educação de possibilidades, de superação dos processos opressivos e da 

individualidade em prol da comunidade e dos coletivos sociais, o PME aprofundou-se 

no diálogo com outros sujeitos e outras políticas sociais. O Programa fez aumentar 

não apenas o tempo de permanência do aluno no espaço escolar, mas também 

ampliou os espaços das práticas para além das salas de aula, o que contribui para se 

desmistificar a escola como único espaço de ensinar e de aprender. 

O PME resgata, no cerne e na essência, os ideais de uma educação reclamada 

pelos educadores comprometidos engajados que, desde as primeiras décadas de 

1900, têm lutado e se empenhado na formação integral dos sujeitos. Lutas que têm 

sido incorporadas pelos movimentos de intelectuais da contemporaneidade, que 

continuam a entender a urgência de se garantir o direito à uma educação de qualidade 

social, uma educação que promova a justiça social. 

O PME resgata os ideais da Escola Nova, em particular ao que reclamava 

Anísio Teixeira, conquanto se entende que o Programa se apresenta como política 

educativa progressista que não olvida o passado, mas que se engaja em avante 

caminhada, que considera a história, os intelectuais que lutaram e lutam, os 

movimentos que, embora se tentem calá-los, continuam a lutar por uma educação 

integral. 

Verifica-se que essa empreitada não se faz a partir do vazio, do abstrato, do 

inócuo, mas é política localizada no contexto histórico e social brasileiro, que se 

apresentou criticamente no tempo presente, com ideais históricos, vivos e ainda 

pulsantes na sociedade. 
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Nesse sentido, o PME como política indutora de educação integral em tempo 

integral não prescindiu o aumento da jornada escolar, tampouco eximiu-se em 

promover um currículo que contemplasse diversas e múltiplas práticas educativas. 

Não se sujeitou ao mínimo, mas direcionou uma efetiva busca da unidade dentro da 

diversidade de cada aluno e de sua família. Fez contemplar os espaços como locais 

de formação e de convivências, bem como o tempo integral aos tempos de um digno 

viver dos sujeitos, assim como propiciou a pluralidade cultural e formação integral em 

todas as suas dimensões.  

Para melhor compreensão dessas dimensões, o próximo capítulo trata de 

contextualizar historicamente o PME, bem como caracterizá-lo no âmbito das políticas 

públicas. Para isso, exploram-se os aspectos e princípios, sua integralização entre as 

políticas e interlocuções com os sujeitos da escola e comunidade, território e tempos 

e espaços escolares e currículo Mandala. Busca-se, ainda, discutir a justiça curricular 

e justiça social que se apresentam no âmbito do PME, a partir das categorias: 

conhecimento, cuidado e convivência. 
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3 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: UMA POLÍTICA PROGRESSISTA DE INDUÇÃO 
À EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 

A educação de cada época e sociedade é concebida, sistematizada e efetivada 

de acordo com as necessidades que essa sociedade impõe, a partir da leitura dos que 

detêm mais poder, o que gera a certeza de garantir a manutenção do status quo. No 

entanto, as necessidades das classes populares, embora parciais, são atendidas, 

pois, para isso, engajaram-se nos muitos embates, nas reivindicações e nas 

mobilizações de movimentos populares que partem  

[...] de uma vontade operosa de “objetivas necessidades históricas”, não de 
uma abstrata “vontade de potência”, de um super-homem titânico e solitário 
que, de tanto dissolver “fundamentos”, acaba caindo no ceticismo e na 
debilitação de um pensamento que se desfibra em exercícios estéreis de 
linguagem. (GRAMSCI apud SEMERARO, 2003, p. 263, grifos do autor). 

Segundo Semeraro (2003), os movimentos sociais, inseridos em debates e em 

situações de resistências, conseguem vitórias importantes, pois “[...] todo esforço de 

democratização, de criação de uma esfera pública, de fazer política no Brasil, decorre, 

quase por inteiro, da ação das classes dominadas” (SEMERARO, 2003, p. 265).  

Conforme Arroyo (2011), muitas das conquistas sociais, em particular as 

educacionais, são resultados das mobilizações e das reivindicações dos movimentos 

populares das décadas de 1940 e seguintes, que pressionaram os governos para 

ampliar e democratizar a escola. De acordo com o professor, as pesquisas 

acadêmicas das décadas de 1970 e 1980 “[...] mostram a influência dos movimentos 

sociais na conformação da consciência popular do direito à educação” (ARROYO, 

2011, p. 244). 

As ações dos movimentos sociais se apresentam como esforços das massas 

populares, que conseguem promover mudanças significativas no campo da educação. 

No contexto sócio-histórico brasileiro, as buscas e as conquistas educacionais têm 

suas raízes no projeto educacional jesuítico desenvolvido na Colônia. É desse período 

o paradigma eclesiástico19 de educação, pautado a partir de duas visões: formatação 

das ações educativas da massa e a “[...] formação das futuras elites governantes do 

país” (BRANDÃO, 1995, p. 12). Desde esse paradigma, os jesuítas tinham a missão 

de promover o primado da fé Católica e da Coroa portuguesa, em favor dos interesses 

econômicos do lucro. 

 
19 Paradigma que concebe a Educação como processo evangelizador (BRANDÃO, 1995). 
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Nesse contexto, a ampliação da escola para todos não se torna possível pela 

exigência do capital, que necessita de mão de obra qualificada, tampouco por uma 

consciência da elite que se torna mais humanitária, mas por essa consciência social 

forjada pelas pressões sociais. A exemplo, Hilsdorf (2007) pontua o movimento social 

Escola de rua, dos anos de 1960, que “[...] ensinava e produzia nesse processo uma 

cultura viva, que se modificava e interferia no contexto histórico, concretizando uma 

educação não-formal, mas nem por isso isenta de intenções” (HILSDORF, 2007, p. 

78). Para Arroyo (2011, p. 245), as mobilizações populares “[...] controladas, 

cooptadas ou reprimidas brotam e rebrotam tão persistentemente quanto a exclusão 

e a marginalização a que continuam submetidos os setores populares”. 

Os movimentos populares e as reivindicações, reclamadas pela massa, 

acabam por impelir, mesmo a contragosto, os donos do poder a adotar políticas 

sociais que atendessem às demandas do povo. Assim ocorrera na Europa, século 

XIX, quando a Igreja, com o fim de reduzir conflitos e promover a harmonia entre os 

ricos e os pobres, edita a encíclica Rerum Novarum que “[...] postulava a proteção aos 

trabalhadores através de certas reformas sociais, como a adoção de um salário justo, 

de benefícios sociais, de organizações sindicais e de repouso dominical” (FALEIROS, 

2006, p. 15). 

Mais tarde, em uma Inglaterra marcada pela II Guerra Mundial, organiza-se um 

sistema de garantia social que predispõe o cidadão para o esforço da guerra, fazendo-

o crer que o Estado criava planos de dias melhores. Segundo Faleiros (2004), o 

Estado intervém pressionado pela correlação de forças sociais que o coage, tanto no 

sentido de avanços quanto no recuo de políticas sociais. O autor afirma que, nos “[...] 

períodos de agitación, perturbación del orden público, fueron extendidos los 

programas de asistencia, mientras que en los períodos de expansión de capital, hubo 

una política restrictiva para reforzar la disciplina del trabajo” (FALEIROS, 2004, p. 64). 

A educação escolar ocupa espaço nos enfrentamentos, nas reivindicações por 

melhores condições de vida e dignidade porque é espaço que pode promover e 

contribuir para a formação integral dos sujeitos, que para lá vão. Esses indivíduos 

percebem-se como sujeitos de direito, não apenas como contribuintes e 

marginalizados que devem receber o resto, a sobra, mas como aqueles que lutam e 

que se reconhecem portadores de direitos a uma educação que lhes desenvolva e 

lhes dê opções de continuar a fazer parte da sociedade e dela gozar plenamente de 

sua cidadania. Entendem, por isso reivindicam, que a educação “[...] é dimensão 
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fundante de cidadania, e tal princípio é indispensável para políticas que visam à 

participação de todos nos espaços sociais e políticos e, mesmo, para reinserção no 

mundo profissional” (CURY, 2002, p. 246). 

Destarte, implica o Estado definir políticas públicas sociais que reflitam os 

conflitos de interesses, os arranjos nas esferas de poder do próprio Estado e da 

sociedade em geral. Políticas sociais que levem em consideração as reais 

necessidades da população, que respeitem suas proposituras e que atendam à 

massa, de maneira a fazer-se incorporar às conquistas sociais alcançadas por essa 

classe social, e a reversão dos desequilíbrios sociais: alarmantes, injustos e 

desumanizadores.  

As políticas de educação pública, que visam a uma educação integral em tempo 

integral, não podem deixar de ser analisadas senão nesse contexto. Voltadas às 

classes menos favorecidas, tais políticas apresentam amplo espectro que se desdobra 

em possibilidades não apenas de manter na escola crianças e adolescentes, mas 

também de operar como estratégia de proteção social.  

Arroyo (1988) e Gadotti (2009) chamam atenção da necessidade de criarem-

se mecanismos que, via políticas sociais, atendam aos filhos da classe trabalhadora, 

ou seja, a “[...] construção de projetos pedagógicos de atendimento à demanda 

educacional das classes populares em tempo integral” (GADOTTI, 2009, p. 29). 

Assumir esse compromisso requer entender a constituição de política social 

educacional no bojo “[...] complexo contraditório de condições históricas que implicam 

um movimento de ida e volta entre as forças sociais em disputa” (CURY, 2010b, p. 

184, grifo do autor). 

Algumas das consequências desse processo podem ser percebidas nas 

disputas de interesses das forças dominantes, que imprimem suas marcas e acabam 

por ignorar o caráter plural das políticas educacionais, que ora surgem da própria 

urgência da realidade social, ora se apresentam como reivindicações dos sujeitos que 

impõem suas necessidades em participar da elaboração de tais políticas. A 

participação e o engajamento desses sujeitos, fruto do processo de retomada da 

democracia, no início da década de 1980, provocam outras possibilidades e a 

ampliação dos campos de decisão. Em primeiro lugar, porque a realidade social e 

política não dão conta em atender a propósitos únicos; em segundo, porque o poder 

público não pode preterir as pressões dos novos sujeitos ou operar à revelia deles 

(CURY, 2010b). 
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Muitos são os sujeitos da sociedade, nacionais e internacionais, que 

influenciam na formatação das políticas educacionais e sobre elas mantêm certo 

controle, dentre os quais: o Banco Mundial (BM); a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE); a Organização Mundial do Comércio (OMC); 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO); 

Organizações não Governamentais (ONGs); partidos políticos. Por meio de 

organizações, institutos e fundações, esses sujeitos interferem e se envolvem nos 

processos de criação e de execução das políticas públicas, particularmente das 

políticas de educação. 

No caso da educação, indicadores internacionais de qualidade são criados e 

passam a servir como recomendações, que tomam como referência as médias 

verificadas nos países desenvolvidos, consoante resultados e relatórios da OCDE. 

Diante desse diapasão, os países são classificados em: sistemas avançados; 

sistemas reformados; e sistemas emergentes (AKARI, 2011), caso do Brasil20, que se 

encontra nesse patamar. Conforme Akari (2011), diante desse cenário, não cabe 

alternativa ao Estado senão a de exercer o papel de regulador e avaliador das metas 

estabelecidas pelos organismos internacionais. 

A permeabilidade dos organismos internacionais, na educação brasileira, não 

é fenômeno recente, sendo verificada já nos anos de 1960. Cury (2010a) pontua o 

reflexo dessa possibilidade descentralizadora, presente nas Constituições brasileiras 

desde o século XX, bem como na LDB de 1996, que prevê não apenas a 

descentralização da gestão, mas a centralização das avaliações que exercem funções 

de controle por meio de fixação de padrões de desempenho. 

As políticas educacionais brasileiras da década de 1990 são prodígios em se 

alinhar aos imperativos internacionais de regulação e de controle dos resultados da 

educação. Os processos de descentralização, com a permeabilidade dos organismos 

internacionais, aumentam e impõem mais responsabilidades aos sistemas 

educacionais locais e ao rendimento escolar. 

 
20 Desde os anos de 1990, o Brasil segue as recomendações da OCDE embora não seja seu membro 
efetivo. No ano de 2015, as partes assinaram Acordo de Cooperação, que permite aprofundar e 
sistematizar as ações bilaterais. Esse acordo possibilita ao Brasil participar dos foros e dos trabalhos 
da Organização (BRASIL, 2017a). 
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É desse período a centralização dos sistemas de avaliação, quando se fixam 

padrões de desempenho, tais como: Sistema de Avaliação da Educação Básica21 

(SAEB), de 1990; o Exame Nacional do Ensino Médio22 (ENEM), de 1998; dentre 

outros mecanismos. Nesse período, MEC e BM articulavam a tônica das reformas da 

educação brasileira, com alinhamentos estratégicos tão visíveis 

[...] que os principais quadros responsáveis pelo governo brasileiro em 
matéria de educação, a começar pelo ministro, já haviam feito parte do staff 
como diretores ou como consultores das agências que compõem o Grupo 
Banco Mundial e outras agências multilaterais. (MOTA JUNIOR; MAUÉS, 
2014, p. 1139). 

As políticas sociais que operam no campo das lutas, das reivindicações, das 

pressões, ou seja, no campo das contradições, no contexto capitalista, são estratégias 

que “[...] revelam as características próprias da intervenção de um Estado submetido 

aos interesses do capital [...]”. Como, a priori, o Estado não pode se definir “[...] à 

disposição de uma ou outra classe para seu uso alternativo, [também] não pode se 

desobrigar dos comprometimentos com as distintas forças em confronto” (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 8). 

As transformações impostas pelo capital e o brutal avanço da globalização 

econômica imprimem estados neoliberais que “[...] propõem noções de mercados 

abertos e tratado de livre-comércio, redução do setor público e diminuição do 

intervencionismo estatal na economia” (TORRES, 2011, p. 107). Nesse diapasão, “[...] 

o desmonte das políticas públicas do estado de bem-estar social não se faz 

indiscriminadamente, mas seletivamente, dirigindo-se a alvos específicos” (TORRES, 

2011, p. 110). 

A educação não passa incólume, ao contrário, é tida como propulsora para se 

fazer avançar o projeto neoliberal. Para tal, organismos internacionais e grandes 

corporações palpitam e investem maciçamente na educação, como o Banco Mundial, 

com destaque para a Conferência Mundial sobre Educação para Todos23, que 

 
21 O SAEB é “[...] composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao 
Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir 
no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado” (INEP, 
2017, n.p.). 

22 “Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho 
do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo 
ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores” (BRASIL, 2018, n.p.). 

23 Ocorrida em 1990, em Jomtien-Tailândia, a Conferência reuniu cerca de 160 países que discutiram 
e assinaram a Declaração que trata de Metas, em especial, da erradicação do analfabetismo. 
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[...] tem priorizado diferentes políticas educacionais desde sua criação, 
incluindo, em ordem relativamente cronológica, a construção de escolas, o 
apoio ao desenvolvimento da escola secundária, a educação vocacional e 
técnica, a educação informal e, mais recentemente, a educação básica, e a 
qualidade educacional (definida em termos de aproveitamento e desempenho 
escolar). (TORRES, 2011, p. 120). 

No Governo progressista do Presidente Lula, verifica-se uma disposição para 

o estabelecimento de políticas públicas, em particular na área da educação, pautadas 

no diálogo. As relações instituídas com estados e municípios indicam outras formas 

de se fazer a política, ainda que outros sujeitos da sociedade se façam presentes 

como institutos, fundações e ONGs, bem como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), de maneira a seguir o modelo implantado na gestão 

anterior do Governo Federal. 

O segundo mandato do Governo Lula apresentou-se mais dinâmico e mais 

presente, quando se pensa nas políticas de educação, embora no final do seu primeiro 

mandato tenha criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), por meio da 

Medida Provisória N. 339, de 2006, convertida em Lei N. 11.494, de 20 de junho de 

2007 (BRASIL, 2007b), o que já sinaliza sua ampla preocupação nas políticas 

públicas. 

No contexto do PDE, lançado em 2007, que congrega várias políticas da área 

da educação, é criado o IDEB como ferramenta de aferição da qualidade da educação 

brasileira, cuja meta 624 é estabelecida para ser alcançada no ano de 2022, ano do 

bicentenário da independência do País (BRASIL, 2007a). 

O IDEB oferece critérios para que o MEC apoie financeiramente municípios que 

apresentem índices insatisfatórios. Esse apoio ocorre quando o município adere ao 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - Decreto No 6.094, de 24 de abril 

de 2007 (BRASIL, 2007a), concomitante à elaboração do Plano de Ações Articuladas 

(PAR). Por meio do PAR, o município recebe apoio do Governo Federal, de maneira 

a estabelecer uma cultura de parcerias em busca da melhora da qualidade da 

educação. Essa política  

 
Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-
conferencia-de-jomtien-1990. Acesso em: 23 jun. 2019. 

24 O IDEB foi instituído como indicador de qualidade da educação, cuja nota vai de zero a seis, esta 
que deve ser alcançada no ano de 2022. Essa meta considera resultados obtidos por países membros 
da OCDE. 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990
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[...] visa à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica, 
envolvendo a União, em regime de colaboração com Municípios, Distrito 
Federal e Estados, bem como a participação das famílias e da comunidade, 
mediante programas e ações de assistência técnica e financeira. (OLIVEIRA, 
2009, p. 205). 

Em relatório Sumário executivo, o Banco Mundial chama atenção para os feitos 

do governo Lula da Silva, que ampliou, fortaleceu e criou novas políticas sociais, como 

o Bolsa Família. No âmbito da educação, das várias políticas citadas no documento, 

o IDEB é apontado como “[...] referência para medir quão bem seus estudantes estão 

aprendendo e quão eficientemente sua escola ou sistema escolar está se 

desempenhando”. O documento afirma que: “Políticas educacionais de nível federal, 

estadual e municipal têm sido progressistas e inovadoras [...]”, além de pontuar os 

investimentos em “[...] programas tais como o Mais Educação e a expansão das 

escolas técnicas federais” (BANCO MUNDIAL, 2010a, p. 1-2). 

No rol das contradições que se verificam, o PME apresentava-se como uma 

política possível no contexto do momento. Pensada de forma a contemplar uma 

formação integral de seus participantes, o Programa distanciava-se das premissas 

quantitativas e de formação exclusiva de mão de obra. Nele, prevalecia a práxis 

transformadora que poderia garantir ao sujeito não apenas conhecer, mas conhecer-

se e perceber-se no mundo, para nele viver e o transformar. 

O PME constituía-se como política de educação progressista que não tinha o 

novo como seu prisma, mas buscava, na história, nos movimentos e nas experiências 

exitosas do passado e do presente, subsídios basilares que revigoravam o fazer 

educativo, em prol de uma educação integral em tempo integral que fizesse avançar 

a justiça social. 

3.1 Caracterização da política: o Programa Mais Educação 

O PME assentava-se no compromisso da sociedade brasileira em torno do 

direito à educação posto na legislação. Não obstante, essa concretude formatava-se 

a partir das reivindicações e dos engajamentos da sociedade que se materializavam 

nos movimentos sociais, nas iniciativas governamentais e nos demais sujeitos sociais. 

Era uma trajetória que reconfigurava compromissos que poderiam garantir o direito ao 

desenvolvimento pleno dos educandos. 

A partir da Constituição Federal, de 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 
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verifica-se um desencadeamento de ações, de projetos e de programas que visam ao 

enfretamento das desigualdades que comprometem o pleno desenvolvimento do 

sujeito em idade escolar, principalmente das classes menos favorecidas. Não 

obstante, muitas dessas políticas públicas sobrepõem-se e pouco se articulam, de 

maneira que sua efetividade acaba por ser prejudicada. 

No ano de 2007 – Governo do Presidente Lula –, o MEC lançou o PDE que 

tinha como perspectiva alinhar os princípios legais e as políticas de educação, cujo 

objetivo se centrava em garantir educação de qualidade social, de maneira a construir 

a autonomia dos alunos e o respeito à diversidade. Quatro eixos norteavam o PDE: 

Educação Básica, Ensino Superior, Educação Profissional e Alfabetização. Dentre os 

mais de 40 programas e ações, estava Programa Mais Educação. Para sua efetiva 

continuidade, também no âmbito do PDE, contava com recursos do FUNDEB que 

previa o financiamento da Educação Básica e percentual maior para a educação de 

tempo integral (BRASIL, 2007d). 

Para garantir a concretização dessas premissas, criou-se o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007a), que congregava medidas que 

visavam a melhoria da qualidade da educação. O Plano de Metas – compromisso – 

[...] agrega ingredientes novos ao regime de colaboração de forma a garantir 
a sustentabilidade das ações que o compõem. Convênios unidimensionais e 
efêmeros dão lugar aos Planos de Ações Articuladas (PAR), de caráter 
plurianual, construídos com a participação dos gestores e educadores locais 
baseados em diagnósticos de caráter participativo [...]. (BRASIL, 2007d, p. 
24). 

Esse compromisso visava a conjugar esforços dos sujeitos envolvidos na 

educação, no âmbito do Poder público, da família e da comunidade, bem como dos 

demais sujeitos da sociedade, com a finalidade de colocar em prática as ações do 

PDE, de maneira a cumprir as metas nele instituídas, dentre as quais aquelas que 

pautassem o tempo diário de permanência da criança na escola. 

O PME, instituído pela Portaria Interministerial No 17, de 24 de abril de 2007 

(BRASIL, 2007c), componente do PAR25, tinha como objetivo, conforme o Art. 1º, 

fomentar a educação integral em tempo integral por meio de atividades 

socioeducativas, a partir de uma concepção de educação integral capaz de formar 

integralmente 

 
25 O Plano de Ações Articuladas foi elaborado pelos municípios e estados e subsidia o recebimento das 
verbas para as ações locais. Para saber mais acesse: http://portal.mec.gov.br/par. 

http://portal.mec.gov.br/par
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[..] crianças, adolescentes e jovens, por meio de articulação de ações, de 
projetos e de programas do Governo Federal e suas contribuições às 
propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das 
escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, 
métodos, processos e conteúdos educativos. (BRASIL, 2007c, p. 2). 

Para dar conta dessa amplitude de possibilidades, pensava-se em tempos e 

espaços, bem como nos sujeitos envolvidos e práxis a serem desenvolvidas de forma 

que a implementação do Programa ocorresse, conforme o Art. 1º, 

[...] em escolas e outros espaços sócio-culturais, de ações socioeducativas 
[...] incluindo os campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, 
mobilizando-os para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de 
relação entre professores, alunos e suas comunidades, à garantia da 
proteção social da assistência social e à formação para a cidadania, incluindo 
perspectivas temáticas dos direitos humanos, consciência ambiental, novas 
tecnologias, comunicação social, saúde e consciência corporal, segurança 
alimentar e nutricional, convivência e democracia, compartilhamento 
comunitário e dinâmica de redes (BRASIL, 2007c, p. 2). 

A magnitude dessa experiência não se esgota no tempo diário regular da escola 

que se apresenta, mas investe na urgência da escola de tempo integral, que se 

reclama desde os anos de 1920 e que se faz presente no PNE de 2014, em sua Meta 

6 (BRASIL, 2014a). Assim, o PME, de acordo com o Art. 6º, Inciso I, estabeleceu que 

a educação integral fosse orientada pela “[...] ampliação do tempo e do espaço 

educativo [...] pautada pela formação integral e emancipadora” (BRASIL, 2007c, p. 3). 

No ano de 2010, o Decreto No 7.083, de 27 de janeiro, regulamentou o PME e 

reafirmou sua finalidade de ofertar Educação Básica de qualidade em tempo integral. 

O Art. 1º, § 1º, do documento considera “[...] tempo integral a jornada escolar com 

duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o ano letivo, 

compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades 

escolares em outros espaços” (BRASIL, 2010a, n.p.). O Decreto também trata das 

atividades a serem desenvolvidas, bem como dos espaços, que podem ser no interior 

da unidade escolar “[...] de acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob 

orientação pedagógica da escola, mediante o uso de equipamentos públicos e do 

estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições locais” (BRASIL, 2010a, n.p.). 

O PME não se apresentava como política tangente, salvacionista ou de resgate, 

mas dialógica, de convivência e disseminadora das experiências de educação integral 

com a colaboração dos entes da Federação. A intersetorialidade foi a proposta que 

fundamentava o PME, que intervinha no campo educativo, por meio da articulação 

entre os Ministérios da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Social e Combate 
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à Fome, do Esporte, da Ciência e Tecnologia, do Meio-Ambiente, da Secretaria 

Nacional da Juventude da Presidência da República, os quais buscavam ampliar as 

políticas públicas sociais em seus respectivos campos e áreas. 

Esse espectro implica repensar as trajetórias, quase sempre isoladas das 

políticas públicas, pois impõe “[...] delinear um novo modelo de gestão que passa a 

conviver com o anterior sem, no entanto, superá-lo inteiramente [...]” (BRASIL, 2009a, 

p. 24). É construção de consensos, não dados a priori ou imediatos, cujos esforços 

envolvem uma série de sujeitos, de ações, de avanços e de retrocessos, e que 

reclama a participação ativa e crítica dos processos próprios desse cenário. 

Ao menos 25 programas, desenvolvidos pelos Ministérios que participavam do 

PME, agrupavam-se em macrocampos26, que potencializavam as práticas locais. A 

gama e a diversidade desses programas27 demanda e  

[...] envolve sujeitos diversos (agentes educativos e público das ações), 
multiplicidade de objetos de conhecimento, de espaços e de tempos, 
compondo possível integralidade da associação com o tempo escolar. Ao 
mesmo tempo, destaca-se uma diversidade de estratégias de relacionamento 
com os municípios. (BRASIL, 2009a, p. 28). 

Consoante o PDE (BRASIL, 2007d), a relação entre educação e 

desenvolvimento só ocorre quando há alinhamento das ações do Estado e o 

fortalecimento dos nexos, de maneira a provocar certa sintonia entre as políticas 

públicas. Daí o PME ter a intersetorialidade como seu prisma de gestão, o que propicia 

ao município “[...] participar da definição de seus critérios de implementação, de 

acordo com a relevância que eles têm em cada realidade municipal, isto é, quais as 

articulações setoriais mais relevantes e adequadas a cada contexto local” (BRASIL, 

2009a, p. 32). 

Os critérios de participação não são aleatórios, mas pautados por indicadores 

que são fornecidos pelos órgãos competentes, e que permitem o planejamento e a 

destinação dos recursos. Um desses indicadores é o IDEB que, conforme já 

anunciado, reúne as informações acerca do fluxo escolar e desempenho nas 

 
26 Os macrocampos são áreas que contemplam saberes que se desdobram em práticas a serem 
realizadas no âmbito do PME. As práticas previstas na Portaria Interministerial e no Decreto, que, 
respectivamente, cria e regulamenta o Programa, são agrupadas em cada um dos sete macrocampos 
definidos: acompanhamento pedagógico; meio ambiente; esporte e lazer; direitos humanos e 
cidadania; cultura e artes; inclusão digital e comunicação; saúde, alimentação e prevenção (BRASIL, 
2009a, 2099b, 2009c).  

27 Os programas e os Ministérios envolvidos podem ser conferidos no Caderno Gestão intersetorial no 
território – caderno 1, Serie Mais Educação (BRASIL, 2009a, p. 29). 
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avaliações. Como o IDEB fornece dados que vão do macro ao micro, ou seja, mostra 

dados que contemplam a Federação, os estados e os municípios, cada cidade pode 

refletir sua própria situação e, a partir desses dados, articular, junto ao MEC, sua 

participação28 e desenvolver suas atividades. 

A política do PME congregava em seu cerne a perspectiva da educação integral 

em tempo integral. Para sua concretude, tinha a intersetorialidade como eixo, no qual 

estavam projetos e programas que balizavam e se articulavam. Nesse eixo, as 

políticas educativas e sociais imbricavam-se e procuravam expandir o caráter do PME, 

que continuava tendo a educação integral em tempo integral como seu foco central, 

mas, conforme o Art. 3º, Inciso V, do Decreto No 7.083/2010, integrado a outras 

políticas para se fazer 

[...] convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos 
humanos, educação ambiental, divulgação científica, enfretamento da 
violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e 
comunidade, para o desenvolvimento do projeto-político pedagógico de 
educação integral. (BRASIL, 2010a, n.p.).  

Essa convergência, urgente e necessária, pode ser entendida quando se 

verifica a importância de se auxiliar e resguardar os sujeitos e suas famílias, por meio 

de políticas de caráter protetivo e preventivo, que defendam e garantam direitos 

conquistados. Nesse delineamento, o PME integrava-se ao Plano Brasil sem Miséria29 

e se articulava ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), cujo objetivo continua sendo a 

educação integral em tempo integral, mas também 

[...] possibilita o fortalecimento de vínculos entre familiares e com a 
comunidade, e, em consequência, promove maior proteção aos direitos das 
crianças e dos adolescentes e suas famílias, reduzindo a ocorrência de 
vulnerabilidade e riscos sociais a que estão expostos. (BRASIL, 2014b, p. 1).  

Essa integração, MEC e MDS/SNAS, define e garante, desde 2012, a 

participação dos alunos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), nas práticas 

 
28 Outras informações bem como dados comparativos acerca do IDEB para o Ensino Fundamental, 
âmbito País e alguns estados e municípios, podem ser conferidos no Caderno Gestão intersetorial no 
território – Caderno 1, Série Mais Educação (BRASIL, 200a, p. 33-39 e anexos). Para dados 
estratificados: Nação, Estados, Municípios, escolas, etc., acesse http://ideb.inep.gov.br/. 

29 O referido Plano tem o objetivo de superar a extrema pobreza. Para tal, organiza-se em eixos, dentre 
os quais: promover acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de educação, saúde e 
cidadania das famílias. Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentação. Acesso em: 
16 jan. 2017. 

http://ideb.inep.gov.br/
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentação
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do PME. Essa integração parte da visão de totalidade do sujeito e promove ações 

articuladas de Educação e Assistência Social no âmbito local.  

A partir do mapeamento das necessidades, no território, são propostas e 

elaboradas ações conjuntas, em diálogo permanente “[...] com entidades da 

sociedade civil e com os movimentos sociais [...] no sentido de ampliar o acesso dos 

estudantes/usuários a espaços em que será possível desenvolver as atividades 

integradas” (BRASIL, 2014b, p. 13). Para além da oferta de educação integral em 

tempo integral, o PME, ao se articular com outros sujeitos, reconhece e intervém nas 

demandas de vulnerabilidade e riscos, de maneira a assegurar proteção e cidadania 

aos participantes. 

O artigo 9º da Portaria Interministerial No 17, que criou o PME, instituiu o Fórum 

Mais Educação que tem como objetivo articular ações para a implantação e o 

desenvolvimento do Programa. Além dos ministérios que faziam parte do PME, 

participavam representantes dos estados e dos municípios, cujo caráter normativo e 

deliberativo visava o diálogo para a implementação da educação integral, criar 

sinergia entre as políticas locais, bem como deliberar acerca de metodologias para 

produção e análise das informações. 

A gestão do PME ainda previa Comitês Metropolitanos, nas capitais, que 

deveriam promover articulações entre as ações e os programas do Governo Federal, 

estaduais e municipais, e Comitês locais, nos municípios. Cada um desses comitês 

tinha suas prerrogativas próprias e específicas, sem perder de vista a participação, o 

diálogo, a diversidade e as especificidades locais. 

A metodologia que o PME adotava para suas práticas, embora não fechada, 

seguia a Educação Comunitária, que se baseava em princípios como: transcendência, 

permeabilidade, corresponsabilidade, conectividade e pluralidade (BRASIL, 2009a). 

Cada um desses princípios imbricava, dialogava e reivindicava a participação ativa 

dos sujeitos, das instituições, da comunidade, das famílias. Essa metodologia “[...] 

pode ser compreendida como um instrumento de diálogo e troca entre os saberes de 

escolas e comunidades” (BRASIL, 2009c, p. 14). 

A gestão administrativa do PME organizava-se em três dimensões: Nacional, 

Territorial e Escolar. No âmbito nacional, o MEC e suas assessorias encarregavam-

se da administração geral do PME, enquanto as secretarias estaduais e municipais 

de educação se encarregavam dos trâmites burocráticos específicos dos seus locais 

e procediam à devida interlocução com o MEC. No âmbito da escola, a direção e o 
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conselho escolar, além de articular as questões burocráticas com as instâncias 

superiores, deveriam garantir que a comunidade escolar participasse sistemática e 

efetivamente das decisões (BRASIL, 2009a). 

Cada escola recebia recursos para operacionalizar as atividades, os quais eram 

liberados mediante a apresentação do Plano de Atendimento da Escola30 (PAE). As 

atividades eram apresentadas no cardápio dos macrocampos e deveriam ser 

dimensionadas e articuladas aos saberes da comunidade e aos conteúdos do 

currículo, tendo por base o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.  

O responsável pela gestão dos recursos e prestação de contas era o presidente 

da Associação de Pais e Mestres (APMP) da escola, ou similares, que respondia 

legalmente “[...] pela assinatura do termo de compromisso, pela gestão compartilhada 

dos recursos e pela prestação de contas” (BRASIL, 2009a, p. 52), supervisionadas 

pela gestão do município que repassava ao MEC. Outro sujeito que compunha esse 

quadro era o professor comunitário, docente da própria escola. A ele competia 

planejar as atividades do PME e fazer articular essas atividades com as do currículo 

regular. Esse professor também tinha de promover a divulgação, a mobilização dos 

alunos, dos familiares e da comunidade. As ações, que não eram fechadas a 

determinado tema/assunto, deveriam estar em consonância às propostas 

apresentadas no cardápio dos macrocampos. Cumpria a esse professor comunitário 

articular as ações que construíssem e estreitassem “[...] vínculos da escola com a 

comunidade e, em especial, com o jovem, tais como feiras, concursos culturais, 

festivais, gincanas, dentre ouros” (BRASIL, 2009a, p. 53). 

O PME apresentava-se por uma perspectiva de escola que se abria à 

sociedade e, nela, encontrava múltiplos e variados processos em desenvolvimento, 

capazes de expandir e criar territórios educativos. É nessa direção de avanço, de fazer 

chegar educação integral em tempo integral a todos que o PME se ampliava e se fazia 

avançar. 

Até o ano de 2011, o Programa só atendia a escolas urbanas, mas, a partir de 

2012, as escolas do campo passaram a ser contempladas e desfrutar de um cardápio 

de atividades pensado para a população local, de maneira que, naquele ano, escolas 

 
30 No caderno Programa Mais Educação: gestão intersetorial no território, pode ser verificado um 
fluxograma da elaboração do PAE, que se inicia com a assinatura do Termo de Compromisso Todos 
pela Educação, perpassa pelas ações a serem realizadas, os profissionais que executarão as ações 
com os alunos até a disponibilização dos recursos para as escolas. (BRASIL, 2009a, p. 54-55). 
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urbanas e do campo passaram a ter propostas temáticas que respeitassem a cultura 

do lócus do aluno, conforme se verifica no Quadro 3 que segue. 

Quadro 3 - Áreas do conhecimento do PME – Referência ano de 2012 

Escolas urbanas Escolas do campo 

Acompanhamento pedagógico. Acompanhamento pedagógico. 

Agroecologia. Comunicação, uso de mídias e cultura digital 
e tecnologia. 

Cultura, Artes e Educação Patrimonial. Cultura, Artes e Educação Patrimonial. 

Educação em Direitos Humanos. Educação Ambiental e Sociedade 
Sustentável. 

Esporte e lazer. Esporte e lazer. 

Iniciação científica. Educação em Direitos Humanos. 

Memória e História das Comunidades 
Tradicionais. 

Promoção da saúde. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Brasil (2013, p. 6). 

Cada macrocampo apresenta-se e abre-se em possibilidades de atividades 

contidas em cada uma delas. Desenvolvidos de forma interdisciplinar, considera o 

contexto social do aluno, distribuindo e interligando as atividades com as áreas do 

conhecimento do currículo da base nacional comum – Linguagens, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas (BRASIL, 2014b). 

Com carga semelhante à das escolas urbanas, os macrocampos das escolas 

do campo se pautam em uma 

[...] educação que afirme o campo como o lugar onde vivem sujeitos de 
direitos, com diferentes dinâmicas de trabalho, cultura, de relações sociais, e 
não apenas como um espaço que meramente reproduz os valores do 
desenvolvimento urbano [...]. As atividades do Programa Mais Educação 
dentro desta proposta, não poderão descaracterizar a realidade do campo, e 
as concepções pedagógicas deverão considerar a realidade local, suas 
especificidades ambientais e particulares étnicas, devendo embasar seus 
eixos nas categorias TERRA, CULTURA E TRABALHO [...]. (BRASIL, 2014b, 
p. 25, grifo do autor). 

Para o ano de 2013, alterou-se o cardápio das atividades das escolas urbanas, 

cuja nova formatação de macrocampos foi: Acompanhamento pedagógico; 

Comunicação, mídias e cultura digital; Cultura, artes e educação patrimonial; 

Educação ambiental, Desenvolvimento sustentável e economia criativa/educação 

econômica; Esportes e lazer. Sempre em consonância ao PPP da escola, as 

atividades eram escolhidas pelos sujeitos: escola, alunos, comunidade, e não 

abdicava das atividades que faziam parte do macrocampo Acompanhamento 

pedagógico, sempre obrigatório.  

Essa pluralidade e diversidade de temas e assuntos imbrica-se com as 

dimensões da formação integral dos sujeitos e reconhece 
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[...] os educandos como produtores de conhecimento, priorizando os 
processos capazes de gerar sujeitos inventivos, autônomos, participativos, 
cooperativos e preparados para as diversificadas inserções sociais, políticas, 
culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as 
formas de produção na sociedade atual [...] dar atenção à indissociabilidade 
do educar/cuidando ou do cuidar/educando, que inclui acolher, garantir 
segurança e alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade [...] 
reafirmando os três princípios: Éticos [...]; políticos [...]; Estéticos [...]. 
(BRASIL, 2014b, p. 10-11, grifos do autor). 

A política educativa do PME, como anunciado, perpassava o contexto social e 

histórico brasileiro desde Anísio Teixeira e seu seguidor Darcy Ribeiro, bem como nas 

muitas experiências, de ontem e de hoje, que continuam em busca de uma educação 

de qualidade social. 

É uma política que não se apresentava invencionista, descontextualizada ou 

fora da realidade brasileira, mas uma política progressista, pautada na urgência 

reclamada de uma Educação Básica integral capaz de promover “[...] mobilização de 

energias pedagógicas, disposição para o diálogo permanente entre gestores, 

professores, estudantes e comunidade, além de imaginação institucional, curricular e 

pedagógica para responder à diversidade da escola brasileira” (MOLL, 2012a, p. 139). 

3.2 Aspectos e princípios do Programa Mais Educação 

O PME toma assento em contexto de superação de desafios impostos pelas 

demandas da hora atual, mas que não são novos, pois insistem em se perpetuar na 

sociedade. Verifica-se, nessa proposta, uma intenção planejada de se fazer avançar 

o princípio de democracia, que, historicamente, tem sido perseguido a partir dos 

movimentos que o reivindica, pois reconhecem “[...] que [a] vida social precisa de 

institucionalizar-se de forma a permitir que não somente alguns, mas todos os 

indivíduos, encontrem, [...] condições favoráveis para desenvolver as qualidade 

comuns e particulares [...]” (TEIXEIRA, A., 1959, p. 3). 

Conforme o autor, a sociedade não é um todo único, senão sociedades 

menores que a compõem, pois, cada instituição, cada grupo de sujeitos, cada classe 

social forma a própria sociedade. As relações entre os sujeitos e a participação social, 

individual ou em grupo, é que dão sentido democrático à sociedade. Ao se referir a 

John Dewey, Teixeira, A. (1959) afirma que a sociedade que se pretende democrática 

deve fazer concretizar a participação de todos, de maneira a assegurar 

reajustamentos das instituições, a partir de interações. 



89 
 

Na construção do processo democrático, o PME apresentava-se como 

proposta que buscava colocar em prática uma educação integral que poderia 

promover o desenvolvimento pleno dos sujeitos. Permitir a articulação das políticas e 

colocar os sujeitos para debater, refletir e agir. Desse modo, criaram-se ambientes e 

possibilitaram desvelamentos que permitiram aos participantes conhecer e se 

reconhecerem como indivíduos e, também, como sociedade. 

A proposta democrática do PME não se limitava aos sujeitos que tomavam as 

decisões ou que instituíam as ações concretas, mas se abria em condições para os 

próprios estudantes. Essa abertura facilitava a tomada de decisão, por parte do aluno, 

sobre as práticas e as ações mais pertinentes ao seu desenvolvimento e ao seu 

processo de construção de sujeito social. 

Participar das decisões sobre a própria formação e se relacionar com o Outro 

contribuía com o desenvolvimento da consciência crítica, já que não se negava o 

exercício da autonomia. Ao refletir o processo democrático de educação, Anísio 

Teixeira afirma que estar inserido no mundo e dele fazer parte “[...] faz-se a matriz de 

tôda atividade humana e a criança na escola deve sentir quanto o seu 

desenvolvimento é um desenvolvimento em conjunto, não podendo ser ela própria, 

senão na medida em que se faz útil aos outros e os outros úteis a ela [...]” (TEIXEIRA, 

A., 1959, p. 9). 

O lócus da escola sofreu transformação com a chegada do PME, pois o 

Programa impôs que tempos e espaços fossem repensados, que os currículos fossem 

redimensionados e que a metodologia e a prática pedagógica se coadunassem com 

as novas dinâmicas. Essa movimentação requereu, também, uma outra postura do 

corpo escolar. É preciso, então, que seja discutido, refletido e repensado como essas 

dinâmicas podem ser concretizadas de maneira a contribuir com a qualificação dos 

processos democráticos da escola. Para Anísio Teixeira, quando a escola e o corpo 

escolar compreendem e aceitam o princípio democrático participativo, 

[...] a grande experiência de participação, como igual, nas atividades, 
esforços, durezas e alegrias do trabalho escolar, se estará fazendo, e, com 
ela, a aquisição das disposições fundamentais de cooperação, de 
responsabilidade, de reconhecimento dos méritos de cada um, de 
participação integradora na vida comum e de sentimentos de sua unidade em 
conjunto. (TEIXEIRA, A., 1959, p. 12). 

Como anunciado, o PME deleitava-se nos ideais educativos de Anísio Teixeira, 

por isso é possível inferir que os princípios democráticos que se faziam presentes na 
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política progressista do PME dialogavam, também, com a premissa, por ele afirmada, 

de que “[...] a democracia não é um fato histórico pretérito, que estejamos a procurar 

repetir, nem uma previsão rigorosamente científica a que possamos chegar com fatal 

exatidão determinística, mas, antes de tudo, uma afirmação política, uma aspiração, 

um ideal [...] (TEIXEIRA, A.,1959, p. 13). 

Benevides (1996) afirma que a escola é o espaço da educação para a 

democracia. No entanto, a autora alerta que, conquanto continue como lócus 

privilegiado, a escola exerce exclusividade, mas não é o único espaço. Também, 

outros espaços como a comunidade, as associações, os partidos, as ONGs, as 

cidades, dentre tantos, são apropriados para que a educação cidadã ocorra. Essa 

dinamicidade de possibilidades espaciais foi aproveitada pelo PME, que convocava e 

reclamava a ressignificação dos espaços escolares em pró da ampliação do universo 

de experiências e de práticas educativas. Nesse sentido, as práticas pedagógicas 

interdisciplinares que enriquecem o currículo e constroem estratégias de superação 

do modelo da escola tradicional se fortalecem, de maneira a enfrentar os desafios que 

impedem o avanço dos alunos. 

Para fazer avançar o princípio democrático, no âmbito do PME, outros aspectos 

e princípios se fizeram presentes e foram considerados para que se consolidasse a 

política de educação integral, dentre os quais31:  

➢ Integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução 

com outros sujeitos e as comunidades escolares. A intersetorialidade marcou a 

política do PME, pois, a partir dela, outros sujeitos participaram, colaboraram e 

construíram redes de conhecimentos e trocas de experiências, que se coadunaram 

em pró da educação integral. As interlocuções podiam colocar em diálogo diferentes 

sujeitos, bem como promover a consciência da importância da participação, quer seja 

no âmbito da escola como no âmbito das famílias e da comunidade. Dentre as várias 

articulações, o PME integrou-se com a SNAS do MDS. Mais do que uma simples 

integração de políticas, isso indicava a urgência de colocarem-se as esferas 

governamentais em diálogo fecundo a fim de viabilizar o enfrentamento das 

desigualdades sociais e educacionais. Essa dinâmica, presente  

[...] preferencialmente, nas escolas das regiões mais periféricas, mais 
vulneráveis, mais violentas estabelece uma perspectiva de discriminação 

 
31 Os destaques são alguns dos aspectos e princípios que se apresentam no Programa Mais Educação 
(BRASIL, 2010a; LECLERC; MOLL, 2012). 
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positiva, na medida em que essas escolas recebem aportes orçamentários 
diferenciados, bem como são prioritárias na relação com as universidades 
interlocutoras em ações de formação para a docência e a gestão. (LECLERC; 
MOLL, 2012, p. 105-106). 

Outro ponto a ser considerado foi a integração com polos de conhecimento, 

que se encontravam nos territórios, nas universidades e demais instituições da 

sociedade. Nesse sentido, a composição de Comitês, nas mais diferentes esferas 

governamentais e sociais, colocava na mesa de diálogo sujeitos e instituições que não 

podiam mais se manter na neutralidade, mas engajados em promover esforços em 

busca de discutir as políticas sociais e educativas e fazer avançar o debate em pró da 

educação integral. 

➢ Territórios educativos e integração dos tempos e espaços escolares: 

o PME fez congregar vários conceitos e metodologias que reconheciam o território 

como produtor e fomentador de conhecimento. Buscava, a partir de experiências 

passadas e presentes, reconhecer as potencialidades que se apresentavam fora dos 

muros escolares. Mais tempo na escola era reivindicação que se apresentava ao 

menos desde os anos de 1920. Os Pioneiros da Educação Nova já reclamavam a 

questão de o aluno permanecer mais tempo na escola. Anísio Teixeira defendia o 

tema, chegando a implementar escolas nesse modelo.  

Outras experiências seguem a tônica de Anísio Teixeira, e a legislação 

brasileira, que trata da Educação, traz essa previsão, enunciada na Meta 6 do PNE – 

2014-2024. O PME assumiu essa responsabilidade e adotou o tempo integral como 

condição para suas práticas. O PME não desprezava o espaço escolar, mas 

reforçava-o e acrescia a ele novos elementos de possibilidades. Nesse sentido “[...] 

incita a abertura de um novo contrato social na educação, um contrato que estabeleça 

claramente as obrigações e responsabilidades dos diferentes agentes sociais, que 

atuam, de fato, como agentes educativos” (BRASIL, 2009b, p. 17). 

Quando se verifica a questão dos tempos escolares: regular e contraturno, o 

PME optou pelo tempo integral, de maneira a considerar o tempo síntese chronos-

kairós como tempo de práxis de formação integral do sujeito. Essa proposta pôde 

promover a permeabilidade dos conteúdos e fazer superar o dualismo 

turno/contraturno que Arroyo (2012) considera perigoso, pois as práxis do tempo 

regular, por ser turno regular e contextualizado nas dimensões da burocracia, própria 

da escola, implicam o fazer educativo com todas as suas formalidades e 

cumprimentos da função da escola. 
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Para o professor, as práticas desenvolvidas no período estendido dialogam 

com o compromisso da formação integral, “[...] porém, com frequência, caem em um 

dualismo perigoso [...]. Para o turno extra, deixam-se as outras dimensões da 

formação integral tidas como optativas, lúdicas, culturais, corpóreas menos 

profissionais e soltas (ARROYO, 2012, p. 45). 

Essa preocupação é esclarecida por Moll (2012a) quando afirma a importância 

do diálogo que pode se ampliar por meio do PME e de outras experiências, a partir de 

situações-problemas que busquem discutir, refletir e identificar a abordagem 

pedagógica pertinente que vise ao 

[...] equilíbrio necessário para a formação integral, considerando atividades 
intelectuais, esportivas, artísticas, de lazer, cultura, comunicação, entre 
outras [...]. [...] equilíbrio curricular necessário considerando-se as culturas 
infantis e juvenis da contemporaneidade. (MOLL, 2012a, p. 141, grifo da 
autora). 

➢ Universalização da população de estudantes do Ensino Fundamental 

da rede pública: aspecto importante que deve ser registrado é a construção de uma 

agenda de educação integral em tempo integral que desse conta de atender a todos 

os estudantes do Ensino Fundamental da escola pública. Para tal, adotou-se uma 

agenda progressiva que propiciou o aumento gradativo: inicialmente, 2008, cerca de 

380 mil alunos participaram do PME, quantitativo que saltou para pouco mais de 3 

milhões em 2011 (MOLL, 2012a). Incialmente, o PME priorizou os alunos “[...] 

historicamente excluídos ou com acesso restrito aos bens culturais e materiais da 

sociedade” (MOLL, 2012a, p. 141). 

Os anos que se seguiram mostraram que essa agenda avançou de tal maneira 

que os dados, para 2016, mostraram que o caminho estava a se consolidar rumo à 

universalização. Conforme o Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo brasileiro, 

a quantidade de alunos participantes para o ano de 2016 foi de mais de 46 milhões, 

matriculados em quase 39 mil escolas de todo o território Nacional (BRASIL, 2017c). 

➢ Macrocampos – currículo Mandala: o PME apresentou uma proposta de 

currículo que não se encontrava fechada, mas se ampliava aos mais variados campos 

do conhecimento, de maneira a explorar e reconhecer a amplitude de saberes. Como 

estrutura aberta, a proposta de congregar as falas e as experiências da escola e da 

comunidade tomou assento na busca de superação de “[...] termos como ‘contraturno’ 

e ‘atividades complementares’; bem como saberes escolares e saberes comunitários” 

(BRASIL, 2009c, p. 14, grifos do autor).  
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As atividades eram propostas e organizadas por macrocampos (BRASIL, 

2014b), que funcionavam como grandes áreas. Cada macrocampo continha em si 

uma série de atividades que as escolas participantes podiam escolher e fazer 

convergir para o avanço da aprendizagem, tendo como foco a formação integral do 

sujeito. Tanto para as escolas urbanas quanto para as escolas do campo eram 

oferecidos sete macrocampos que abrangiam todas as áreas do conhecimento. A 

escola, junto aos alunos, escolhia as atividades a serem desenvolvidas, sendo o 

macrocampo Acompanhamento Pedagógico obrigatório. Esse macrocampo 

contemplava: alfabetização, matemática, história, ciência, geografia, línguas 

estrangeiras, e era realizado todos os dias da semana, perfazendo sete horas e meia 

na semana (BRASIL, 2014b). 

A organização do currículo do PME estava pautada no conceito Mandala de 

Saberes. A escolha pela Mandala apresentava-se como estratégia dialógica e de 

possibilidade, já que ela simbolizava a totalidade. “[...] representa a integração entre 

homem e a natureza [...], e retrata as condições nas quais construímos nossa 

experiência humana, entre o interior (pensamento, sentimento, intuição e sensação) 

e o exterior (a natureza, o espaço e o cosmo)” (BRASIL, 2009c, p. 23). 

Havia, no cerne do PME, o entendimento de que a educação integral em tempo 

integral se fazia avançar no tempo-espaço, pois se constituía na complexidade social 

e nos desafios que se apresentavam no limite do contexto escolar, mas não limitados 

a ele. Daí se imprime “[...] uma disposição para o diálogo e para a construção de um 

projeto pedagógico que contemple princípios e ações compartilhadas [...] tanto de 

escolas como de comunidades” (BRASIL, 2009c, p. 15). Verifica-se que, na 

construção dessa proposta, o currículo escolar e a cultura da escola não estão 

ausentes, mas se fazem presentes “[...] em sua dimensão oculta e manifesta, levando-

se em conta as condições em que se desenvolve” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 

184). 

A Mandala de Saberes representa a totalidade e possibilita trocas, diálogos e 

mecanismos de mediação. Preocupa-se com as experiências do cotidiano, por meio 

da ampliação dos espaços e das práticas, pois apresenta-se híbrida de maneira a 

contemplar o saber científico e o saber produzido no conjunto da sociedade. 

Ultrapassa o plano pedagógico, que, por vezes, engessa o fazer educativo, porque 

[...] atua como obra que não encerra em si suas possibilidades, mas se abre 
para que diferentes sujeitos possam escolher suas condições, seqüências, 
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formas... transformando a prática educacional em espaço de diálogo e 
negociação, ou talvez em espaço de criação. (BRASIL, 2009c, p. 28). 

A partir de uma Mandala-síntese (Anexo C), outras Mandalas foram 

elaboradas, de maneira a contemplar: parceiros, macrocampos, unidades escolares, 

comunidade, dentre outros sujeitos envolvidos. Ela ainda provocava o encontro das 

ações e dos parceiros que integravam e que construíam o projeto pedagógico do PME 

– uma construção feita a muitas mãos: articulador, comunidade, professores, alunos, 

monitores, coordenação e/ou direção da escola, dentre outros sujeitos envolvidos 

nesse processo.  

Essa dinamicidade do PME “[...] pretende alcançar esferas mais amplas da vida 

dos alunos e comunidade, envolvendo os pais e o entorno da escola. Incorporando os 

modelos que valorizam o protagonismo local [...]” (GABRIEL; CAVALIERE, 2012, p. 

284). Para essa empreitada, no âmbito do PME, busca-se 

[...] uma educação integral em que as diferenças e saberes possam 
desenvolver condições de mútuas influências e negociações sucessivas. 
Uma educação integral estruturada a partir de um conceito de integralidade, 
que supere termos como contraturno e atividades complementares, bem 
como saberes escolares e saberes comunitários. (BRASIL, 2009c, p. 14).  

Foi no auge de um governo democrático que essa proposta foi colocada em 

ação, que avançava e contribuía com a melhora da educação, a partir de uma política 

educativa progressista e contraditória, que insistiu em oportunizar possibilidades de 

uma educação integral em tempo integral, que buscou responder “[...] a demandas 

socializantes, igualitárias, cooperativas, democráticas, atualizadas na leitura de 

mundo, [d]a superação das desigualdades e [...] pela consideração das diversidades” 

(PONCE, B. J., 2018, p. 793, grifo nosso), a favor da construção da justiça curricular, 

capaz de fazer avançar a justiça social. 

3.3 Programa Mais Educação: justiça curricular e justiça social 

O PME estabeleceu uma metodologia que se apresentava como possibilidades 

frente aos anseios da população da escola pública, sobretudo à população menos 

favorecida. Essa política carregou no seu cerne elementos contraditórios, quando se 

verifica que sua proposta precisava conviver com os mecanismos de controle, 

impostos aos Estados e que atingiam as políticas públicas, em particular as políticas 

de educação. 
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A globalização econômica, que dita as regras e impõe seus sistemas, rompe 

fronteiras e propicia “[...] integração mundial dos processos econômicos, financeiro e 

culturais” (CHIZZOTTI; CASALI, 2012, p. 13). Nesse processo contraditório, os 

Estados tentam preservar o papel regulatório sobre as políticas públicas, sobretudo 

das políticas de educação, embora, com o apoio de organizações internacionais, 

grandes fundações, institutos e holdings nacionais e internacionais, forças 

contraditórias se empenhem em ditar as regras a serem seguidas: Estado versus 

iniciativa privada. 

De acordo com Chizzotti e Ponce (2012), dois modelos de sistemas públicos 

de educação ainda se fazem presentes: 

[...] [modelo republicano] sistema centralizado, financiado pelo Estado, 
desenvolvido sobretudo na Alemanha, França, Holanda e Suíça, na primeira 
metade do século XIX, que influenciou sistemas de educação 
contemporâneos europeus, latino-americanos e, particularmente, o sistema 
brasileiro; e outra tradição [liberal], a de um sistema descentralizado, que 
ainda que supervisionado pelo Estado, tem sua organização, dependente da 
iniciativa privada. (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 26). 

O modelo Republicano opera um sistema de educação centralizado, financiado 

e regulado pelo Estado, a partir de um ideário de escola pública universal, gratuita e 

laica. Esse modelo pauta-se nos princípios da democracia e objetiva uma educação 

que forme os sujeitos para o exercício pleno da cidadania. Os currículos pautados 

nesse modelo têm 

[...] como referência a transmissão da cultura comum, organizada e tutelada 
pelo Estado como cimento da coesão social, a finalidade é a formação para 
a cidadania compreendida como: a comunhão coletiva na igualdade universal 
ao direito à cultura comum, sem distinções econômicas, diferenças sociais ou 
particularismos culturais, que busca garantir, a toda população, igualdade de 
oportunidades. (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 28). 

Em contrapartida, o modelo Liberal, que tem sua pauta no capital, limita a ação 

do Estado e lhe impinge um papel reduzido: ora como comprador de serviços, ora 

como regulador de políticas padronizadas. Nesse modelo, prevalecem as regras do 

mercado, sistematizadas e impostas por organizações internacionais e ratificadas por 

grandes grupos empresariais. Nesse espectro, o currículo 

[...] preconiza ações do Estado e políticas de educação sensivelmente 
diferentes: compete aos particulares, indivíduos e associações, organizar e 
prover a educação, incumbindo o Estado de garantir os padrões curriculares 
de qualidade (standards) e estabelecer os critérios de avaliação para 
disponibilizar condições de escolha [...]. (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 28). 
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É nessa conjuntura que as políticas públicas sociais e educativas buscam se 

enquadrar. Entende-se que o Governo democrático e popular do Presidente Lula 

assumiu uma agenda política, econômica e social que, mesmo em operação com 

forças de poder, contraditoriamente, fez ampliar o processo democrático 

[...] a partir de demandas das organizações da sociedade civil organizada, o 
que se revelou pelas políticas de inclusão; pelas políticas de afirmação de 
culturas [...]; pelas políticas de afirmação que colocaram as diversidades 
como um novo e importante elemento do currículo; pela ampliação da 
universalização da escola; e, até, pela ampliação da obrigatoriedade para 13 
anos de escolaridade (dos 4 aos 17 anos). (PONCE, B. J., 2018, p. 792).  

Para Ponce, B. J. (2018), uma das contradições desse período, no contexto da 

Educação Básica, situava-se em formar o sujeito que atendesse aos anseios de 

competitividade, enquanto estava em curso a demanda por uma formação de sujeitos 

“[...] cidadãos para o convívio coletivo e diverso, e para a coesão social” (PONCE, B. 

J., 2018, p. 792). 

Essas demandas, contraditórias e históricas, não cessam e insistem em se 

apresentar vivas e desafiadoras. De um lado, o capital explorando e impondo seus 

ideais de agenda mínima, promovendo o desgaste e a desconfiguração dos sujeitos 

da escola; de outro, os movimentos que lutam e continuam a reivindicar a garantia de 

seus direitos, que continuam a lutar pelos desvelamentos das injustiças, fazendo 

avançar a democracia.  

Segundo Saviani, a educação passa por importante desafio desde a ruptura 

democrática do golpe de 2016. Afirma que o desafio “[...] é o enfrentamento da própria 

contradição entre liberdade, acesso pleno a tudo que é público e desmonte de direitos 

adquiridos” (SAVIANI, 2016, n. p.). Para o intelectual, o papel do professor será 

preponderante na garantia de uma educação libertária, questão que é retificada por 

Apple (2006) e Cury, Reis e Zanardi (2018). 

Essa garantia apresentou-se na feitura e na concretização do PME, que 

considerou os interesses dos grupos com menor vantagem32, ao promover a 

[...] articulação entre Educação, Assistência Social, cultura e Esporte, dentre 
outras políticas, [...] como uma importante intervenção para proteção social, 
prevenção a situação de violência de direitos da criança e do adolescente, e, 
também, para a melhoria do desenvolvimento escolar e da permanência na 

 
32 Os interesses dos grupos com menor vantagem é um dos três princípios, apresentados por Connel, 
quando se trata de perseguir um currículo que conduza à justiça social. Os outros dois são: Participação 
e escolarização comum e A produção de igualdades (CONNEL, 1995, 1997).     
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escola, principalmente em territórios mais vulneráveis. (BRASIL, 2009c, p. 
25). 

Esse princípio, mas não apenas ele, confere ao PME o reconhecimento de uma 

política que perseguiu, colocou em ação e não se intimidou na busca da justiça 

curricular.  

Segundo Connel (1995, 1997), considerar os grupos que estão à margem da 

sociedade, em busca de justiça, implica a formulação de políticas públicas que tratem 

da relação oprimido/opressor, de maneira a “[...] assumir o ponto de vista dos 

oprimidos/dominados, não o ponto de vista dos poderosos” (CONNEL, 1995, p. 28). 

Para o autor, isso diz respeito a apreender “[...] aquilo que se quer dizer, nas políticas 

públicas, quando se falar de ‘justiça social’, independentemente de quão inadequadas 

aquelas políticas possam ser” (CONNEL, 1995, p. 28). 

A implicação desse princípio para o currículo central causa a necessidade de 

não aceitar programas formativos que não tenham como prisma a formação integral e 

emancipadora dos sujeitos. A construção de um currículo que considere saberes 

produzidos dentro da comunidade local33, que “[...] representam o universo cultural 

local, isto é, tudo aquilo que nossos alunos trazem para a escola, independentemente 

de suas condições sociais” (BRASIL, 2009c, p. 37), articulados à estrutura da 

realidade social. 

Conquanto esse currículo congregue saberes das comunidades, ele não 

pretere o currículo prescrito que garante ao aluno ter acesso aos conhecimentos 

formais e científicos. Inclusive, verifica-se que o macrocampo Acompanhamento 

pedagógico, que compunha o currículo do PME, era componente obrigatório. 

Connel (1995, 1997) propõe o princípio da participação e escolarização comum 

como princípio de busca da justiça curricular e nele se verifica indícios de práticas que 

propiciem aos alunos “[...] o conhecimento, as habilidades, as atitudes e os valores 

que possibilitem aos estudantes participar como cidadãos ativos e informados [...] d[a]  

sociedade democrática, num contexto internacional” (CONNEL, 1995, p. 29) 

 
33 Os saberes indicados pelo PME apresentam-se em áreas de saberes que não se esgotam em si, 
mas podem ser modificados e complementados, conforme a necessidade de cada comunidade. São 
eles: habitação, corpo/vestuário, alimentação, brincadeiras, organização política, condições 
ambientais, mundo do trabalho, curas e rezas, expressões artísticas, narrativas locais, calendário local. 
Cada uma dessas áreas contém elementos de integração que permitem se articular com os saberes 
da escola e do mundo (BRASIL, 2009c). 
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Isso implica uma educação que não esteja alheia aos embates próprios da 

sociedade; caso contrário, construir-se-á uma democracia apenas para uns poucos, 

enquanto a maioria ficará limitada e passiva diante das tomadas de decisão pelos 

donos do poder.  

Para Connel (1995), participação envolve 

[...] práticas cooperativas e não-hierárquicas de aprendizagem, que 
atravessem todo o currículo. [...], uma vez que todos/as os/as cidadãos/ãs 
participantes são colocados/as em situação de vantagem (como cidadãos/ãs 
de uma democracia) pela aprendizagem mútua. (CONNEL, 1995, p. 30). 

Reafirma-se o PME como política progressista, quando se verifica seus 

objetivos, que avançam para a construção de um currículo que não se quer pronto, 

acabado, excludente, separado que acaba por servir à manutenção de status quo.  

A proposta do PME teve sua dinâmica assentada na formação integral, e, para 

isso, integrava-se às “[...] visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino 

[...]”, alterava o espaço da escola e ampliava “[...] a oferta de saberes, métodos, 

processos e conteúdos educativos [...]”. Considerava não apenas a escola, mas 

também “[...] outros espaços sócio-culturais [...]”, bem como práticas “[...] sócio-

educativas [...]” nos “[...] campos da educação, artes, cultura, esportes, lazer [...]” 

(BRASIL, 2007c, Art. 1º). Esses objetivos não atendiam unicamente aos anseios do 

currículo formal da escola, mas fez promover a justiça curricular, por meio da 

mobilização, para, segundo o Art. 1º da Portaria Interministerial No 17/2007, 

[...] a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo das relações 
[professores, alunos, comunidades, sociedade], à garantia da proteção social 
da assistência social e à formação para a cidadania [...] direitos humanos, 
consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 
consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e 
democracia, compartilhamento comunitário e dinâmica de redes. (BRASIL, 
2007c, p. 2). 

A opção metodológica para elaboração da proposta pedagógica, 

(Saberes/Macrocampos e Mandalas), verificada no PME, propunha a integralização 

do currículo, nele considerando os saberes escolares e os saberes comunitários. Ao 

dar preferência pela interdisciplinaridade do conhecimento, construía possibilidades 

entre os alunos, para que estes aprendessem e conhecessem sobre o seu mundo, 

bem como ajudava-os na construção de alternativas para um outro futuro. Jurjo Torres 

Santomé 

[...] defende que o currículo integrado implica uma proposta de trabalho 
coerente, tanto para os alunos e alunas, como para a classe docente o que 
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implica um debate claro em torno dos objetivos, daquilo que se planifica, 
assim como a discussão de um conjunto de alternativas. Mais, entende ainda 
o currículo integrado como uma forma dos cidadãos e cidadãs aprenderem a 
mover-se em estruturas flexíveis, numa sociedade onde a palavra 
flexibilidade foi convertida num vocábulo mágico. (PARASKEVA; GANDIN; 
HYPOLITO, 2004, p. 18). 

É possível afirmar que a proposta do PME operou como uma pedagogia das 

possibilidades, porque não desconsiderava os processos sócio-históricos, senão fez 

convergir os tempos passado e presente, provocando uma simbiose capaz de 

estimular o pensamento crítico e otimista, o que implicava alimentar a utopia das 

possibilidades.   

O terceiro princípio em busca da justiça curricular, pontuado por Connel (1995), 

dá conta d’A produção de igualdade, construção que ora avança, ora recua. O autor 

esclarece que o currículo não pode se dividir, por isso há de encontrarem-se 

mecanismos para que nele sejam inseridos critérios amplos, os quais atendam a toda 

a sociedade, pois “[...] trata-se de um processo de produção e reprodução das 

relações sociais, um processo que ocorre ao longo do tempo” (CONNEL, 1995, p. 31). 

A opção adotada pelo PME caminhava pari passu ao critério da constituição da 

justiça curricular, que “[...] é uma estratégia educacional para produzir mais igualdade 

no conjunto global das relações às quais o sistema educacional está vinculado” 

(CONNEL, 1995, p. 31). 

Outro estudioso que trata da questão justiça curricular é Torres Santomé 

(2013). Para o autor: 

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 
colocado em ação, avaliado e investigado levando em consideração o grau 
em que tudo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende às 
necessidades e urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda a ver, 
analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, 
colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica 
mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, justo e 
democrático. (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 9). 

A metáfora empregada por Torres Santomé descreve os problemas e os 

desafios colocados, diante dos quais se deve optar quando se pretende uma 

educação que forme cidadãos capazes de prosseguir na construção de uma 

sociedade democrática e justa. Essa empreitada, no âmbito do PME, podia ser 

percebida quando se verificava que o seu currículo considerava os sujeitos do 

conhecimento como sujeitos em processo de desenvolvimento e formação, e, mais 
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ainda, quando se voltava para uma educação que não segregava, mas que 

empreendia esforços para que todos pudessem ser partícipes.  

Para realização desse feito, fez movimentar a escola, os sujeitos que nela 

estavam, as famílias, as comunidades locais, bem como fez estabelecer relações com 

outras instâncias, instituições e a própria sociedade. Seguiu sua predisposição de 

formação integral do sujeito, quando fez convergir as práticas do currículo escolar às 

práticas necessárias à uma educação integral (saberes escolares versus saberes 

comunitários). 

No âmbito do GEPEJUC34, cuja pesquisa aqui apresentada se assenta, a 

justiça curricular tem sido debatida no contexto do projeto A justiça curricular no século 

XXI, as políticas e os sujeitos do currículo. As discussões e as reflexões são tomadas 

a partir de alguns aspectos que não podem deixar de ser considerados, conforme tem 

se anunciado neste texto. 

O primeiro deles é a natureza contraditória da escola que, quase 

exclusivamente, se pauta em formar mão de obra, o que compreende apenas parte 

de seu dever. Por outro lado, vê-se a urgência de educar para o desenvolvimento 

pleno e para que o sujeito exerça sua cidadania. O desdobramento dessa contradição 

causa tensões no currículo que, impactado por políticas neoliberais, volta-se à 

imposição das competências estabelecida pela OCDE. 

A integração cooperativa entre os Estados-membros da OCDE, no que se 
refere às políticas públicas educacionais, começou, assim, buscando 
estabelecer um marco de referência sobre quais competências básicas são 
esperadas de jovens e adultos no mundo moderno e qual nível de 
competência devem alcançar com a escolaridade para enfrentar os desafios 
da economia global e da cultura, além de identificar os valores comuns e os 
objetivos gerais da educação e da aprendizagem ao longo da vida. 
(CHIZZOTTI; CASALI, 2012, p. 15). 

O outo lado desse conflito está em formar integralmente o sujeito, o que implica 

observar a completude do artigo 205 da Constituição Federal: “[...] pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Desse modo, uma educação integral, 

que forme para a vida e para o trabalho, contemplada por chronos, mas que não deve 

prescindir de kairós. 

 
34 Grupo de Estudos e Pesquisa em Justiça Curricular, do Programa de Pós-Graduação em Educação: 
Currículo, da PUC/SP. Mais informações na Introdução deste trabalho. 
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Outro aspecto que se apresenta é a necessária urgência de se discutir o 

currículo a partir de uma lógica de construção coletiva do currículo, já que ele se tornou 

cerne no jogo político econômico da retomada neoliberal, no começo deste século. 

Esse diálogo-reflexão-diálogo é práxis que considera o currículo, como território de 

disputa, em processo permanente de construção, que precisa ser direcionado à justiça 

curricular (PONCE, B. J., 2018). 

A justiça curricular, no âmbito do GEPEJUC, alinha-se ao que Connel (1995, 

1997) e ao que Torres Santomé (2013) têm anunciado. Antes de tudo, entende-se que 

justiça curricular é busca, construção, trabalho engajado e coletivo. Não despende do 

ideário democrático, das lutas, dos processos de participação, tampouco deixa de 

considerar as experiências de antanho, muito menos relega as políticas públicas que 

têm por utopia a qualidade social da educação. Ponce, B. J. reforça que, quando se 

pensa e se constitui currículo sem a participação da escola, a justiça curricular toma 

forma 

[...] como proposta de pensar, de construir, de criar coletivamente o currículo, 
confiando nos sujeitos escolares e levando em conta as experiências 
históricas democráticas e emancipatórias, além de formadora da comunidade 
escolar, é também uma ação de resistência aos movimentos de “elaboração” 
de currículos fora da escola com posterior “implantação” destes, tal como vem 
sendo feito pela proposta da BNCC. (PONCE, B. J., 2018, p. 796-797). 

Quando se olha para a proposta do currículo do PME, proposto em Mandala de 

saberes, é possível identificar essa demanda de construção coletiva, reclamada pela 

justiça curricular. A Mandala opera como instrumento que viabiliza a construção do 

projeto pedagógico. O professor comunitário, responsável pela elaboração, formula 

“[...] em conjunto com as diversas forças atuantes nos territórios, um projeto de 

educação integral que nasça da relação entre desafios e vocações locais” (BRASIL, 

2009c, p. 79). 

Na elaboração desse currículo, respeitam-se e incentivam-se as escolhas, 

consideram-se os potenciais, a história e os quereres da comunidade. Opera-se na 

sensibilidade das diferenças, dos tempos individuais e coletivos de maneira a 

desenvolver um projeto em consonância com a realidade e a necessidades da 

comunidade. O PME considerava que esse professor comunitário tinha como desafio 

a promoção do diálogo, para que convocasse “[...] diferentes atores sociais [...]”, de 

maneira a fazê-los experimentar na prática a ideia de que a conquista da qualidade 
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da educação pública existe na medida em que todos se envolvam (BRASIL, 2009c, p. 

80). 

Outra vez, infere-se que a proposta do PME se inseria nessa busca da justiça 

curricular, quando se verifica seu potencial em “[...] criar rotinas escolares que 

cont[êm] possibilidades da construção de tempos significativos, individual e 

coletivamente, o que [impõe] repensar a organização escolar e o currículo [...]” 

(PONCE, B. J., 2016b, p. 1159). 

Outro aspecto que os estudiosos do GEPEJUC têm considerado nas 

discussões e nas pesquisas sobre justiça curricular diz respeito à permanência 

qualitativa do aluno na escola. Justiça curricular não é apenas a garantia do acesso 

do sujeito aos espaços escolares, mas propiciar espaços e acolhimento, uma 

aprendizagem significativa e de possibilidades de avanço.  

Essa proposta parece ser contemplada pela Mandala-Relações de saberes 

(Anexo D), que reconhece e faz imbricar saberes comunitários e conhecimentos da 

escola. Essa Mandala compartilha a ideia de que os conhecimentos são socialmente 

construídos, ou seja, “[...] são resultados de práticas que mobilizam recursos 

intelectuais de diferentes tipos, vinculados a contextos e situações específicas” 

(BRASIL, 2009c, p. 46).  

Alguns dos saberes que fazem parte dessa Mandala-Relações de saberes: 

narrativas locais, expressões artísticas, mundo do trabalho, organização política, 

alimentação, brincadeiras, cultura local, dentre outras que se imbricam às grandes 

áreas do conhecimento. Nesse bojo, consegue-se identificar as três dimensões que 

são caras à justiça curricular, assumidas como dimensões que não podem ser 

desconsideradas: Conhecimento, Cuidado e Convivência (PONCE, B. J., 2018; 

PONCE; ARAÚJO, 2019). 

Conhecimento: “[...] compreendida como uma estratégia de produção da 

existência humana digna” (SEVERINO, 2001, p. 40 apud PONCE, B. J., 2018, p. 795). 

Nessa dimensão, considera-se que não basta o acesso à escola, senão que o aluno 

nela permaneça e seja contemplado por um processo de ensino-aprendizagem “[...] 

significativo para a vida, que vai sendo subjetivamente apropriado pelo educando ao 

longo do processo e vai permitindo a ele compreender o mundo e a si mesmo de modo 

crítico e reflexivo” (PONCE; NERI, 2017, p. 1223). 

Enquanto sinergia completa e de influência dialógica, o conhecimento 

transpassa o domínio da técnica ou a simples “[...] compreensão de uma questão [...]. 
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Conhecer implica possibilidades da interpretação, de desacordos, de um diálogo-com, 

através do qual o que eu aprendo não é exatamente o que leio ou ensinam-se” 

(BRANDÃO, 2012, p. 47). 

Verifica-se que a política do PME se apresentou como política de formação 

integral do sujeito quando entendia essas implicações além dos processos formais e 

intencionais próprios da escola, já que a formação integral, de acordo com Guará 

(2006): 

Inicia-se no nascimento com a aprendizagem sobre o universo cultural, 
durante todo o processo de desenvolvimento das pessoas, pois é na vida 
cotidiana que se objetivam as ações humanos e nela se inscrevem os 
resultados do conhecimento humano, de suas conquistas e desafios. 
(GUARÁ, 2006, p. 17). 

Cuidado: “[...] com todos os sujeitos do currículo, para que se viabilize o acesso 

ao pleno direito à educação de qualidade social, o que envolve a afirmação de direitos 

[...]” (PONCE, B. J., 2018, p. 795), que devem ser aplicados e ampliados pela escola 

(ESTÊVÃO, 2004, 2001). 

Para Severino (2012), a dimensão cuidado é simbolizadora, mas “[...] não 

significa desvalorização de seu envolvimento com a natureza (prática produtiva), e a 

sociedade (prática política)”, pois ambas  são espaços “[...] da realização das pessoas 

[...] igualmente imprescindíveis e envolvidas na dimensão humana”, daí que “[...] a 

educação se expressa como cuidado do sujeito em sua subjetividade” (SEVERINO, 

2012, p. 81). Já, para Franco (2018), a justiça curricular apresenta-se como 

fundamento e “[...] compromisso com a construção da dignidade humana, com a 

proteção dos sujeitos”, pois implica que sejam adotadas reflexões cuidadosas “[...] 

sobre os desafios, de modo que possam ser superados, sugerindo, inclusive, que 

alunos e professores possam interagir, sentir-se bem, relacionar-se e aprender com 

as interações” (FRANCO, 2018, p. 62). 

Convivência: “[...] democrática e solidária, para que se consolidem valores 

humanitários e se crie cultura de debate democrático e de respeito ao outro” (PONCE, 

B. J., 2018, p. 795). No PME, essa dimensão assumiu protagonismo ao colocar a 

educação como processo de humanização, a partir das mediações que assumiam 

centralidade na organização de convivência dos sujeitos. Além da escola, os espaços 

sociais podiam propiciar acolhida e fomentar a convivência social, pois 

[...] são os núcleos socioeducativos os que apresentam as características que 
permitem uma articulação efetiva com as escolas próximas e que, portanto, 
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podem começar a tecer os fios de uma rede maior de recursos que favoreçam 
o desenvolvimento de crianças. (GUARÁ, 2006, p. 23). 

Para Guará (2009), a articulação entre os espaços e os sujeitos que 

ultrapassam os muros escolares investe “[...] na potencialidade educativa dos espaços 

e territórios de circulação das crianças e adolescentes, que processam uma matriz 

convivencial e de aprendizagem pouco reconhecida pelos programas escolares” 

(GUARÁ, 2009, p. 66). 

No âmbito do PME, conhecimento, cuidado e convivência podem ser 

verificados quando se atenta ao seu aspecto humanizador, ao promover sinergia entre 

políticas de educação e políticas sociais, de maneira a garantir e concretizar direitos 

assegurados. É um esforço coletivo que coopera e faz ampliar o compromisso ético 

que se exige em cada uma dessas dimensões, promove a convivência, não apenas 

das políticas, mas de seus agentes e, mais especificamente, dos alunos participantes 

que podem ter seus horizontes ampliados, além dos muros escolares, de maneira a 

participarem plenamente do convívio em sociedade. 

A justiça curricular que tem sido reclamada não se esgota em si mesma, mas 

tem como perspectiva fazer avançar a justiça social como concretização democrática, 

que só pode ocorrer por meio de uma educação democrática. Portanto, práticas 

escolares que sejam pensadas, programadas, articuladas e concretizadas tendo o 

diálogo e a participação das famílias, das comunidades locais, dos grupos sociais e 

de instituições engajadas com a educação transformadora devem ser consideradas 

como agentes vivos desse processo, cujo foco é fazer avançar a justiça social.  

A justiça social que se vislumbra na justiça curricular não é dada e tampouco 

imediata, mas se encontra, também, em construção e se apresenta no contexto 

democrático participativo, no qual se situa a educação que se quer construtora da 

democracia. Implica, portanto, a garantia de participação dos sujeitos da escola, de 

maneira que as práticas escolares sejam submetidas ao debate e a consensos em um 

ambiente de respeito mútuo. 

O conceito de justiça social tem sido refletido em diversas teorias que lhe atribui 

várias possibilidades de entendimentos, perfeitamente legítimos no contexto das 

sociedades democráticas. Nas pesquisas de Barzotto (2003), verifica-se ampla 

discussão acerca do tema. Na gênese de seu estudo, encontra-se a reflexão sobre 

justiça social, afirmando que 
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[...] a justiça social exige de cada um aquilo que é necessário para a 
efetivação da dignidade da pessoa humana dos outros membros da 
comunidade, ao mesmo tempo em que atribui a cada um os direitos 
correspondentes a esta dignidade. A justiça social considera o ser humano 
simplesmente na sua condição de pessoa humana, nos seus direitos e 
deveres humanos. (BARZOTTO, 2003, n. p.). 

Se a educação integral tem como base a formação integral do sujeito, implica 

que essa educação seja pautada por um currículo tracejado e alinhado a elementos 

que façam avançar a justiça social, que se assume aberta, de responsabilidade 

individual, mas também coletiva, que garanta direitos, mas sem olvidar dos deveres 

de cada um consigo mesmo e com o seu próximo.  

Como justiça, a justiça social deve proporcionar que cada um consiga alcançar 

e se manter dignamente, que, no âmbito do PME, podia ser entendida como princípio 

que pretendeu “[...] dignificar todos os sujeitos da escola no presente e no futuro para 

além da escola” (PONCE, B. J., 2018, p. 797). 

Convidado a refletir o PME, o professor Miguel Arroyo afirma que mais tempo 

na escola não pode ser mais tempo da mesma escola, mais tempo para se sair bem 

nos testes padronizados, mais tempo para que se avance em conteúdos, pois esses 

tempos não implicam mais educação. Para o professor, é preciso que mais educação 

tenha por princípio o reconhecimento do Outro, a partir de práxis de tratamentos e 

redefinições dos “[...] significados de nossas ações pedagógicas [...]” (ARROYO, 

2012, p. 39). O autor afirma que programas como o PME 

[...] podem ser vistos como que puxando para o realismo comprometido, 
tendo o grande mérito de chamar a pensar o fazer educativo e seus 
profissionais ao reconhecimento dessa centralidade do direito à vida, ao 
corpo, ao espaço, ao tempo e à sua inseparabilidade dos processos de 
educar, ensinar, aprender, humanizar-nos. (ARROYO, 2012, p. 39). 

Nos estudos que têm sido desenvolvidos por pesquisadores do 

GEPEJUC/PUCSP (PONCE, B. J., 2016a, 2018; NERI, 2018; FRANCO, 2018), aos 

quais este trabalho se alinha, verifica-se que a justiça social tem sido compreendida 

sempre em direção ao comprometimento de uma sociedade democrática e justa. Para 

isso, é imperioso que as políticas públicas, no cenário da educação, consolidem os 

princípios de justiça essenciais para uma vida digna em sociedade. 

No contexto da escola, os estudos do professor Carlos V. Estêvão refletem as 

várias dimensões dos modelos de educação e suas complexidades, bem como a “[...] 

polifonia de justiça escolar” (ESTÊVÃO, 2016, p. 53). Em suas conclusões, o autor 
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elenca uma série de princípios de justiça35 para uma escola que queira se situar como 

justa, democrática e de qualidade. São eles: 

[...] explicitar bem o sentido social e cultural da educação [...], considerar a 
justiça como direito de todos os alunos [...], mobilizar a justiça escolar como 
igualdade de tratamento [...], justiça como reconhecimento e respeito pela 
individualidade e autonomia do sujeito [...], justiça como mérito ou equidade 
[...] justiça como igualização da probabilidade de êxito dos estudantes [...], 
tornar os estudantes e todos os atores educativos em geral protagonistas da 
sua vida [...], escola [como] espaço de exercício da justiça como cuidado e 
solidariedade. (ESTÊVÃO, 2016, p. 53-55). 

 Cada um desses oito princípios desdobra-se em aspectos que, uma vez 

considerados e “[...] se efetivados no contexto educativo e escolar, nos conduzirão a 

uma outra educação e uma outra escola, mais justa e de mais qualidade” (ESTÊVÃO, 

2016, p. 55). Ao considerarem-se tais princípios como próprios da construção da 

justiça curricular em direção ao avanço da justiça social, é próprio que se encaminhe 

para pensar o papel que exerce o professor nesse cenário.  

Ao tratar de neutralidade e justiça, Apple (2006) afirma que 

[...] as considerações sobre justiça da vida social são progressivamente 
despolitizadas e transformadas em problemas supostamente neutros que 
podem ser resolvidos pela acumulação de fatos empíricos neutros, os quais, 
quando reinseridos em instituições neutras como as escolas, poderão ser 
orientados pela instrumentação neutra dos educadores. (APPLE, 2006, p. 42, 
grifo do autor). 

A essas representações distorcidas de neutralidade, o autor explica que as 

escolas têm objetivos bem claros quanto ao seu potencial para a acumulação do 

capital e, também, “[...] parecem empiricamente atuar como poderosos agentes na 

reprodução cultural e econômica [...]” (APPLE, 2006, p. 42). Sabidamente, esses 

agentes escolhem os materiais cujos “Valores sociais e econômicos, portanto, já estão 

engastados nos projetos das instituições em que trabalhamos, no corpus formal do 

conhecimento escolar” (APPLE, 2006, p. 42). 

Impor aos professores que eles desenvolvam um papel de técnico neutro que 

responda aos interesses do capital impossibilita “[...] uma boa análise da ampla 

injustiça social e econômica”. Também implica que suas “[...] práticas curriculares e 

de ensino sejam relativamente impotentes na compreensão da natureza da ordem 

social de que são partes” (APPLE, 2006, p. 44). Assim sendo, qual o posicionamento 

 
35 Os princípios apresentados e defendidos por Estêvão (2016) tomam como ponto de partida a obra O 
que é uma escola justa?: a escola das oportunidades, de François Dubet (2004) e, em menor 
intensidade, a obra  A ideia de justiça, de Amartya Sen (2011).  
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do professor como ser político e comprometido com a justiça curricular que faça 

avançar a justiça social, diante desses cenários? Para Apple (2006), imprime ao 

professor, como ser político: 

[...] conduzir[-se] a um conjunto de compromissos totalmente diferente 
daquele que muitos de nós, em consonância com o senso comum, aceitamos. 
Requer a articulação progressiva de uma ordem social – e o compromisso 
para com ela – que tenha em seus próprios fundamentos não a acumulação 
de bens, lucros e créditos, mas a maximização da igualdade econômica, 
social e educacional. (APPLE, 2006, p. 45). 

Esses aspectos estão, conforme Apple (2006), centrados na teoria da justiça 

social. Daí infere-se que essa postura crítica é agir a favor da construção da justiça 

curricular, processo confiado aos sujeitos da escola, a partir de suas experiências 

sociais e históricas. Pode-se entender como movimento de engajamento democrático 

e emancipatório, do qual faz parte a luta por políticas educativas, como o PME, que 

visam a qualidade social da educação. É processo coletivo, no qual as comunidades 

locais se inserem e são inseridas e podem operar como espaços conquistados do 

intento da justiça curricular e social. Dito isso, a seguir, analisam-se os contextos do 

PME  na cidade de Santana de Parnaíba. 
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4 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM SANTANA DE PARNAÍBA 

Este capítulo intenciona promover uma análise dos contextos do PME em 

Santana de Parnaíba, cuja operacionalidade ocorreu entre os anos de 2013 e 2019. 

Tenta-se, na análise, guardar relação com a questão-problema, a hipótese e, também, 

com a essência dos objetivos propostos e descritos no capítulo introdutório. 

Ao longo das entrevistas, priorizou-se o foco no entendimento dos aspectos do 

PME e suas equivalências com a educação integral em tempo integral. Seguiu-se na 

tentativa de compreenderem-se as contradições em relação aos princípios, às práticas 

e à formação integral dos alunos que participaram das práxis.  

Esse foco de entendimento ajuda a confirmar a hipótese levantada nesta 

pesquisa, ao considerar que o PME se articulou com outras políticas sociais, sem 

perder sua especificidade de política de indução à educação integral em tempo 

integral, em consequência contribuiu para que se fizesse avançar a justiça curricular 

e a justiça social, pois havia, em suas práxis, princípios democráticos, um currículo 

que contemplasse saberes escolares, da comunidade e culturais, o que fez ampliar 

as experiências educativas e o redimensionamento dos tempos e dos espaços 

escolares, de maneira a se apresentar como uma política educacional articulada e 

efetiva de formação integral do sujeito. 

Ao longo da análise, buscou-se perquirir e se fazer avançar para que os 

objetivos fossem alcançados. Os dados levantados em documentos, leis, pesquisas 

acadêmicas e discussões informais e formais, por meio de entrevistas realizadas e 

visitas aos espaços de realização das atividades e Secretaria de Educação da cidade, 

foram importantes para compreenderem-se os aspectos e as práxis transformadoras 

do PME, caracterizar contradições próprias ao fenômeno em relação aos princípios 

democráticos, às práticas emancipatórias e à formação integral dos alunos 

participantes do programa. Ainda, permitiu demonstrar como o PME reorganizou o 

currículo e redimensionou tempos e espaços de maneira a contribuir com o avanço 

da justiça curricular e da justiça social. 

Este capítulo está organizado em quatro seções, nas quais são apresentados 

o contexto do PME, as tensões e as possibilidades enfrentadas ao longo de sua 

operação. Buscou-se compreender desde os primeiros passos para sua 

implementação, o que permitiu refletir as tensões e as possibilidades. A segunda 

seção procurou perquirir a contribuição do PME de Araras, pois a cidade fora indicada 
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como caso de sucesso de operação, a partir de uma referência do MEC. Nessa seção, 

pode-se vislumbrar as práxis que estavam em concordância aos princípios 

democráticos, verificados na proposta do programa. Ainda, nessa seção, abordou-se 

como o PME reorganizou o currículo e como redimensionou tempos e espaços. 

Por derradeiro, a quarta seção buscou registrar o âmago que permanece como 

aprendizado. Tentou-se extrair o que ficou de conhecimento aos componentes da 

cidade para que a experiência que se encerrou, no âmbito do Governo Federal, possa 

continuar no âmbito local. Viu-se que o conhecimento, a experiência e os esforços 

empenhados nas práxis pelo PME em Santana de Parnaíba, alimentam a certeza de 

que a Educação deve cuidar de seus alunos, deve promover ações educativas que 

deem oportunidades e formem seus cidadãos para serem sujeitos do mundo, sempre 

observados os elementos de convivência. 

4.1 O contexto: desafios, tensões e possibilidades 

A histórica cidade de Santana de Parnaíba surgiu no ano de 1580, em razão 

de servir como rota dos Bandeirantes, no processo de ocupação do território da então 

Coroa Portuguesa. Atualmente faz parte da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) e localiza-se na sub-região Oeste, juntamente aos municípios de Osasco, 

Cotia, Carapicuíba, Barueri, Pirapora do Bom Jesus, dentre outros. Estrategicamente 

bem localizada, o acesso à cidade pode ser realizado por importantes rodovias: 

Castello Branco, Estrada do Romeiros, Anhanguera e Rodoanel Mário Covas, que 

ligam a cidade à capital e ao interior de São Paulo.  

Santana de Parnaíba passou por processo dinâmico de aumento populacional 

a partir da década de 1960, quando ainda havia importante deslocamento 

populacional do campo para as cidades. Na década de 1970, marcas como Alphaville 

e Tamboré chegaram à cidade e promoveram grandes investimentos comerciais e 

industriais. Essa nova dinâmica promoveu substantivas mudanças no cenário da 

região, pois grandes empresas e condomínios residenciais de alto padrão se 

instalaram no município e em cidades vizinhas. 

O redesenho geográfico e econômico da região provocou acentuado aumento 

populacional na cidade, que saiu de pouco mais de 32 mil habitantes, em 1991, para 

mais de 108 mil, em 2010 (ATLAS, 2019). O avanço continua ao longo dessa década, 

e, atualmente, a cidade, totalmente urbana, possui próximo de 140 mil habitantes 
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(IBGE, 2019). As mudanças contribuem fortemente, também, na implantação de 

bairros populacionais de menor poder aquisitivo, provocando a criação de 

comunidades na periferia da cidade. 

Como ocorre nos processos migratórios, a movimentação e o deslocamento 

das pessoas acabam, também, por impactar demandas por serviços públicos como 

melhorias de infraestrutura, fornecimento de bens de consumo como energia elétrica 

e água, saúde, transporte e educação para a população. Para Davis (2006, p. 158), 

cidades de países em desenvolvimento “[...] ficaram presas num círculo vicioso de 

aumento de imigração, redução de emprego formal, queda dos salários e 

desmoronamento de renda”.  

As carências, que atingem importante parte da sociedade poderiam ser 

absorvidas por políticas públicas capazes de minimizar necessidades básicas dos 

cidadãos. No entanto, no modelo neoliberal, “[...] os pobres não têm vez, pois estes 

se acham nessa condição porque estão fora do mercado, não sendo mediados pelos 

direitos” (VIEIRA, 2009, p. 112). 

Conquanto a cidade apresente importantes e sólidos indicadores de qualidade 

social: alto IDHM, no ano de 2010; IDEB verificado maior que o projetado, no ano de 

2017; Produto Interno Bruto (PIB), na 39ª posição do ranking das cidades do estado 

de São Paulo (IBGE, 2019), o número de famílias parnaibanas constantes no 

Cadastro Único, do Governo Federal (BRASIL, 2019a), que reúne informações 

socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda, aponta que, em setembro 

do ano de 2019, havia 9.317 famílias inscritas. As mais de 9.300 famílias indicam que 

aproximadamente 40 mil cidadãos36 parnaibanos estão aptos a serem atendidos pelas 

políticas públicas e sociais, dentre as quais a transferência de valores por meio do 

Programa Bolsa Família (BRASIL, 2019a). 

Para Milton Santos, a pobreza é uma doença da sociedade no processo 

econômico. O fato de as pessoas desejarem ser incluídas oferece à pobreza novas 

formas e definições. Para o sociólogo: 

Por serem ‘diferentes’, os pobres abrem um debate novo, inédito, às vezes 
silencioso, às vezes ruidoso, com as populações e as coisas já presentes. É 
assim que eles reavaliam a tecnoesfera e a psicoesfera, encontrando novos 

 
36 A estimativa tem como referência a variável de número médio de pessoas por família residentes em 
domicílios particulares, que, para Santana de Parnaíba, é de 4,26, conforme Censo Demográfico do 
IBGE, como resultado disponível para o ano de 1991 (IBGE, 2019). Disponível em: 
https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/252#resultado. Acesso em: 19 out. 2019. 

https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/252#resultado
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usos e finalidades para objetivos e técnicas e também novas articulações 
práticas e novas normas, na vida social e afetiva. [...] na esfera 
comunicacional eles diferentemente das classes ditas superiores, são 
fortemente ativos. Trata-se, para eles, da busca do futuro sonhado como 
carência e satisfação – carências de todos os tipos de consumo, consumo 
material e imaterial –, também carências de consumo político, carência de 
participação e de cidadania (SANTOS; SILVEIRA, 2011, p. 595-596). 

Para o professor Miguel Arroyo (2011, p. 209), “[...] a consciência do público 

emerge à medida que o morador da cidade experimenta a estreiteza dos espaços 

privados. Experimenta os limites de sua condição de trabalhador, de negro, de jovem 

[...]”. Esse aprendizado reivindica à cidade, dentre outros, fatores como espaço, 

infraestruturas, equipamentos públicos, serviços de saúde, educação, centro de 

atendimentos sociais, escolas que são sonhos de famílias menos favorecidas. Para 

Arroyo, a Escola pode ser um símbolo da cidade. O professor alerta para que: 

Não esqueçamos que para muitos o sonho da escola para os filhos se 
confunde com a marcha do campo para a cidade. Para muitas famílias esse 
sonho mal se realizou, seus filhos apenas conseguem permanecer poucos 
anos na escola, experimentam suas carências e o descaso do poder público, 
frequentemente foram expulsos e excluídos da escola, objeto de seus 
sonhos. (ARROYO, 2011, p. 212). 

As proposições apontadas por Arroyo podem ser refletidas nas falas de uma 

coordenadora do PME na escola, sujeito desta pesquisa. A escola dessa 

coordenadora é a Escola Educador de Referência, que se localiza em um bairro 

distante do centro da cidade. A unidade escolar tem 602 alunos matriculados e 

funciona em dois turnos – manhã e tarde, tendo o PME operado nos dois turnos, entre 

os anos de 2014-2019. Limítrofe à essa escola, havia uma favela instalada. As 

residências são retiradas para dar lugar a um condomínio fechado de casas de padrão 

econômico mais elevado. Os moradores retirados foram alocados em um condomínio 

de casas populares, distante da escola, o que faz com que parte dos alunos utilize 

transporte escolar para irem à escola. A nova dinâmica impõe uma logística mais 

complexa, já que há horários pré-estabelecidos dos ônibus escolares. Conforme 

relatos: 

Aqui tinha um brejo e era cheio de barracos, e por conta da construção do condomínio, 
desse empreendimento imobiliário, então foram construídas algumas casas populares, do 
outro lado da pista [rodovia Anhanguera], que eles [moradores] chamam de casinhas. [...], 
eles foram tirados daqui e foram para lá, uns 4 quilômetros [da escola]. Eles já eram alunos 
[da escola], [...] então, a prefeitura disponibilizou transporte. (Coordenadora da Escola 
Educador de Referência). 

 Essas alterações, enfrentadas pela escola, acabavam por impactar na 

permanência do aluno nas atividades do PME. Situação que vai ao encontro ao que 
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Arroyo trata da questão do sonho interrompido, pois, se para alguns o sonho em 

participar de uma escola de educação integral em tempo integral foi realizado, esse 

sonho se esvanece, é interrompido e adiado. Ao relatar sobre o assunto, a 

Coordenadora do PME na escola pontua: “[...] a mãe fala assim: – ah, eu não vou 

colocar a mariazinha aí [no PME], porque depois ela não tem como voltar”37 

(Coordenadora da Escola Educador Referência). Outra questão acerca do transporte 

é a quantidade de lugares nos ônibus, pois, no caso dessa escola, não há ônibus 

suficiente para todos, “[...] em alguns casos específicos eu até tenho como encaixar 

no transporte, só que eu não consigo encaixar todos [...]” (Coordenadora da Escola 

Educador Referência). 

Questões de problema de transporte podem ser alinhadas a outros elementos 

que podem interferir no desenvolvimento de práticas educativas, como a existência 

de equipamentos públicos nos bairros. Embora a cidade apresente boa infraestrutura, 

os bairros mais distantes do centro da cidade são os mais afetados quanto a tais 

benfeitorias. Importantes equipamentos públicos e serviços sociais como escolas, 

bibliotecas, postos de saúde, ginásios, praças para eventos, dentre outros, são vistos 

nos bairros. Contudo, é notória algum tipo de carência de equipamentos que atendam 

plenamente aos anseios da população, em especial, de crianças e adolescentes. 

Possivelmente essa carência esteja atrelada à evolução da cidade que, 

concomitantemente ao dinamismo das cidades brasileiras do século XXI, 

[...] constituem uma espécie de geometria variável, levando em conta a 
maneira como as diferentes aglomerações participam do jogo entre o local e 
o global. É dessa forma que as cidades pequenas e médias acabam 
beneficiadas ou, ao contrário, são feridas ou mortas em virtude da resistência 
desigual dos seus produtos e de suas empresas em face do movimento de 
globalização. (SANTOS; SILVEIRA, 2011, p. 281). 

No bairro em que fica a Escola Educador de Referência, faltam alguns 

equipamentos que atendam à necessidade da comunidade local. Essa ausência é 

inferida nas falas da Coordenadora que diz ser o PME uma oportunidade de 

socialização, um dos poucos momentos que os alunos podiam frequentar atividades 

físicas, ter um momento de divertimento, de socialização. Ela afirma que 

 
37 A questão do transporte observado revela que os ônibus escolares têm horários fixados: entrada e 
saída. Como a escola funciona em dois turnos, a criança que estudava de manhã permanecia na escola 
para as atividades do PME, no período da tarde, a partir das 13 horas. Caso um aluno participasse de 
três oficinas, antes das 16 horas, ele estava dispensado. No entanto, as aulas regulares terminavam 
às 18 horas, quando o transporte iniciava suas atividades do vespertino. Portanto, nesse caso, o aluno 
deveria aguardar até esse horário.   
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[...] nosso bairro [...] é uma comunidade carente, como você mesmo pode perceber. [...], 
se eles [alunos] não estiverem aqui eles estão na rua. [...], como eles não têm muita opção 
de lazer no bairro, estar na escola, para eles, também é gratificante por essa questão de 
estar tendo um lazer [...]. A escola acaba se transformando em um ambiente social [...]. 
(Coordenadora da Escola Educador Referência). 

Esse quadro remete à reflexão de que ainda impera a urgente necessidade de 

se ampliar e consolidar os direitos de cidadania, ainda à espera de serem 

concretizados, dentre os quais uma educação integral de tempo integral. 

Para o ano de 2018, a rede de educação de Santana de Parnaíba contabilizava 

21.396 alunos matriculados no Ensino Fundamental, número que pouco oscilou desde 

2013. Para atender a essa demanda, contou com 42 colégios que atendiam, 

prioritariamente, todo o Ensino Fundamental, onde atuavam aproximadamente 1.200 

docentes para essa etapa da Educação Básica (IBGE, 2019). 

Em consonância com as diretrizes e metas educacionais do País – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e Plano Nacional de Educação (PNE) –, o chefe 

do poder Executivo local, seguindo diretrizes pautadas no PNE (BRASIL, 2014a),  

sancionou, no ano de 2015, o Plano Municipal de Educação que, além de outras 

diretrizes e estratégias, visava: 

 
I – Assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais 
políticas sociais, particularmente as culturais; 
II – Assegurar a equidade educacional e a diversidade cultural; 
III – Garantir o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades de responsabilidade do Município. (SANTANA DE 
PARNAÍBA, 2015, Art. 2º, § único, Incisos). 

 
Já no início dos anos 2000, a estratégia contida no inciso II do artigo 2º do 

Plano de Educação da cidade tomou forma com a criação de alguns colégios de tempo 

integral: oito no total, na atualidade. Essa preocupação abre espaço para se pensar e 

se concretizar a melhora da educação, além de pautar o cuidado com o próprio aluno. 

Nesses colégios, o aluno estuda das 7 horas às 16 horas e 30 minutos, com intervalos 

para cinco refeições. Em todos esses espaços, a jornada escolar ocorre das 7 às 12 

horas, com aulas do currículo regular, e das 13 às 16 horas e 30 minutos, com 

atividades do currículo diversificado, com aulas de reforço de português e matemática, 

arte, contação de história, idiomas, entre outras. 

No ano de 2013, na gestão do prefeito Elvis Leonardo Cesar (12/2013-2016 e 

2017-2020), a Secretaria de Educação aderiu ao PME a partir da percepção das 

possibilidades que essa política continha em si mesma: ofertar uma escola de tempo 
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integral e inserir práticas educativas que se coadunassem com a proposta da 

educação integral. Essa tomada de decisão pode ser compreendida no contexto da 

estratégia prescrita no inciso I do Plano de Educação da cidade, referido 

anteriormente, que tem como previsão a articulação de políticas educacionais, sociais 

e culturais. 

A adesão ao PME expressa uma preocupação em “[...] deixar o aluno o dia todo 

na escola, mas não fazer daquela escola um depósito de criança [...]” (Gestora 

Pedagógica). Houve uma trabalho de conscientização do aluno, para que ele 

percebesse que sua permanência na escola é importante, pois, além dos conteúdos 

pedagógicos, o aluno participaria de outras atividades, já que o PME deixava “[...] claro 

[...] que atividades culturais, atividades esportivas [...] trazem o diferencial para dentro 

das escolas e [para o] próprio aluno” (Gestora Pedagógica). 

O trabalho de adesão dá-se, também, por outro processo: conscientização. 

Coube ao Gestor Financeiro, sujeito participante desta pesquisa, dialogar com o então 

Secretário de Educação, que, ao considerar as ponderações, levou ao chefe do 

Executivo local a importância de se aderir ao PME. Essa ação dialógica é possível 

quando se deixa de lado vieses ideológicos e partidários e se compreende que “[...] 

não era só uma política do PT [Partido dos Trabalhadores] na época, mas uma política 

do País [...], de colocar uma coisa nova para os alunos que seria uma educação de 

tempo integral” (Gestor Financeiro). 

A adesão, que aconteceu no ano de 2013, não foi isenta de tensões. Em um 

primeiro momento, ocorreu para funcionamento do PME em 16 colégios da cidade. 

Uma importante tensão que se pode relatar foi a não aceitação por parte dos diretores 

e das diretoras das escolas selecionadas para participar, que “[...] não aceitaram, 

[dizendo] – não quero, não vai dar certo, isso vai trazer problema, criança o dia inteiro 

na escola, não” (Gestor Financeiro). Das dificuldades apontadas, estavam a questão 

do espaço, da infraestrutura, pois muitos dos colégios ocupavam prédios antigos, que 

pertenciam ao Governo do Estado, que os cederam para o município, quando do 

momento do processo de municipalização do ensino, nos anos de 1990. 

Outra tensão que se verificou foi a questão do novo, da rejeição ao que não se 

conhece, o que pode inviabilizar a abertura para outras possibilidades. Como relata o 

Gestor Financeiro, referindo-se a algumas falas dos dirigentes escolares, “[...] – por 

que eu vou querer ter aluno o dia inteiro na escola? Agitar a escola? Só por causa de 

um pouquinho mais de dinheiro?” (Gestor Financeiro). 
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Essa recusa inicial tem outro ponto que carece ser registrado. Nas escolas que 

operam em turnos, o aluno passou a frequentar as atividades no contraturno. Assim, 

quem estudava pela manhã realizava as atividades do PME no período da tarde, e os 

estudantes da tarde chegavam mais cedo à escola para participarem das oficinas pela 

manhã. Essa logística impactou a rotina da escola, pois, em um colégio onde 

estudavam 200 alunos, apenas 100 estariam na escola, por turno. Contudo, com o 

PME, a escola passou a ter todos os alunos durante todo o dia em suas dependências, 

o que implicou reorganizar tempos, espaços, currículo, quadro profissional, entre 

outros aspectos. 

Também, a resistência dos diretores se ancorou nesse quesito. Uma escola 

estruturada para operar com 100 alunos, por turno, mas que se via na obrigação de 

se reestruturar para uma operação que implicava o dobro de estudantes, de 

professores e de outras providências próprias do contexto diário da escola. 

Era essa a resistência dos nossos diretores, lá em 2013, era transformar a escola regular 
em tempo integral, que foi o que aconteceu. [...], o aluno que estuda a tarde, ele vai de 
manhã para o colégio, faz as oficinas do Mais Educação de manhã, almoça e permanece 
na escola, para as aulas regulares. (Gestora Pedagógica). 

Essa alteração de rotina e de ações requereu uma outra estrutura de tempo, 

espaço e logística, que a escola não havia previsto e que, em um primeiro momento, 

se apresentou como elemento de resistência de mudança. Como afirmou o Gestor 

Financeiro, tudo isso “[...] afeta alimentação, cozinheira para fazer essa alimentação, 

limpeza. Muda toda a estrutura da escola” (Gestor Financeiro). Quando chega o novo, 

tem-se uma reação de rejeito, de repugnância, de afastamento. Disso resulta falas de 

diretores como “[...] não, mas a minha escola não é de período integral. Não, mas vai 

virar bagunça essas crianças o dia inteiro na escola” (Gestor Financeiro). Verbalizadas 

a partir de um fechamento em si mesmas, essas falas podem ser entendidas na 

própria forma de ver, pensar e entender a escola como instituição cerrada em si 

mesma, muito pouco flexível para abrir-se à novas demandas, aos novos processos, 

métodos e às novas dinâmicas próprios da Educação e da sociedade. 

Essa resistência apresenta-se, ainda, no campo político. Desde a chegada do 

Governo do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder central, em 2003, cidades 

governadas por partidos de direita apresentam certa resistência em firmar acordos, 

nos quais vislumbrem certos vínculos como o ter de prestar contas quanto aos 

recursos e/ou à vinculação política. Assim, algumas prefeituras relutam em participar 
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de convênios que tenham forte elo com outras esferas governamentais, que não 

sejam do mesmo partido e/ou de partidos aliados. Essa inferência surge da própria 

fala da gestão, quando indagada sobre a possível origem da resistência, por parte dos 

diretores. A Gestora Pedagógica afirma que “[...] antes não tinha programa do 

Governo Federal dentro do nosso município, não existia essa adesão, essa aceitação, 

e grande parte dos diretores tem receio de se envolver nessas questões”. 

A falta dessa praxe, ou seja, de firmarem-se parcerias, das assinaturas de 

convênios ou, até mesmo, de constituírem-se elos entre os entes da federação, muitas 

vezes ocorre por vieses puramente político-partidários que, também, se resvalam nos 

sujeitos que estão na base de operação das políticas. Como afirma a Gestora 

Pedagógica, referindo-se aos diretores resistentes em aceitar o PME nas suas 

escolas: “Os que não queriam eram os que estavam há mais tempo na rede, já 

estavam habituados com uma rotina. De repente vem o novo [...]”. 

O êxito na empreitada iniciou-se quando os gestores, no âmbito da Secretaria 

de Educação, buscaram o MEC para, juntos, tentar encontrar uma possível saída ao 

impasse. O MEC fez referência ao PME que já estava em funcionamento, com êxito, 

na cidade de Araras, interior de São Paulo. Conforme aponta o Gestor Financeiro: 

[...] fomos buscar ajuda em quem já era especializado, no município de Araras [...], [que] 
já tinha quase todos os colégios com o PME [...]. Fomos visitar [...] e entender como 
funcionava lá. Levamos uma comissão composta por diretores, supervisores, professores 
[...] para sentir na prática [...]. (Gestor Financeiro). 

Dessa saída, resultou uma parceria com a Gestão do PME em Araras. Após 

conhecer o PME nessa cidade, as duas gestões iniciaram uma recíproca programação 

de atividades formadoras, que aconteciam ora na cidade visitada, ora em Santana de 

Parnaíba. Os trabalhos desenvolvidos proporcionaram uma visão mais ampliada e 

alargada das propostas que continham o PME. Nas falas do Gestor Financeiro, “[...] 

esse pessoal mudou, um pouco, depois a concepção do programa” (Gestor 

Financeiro). Se antes os diretores chegaram a querer devolver os recursos que já 

estavam garantidos, “[...] após essas visitas e diálogos constantes, [...] houve uma 

conscientização [...] para eles entenderem que seria bom para os alunos” (Gestora 

Pedagógica). 

As visitas ao PME da cidade de Araras não se limitaram aos componentes da 

gestão e diretores de escola. Em seguida ao processo de contratação dos oficineiros, 

seguiram-se novas visitas e práticas formativas que contemplavam a participação, 
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também, de professores e de oficineiros. Se conhecer o funcionamento e as ações, 

para além da teoria, foi importante no processo de conscientização desses 

profissionais, para os professores e oficineiros foi um marco importante para o PME 

em Santana de Parnaíba. 

Nas falas de uma das oficineiras entrevistadas, verifica-se a importância de o 

oficineiro entrar em contato com experiências exitosas. O contato com os profissionais 

de Araras possibilitou, aos oficineiros de Santana de Parnaíba, vivenciarem e 

experimentarem ações que lhes dariam uma dimensão do que poderiam concretizar 

no cotidiano escolar do aluno parnaibano. Uma oficineira afirmou que  

[...] os projetos deles: as oficinas de alfabetização não tinham apenas o foco de reforço 
escolar, mas de projeto de desenvolvimento de algo mais concreto. A horta era um projeto 
enorme que envolvia, alunos, pais, a comunidade e o próprio professor da sala de aula 
[...]. Araras fez parceria com escola de natação particular. Filho de pobre nadava na 
mesma piscina que filho de rico. (Oficineira dos Cabelos Escorridos). 

A visita a Araras foi um importante momento de apreensão das ações que lá 

aconteciam e que poderiam servir como embrião para as práticas a serem 

desenvolvidas em Santana de Parnaíba. A oficineira relatou que “[...] a gente meio 

que mapeou as experiências [lá] [...], e buscamos ver o que era possível fazer aqui, 

aproveitar as experiências deles [...], a gente viu como funcionava na prática. Quando 

você volta, você percebe que é possível fazer aqui também” (Oficineira dos Cabelos 

Escorridos). 

A gestão em Santana Parnaíba ainda explorou outras experiências como as de 

Campinas e Limeira no interior de São Paulo. Dessas cidades, alguns membros do 

PME se deslocaram para dar formação para os profissionais parnaibanos. A riqueza 

dessas parcerias apareceu nas falas da oficineira que afirmou: “[...] eles traziam as 

experiências deles nas cidades, discutiam como faziam, foram momentos muito ricos” 

(Oficineira dos Cabelos Escorridos). 

O contato, o diálogo e a participação, direta ou não, com outros sujeitos que já 

estavam em campo e a promover a práxis operaram de forma bem efetiva para a 

consolidação da estrutura a ser moldada para as práticas do PME que se iniciava. 

Nas falas da Oficineira dos Cabelos Escorridos, verifica-se essa afirmação quando 

disse que: “A gente ia para as oficinas com muito material, muita coisa que dava 

condições de desenvolver um trabalho mais focado [...] a gente sabia o que tinha que 

ser feito” (Oficineira dos Cabelos Escorridos). 



118 
 

Importante aspecto a ser considerado centra-se na questão de que o Município 

já operava uma experiência de escolas de tempo integral. Nesses colégios, a chegada 

do PME provocou certo desconforto, pois neles já aconteciam atividades no turno da 

tarde, pois, nesse período, ocorriam ações de reforço escolar e atividades 

diversificadas. Carecia discutir-se, então, a (re)estrutura desse novo currículo, a fim 

de contemplar as atividades do PME.  

Essa nova dinâmica implicou, de forma mais acentuada, aos profissionais dos 

colégios de tempo integral, uma dinâmica diferenciada. Contudo, os colégios de tempo 

regular também tiveram de adequar-se à nova proposta. Essas adequações, além dos 

aspectos de estruturas da escola, da reorganização do currículo e dos profissionais, 

tiveram importante impacto no corpo de professores, que agora tinha outro grupo de 

profissionais compartilhando e interferindo nas práticas pedagógicas: os oficineiros. A 

relação entre oficineiros e professores não se deu em mares tão tranquilos. A 

implementação do PME impôs quebras de paradigmas, que não se limitaram ao corpo 

diretivo das escolas, mas se fizeram avançar ao corpo de professores e demais 

profissionais da escola. 

A dificuldade, nos colégios de tempo integral, em inserir o PME, primeiro 

perpassou pela própria natureza de oferecerem-se práticas extras, uma vez que 

nesses espaços já havia uma programação de atividades para o dia inteiro. Em um 

primeiro momento, os alunos que frequentavam uma determinada atividade do 

currículo regular da escola saíam da sala para frequentar as ações do PME. Essas 

saídas causavam certo desconforto nos professores, que tinham classes atribuídas e 

estavam em aula, mas que, por algum momento, não tinham seus alunos em sala, já 

que estavam participando das oficinas do PME. 

Em relatos de uma coordenadora do PME na escola, verifica-se que essa 

situação gerou desconforto. No início das atividades, ou seja, logo que o PME 

começou a operar na escola, 

[...] eu tinha uma situação de conflito. Eu tinha várias oficinas na escola, muitos alunos 
saiam, eu tinha muitas oficinas, então eles saiam, uns para o canto e coral, outros para o 
judô, outros para leitura, etc. [...], vinha um professor e reclamava: – nossa eu fiquei com 
10 alunos na sala [...] por que não põe isso numa escola que não tem [nada] à tarde [...]. 
Tinha essa cobrança [...]. (Coordenadora da Escola da Natureza). 

Nessa escola, a solução encontrada para diluição dos conflitos foi a presença 

de professores da própria escola exercerem a função de oficineiro. Desse modo, o 

professor que tinha sua carga horária regular na escola acabou por assumir a função 
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de oficineiro no horário de funcionamento do PME. Outra forma de amainar possíveis 

ânimos exaltados, foi redefinir o currículo de maneira a contemplar as oficinas do PME 

no próprio currículo da escola.  

Outro aspecto que deve ser considerado para a melhora das relações é que os 

alunos participantes do PME apresentavam melhoria de: rendimento comportamento, 

convivência e conhecimento. A coordenadora do PME, na escola, afirmou que, após 

participarem das oficinas do PME, “[...] as crianças voltavam mais felizes, mais leves 

[...], daí eles [professores] percebiam que a aula seguinte já era mais leve, mais 

tranquila. Os professores percebiam e relatavam que isso estava ajudando no 

rendimento dentro da sua aula” (Coordenadora da Escola da Natureza). 

A gestão do PME na cidade também se posicionou quanto às relações entre 

oficineiros e professores, particularmente nas escolas que já operavam no período 

integral. Como afirmou a Gestora Pedagógica: “[...] a dificuldade da escola de tempo 

integral [colégios que já operavam nessa modalidade] [...] era obrigatoriamente ter que 

atender o Mais Educação no mesmo horário das atividades complementares” 

(Gestora Pedagógica). Essa dificuldade, como relatado, pautou-se pela questão de 

horário, pois, ao mesmo tempo que aconteciam as atividades do currículo, 

programado pela escola, as atividades do PME também estavam ocorrendo. 

Todavia, o que se sobressai, em um primeiro momento, é a questão de 

reorganização e articulação do currículo da escola com o do PME e os horários de 

desenvolvimento dessas ações. A falta, inicial, de harmonia desse ponto chegou a 

causar desconforto nos professores regulares da escola, pois 

[...] aqueles professores que estavam lá, para aplicar as atividades regulares, precisavam 
entender que aquele aluno saia da sala de aula uns 50 minutos para fazer judô, dança. E 
com o tempo, os alunos estavam preferindo sair da sala de aula para [essas atividades] 
do que ficar na atividade [...] que já era do currículo da escola de tempo integral. E isso 
causou certo conflito entre a direção e professor. (Gestora Pedagógica). 

A relação entre professor e oficineiro também se sobressaiu nas falas dos 

próprios oficineiros, quando de suas entrevistas. Mesmo que, durante todas as 

entrevistas realizadas, componentes da Gestão do PME na cidade estivessem 

presentes, alguns sujeitos pontuaram dados que colocaram em evidências os 

aspectos relacionais.  

A Oficineira dos Cabelos Escorridos, que atuou no PME da cidade desde o 

início e trabalhou em várias escolas e oficinas, relatou que participar do PME era 

gratificante. Ela afirmou que  
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[...] como era algo novo, os alunos estavam interessados, então foi muito produtivo [...]. 
Não era apenas português e matemática. Tinha outras oficinas que chamavam atenção: 
judô, capoeira, dança, horta, artes, oficinas culturais, tinha um monte de outras atividades. 
Então, era uma troca que acabava ajudando no aprendizado deles. [...]. Alguns 
professores até tinham uma certa birra, porque eles viam que, na sala, o aluno era 
baderneiro, mas na hora da oficina ele participava, ele fazia [as atividades], ele estava ali 
atento ao que estava acontecendo. (Oficineira dos Cabelos Escorridos). 

 Quanto à questão de “certa birra” apresentada por alguns professores, outros 

aspectos podem ser observados, a partir das próprias falas dos oficineiros, bem como 

de falas da gestão do PME na cidade. A Oficineira dos Cabelos Escorridos relatou que 

não se podia generalizar o envolvimento e a parceria com os professores. Ela relatou 

que metade dos docentes colaborava, mas que a outra metade não apresentava a 

mesma disponibilidade. A oficineira afirmou que “[...] 50% embirrava, não ajudava. As 

vezes tinha algum projeto que a gente queria desenvolver com eles [professores], mas 

eles não aceitavam. Eles têm ciúmes, eles têm medo” (Oficineira dos Cabelos 

Escorridos). 

Esse entendimento de resistência por parte dos docentes da escola aparece 

em outros momentos das entrevistas, tanto de oficineiros como da gestão. Nas falas 

de outra oficineira, vemos que a falta de parceria pode ser um indicador de impacto 

negativo para o desenvolvimento das ações, já que algumas atividades deveriam 

acontecer de forma mais dinamizada, harmoniosa e contextualizada com os 

conteúdos do currículo regular.  

A Oficineira Introspectiva relatou que sentiu muito o trabalho em parceria com 

professores. “[...] cheguei a sentir muita falta [...]. Eu cheguei a ir em sala, falava: 

professor, que matéria você está trabalhando, qual assunto você está tratando para 

eu preparar atividades que dialoguem com as suas, mas eles não colaboravam [...]” 

(Oficineira Introspectiva). 

Como já relatado anteriormente, a resistência de alguns docentes é trazida pela 

gestão do PME na cidade, que se reforça nesse momento nas falas das oficineiras. A 

Gestora Pedagógica, também presente no momento dessa entrevista, ratificou a 

resistência apontada e explicou que essas situações eram relatadas para a 

coordenação do PME na escola, bem como para a própria gestão do PME na cidade. 

Ela afirmou que, nos primeiros anos, houve “[...] uma resistência muito grande, de 

80% ou mais. Os professores não aceitavam, não queriam. Acho que até mais que a 

direção” (Gestora Pedagógica).  
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Na tentativa de amenizar e promover mais e melhor interação entre esses 

profissionais, a gestão promovia reuniões entre a direção da escola, a coordenação 

do PME na escola e os supervisores escolares, da Secretaria de Educação, 

momentos que 

[...] a gente [trabalhava] com a direção, com a assistente de direção. Então, a gente 
sempre pontuava isso: – olha, os [...] oficineiros estão com dificuldades por conta de 
resistência dos professores, eles [professores] não estão auxiliando, eles não estão 
ajudando. Então, isso era trabalhado em reuniões [de trabalho pedagógico], e inclusive a 
gente pedia e orientava que tivesse esse convite: – pega os monitores e leva para dentro 
[dessas reuniões], conversa com eles, deixem eles participar da reunião, para eles 
[professores] entenderem como é, como funciona. (Gestora Pedagógica). 

A questão relacional apresenta-se bastante contraditória, não nas falas dos 

participantes, mas nos formatos de turnos das escolas – turnos e tempo integral –, 

bem como na percepção de cada gestor da escola e corpo docente. Perguntou-se às 

entrevistadas quanto à intervenção da direção para os casos relacionais mais 

conflituosos. A Oficineira dos Cabelos Escorridos disse que, em uma das escolas em 

que trabalhou, a relação era bem amigável, amistosa, sem grandes problemas, 

conquanto passasse por dissabores. Ela afirmou que, nessa escola, havia 

[...] uma administração bastante democrática, eu tinha acesso ao material de trabalho, [...] 
eu pegava o que fosse necessário. Eu tinha uma sala que eu montava os jogos, atividades. 
Tinham professores que me apoiavam, mas tinham professores que nem me davam bom 
dia. [...], passavam viravam a cara e iam embora. (Oficineira dos Cabelos Escorridos). 

A falta de articulação, diálogo e colaboração entre professores e oficineiros é 

mais acentuada nos colégios de turnos, embora não esteja ausente nos colégios de 

tempo integral. Enquanto nos colégios de tempo integral os oficineiros tinham acesso 

mais facilmente aos professores e aos equipamentos, nos colégios de turnos essa 

praxe era mais restritiva, mais comedida. Segundo a Oficineira dos Cabelos 

Escorridos: “Nos colégios de tempo de dois turnos a gente não podia nem entrar na 

sala dos professores, mas nos de tempo integral o acesso era irrestrito”.  

Para a Oficineira Introspectiva, uma boa relação entre professor e oficineiro 

pode facilitar o avanço da aprendizagem do aluno. Ela afirmou que havia falta do 

diálogo, mas, “[...] se houvesse uma aproximação entre oficineiros e professores, [...], 

se houvesse, o rendimento escolar e das oficinas seria muito melhor”. 

Até o ano de 2015, o PME estava presente em 16 colégios. A partir de 2016, 

todos os colégios de Ensino Fundamental, 42 no total, naquele momento, passaram 

a operar com o PME. De quase 8 mil alunos, no ano de 2016, o PME se fazia presente 

na vida de aproximadamente 17 mil alunos, já que havia cerca de 4.500 alunos que 
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optaram em não participar do programa. Nesse novo cenário, embora já se 

conhecessem os processos e a tramitação das ações e das atividades, requereu-se 

uma reestruturação de maior magnitude. 

Uma das ações de importante impacto centrou-se na contratação dos 

oficineiros. No primeiro momento, entre 20 e 30 oficineiros atuavam nas escolas. Para 

o segundo momento, esse montante saltou para aproximadamente 140 profissionais, 

o que impactou significativamente nas atividades de contratação, acompanhamento e 

avaliação, embora algumas dessas ações fossem de responsabilidade direta das 

escolas. 

Na primeira etapa, a gestão do PME na cidade mantinha esse processo 

centralizado na própria Secretaria de Educação. Assim sendo, a Gestora Pedagógica 

identificava, junto às escolas participantes, as oficinas que seriam ofertadas, promovia 

uma chamada dos profissionais, realizava um processo de avaliação curricular e de 

expertise profissional e pedagógica, e encaminhava os oficineiros às escolas. Para o 

segundo momento, essa ação foi decentralizada, passando à escola parte dessa 

operação.  

Para além das questões quantitativas, considerava-se que a escola escolhia as 

oficinas, que ela conhecia as necessidades da comunidade, que a escola poderia 

oferecer profissionais para atuarem na escola do próprio bairro, de maneira a 

considerar a oferta de oficinas conforme as necessidades apresentadas pela 

comunidade, o que seguia as diretrizes propostas pelo PME. Outro aspecto a ser 

considerado é que professores da própria rede local acabavam assumindo, consoante 

suas especialidades, algumas oficinas. 

Assim, delegou-se à coordenação do PME na escola a tarefa de selecionar e 

ter um cadastro reserva, para uma chamada de emergência. Quanto à 

qualificação/formação desses oficineiros, a própria gestão pedagógica na cidade se 

responsabilizava, pois 

[...] esse administrar não é só fazer a seleção, encaminhar [...] é capacitar. [...]. A gente 
usava o auditório aqui da Educação [Secretaria], convocava todos eles. Essa capacitação 
era no sentido de explicar o que era o PME, pontuar e refletir os aspectos didáticos e 
pedagógicos, pois nem sempre [o oficineiro] era um professor com Licenciatura, já que 
nem sempre o profissional do judô, da dança possuem Licenciaturas. [...], então, a gente 
pontuava as questões didático-pedagógicas. Essas capacitações eram dadas por 
professores, diretores, supervisores da própria rede e de outros locais. Outra questão é 
que, não somente a gente trazia os oficineiros, mas, também os gestores do PME na 
escola, junto aos coordenadores pedagógicos. Isso, acredito, provocava certa situação de 
respaldo, seriedade e comprometimento de todos, pelo menos era um dos objetivos 
(Gestora Pedagógica). 
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Verifica-se que, no primeiro momento, por conta do número de escolas 

participantes, a contratação dos oficineiros deu-se sem muitos entraves. Quando se 

preparou o processo de contratação para as 42 escolas, essa situação se apresentou 

mais complexa. Mesmo a escola tendo o respaldo para providenciar seus próprios 

oficineiros, muitas delas recorreram à gestão do PME na cidade, que já apresentava 

certa estrutura e organização desse processo. Muitas escolas operavam com quatro 

ou cinco oficinas, o que implicava um número alto de profissionais para uma 

determinada oficina. Conforme a Gestora Pedagógica, “[...] no ano em que foram 42 

colégios, foi um ano bem trabalhoso, conseguir [oficineiro] para os 42 colégios, com 4 

ou 5 atividades cada colégio”. 

Mesmo com esses percalços, a gestora afirmou que nenhuma escola e/ou 

oficina ficou sem oficineiro, pois se conseguiu criar um cadastro reserva e, quando 

havia baixa de algum monitor, logo era acionado outro. A gestora pôs em relevo 

aspectos positivos do macrocampo Acompanhamento Pedagógico, atribuídos ao 

engajamento dos oficineiros. Ela esclareceu que:  

A parte de acompanhamento pedagógico a gente tem orgulho de dizer que os nossos 
[oficineiros] ou eles são formados ou eles estão estudando o último ano de alguma 
Licenciatura. [...], eles já carregam uma bagagem, uma experiência, e eles sabem o porquê 
estão ali, qual o intuito [...], a gente percebe isso no cotidiano das práticas. (Gestora 
Pedagógica). 

Já se anunciou que, a partir de 2016, todas as escolas da cidade passaram a 

operar com o PME. Os critérios para adesão eram pontuados no documento Manual 

operacional de educação integral (BRASIL, 2014b). A seleção das escolas obedecia 

aos seguintes critérios: 

 
• Escolas contempladas com PDDE/Educação Integral nos anos anteriores; 

• Escolas [...] municipais [...] contempladas com o PDDE/Escola e que 
possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou finais, IDEB 
anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9 [...]; 

• Escolas com índice igual ou superior a 50% de estudantes participantes 
do Programa Bolsa Família. (BRASIL, 2014b, p. 17). 

 
A simples adesão e/ou seleção, por si só, não garantia o recebimento dos 

recursos, pois havia de observarem-se os critérios e os prazos estabelecidos pela 

Secretaria de Educação Básica (SEB). Entre os vários critérios, podiam ser 

observadas as figuras do Coordenador do PME na escola e a dos gestores: 

pedagógico e financeiro, no âmbito da Secretaria de Educação do município. No 

âmbito da escola, era preciso observar e priorizar a participação de estudantes 
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• [...] que apresentam defasagem idade/série; 

• [...] das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental [...]; 

• [...] das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental [...]; 

• [...] de anos/séries onde são detectados índices de evasão e/ou 
repetência; 

• [...] beneficiários do Programa Bolsa Família. (BRASIL, 2014b, p. 18). 
 

A formação das turmas seguia a normativa de 30 alunos, com exceção às 

oficinas de Acompanhamento Pedagógico que poderiam ser de 15 participantes. 

Outro aspecto fulcral no PME era a garantia de que os alunos participantes estivessem 

em atividades na escola por pelo menos sete horas diárias, o que caracterizava a 

escola de tempo integral. 

As práticas das oficinas, a priori, eram desenvolvidas pelos 

monitores/oficineiros, os quais exerciam papel de voluntários, selecionados pela 

gestão do PME na cidade e/ou pela escola participante. Para o exercício desse papel, 

o PME estabelecia “[...] preferencialmente, [...] estudantes universitários de formação 

específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou pessoas da comunidade 

com habilidades apropriadas [...]” (BRASIL, 2014b, p. 18-19).  

Até 2016, o PME operava em duas modalidades de financiamento: custeio e 

capital. Na modalidade custeio, a verba por turma/mês era transferida para “[...] 

ressarcimento com despesas de transporte e alimentação dos monitores [...]; 

aquisição dos materiais pedagógicos [...]; [...] aquisição de outros materiais e [...] 

contratação de serviços” (BRASIL, 2016b, n.p.). O repasse dos recursos era “[...] 

direcionado direto para a Associação de Pais e Mestres (APM). Cada colégio tem uma 

APM [...] com CNPJ, conta aberta em banco [...]. [...], se não comprovar que ela 

[escola] tem uma APM não recebe o dinheiro [...]” (Gestor Financeiro). 

Para 2016, os valores de custeio ficaram estabelecidos em três categorias: até 

500 alunos, 3 mil reais; de 501 a 1.000 alunos, 6 mil reais; e escolas com mais de 

1.000 alunos, 7 mil reais (BRASIL, 2014b). Como mecanismo de não engessamento 

das atividades, o PME previa possibilidade de remanejamento dos recursos “[...] entre 

ações de educação integral, respeitando as respectivas categorias econômicas de 

custeio e capital, desde que contribuam para o desenvolvimento do programa” 

(BRASIL, 2014b, p. 21). 

O PME também previa um aporte de recursos para custeio, destinados à 

“Aquisição de bens ou materiais [...] além de outros bens permanentes necessários 

ao desenvolvimento das atividades” (BRASIL, 2014b, p. 20). Conforme documento 



125 
 

oficial, os valores eram instituídos por número de alunos, variando entre um e três mil 

reais por escola. Em Santana de Parnaíba, os recursos de custeio foram importantes 

para reformas de quadras, adaptações de espaços para o desenvolvimento das 

atividades, aquisição de equipamentos de esportes, lutas, oficinas culturais, dentre 

outros equipamentos possíveis de aquisição com a verba.  

Para o Gestor Financeiro, a verba para custeio foi importante, pois a compra 

imediata de equipamentos esportivos fez o PME ganhar notoriedade e credibilidade. 

O Gestor afirmou que: 

A verba que chegou, só para o ano de 2014, era em média R$ 9.000,00 por escola. Esse 
dinheiro deu para fazer muitas coisas como reestruturação de espaços dentro da escola, 
reforma de quadras, compra de tatames e equipamentos para lutas. As escolas, não todas, 
mas em 2015, próximo de 30 colégios sofreram algum tipo de reforma, e todas tiveram 
verba para aquisição de materiais. Entre 2014 e primeiro semestre de 2016, a gente teve 
essa verba, que até chegava com certo atraso, mas no fim do ano era depositada nas 
contas da APM. Agora, isso não existe mais, pois até o recurso para custeio foi diminuído. 
(Gestor Financeiro). 

As verbas eram repassadas semestralmente, e a partir do segundo semestre 

de 2016, já em exercício o governo golpista, os recursos de capital deixaram de ser 

enviados para as escolas. A utilização das verbas, sempre de acordo as normativas 

do PME, poderiam ser empregadas para aquisição de materiais, transporte de alunos, 

quando fosse o caso de locomoção para eventos do programa, compra de ingressos 

para eventos, compra de equipamentos gerais que contemplassem as ações do 

programa (BRASIL, 2014b, p. 20). 

A decisão de gastos, consoante diretrizes do PME, era da comunidade escolar, 

com anuência e autorização da APM. Após as operações nas escolas (pagamentos 

de oficineiros, compras dos materiais etc.), cada unidade escolar confeccionava e 

encaminhava para gestão financeira do PME na cidade os documentos pertinentes 

aos gastos e aos pagamentos. Procedia-se o recebimento de 

[...] um relatório [...] de prestação de contas [...].  A gente vai in loco para verificar se 
realmente foi feito [o que consta no documento] [...]. A gente condensa essa prestação de 
contas e manda para Brasília o resumo de tudo que foi feito. Tudo baseado em extrato 
bancário e auditoria in loco, feita por nós [gestão financeira]. (Gestor Financeiro).  

Os recursos deviam ser executados a partir de um Plano de Trabalho, 

previamente estabelecido pela escola, cujas diretrizes são dadas pelo MEC, mas 

adaptadas a cada local, ou seja, a cada unidade escolar. A partir desse Plano, 

realizavam-se os pagamentos e as compras. O “[...] presidente da APM faz um 

relatório e encaminha para a Educação [Secretaria – gestão financeira] [...]”. Após 
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conferência e auditoria “[...] se aprovado, a gente manda para Brasília [MEC] só os 

valores, só o resumo. Tudo no sistema online” (Gestor Financeiro).  

Como o serviço voluntário38 não era remunerado, o PME recomendava que 

professores da própria escola não exercessem tal função, quando havia a implicatura 

de “[...] ressarcimento de despesas de transporte e alimentação com fundos do FNDE” 

(BRASIL, 2014b, p. 19). Como a cidade não se absteve em manter professor da 

própria rede nas funções de oficineiros, a Secretaria de Educação local arcou com as 

despesas de transporte e de alimentação desses educadores. Assim, os professores 

que exerciam atividades de oficineiros não eram ressarcidos (transporte e 

alimentação) pela verba do PME, mas pelo município. A verba repassada pelo PME, 

que seria utilizada para o ressarcimento de alimentação e de transporte, como a 

escola não deixava de recebê-lo, “[...] neste caso, os valores eram convertidos para 

aquisição de material [...]” (Gestor Financeiro). 

Como se verifica, a implementação e a operação do PME apresentavam uma 

dinâmica bastante complexa. De pronto, a resistência por parte do corpo diretivo das 

escolas. Em seguida, as relações nem sempre cordiais entre oficineiros e professores. 

As questões de estruturas, gerenciamento, atividades e outros aspectos afins 

pautavam o cenário desafiador que impunha a urgente e necessária postura para 

tomadas de decisão, engajamento e firmeza na proposta de se fazer efetivar o PME 

na cidade. Como já referido, buscar o diálogo e conhecer outras experiências foram 

algumas das possibilidades encontradas pela gestão do PME na cidade. Após 

consulta ao MEC, a gestão desembarcou na cidade de Araras, e ali iniciou importante 

parceria que iria moldar novas perspectivas. 

4.2 Aprendendo a fazer: o que Araras tinha a ensinar 

Esta seção trata de identificar e refletir o que a cidade de Araras tinha a 

oferecer, e como sua experiência ajudou a estruturar e moldar o PME em Santana de 

Parnaíba.  

 
38 Conforme o art. 4º, § 5º, da Resolução FNDE No 21, de 22 de junho de 2012, as atividades 
monitores/oficineiros que atuam no PME “[...] serão consideradas de natureza voluntária, na forma 
definida na Lei nº 9.608, de 1998” (BRASIL, 2012, n.p.). A referida Lei preconiza, em seu Art. 3º,  que 
o exercício do voluntário deve ter firmado termo entre as partes interessadas e: “O prestador de serviço 
voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das 
atividades [...]” (BRASIL, 1998, n.p.). 
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Durante a entrevista com os gestores do PME parnaibano, surgiram algumas 

informações que revelaram aspectos de resistência por parte de diretores/as das 

escolas selecionadas, para o primeiro momento de implementação do PME na cidade. 

Parte dessa resistência é vencida, diz-se “parte”, pois, quando do início das atividades 

nas escolas, também houve resistências por parte dos professores da escola, o que 

se infere que o primeiro grupo, pelo seu status, pode ter interferido na aceitação do 

PME, no contexto da escola, particularmente no corpo de professores. 

A resistência, a priori, pode ser identificada a partir de alguns fatores como 

reestrutura dos tempos e dos espaços escolares, corpo de profissionais (gestão, 

docência e demais colaboradores), presença de maior quantidade de alunos durante 

todo o dia, reestruturação do currículo, dentre outros aspectos que impactam as 

operações da escola. Pode-se dizer que a resistência fora tão pujante que “[...] 

tínhamos escolas que não queriam o programa, queriam devolver o recurso [...]. 

Algumas não queriam, o dinheiro já estava captado, já estava tudo prontinho”39 

(Gestor Financeiro). 

A fim de tentar entender como ocorre essa dinâmica de troca de experiências, 

apesar de o lócus da pesquisa estabelecido seja Santana de Parnaíba, entendeu-se 

pertinente, também, ir até Araras e lá conhecer um pouco dessa história e o que se 

tinha a oferecer. Após diálogos com a professora orientadora, procedeu-se os 

primeiros contatos40, com o antigo gestor, pessoa que havia sido indicada pelos 

gestores de Santana de Parnaíba. O antigo gestor prontamente respondeu (Anexo E) 

ao e-mail-convite (Apêndice N) não apenas se colocando à disposição, mas, também, 

como intermediador para que outras duas pessoas, que haviam participado da gestão, 

estivessem presentes ao encontro. Por questões de agendas, apenas o gestor do 

PME na cidade fora ouvido, o qual passa a ser identificado como Professor Entusiasta. 

A opção em se nomear o gestor como Professor Entusiasta deu-se pelas 

qualidades que nele se verificaram. Trata-se de um profissional que demonstrava uma 

dedicação engajada, intensa e empolgante na feitura das ações. Seu atuar 

expressava admiração e provocava no outro a certeza de que se deveriam enfrentar 

 
39 Em Santana de Parnaíba, o processo de adesão das escolas ocorre de maneira inversa ao proposto 
pelo PME. Essa adesão, a priori, deveria ter sido realizada pela escola e, posteriormente, chancelada 
pela Secretaria de Educação (BRASIL, 2014b). 

40 O primeiro contato foi realizado por e-mail, seguido de aceite e demais providências, conforme estrato 
de e-mail (Anexo N). 
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as adversidades, próprias da vida social e institucional, para se fazer avançar em 

propósitos, em particular no âmbito da formação do sujeito. 

Alguns aspectos que podem ser considerados e que, por inferência, podem ter 

contribuído para o andamento do PME em Santana de Parnaíba, são verificados nas 

suas falas, nos resultados de um trabalho executado com esmero e dedicação, 

refletidos não apenas nos indicadores educacionais, mas nos processos de 

participação, nas ações e no envolvimento dos participantes: da escola, da 

comunidade e dos parceiros envolvidos. 

O Professor Entusiasta é professor de Biologia nas redes estadual e municipal. 

No momento da entrevista (julho de 2018), que ocorreu na escola na qual exercia a 

função de vice-diretor, estava em sala, na rede municipal; e designado para a função 

de vice-diretor, na rede estadual. No ano de 2009, como professor do Estado, atuava 

como professor-coordenador em uma Escola de Tempo Integral (ETI), bem como 

exercia funções burocráticas na Secretaria de Educação Municipal, quando fora 

designado para a função de Diretor de Educação Integral da cidade. Sua chegada ao 

PME, apesar do desafio do novo e da experiência acumulada, causou espanto, pois 

era 

[...] tudo muito novo, o que que a gente ia fazer? O que eles queriam? Todo mundo ficou 
meio assustado, com essa verba toda que está chegando [...]. Então, eu já vim com 
algumas ideias [...]. Comecei a desenhar o programa, na verdade, como seria em Araras. 
Comecei a ler o manual [...], tinha um leque de oportunidades para aquisição de materiais, 
tudo muito acessível [...]. Eu comecei a entender como essa verba deveria ser aplicada 
[...], como os diretores poderiam gerenciar isso. (Professor Entusiasta). 

Apesar da expertise acumulada, verifica-se uma postura de se buscar refletir a 

proposta e o seu funcionamento, ou seja, compreender e dominar os aspectos e as 

diretrizes do PME para dar prosseguimento a sua operacionalidade. Essa apropriação 

não se faz isolada, mas requer envolvimento de outros sujeitos interessados no 

processo, ou seja, o envolvimento do corpo diretivo das escolas, já que todas as 

unidades escolares foram contempladas. Para isso,  

[...] comecei a estudar a proposta. E, sem assustar, fiz reuniões com os diretores [...], 
coordenadores, professores. Comecei a explicar como seria, qual era a proposta, como 
estava desenhado na documentação do PME e como queríamos concretizar isso em 
Araras. Foram muitos encontros, muitos diálogos, muitas reflexões para que todos 
pudessem conhecer e entender o programa. (Professor Entusiasta). 

A cidade já operava uma proposta embrionária de educação integral. Mantinha 

algumas ações pedagógicas que dialogavam com essa modalidade educativa. Assim, 
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reuniram-se professores de teatro, de dança, de música para uma grande 

apresentação do programa, aos alunos e aos pais.  

[...] nós colocamos mais de 5 mil pessoas dentro de um clube que tem aqui [...]. Foi feito 
um festival cultural com teatro, música, dança, recital [...]. Nós falamos: – Os filhos de 
vocês vão aprender dez vezes mais do que vocês estão vendo aqui hoje, porque eles vão 
ter aulas, de teatro, dança, judô, capoeira, artesanato, horta e muitas outras atividades 
[...]. Eles poderão frequentar até seis atividades diferentes, todos os dias [...]. (Professor 
Entusiasta).     

Essa apresentação foi estratégia que serviu de intenção e expectativa para 

alunos e pais conhecerem a novidade, o que a escola estava preparando para seu 

alunado, o que o PME, que acabara de chegar, tinha como proposta de educação, 

uma educação integral que tinha como foco um sujeito integral.  

Para isso, buscou-se conhecer o PME, suas estratégias, seus ideais e seus 

potenciais educativos. Considerou-se, ainda, a necessidade do diálogo, do 

reconhecimento e do emprego do que já se fazia, do que já estava em andamento, 

valorando a expertise adquirida, sem deixar de agregar novos elementos de 

possibilidades para se avançar. O cuidado no trato da coisa pública, com os sujeitos 

imediatos, dá um tom de envolvimento, pertencimento e partilha.  

Então, primeira coisa: ganhamos os diretores, os professores, a escola. Depois, 
chamamos os pais. Apresentamos a eles que o PME tinha uma proposta de aumentar o 
tempo de permanência de seus filhos na escola, mas, mais que isso, que esse tempo não 
seria um tempo vazio, não seria um tempo de promessas vazias, em que seus filhos nada 
fizessem no ambiente escolar, mas um tempo em que seria preenchido com atividades 
lúdicas, com aprendizagens que dariam aos seus filhos melhores condições de eles serem 
melhores, na escola, na casa, no bairro, melhores para eles mesmos.  (Professor 
Entusiasta). 

A empreitada de anunciar aos pais uma educação integral aos seus filhos, 

requer, mais do que teoria, uma práxis concreta que possibilita a efetividade das 

ações. Como isso se dava? Para o gestor, não bastava treinar o aluno para uma 

apresentação, em determinada data comemorativa. “Porque, todo mundo quer 

mostrar, [mas], na verdade, é o aluno estar apto sempre, sem criar tensões, sem criar 

medos, fazer com que esse aluno seja meio que protagonista de si mesmo” (Professor 

Entusiasta).  

Para o gestor, a concepção de educação integral perpassa pela própria escola 

que deve se ver, se reconhecer e atuar como espaço integral. Para isso, ele reclamou 

que professores e oficineiros devem atuar em consonância para a concretude da 

educação integral. Para exemplificar essa tônica, o gestor pontuou a prática da 

capoeira e afirmou que “[...] mais que a dança pela dança, ela trabalha coordenação 
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motora, valores, ética, cuidado com o colega, com o grupo, respeito, disciplina, ela 

possibilita o aluno conhecer seus limites, seu corpo, isso, também, é ação de 

educação integral” (Professor Entusiasta). 

Essa compreensão da integralidade é reclamada nas relações entre os sujeitos, 

que devem fazer acontecer as práticas escolares, quer sejam elas do currículo regular, 

quer sejam das atividades que compõem o currículo do PME. Essa concepção implica 

valorar e considerar os saberes que circundam o cotidiano dos sujeitos, suas 

experiências individuais e coletivas, suas criatividades. Nesse diapasão, há de 

criarem-se ambientes nos quais as pessoas possam dialogar, rever posicionamentos, 

interagir, (re)posicionar-se, de maneira que se estabeleça um clima de harmonia. 

Em Araras, essa possibilidade estruturou-se a partir do próprio reconhecimento, 

aceitação e operacionalidade da proposta de educação integral, contida no PME. Para 

o Professor Entusiasta, não eram duas escolas funcionando no mesmo prédio e 

horário, bem como não eram dois tipos de alunos: regular e contraturno. “A escola se 

tornou integral para o aluno integral. O aluno da manhã é o mesmo aluno da tarde. 

Então, eu quero que [se opere nessa] concepção. [...], eu quero os dois professores 

trabalhando juntos. Isso nós conseguimos fazer” (Professor Entusiasta). 

Esse cuidado para com os sujeitos, com a garantia de concretizar-se a 

educação integral não está isento de conflitos, mas, a partir deles, pode-se vislumbrar 

elementos de conhecimentos que possibilitem as pessoas refletirem suas práticas, os 

porquês de se fazer o que deve ser feito. Um exemplo dessa práxis pode ser inferido 

quando se verifica que 

[...] tinha aulas de teatro, a [oficineira] ia até a professora de português, propunha uma 
atividade teatral e a convidava para trabalhar junto. Isso gerava uma parceria, uma relação 
harmoniosa, percebida inclusive pelos próprios alunos. Então, os alunos iam para a 
biblioteca, pegavam e liam o livro. Iam para a sala de informática, lá pesquisavam sobre a 
obra, autor, personagens, enredo, história [...]. Isso envolvia não apenas a professora da 
oficina de teatro, mas a professora de português, que explorava essas questões na sua 
aula regular. Ainda, colocava no bojo o professor de dança e expressão corporal [...]. Sem 
contar que o aluno ia para as redes sociais com um viés educativo, pesquisar. Então, tinha 
toda uma história, uma cultura por trás das oficinas, e isso em todas as escolas, a gente 
fez isso. (Professor Entusiasta).   

A passagem do aluno pela escola, que deveria operar mecanismos de 

transformação do sujeito aprendente, envolvendo-o nas mais variadas áreas do 

conhecimento, promovendo sua formação integral por meios de várias práxis 

transformadoras com as percebidas nas falas do Professor Entusiasta, em muitas 

situações é negligenciada. Essa negligência pode resultar em abandono dos bancos 
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escolares, atrasos nos processos de aprendizagem e do próprio desenvolvimento 

humano, muitas vezes ajudando a empurrar o aluno para as margens da sociedade. 

As falas do Professor Entusiasta, que diz haver uma história e uma cultura que 

permeiam as práticas das oficinas, dialogam com a concretude vivenciada no 

cotidiano social dos alunos e da sua permanência na escola. 

Essas histórias e culturas, tão presentes na vida das pessoas, se reverberam 

de todos os modos e situações, e estão presentes na vida diária dos sujeitos da 

escola, promovendo: espanto, resignação, acomodação e, também, indignação diante 

do que se apresenta. Quando há indignação, por parte do educador que está diante 

de situação de negação, não resta alternativa a não ser se debruçar diante dos fatos 

e neles atuar de maneira a alterar o cenário, modificar a história.  

A esse exemplo, pontuam-se dois casos de alunos, compartilhados pelas 

oficineiras em Santana de Parnaíba, com sérios problemas de aprendizagem, mas 

que avançaram ao longo da realização das oficinas. Um dos casos trata-se de um 

aluno de 15 anos, ainda no 6º ano, que não sabia ler. A Oficineira Introspectiva disse:  

Quando assumi a oficina de Acompanhamento Pedagógico, veio um aluno do 6º ano, com 
15 anos, que não sabia ler. Achei aquilo muito estranho, pois a defasagem era muito alta. 
Quando eu comecei a desenvolver as atividades, chegava perto dele, mas ele se 
esquivava. Fui conversar com a coordenação, que me pediu para falar com a professora 
dele. Aí, fiquei sabendo que ele tinha um histórico bastante complicado. Mas, eu tinha 
consciência de que aquela situação não poderia ficar assim. Eu me perguntava: – como 
que um aluno vem para minha oficina, com todo aquele descaso, atraso enorme de leitura 
e eu não vou fazer nada? Então, chamei o aluno, comecei a falar com ele, fui devagar para 
não constranger ainda mais, quando ele disse: – não sei ler. Vi que os olhos do garoto se 
encheram de lágrimas. Ele nem olhava para mim, ficava com a cabeça abaixada o tempo 
todo. Peguei o caderno dele. Ele tinha uma letra bonita, mas tudo era cópia. Ele só copiava 
o que estava no quadro. Nem o nome dele ele conseguia escrever, tinha enorme 
dificuldade para escrever uma palavra, era só cópia. Então, comecei a fazer um trabalho 
muito particular com ele. Era quase aula particular, durante os 6º e 7º anos. Nesse período, 
o garoto havia avançado bastante. Conseguia ler textos curtos, explicar oralmente o que 
havia entendido. Já chegando no segundo semestre do 7º ano, eu provocava ele para 
fazer resumos curtos de textos que eu deixava com ele. Ele fazia, depois vinha todo 
sorridente pedindo para eu ler. Foi muito gratificante isso. (Oficineira Introspectiva). 

Outro caso que se apresentou nas falas das oficineiras, em Santana de 

Parnaíba, dá conta de um aluno de 13 anos, no 4º ano, cuja negação havia tomado 

conta dele. A Oficineira dos Cabelos Escorridos, que atuou durante três anos com 

esse aluno, nas oficinas de Acompanhamento Pedagógico e Jogos lúdicos, 

esclareceu que, no início das atividades, esse aluno dizia que entraria para a 

criminalidade, e que, por isso, não se fazia necessário ler e escrever.  

Também, a Oficineira Introspectiva, que deu aulas para esse aluno, no 5º ano, 

disse que as falas do garoto eram falas de negação, de esvaimento, de desalento 
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sobre si mesmo, consequentemente acerca da sua vida: atual e futura. Tais falas, que 

aparentemente estavam cristalizadas, eram, conforme os relatos, frutos, também, de 

relações familiares conturbadas, o que pode confirmar as atitudes desse aluno, quanto 

a sua própria contradição de ser sujeito, de participar das ações em sociedade as 

quais lhe dariam condições de vir a ser. A oficineira relatou: 

Eu tive um aluno de 13 anos, ainda no 4º ano, que falava para mim: – eu vou parar de 
estudar, eu vou ser bandido, que é a única coisa que vai prestar. Eu dialogava muito com 
ele, questionava dele as razões dessas falas. Conversava para provocar mudança na 
direção dessas posições, que pareciam tão fortes na fala dele. Mas, ele insistia nisso. 
Dizia: – é o que minha mãe fala. (Oficineira Introspectiva). 

O mesmo aluno frequentou as oficinas da Oficineira dos Cabelos Escorridos. 

“Esse menino foi meu aluno durante 3 anos. No começo ele falava isso mesmo. Dizia: 

– eu vou ser bandido, ladrão não precisa estudar, não precisa ler e escrever” 

(Oficineira dos Cabelos Escorridos). 

A partir de uma proposta de trabalho engajado, pautada na reciprocidade e na 

perspectiva de se fazer alterar o cenário que se apresentava, a Oficineira contou: 

Eu trabalhava leitura com diálogo. Esse aluno nunca queria ler, até que um dia, já no final 
do 6º ano, ele se aventurou e leu. Chegou um momento da leitura, esse aluno começou a 
chorar. Eu perguntei: – o que aconteceu? Ele falou: – mataram o padre professora, não 
podiam ter matado o padre. Daí eu falei: – era o que eu queria, que você sentisse o que 
você está lendo. Ele sentiu a leitura. Depois disso, todos os livros trabalhados, ele sempre 
queria participar, sempre lia e vinha contar a história. Até quando estive nas oficinas do 
colégio dele, foi muito notório o avanço desse aluno. (Oficineira Introspectiva). 

  A prática desenvolvida pela oficineira, para além das questões de respeito e 

de empatia pelo outro, pode ser considerada ação permeada de demandas sociais, 

que considera o sujeito como ser integral. As ações parecem firmar propósitos que se 

assentam em uma pedagogia que fomenta e realiza uma práxis educativa desde a 

concepção de um processo de formação humana, podendo-se inferir que são práxis 

de uma verdadeira Pedagogia Social (SILVA; SOUZA NETO; MOURA, 2011). Essas 

ações provocam a inserção crítica dos participantes na realidade de seus contextos 

históricos e sociais e podem ajudar na desconstrução daquilo que se apresenta 

naturalizado.  

O desenvolvimento de práxis educativas transformadoras, como elementos de 

construção de cidadania e de democratização do espaço educativo, pode provocar 

desequilíbrio da perspectiva negativa de futuro, apresentada pelos alunos, e até 

mesmo vivenciada em seus contextos familiares e sociais. Esse modo de ver, de 

perceber e de atuar com o aluno em sala de aula, é algo que, também, pode ter sido 
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apreendido nas visitas e nas oficinas de formação, pela convivência e pela troca de 

experiências, pelas quais passaram os oficineiros de Santana de Parnaíba, na cidade 

de Araras.  

A partir das falas do Professor Entusiasta, verifica-se que a concepção de 

educação integral proposta pelo PME foi buscada e praticada nas ações 

desenvolvidas em Araras. Como afirma o professor, 

[...] é você mostrar para o aluno que ele é integral [...], é trabalhar com o aluno suas 
potencialidades, mostrar para ele que há outras formas de se ler o mundo, de estar no 
mundo e de viver esse mundo. Aqui, fizemos muitas parcerias [...], levamos os alunos para 
as praças, para cinemas, teatros [...], logo depois eram realizadas rodas de conversa sobre 
o que eles tinham vivenciado. A gente provocava o oficineiro para que essas questões 
estivessem nas suas práticas. [...]. Mas, algo que a gente percebia e que foi muito 
desafiador, era a relação familiar. A gente queria contemplar a educação integral com a 
família, pois a gente percebia que muitos problemas que chegavam na escola, tinha a ver 
com situações conflituosas na casa do aluno, no seio da família dele [...]. Algumas 
estratégias que utilizamos foi trazer os pais para dentro da escola, promover debates sobre 
assuntos específicos, [...], nos casos em que a gente percebia certa omissão, a gente ia 
até na casa, acionava o Conselho Tutelar, a Assistência Social, para ver em que eles 
podiam auxiliar, e para ajudar essas famílias [...]. A educação integral nunca para e nunca 
vai estar completa. Ela muda, as pessoas mudam, a sociedade muda e temos que 
acompanhar as mudanças (Professor Entusiasta). 

Nas falas do Professor Entusiasta se sobressaem necessidades urgentes de 

aproximar escola e família, técnica que pode viabilizar elementos de garantia ao direito 

à educação de qualidade social. A práxis de aproximação da escola com a família 

propicia ao aluno, independentemente de sua condição socioeconômica e cultural, 

melhores condições de aprendizagem, de proteção social e de uma formação integral. 

Envolver a família no processo educativo também é ação educativa que apresenta 

valor simbólico e pedagógico porque possibilita uma educação não apenas do aluno, 

mas, e fulcral, de sua família o que impacta e ajuda a transformar a própria escola. 

As afirmações anteriores coadunam-se ao que se verificou em pesquisa sobre 

a interação entre escola e família, desenvolvida entre 2010-2012, quando se 

pesquisou as ações pedagógicas desenvolvidas por professores de um programa de 

Pedagogia Comunitária. Na pesquisa, verificou-se que a interação entre essas duas 

instituições é práxis que possibilita o envolvimento da família, por isso provoca 

[...] impacto no cerne da família, da comunidade e da própria escola. 
Enfraquece possíveis negligências, como abandono, exploração de diversas 
naturezas, violências físicas ou psicológicas, dentre outros aspectos. É uma 
práxis que incorpora os Direitos Humanos Fundamentais, porque visa um 
atendimento e uma formação integradora e integrada para a cidadania. Ao se 
focar a relação com a família, que é corresponsável pela formação do 
filho/aluno, atende não apenas a criança, mas também a essa família, que 
tenderá a desenvolver-se numa harmonia familiar e social. (SOARES, 2012, 
p. 148). 
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Outro aspecto que Araras apresenta como mecanismo e que ajuda a sustentar 

a concretude do PME é a proposta da educação integral que deve fazer-se presente 

no PPP da escola, conforme Portaria de criação do programa, bem como em outros 

documentos que apresentam as suas diretrizes (BRASIL, 2007a, 2013). Em Araras, 

quando da renovação do PPP, a gestão incluiu “[...] o Mais Educação e as suas 

diretrizes de educação integral. Também no Estatuto do Magistério da cidade e no 

Conselho Municipal de Educação está presente a educação integral” (Professor 

Entusiasta). 

Ainda no contexto do PPP, verifica-se uma preocupação com os oficineiros. 

Esse cuidado vem da experiência das relações, nem sempre cordiais, entre oficineiros 

e professores, verificadas em Santana de Parnaíba e presentes em Araras. Como 

afirmou o Gestor, 

[...] na verdade, o oficineiro era um alvo [...], que se você não tomasse cuidado ele era 
excluído da escola, pelos professores. Na cabeça do professor, o professor tem que ter 
diploma. [Portanto], o monitor era tratado como professor, eu sempre tratei isso nas 
reuniões de HTPC [...]. Se você olhar o PPP das escolas [...], os oficineiros eram tratados 
como professores-oficineiros [...]. Então, você dava uma certa importância, uma certa não, 
muita importância do que eles estavam fazendo ali. Porque, [esse profissional], naquele 
tempo, era a fama da escola. Ele [era] o diferencial na educação integral do aluno. [...], no 
PPP o professor-oficineiro estava presente, ele era tratado como professor. Os mesmos 
direitos, digo assim, sociais e funcionais, dentro da escola, ele tinha. Eles não tinham os 
direitos empregatícios, mas eles tinham os direitos sociais [...] [estar nos mesmos 
ambientes da escola que os demais professores], ter a caderneta deles, de levar [o aluno] 
para passear, de participar das reuniões, de ter a formação dele [...]. [...] tive oficineiros 
que eu levava para outros lugares, para dar formação, para ele falar como eram as 
oficinas, como funcionava, quais eram as estratégias que ele utilizava nas oficinas. 
(Professor Entusiasta). 

A experiência de Araras, pode-se afirmar, também acabou por servir de 

exemplo, quando se verifica alguns aspectos de convivência possíveis entre os 

profissionais. O próprio gestor do PME em Araras, junto a outros profissionais, foi até 

Santana de Parnaíba para desenvolver treinamentos. Como afirmam os gestores 

parnaibanos, “[...] a gente fez uma parceria com Araras [de onde] veio uma equipe 

experiente para fazer a capacitação [...] (Gestor Financeiro).  

Nós fizemos capacitação com os nossos diretores, com os [vice-diretores] e com os 
nossos oficineiros [...]. Essa capacitação era de prestação de contas, de como gerir e 
prestar contas das verbas, como desenvolver as práticas pedagógicas e as oficinas, como 
você desenvolver uma oficina que leve o aluno a se envolver e a se desenvolver melhor 
[...]. (Gestora Pedagógica). 

O Gestor Financeiro afirmou que as experiências trazidas pelo PME de Araras 

eram postas e dialogadas em uma espécie de discussão, diálogo e reflexão de casos 

concretos, que propiciavam uma verdadeira formação. “Isso motivou muito a melhorar 
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o dia a dia [...], o oficineiro aprendia aqui [Secretaria, momento formativo], ia para o 

colégio e aplicava, claro contextualizava sua prática ao local, ao público que ele tinha” 

(Gestor Financeiro). 

Os próprios oficineiros sentiam-se privilegiados com essa postura de 

valorização de sua formação e de suas práticas. Eles reconheciam os esforços 

empreendidos para que se realizasse uma formação que lhes desse subsídios para 

sua prática cotidiana. Inclusive, eles mesmos acabavam servindo de multiplicadores 

para os novatos, pois, além de terem participado desses processos formativos, 

carregavam uma experiência que não podia ser ignorada. Como afirmou uma 

oficineira: 

A experiência em Araras, as várias pausas para formação aqui, depois fomos a Campinas 
também, essas experiências foram muito ricas para o grupo de oficineiros. Olha, 2014, 
2015, 2016 em todos esses anos, nós íamos para a sala, fazíamos visitas, tinha espaço 
de discutir, refletir. Tinha gente de fora, coordenadores de outros programas em outras 
cidades que vieram falar com a gente. Até gente de Brasília veio aqui falar com os 
oficineiros. Então, tive um norte, e possibilitou uma espécie de rede entre nós oficineiros, 
para troca de ideias. (Oficineira dos Cabelos Escorridos). 

A preocupação com a formação dos oficineiros pode impulsionar a pesquisa 

acerca dos processos de atuação desses profissionais. A busca pelo conhecimento 

pode servir de matiz para enriquecer o fazer educativo, para se fazer alterar as 

relações de convívio entre as pessoas. Como afirmou outra oficineira, 

[...] foram momentos muito ricos. A gente ia para as oficinas com muito material, muita 
coisa que dava condições de desenvolver um trabalho mais focado. Com isso, foi possível 
até não dar muita atenção à falta de apoio dos professores e até da gestão escolar, porque 
a gente sabia o que tinha que ser feito. (Oficineira Introspectiva). 

O engajamento da gestão para concretização das ações, a mediação dos 

conflitos e a efetividade do PME foram pontos que devem ser vistos como elementos 

de rupturas. Tanto em Araras como em Santana de Parnaíba, a chegada do PME 

provocou desconforto nos sujeitos da escola: direção, professores, pessoal de apoio 

e no público-alvo do programa: o corpo discente. O entendimento da proposta do 

PME, a predisposição para conhecer o novo e o engajamento dos sujeitos são pontos 

que não devem ser desconsiderados. Para isso, em Santana de Parnaíba, optou-se 

em tratar o PME dentro das possibilidades apresentadas, com esmero, adaptações 

próprias para o local, com o devido cuidado que devem ser tratadas as questões 

educativas. Verificam-se essas questões quando a Gestora Pedagógica afirmou que 

[...] nós tínhamos as nossas formações [...]. [...], a gente [fazia] quatro reuniões anuais, 
afora as formações, que eram pagas, que eu ia lá e buscava autorização junto ao 
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Secretário [de educação] [...]. O Secretário falava: – não, vamos fazer as formações, 
vamos dar do bom e do melhor para eles. Então, existe esse cuidado. (Gestora 
Pedagógica). 

Verifica-se que a construção do PME em Santana de Parnaíba, à guisa de 

romper barreiras e para se concretizar o programa na cidade, não se deteve no círculo 

vicioso de acomodação, mas se fez avançar para além de seu território, o que lhe 

rendeu perspectivas positivas, já que conseguiu ampliar o PME para todo o Ensino 

Fundamental de sua rede escolar. A relação recíproca de trocas com Araras e outros 

municípios permitiu ao corpo de profissionais envolvidos uma ampla leitura, reflexão 

e posicionamento do que e como deveria ser o PME na cidade. Araras apresentou-se 

como polo irradiador de implementação e concretude do PME e, mais do que isso, 

proporcionou à Santana de Parnaíba elementos que auxiliaram a cidade a 

desenvolver seu próprio programa. 

Alguns dos resultados dessa empreitada podem ser verificados 

quantitativamente, como apontam dados do IDEB, apresentados anteriormente, mas, 

e primordialmente, nos aspectos qualitativos. Dentre os mais variados exemplos, 

pontua-se um que fez do PME, em Santana de Parnaíba, um “[...] projeto que ajuda a 

trabalhar o comportamento das crianças, possibilita uma ampla e variada gama de 

atividades que auxiliam no desenvolvimento do aluno, não apenas na escola, mas na 

vida familiar e social” (Coordenadora da Escola do Bairro). 

Outro exemplo de avanço qualitativo pode ser pontuado quando a 

Coordenadora da Escola do Bairro explorou o caso de um garoto que teve um histórico 

familiar bastante complicado. Com a mãe e o pai ausentes, o aluno vivia com a avó, 

que tinha outros netos sob sua responsabilidade. Por conta dessa complexidade, o 

menino apresentava comportamento bastante “[...] indisciplinado. Era uma forma que 

ele achava de chamar a atenção. [...]. Era um pedido de socorro” (Coordenadora da 

Escola do Bairro). 

Como o PME operou no caso desse garoto? Nem sempre o professor consegue 

se deter em um aluno específico, já que sua ação em sala apresenta demanda 

bastante alta. Então, entrou em ação a oficineira de Karatê, que acolheu o aluno e 

passou a realizar um trabalho mais minucioso. Como houve empatia recíproca entre 

aluno e oficineira, a profissional aproveitou para explorar as potencialidades dele na 

luta, bem como a realizar um trabalho mais humanizador. “No começo teve uma 

resistência por parte da avó. Ela ficou com medo, porque ele era muito indisciplinado. 
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Ela falou: – esse menino vai ficar mais violento, vai querer bater nos outros, em casa. 

Não vou conseguir controlar [...], eu não vou deixar” (Oficineira da Garagem). 

Como o garoto queria participar da oficina, a oficineira o chamou e iniciou uma 

série de diálogos, explicando a teoria, os princípios e as razões da luta. Após várias 

ações para conscientizar esse aluno, novamente partiu-se para convencer a avó, que 

acabou cedendo. Já praticando a oficina, o aluno continuava a apresentar problemas.  

[ele] sumia [...] quando voltava para casa, a avó perguntava: – onde você estava? Ele 
respondia: – você não é a minha mãe. A avó vinha e conversava comigo, explicando como 
ele estava, que continuava indisciplinado. Daí, eu falava com ele, questionava onde ele 
estava [...], orientava quanto as questões de comportamento em casa, para dar atenção, 
dialogar com a avó. Colocava para ele que a vó era a cuidadora e responsável por ele, 
que como se fosse sua mãe [...], também colocava para ele que se o comportamento 
continuasse daquele jeito que eu o tiraria do Karatê. [...], com o tempo esse 
comportamento foi se alterando, até chegar ao ponto de a avó vir aqui, várias vezes, tentar 
entender o que estava sendo feito, pois o seu neto estava muito mudado, era outro garoto. 
(Oficineira da Garagem). 

Verifica-se que a Oficineira da Garagem é uma profissional bastante engajada 

quanto às questões de comportamento e de relações humanas do sujeito. O olhar 

mais atento e cuidador foram importantes para a alteração do próprio aluno, que saiu 

de um estado de descrédito para uma situação menos conflituosa consigo mesmo e 

com aqueles que estavam ao seu redor. Esse processo transformador, que só pode 

operar no campo qualitativo da educação, pode ser entendido como próprio de uma 

educação integral, cuja finalidade é a formação ontológica do homem.  

Pelo caráter que seu esporte apresenta, a oficineira conseguiu articular de 

maneira muito bem posicionada os fatores práticos de sua oficina com aspectos e 

dimensões do desenvolvimento do sujeito, tais como: motricidade, cognitivo, físico, 

relacional, afetividade, psíquico, dentre outros aspectos da formação integral. Os 

resultados apareceram no decurso de quatro anos de trabalho, o que indica que 

educação é processo que ocorre ao longo da vida da pessoa, por isso não podendo 

ser negligenciada. 

Como resultado, após a oficineira lhe oportunizar a participação em 

campeonatos, o aluno se sagrou campeão em uma competição municipal. A 

profissional afirmou: “[o discente] é um aluno em quem eu vejo futuro [...]. Este ano eu 

cadastrei ele na Federação Paulista [...], ele vai competir fora [...]” (Oficineira da 

Garagem). A consequência desse engajamento e da confiança no outro resultou em 

mudança de postura e comportamento do aluno. Pode-se afirmar que redundou, 

ainda, no ressignificar de suas ações, de seu comportamento diante das agruras 
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apesentadas e impostas pela sua vida familiar e social, por vezes alimentadas pela 

escola. Todavia, possivelmente, o feito mais qualitativo desse processo sejam as 

ações de ressignificação que operaram na sua subjetividade, contribuindo para que 

ele pudesse conhecer a si mesmo, na qualidade de sujeito. 

O encontro entre Santana de Parnaíba e Araras não pode deixar de ser 

analisado senão, e a partir do conhecimento, que coloca em destaque alguns 

elementos que devem pautar a educação. Ao procurar auxílio para se tentar romper 

os obstáculos apresentados, a gestão do PME em Santana de Parnaíba não se fechou 

em si mesma, mas saiu em busca de encontrar formas para se fazer avançar o PME 

na cidade. Essa busca de superação do desconhecido, que pode possibilitar o avanço 

das relações, é forma de tratar o conhecimento como mecanismo de compreender o 

mundo, de proteção e de melhora da vida.  

A busca em Araras pode ser entendida como conhecimento que é “[...] 

elaborado para permitir a compreensão, obter o domínio do mundo natural e subsidiar 

a criação de formas de subsistência, protegendo e melhorando a vida” (PONCE; 

ARAÚJO, 2019, p. 156). Esses aspectos de compreensão, de domínio e de melhora 

da vida são próprios dos homens que “[...] têm uma tendência “espontânea” a buscar 

compreender o que é o mundo circundante [...]”, e que buscam a prática do 

conhecimento enquanto “[...] atividade original que se confunde com o impulso da 

vida” (SEVERINO, 2012, p. 19, grifo do autor). 

Por outro prisma, pode-se afirmar que a recepção dada pelo anfitrião se 

contextualiza no cuidado do zelo pela coisa pública, em específico, pelo se fazer 

avançar o PME além das fronteiras de sua cidade. Ao recepcionar, abrir sua casa, 

expor as tensões, mas também as possibilidades de se realizar uma política de 

educação integral, Araras acabou por viabilizar referências de boas políticas de 

formação, demonstrou atenção integral aos sujeitos do processo educativo e 

contribuiu para que outros sujeitos pudessem ser alcançados pela educação integral. 

Para Ponce e Araújo (2019), cuidado implica a promoção  

[...] do diálogo e da participação com vista à inclusão de demandas sociais 
alijadas do currículo escolar, alçadas ao debate a partir daqueles que foram 
historicamente excluídos. É buscar democratizar as relações sociais 
presentes na escola e cultivar a solidariedade entre os diferentes. É processo 
de busca de justiça curricular. (PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1063). 

Conhecimento e cuidado estão presentes nessa relação de trocas de 

experiências, não apenas pelos deslocamentos e encontros, mas se apresentam na 
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concretude dos feitos, das ações e da partilha. Para o gestor de Araras, a 

recomendação do MEC à Santana de Parnaíba e a ida de componentes até a cidade 

significou o reconhecimento de um trabalho engajado e profícuo, realizado pela cidade 

do interior. Para o Professor Entusiasta, 

[...] receber os colegas de Santana de Parnaíba, não só foi prazeroso como também 
exitoso para nós. Era como se tivéssemos ganhando um prêmio de reconhecimento, pois 
a nossa equipe ficou muito encantada com a vinda deles, os nossos oficineiros viam que 
o trabalho deles era sério, comprometido e que valia a pena ser conhecido por outras 
cidades. Aproveitamos e colocamos nesses encontros os diretores, os coordenadores 
pedagógicos, os professores para participarem, pois percebemos que era importante para 
dar mais visibilidade as ações e melhorar o engajamento e as relações entre eles. 
(Professor Entusiasta). 

A equipe parnaibana também percebeu e sentiu essa valoração de saberes. As 

trocas operaram em um campo da completude do conhecimento e do cuidado, este 

que busca possibilitar e garantir aos sujeitos desse processo condições de se 

desenvolverem, de avançarem em seus espaços, de compartilharem experiências e 

construírem outras possibilidades de se promover a educação integral dos alunos. 

Tais elementos só podem se pautar por uma ética do cuidado que é “[...] uma forma 

de pensar os outros, é uma forma de reconhecimento, de morar com os outros, 

visando à democracia radical, a qual não se constrói sem sujeitos morais, racionais, 

afetivos (ESTÊVÃO, 2004, p. 88). 

Por outro viés, o conhecimento que se buscou em Araras se apresenta no 

campo histórico e em condições objetivas próprias dos sujeitos envolvidos no 

processo educacional. Segundo Severino, os sujeitos envolvidos nas práticas 

educativas são indivíduos situados histórica e socialmente, que se apresentam 

cognoscíveis por meio do conhecimento. O autor firma que: “Enquanto sujeitos, 

constroem-se historicamente, ao mesmo tempo que forma os objetos de suas 

relações” (SEVERINO, 2012, p. 112). 

Para a Gestora Pedagógica, a ida a Araras não apenas serviu para quebra de 

paradigmas, mas operou na concretude de conhecer, aprofundar e construir o PME 

em sua cidade. Ela afirmou que “[...] o que nós vimos em Araras é uma escola de 

educação integral acontecendo intensamente. Eles entenderam perfeitamente a 

proposta e, mais que entender, eles fazem acontecer na prática. Foi muito importante 

conhecer e trazer para Santana essa experiência” (Gestora Pedagógica). Essa 

percepção e concretude também apareceu nas falas dos oficineiros que tiveram a 
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oportunidade de estar na cidade visitada e participar das trocas. Uma oficineira 

apontou que 

[...] eu só participei dois anos das trocas com Araras. Como eu entrei no PME 2015, não 
tive o prazer de estar lá no primeiro momento, mas nos dois anos que estive lá e eles aqui 
na cidade, foram momentos de muita riqueza de aprendizado. Eu particularmente fiquei 
emocionada com duas oficinas deles: horta e natação. Na horta eles desenvolviam um 
trabalho muito coletivo. Tinha o pai, que era responsável pelo cultivo e passava aqueles 
conhecimento para os aluno, a professora que acompanhava essa oficina, ela ensinava a 
teoria da disciplina dela na prática da oficina, a gente que presenciou via os olhos das 
crianças, a forma como que participavam, perguntando, querendo se aprofundar naquilo. 
A oficina de Natação, embora eu não tenha ido ao clube, eu achei lindo aquela questão 
de levar os alunos da escola pública para ter aula, para conviver com alunos de outras 
camadas sociais. Uma experiência muito bonita. (Oficineira Introspectiva). 

Vê-se nessas relações de troca, de busca, de engajamento que o PME se 

apresentou como política progressista que não se ateve ao local, não era política 

mediata, mas contextualizada nas urgências da sociedade, que tentava retomar as 

diretrizes de uma educação pautada em uma estratégia de construção de uma vida 

digna, de formação integral dos sujeitos participantes. No período de funcionamento 

do PME em Araras, o PME local se apresentava como uma verdadeira escola de 

conhecimentos acerca dessa política de educação integral em tempo integral, e 

Santana de Parnaíba não só se embeveceu de conhecimentos, mas os disseminaram 

em suas práxis, durante o tempo de funcionamento do programa na cidade.  

Para isso, colocaram-se em ação as práticas educativas propostas pelo PME 

que se apresentavam no contexto dos macrocampos, os quais comportam em cada 

um deles uma série de atividades que buscavam compreender e contemplar as mais 

variadas áreas do conhecimento, cuja finalidade era a promoção da educação integral 

de seus participantes. Assim como o Karatê que auxiliou na transformação da vida do 

aluno supracitado, outras ações foram propostas e desenvolvidas pelo PME, conforme 

orientações e diretrizes pautadas pelo programa. 

4.3 Práxis transformadoras: vozes dos sujeitos 

As oficinas propostas e concretizadas em Santana de Parnaíba eram pautadas 

e contextualizadas a partir de componentes curriculares agrupados em sete 

macrocampos, instituídos pelo PME. Cada um desses macrocampos abarcava uma 

série de oficinas que operavam em conjunto entre si e visavam ao desenvolvimento 

de práticas educativas com foco na educação integral.  
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Como explorado neste texto, o currículo do PME era disposto em formato 

Mandala, na qual se podia contemplar as diversas áreas do saber. Assim, os saberes 

da comunidade eram inseridos nas oficinas; a própria comunidade, portanto, optava e 

sugeria oficinas que poderiam ser incorporadas à proposta das práticas a serem 

desenvolvidas. Essa possibilidade, expressa em documento do PME (BRASIL, 

2009c), sobressaiu-se ao longo das entrevistas, tendo como prioridade a 

concretização educação integral do programa.  

No primeiro momento do programa, quando se pensou as oficinas, o foco foi olhar para as 
propostas dos Macrocampos do PME e alinhar práticas que pudessem ser trabalhadas a 
partir dos conhecimentos e vontades dos próprios alunos. Nós realizamos algumas 
reuniões com os alunos e convidamos os pais, foi quando a gente apresentou o cardápio, 
mas sempre deixando em aberto que eles podiam reivindicar algo que fizesse mais sentido 
para os filhos deles. Nesse momento, optamos por convidar os professores do regular, 
pois a ideia era que eles contribuíssem na construção desse currículo, ou das práticas que 
seriam desenvolvidas. (Gestora Pedagógica). 

Essa tentativa de envolver todos os sujeitos da escola seguia as normativas do 

próprio PME, que direcionavam para a importância de se considerar os saberes 

comunitários e escolares, de maneira a dialogar, hibridizar e constituir sinergias para 

o avanço das ações. Dentre os vários aspectos contidos nos saberes comunitários, 

havia: brincadeiras, culturas locais, organização política local, condições ambientais e 

outras, como observado na Mandala Saberes Comunitários (Figura 1) a seguir. 
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Figura 1 - Mandala Saberes Comunitários 

 

Fonte: Programa Mais Educação (BRASIL, 2009c, p. 41). 
 

No contexto e consoante diretrizes do PME: 

Os saberes comunitários representam o universo cultural local [...], aquilo que 
nossos alunos trazem para a escola [...]. Esses sabres são os veículos para 
a aprendizagem conceitual: queremos é que os alunos aprendam através das 
relações que possam ser construídas entre os saberes. Os alunos devem, 
portanto, ser estimulados a usar seus saberes e idéias a fim de formularem o 
saber da escola. (BRASIL, 2009c, p. 37). 

A escola, como espaço público e normativo, apresenta-se mais formativa, 

sistematiza e com finalidades pouco particulares, pois visa a formação acadêmica do 

sujeito que nela ingressa. A possibilidade de os professores das disciplinas 

participarem da construção do currículo do PME teve como proposta inserir os 

conhecimentos sistematizados nas variadas disciplinas e, também, considerar as 

[...] propriedades e estratégias do fazer e do pensar, [os] procedimentos de 
produzir uma práxis diferenciada para estudantes em formação. [...] os 
saberes escolares se constituem além dos conteúdos específicos de cada 
disciplina escolar; são também as habilidades, procedimentos e práticas que 
nos tornam sujeitos formuladores de conhecimentos (BRASIL, 2009c, p. 43). 

As oficinas desenvolvidas em Santana de Parnaíba estavam em consonância 

com essa proposta, ou seja, observavam as temáticas contidas nos macrocampos, 
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considerava a necessidade da comunidade para o desenvolvimento das ações, tendo 

como ponto de entendimento que a formação integral do sujeito perpassa pelas 

dimensões educativas, não apenas da comunidade, mas também dos saberes 

escolares, conforme se observa na Mandala Saberes Escolares (Figura 2). 

Figura 2 - Mandala Saberes Escolares 

 

Fonte: Programa Mais Educação (BRASIL, 2009c, p. 45). 

Nota-se que a proposta curricular do PME contemplava todas as áreas do 

conhecimento, próprias do currículo escolar. Ao estabelecer a Mandala de Saberes, o 

PME se preocupava em valorizar a via acadêmica dos participantes, sem preterir a 

práxis transformadora, pois se buscava “[...] que os alunos possam conferir significado 

e sentido àquilo que aprendem” (BRASIL, 2009c, p. 43). Dessa maneira, a 

aprendizagem dos conteúdos específicos poderia cumprir a função formativa e 

pertinente para o desenvolvimento do aluno e sua participação em sociedade. 

Os macrocampos, apresentados anteriormente neste trabalho, desenvolvidos 

em Santana de Parnaíba, buscaram ofertar uma quantidade numérica e diversificada 

de oficinas que contemplassem estes aspectos: abrir, para os sujeitos da escola e 

para a comunidade, a possibilidade de se construir práticas que atendessem aos 

anseios dos participantes.  
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Dos sete macrocampos indicados pelo PME: Acompanhamento pedagógico; 

Comunicação, mídias e cultura digital; Cultura, artes e educação patrimonial; 

Educação ambiental, desenvolvimento sustentável e economia criativa/educação 

econômica; Esportes e lazer; Educação em Direitos Humanos; e Promoção da saúde 

(BRASIL, 2014b), a cidade proporcionou, em 2016, atividades contidas em seis deles, 

conforme dispostos no Quadro 4.  

Quadro 4 - Lista de macrocampos e oficinas desenvolvidas pelo PME na cidade, 2016 

Nº Macrocampo Oficinas Nº de 

oficinas 

1 Acompanhamento 

pedagógico 

Orientação de estudos e leitura; Contação de 

história; Brincando e aprendendo com as letras; 

Jogos e brincadeiras de Matemática; O gosto 

pelos números. 

5 

2 Cultura, artes e educação 

patrimonial 

Artesanato; Canto coral; Capoeira; Dança; 

Desenho; Educação patrimonial/cultural; Pintura; 

Práticas circenses; Instrumentos de corda; 

Teatro. A história e a cultura da minha cidade. 

10 

3 Educação ambiental Horta.  

4 Esportes e lazer Judô; Karatê; Recreação e lazer; Futebol; 

Basquete; Corrida de orientação; Ginástica; 

Ballet; Xadrez; Esportes da escola (múltiplas 

vivências esportivas. 

10 

5 Comunicação, mídias e 

cultura digital 

Jornal escolar; Fotografia; Histórias em 

quadrinhos; Tecnologias educacionais. 

4 

6 Direitos Humanos Eu na sociedade; A comunidade como espaço de 

convivência; Fazendo o futuro. 

3 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados das entrevistas (Gestão do PME na cidade). 

Ao observar o Quadro 4, volta-se às falas da Gestora Pedagógica, quando 

afirmou o propósito do PME na cidade em tentar interagir com as Áreas do 

Conhecimento do currículo regular e se fazer dialogar com as práticas dos saberes da 

comunidade. Toma-se de exemplo a oficina A história e cultura da minha cidade, que 

ocorreu em todas as escolas da cidade, tendo como eixo estruturante a valoração da 

cultura local. A criação dessa oficina deu-se pelo fato de Santana de Parnaíba ser 

[...] um polo de cultura. Somos uma cidade histórica, aqui passaram os primeiros 
Bandeirantes, aqui tem uma das igrejas mais antigas do País, aqui acontece uma das 
maiores manifestações religiosas do Brasil: a encenação da Paixão de Cristo, na Semana 
Santa e a celebração do feriado de Corpus Christi. Temos o centro histórico que é tombado 
e que é rico em objetos, construções antigas, também tombadas. O centro histórico ainda 
guarda o coreto da praça, onde acontece uma feira de artesanato. Então, essa oficina 
tinha que acontecer, não somente em uma escola, mas tinha que ser levada para todas 
as escolas. As crianças precisam conhecer o seu contexto, a sua cidade, a sua história, 
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porque eu acredito que isso também faz parte da formação desses alunos enquanto 
cidadãos. Inclusive, no segundo ano a gente tentou fazer com que essa oficina fosse 
realizada por um professor de história da nossa Rede, pensando na valorização desse 
professor, no conhecimento mais formal que ele poderia levar para os alunos. (Gestora 
Pedagógica). 

Ao olhar para o cardápio de oficinas e contexto das falas da Gestora 

Pedagógica, é possível situar-se na perspectiva de educação gramsciana, na qual 

educação e cultura são temas que não se limitam à educação escolar, pois a 

educação abrange os espaços sociais em geral até instituições específicas: a escola, 

os espaços públicos, as associações, a comunidade, dentre outros. É Gramsci quem 

afirma que o homem “[...] deve ser concebido como um bloco histórico de elementos 

puramente subjetivos e individuais e de elementos de massa – objetivos ou materiais 

– com os quais o indivíduo está em relação ativa” (GRAMSCI, 1984, p. 47). 

As práticas da oficina A história e cultura da minha cidade, desenvolvidas em 

todas as escolas – práxis transformadoras aos alunos do Ensino Fundamental, que 

participaram do PME na cidade –, podem ser consideradas um processo ativo da 

cidade, capaz de incitar uma vontade de transformação e de mudanças individuais e 

coletivas. Não é vontade preestabelecida, mas construída e criada pelos próprios 

sujeitos participantes, pois são eles quem modificam a natureza das coisas e a própria 

sociedade, sendo também modificados. 

A educação e a cultura, por meio dos oficineiros e dos professores que atuavam 

no PME, apresentam-se como valores de transformação, pois operam como aparatos 

pedagógicos que facilitam e promovem a educação integral. É-se possível verificar 

em Gramsci uma proposta de escola que promova a participação e o envolvimento de 

vários sujeitos, já que, para o sardenho, “[...] a consciência da criança não é algo 

individual (e muito menos individualizado), é o reflexo da fração da sociedade civil da 

qual a criança participa, das relações sociais que se mesclam na família, na 

vizinhança” (GRAMSCI, 2004, p. 131). 

Ao proporcionar conhecimento das experiências do cotidiano e da realidade 

dos alunos, o PME contribuiu para o enriquecimento dos conteúdos do currículo 

regular. Como o homem o é a partir da relação que estabelece com os seus 

semelhantes, faz-se necessário, no âmbito da educação, esse movimento que se 

apresentava no PME, o qual propiciava uma integração entre escola, família, 

comunidade e cidade. Por isso, “[...] a relação pedagógica não pode ser limitada às 

relações especificamente escolares [...]. Essa relação existe em toda a sociedade no 
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seu conjunto e para cada indivíduo em relação aos outros indivíduos [...]” (GRAMSCI 

apud BARATA, 2011, p. 268). Para Gramsci, a escola deve ser criadora e ativa, além 

de desempenhar um método de ensino e conhecimento, 

[...] não um programa predeterminado que obrigue à inovação e à 
originalidade a todo custo. Indica que a aprendizagem ocorre notadamente 
graças a um esforço espontâneo e autônomo e no qual o professor exerce 
apenas a função de guia amigável. Descobrir por si só uma verdade, sem 
sugestões, ajudas exteriores; indica que de qualquer modo, entrou-se na fase 
da maturidade intelectual, na qual se pode descobrir verdades novas. 
(GRAMSCI, 2004, p. 123-124). 

Importante elemento que se apresenta nessa disposição é a dimensão do 

cuidado que se verifica na propositura das oficinas. Ainda a exemplo da oficina A 

história e cultura da minha cidade, que o PME permitiu operar na cidade, tem-se 

presente importantes elementos da dimensão do cuidado: cuidado em inserir os 

sujeitos da escola, em considerar a participação dos pais, em valorar os aspectos 

culturais da cidade, em propor uma práxis potencializadora de transformação social 

dos participantes.  

Pode-se afirmar que, a dinamicidade operacional dessa oficina estava em 

conformidade com “[...] a ética da justiça que implica questões de igualdade, de 

liberdade, de participação democrática e dos direitos humanos, estabelecido perante 

o pluralismo e as lógicas dos vários mundos existentes dentro da escola” (FRANCO, 

2018, p. 59). Cabe à educação, enquanto processo formativo de cidadãos, promover 

uma formação integral, não podendo se afastar da construção desse preceito, “[...] 

pois só um sujeito realizado, dotado de vontade livre e autonomia pode tornar-se 

agente sobre o mundo natural e a sociedade” (SEVERINO, 2012, p. 80).  

Ainda, conforme Severino (2012, p. 81), a dimensão do cuidado “[...] prepara 

os educandos para o trabalho e para a sociabilidade, investindo no desenvolvimento 

de sua subjetividade”. Com esse entendimento, pode-se reafirmar que o PME operou 

como política educacional progressista, quando se verifica que as práxis permitiram 

preparar seus alunos para desempenharem o papel de cidadãos, de sujeitos sociais 

que se reconhecem, que participam e colaboram com os processos de transformação, 

não apenas de si mesmos, mas também da sociedade. Ao exemplo, tem-se a 

participação, nesta pesquisa, da Oficineira Dançarina. Adolescente de 17 anos de 

idade, foi aluna das oficinas do PME durante dois anos (2015-2016), e passou a 

exercer a função de oficineira de Dança no período de 2017-2018. 
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Alguns aspectos são extraídos de suas falas, os quais podem ser 

contextualizados ao que se tem dito quanto as dimensões “cuidado” e “conhecimento”. 

Considerando sua participação em dois momentos distintos, apresentam-se, no 

Quadro 5, trechos das falas nos respectivos momentos e sua participação no PME: 

aluna e oficineira. 

Quadro 5 - Trechos de falas de aluna/oficineira 

Pergunta Momento aluna Momento oficineira 

Participação em oficinas Capoeira, Dança, 

Acompanhamento 

Pedagógico; A história e 

cultura da minha cidade, 

Recreação e lazer; Horta. 

Dança. 

Relação alunos Com os alunos era muito à 

vontade. Somos adolescentes, 

entre nós quase tudo pode, 

mas sempre com respeito. 

Como oficineira eu tentava manter 

uma postura mais séria, eu mesma 

me cobrava um comportamento mais 

de professora. No geral, a gente tinha 

uma relação muito boa, nos 

conhecíamos e todos sabiam que eu 

era muito séria, então não teve muitos 

problemas, mas quando apareciam 

uns eu conversava, relembrava as 

regras de participação, mas tudo era 

resolvido no diálogo. 

Relação com a gestão Eu não tinha acesso. Sempre 

fui muito bisbilhoteira, mas 

como eu era aluna não me 

envolvia. 

Sempre procurei a vice-diretora, que 

era a coordenadora do programa.  Ela 

sempre me deu apoio, conversava, 

prestigiava as aulas. Ela me ensinou 

a parte mais documental, preencher 

as planilhas, os dados dos alunos, 

avaliações, quando havia.   

Relação professores Não tive problemas, até pelo 

fato de eu ter escolhido as 

oficinas que eu queria 

participar. A oficina de Dança, 

na minha escola, fui eu quem 

propus, até demorou um pouco 

por conta de falta de oficineiro. 

Era um pouco complicado. Eu tinha a 

sensação de que eles não gostavam. 

Isso eu até conversei com a vice-

diretora. Acredito que não tenha sido 

mais difícil porque eu fui aluna da 

escola, mas eu percebia certa 

resistência de alguns professores. 

Acho que até impediam de alguns 

alunos participarem das aulas.  

Resolução de conflitos Não tinha essa preocupação, 

eu fazia a minha parte e 

tentava não me envolver em 

confusão. 

Não sei se dá para chamar de conflito, 

mas lembro de uma situação de uma 

aluna que estava muito nervosa, ela 

queria estar ali, na aula, mas 

apresentava um comportamento 

bastante incômodo. Eu me sentei com 

ela, conversamos bastante e vi que a 

coisa era meio séria, pois envolvia 

questões da família dela. Eu 

Continua 
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perguntei se poderíamos conversar 

com a vice-diretora, e como ela 

deixou fomos. O assunto era sério, a 

escola acompanhou o caso dela. Na 

escola tem muitos casos complicados 

que nem sempre chagam à direção. 

Como eu estava mais próxima deles, 

eu percebia que eles tinham mais 

abertura, acho que pela idade 

próxima parece que tinham mais 

facilidade em conversar. 

O que ficou de 

aprendizado 

Ah, o meu desenvolvimento em 

geral. Eu sou meio tímida, 

essas oficinas me mostraram 

um monte de coisas 

importantes. Aprendi a me 

comportar nos lugares, 

comecei a olhar melhor as 

pessoas, ouvir o que elas têm 

para falar. Uma coisa que foi 

muito boa, foi a questão de 

trabalho em grupo. Uma coisa 

é você e uns amigos fazendo 

trabalho de escola, outra é uma 

sala com 15, 20 pessoas. 

Aprendi que não dá para todo 

mundo falar ao mesmo tempo, 

que não dá para atender a 

todos individualmente. Outra 

coisa que eu achei muito 

positiva eram os professores 

das oficinas que sempre 

buscavam os assuntos das 

aulas e meio que 

contextualizam nas oficinas. 

Isso dava um pique a mais nas 

aulas, nas provas. A gente 

sempre tinha informações que 

não eram perdidas. 

Eu levo muita coisa bacana. Primeiro 

porque eu tive uma oportunidade 

bacana. Acho que outras meninas 

queriam estar no meu lugar. Muitas 

coisas que fui observando quando eu 

era aluna, eu tentei trazer para as 

minhas aulas. Até mesmo as 

questões que não me agradavam eu 

trazia, me ajudava a não ter o mesmo 

comportamento que eu não gostava 

quando eu era aluna. Eu acho que 

aprendi muita coisa com os alunos. 

Quando ficamos sabendo que não ia 

ter mais, eu pedi para fazermos uma 

apresentação. Acabou não 

acontecendo, mas muitos deles 

vieram e insistiram para a gente fazer 

para a escola mesmo. Isso foi 

gratificante porque eram eles 

pedindo, então eu acho que eles 

gostavam. Outra coisa que foi 

bacana, foram as questões de gestão. 

Conversar com o aluno, ouvir as 

queixas dele e poder compartilhar 

com a gestão, que deu apoio, ouviu e 

tentou ajudar, isso foi muito legal. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados das entrevistas. 

O exercício como oficineira ocorreu a partir de alteração nas regras do 

programa, que abriu a oportunidade para menores exercerem a função, desde que 

autorizados pelos pais e/ou responsáveis (Gestora Pedagógica). A participação, como 

aluna das oficinas, rendeu-lhe conhecimentos que foram capazes de promover uma 

transformação em sua vida individual, familiar e social. As relações vivenciadas com 

os seus colegas, com a gestão e com os professores da escola parecem ter 

contribuído de forma concreta para sua formação, pois é possível verificar seu 

desenvolvimento pessoal, uma preparação para o exercício da cidadania, bem como 

Conclusão 
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aspectos qualitativos para o exercício laboral, aspectos próprios da educação, 

verificados na Constituição Federal, em seu artigo 205 (BRASIL, 1998). 

O olhar da gestão da escola alinha-se ao da Gestora Pedagógica, quando da 

escolha da aluna para o exercício da função de oficineira.  

Na escola, ela [aluna] sempre foi muito proativa, se envolvia, ajudava a professora, 
propunha temas, coreografias. Quando a professora, por algum motivo não podia estar, 
ela se prontificava e conduzia as aulas. Quando iniciamos em 2017, a professora de dança 
não pode assumir as aulas por conta de gestação, e a escola ia ficar sem a oficina de 
Dança. A própria diretora propôs que ela assumisse [...]. Então, chamamos a mãe, 
conversamos e acertamos. Como ela é menor, a gente propôs uma formação didática e 
pedagógica bem mais tranquila, pontuando mais as questões de como lidar em grupo, de 
partilhar com a direção os problemas, de não entrar em conflitos com os alunos. Ela 
assumiu a oficina bem no começo de março e, para ser bem sincera, ela se sai melhor 
que alguns oficineiros mais experientes. (Gestora Pedagógica). 

A mãe da aluna pontuou que sua filha sempre foi uma pessoa muito proativa, 

queria conhecer, questionar, participar das ações. Ela relatou que, das oficinas que 

ela participava, a dança sempre foi a que mais lhe encantava. Para a mãe, a dança a 

ajudou quanto às questões de postura, e mais em específico na ambientação do 

espaço físico, pois a visão de um de seus olhos é 100% comprometida.  

As oficinas, para ela, foram muito importantes, eu percebo que ela se desenvolveu muito 
rápido, ainda mais pela questão da visão. Mas, a dança é a paixão dela, ficava horas 
vendo e ensaiando coreografias. Ajudou muito nos movimentos em casa, e na fisioterapia 
era só elogios pelo avanço dela. Quando veio a questão de ela assumir como oficineira, 
eu fiquei preocupada, quase não queria deixar, mas eu percebia que ela gostava, e a 
fisioterapeuta falou que poderia fazer bem para ela. Então, eu deixei e não me arrependo. 
Nesses dois anos que ela trabalhou na escola, eu percebi que as atitudes dela, embora 
ainda seja uma adolescente, é de uma mocinha amadurecida. Hoje, ela trabalha de caixa 
em um supermercado, aqui da cidade, mas não deixou de lado a dança. Agora quer dar 
aulas como voluntária numa ONG que tem perto de casa. Eu apoio a decisão dela, mas 
sempre estou acompanhando essas questões. (Mãe 1). 

A dupla experiência vivida pela aluna/oficineira propõe uma reflexão acerca de 

como uma política de educação integral em tempo integral como o PME pode operar 

na vida dos participantes, pois, a partir de um olhar mais detido, quanto à proposta do 

programa – qual seja, a concretude de uma educação integral do sujeito, que seja 

capaz de promover transformações sociais –, é verificado, por diversos prismas, os 

processos de transformação. Como aluna, ela não abdicava de superar o 

desconhecido, o novo, o que ainda não estava revelado – ela aproveitava as diversas 

experiências para se construir como sujeito, conhecer-se e absorver conhecimentos 

próprios para sua formação humana. 

É possível afirmar que a aluna empoderou-se dos conhecimentos acadêmicos 

que a escola lhe proporcionou e, também, valorou as experiências vivenciadas nas 
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oficinas, em uma espécie de artesania das práticas, que, segundo Ponce e Araújo 

(2019), apoiados em Boaventura de Souza Santos (2018), é constituída por diversos 

saberes frente às múltiplas possibilidades. Há, assim,  

[...] como referência o contexto da prática em que está inserida a ecologia 
dos saberes, busca-se o confronto entre as diversas epistemologias para 
selecionar um contributo prático para uma demanda que possa promover 
práticas sociais eficazes e libertadoras. A artesania das práticas é uma forma 
peculiar de constituição de conhecimentos que se distancia da ciência 
moderna aproximando-se dos conhecimentos gerados por experiências de 
lutas de grupos até então silenciados. (PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1059). 

Essa inferência pauta-se nas próprias experiências porque passou a aluna, a 

gestão do PME na cidade e o que reclama a proposta do PME para a concretização 

da educação integral, cujo ideal se pauta em uma educação contextualizada histórica 

e socialmente, problematizada conforme os desafios, limites e avanços do próprio 

sistema educacional e da organização de um currículo escolar que dialogue com as 

expectativas do momento atual e futuro (BRASIL, 2009b). 

Em uma perspectiva de formar integralmente o sujeito, não se pode prescindir 

a compreensão e o significado do processo educativo, como elemento primordial para 

se fazer ampliar o desenvolvimento da pessoa. Guará (2006) reflete sobre o imperioso 

e urgente tema da qualidade social da educação. Em suas reflexões, constam que, 

para a garantia dessa qualidade, “[...] é preciso considerar que a concretude do 

processo educativo compreende, fundamentalmente, a relação da aprendizagem das 

crianças e dos adolescentes com a sua vida e com sua comunidade (GUARÁ, 2006, 

p. 74). 

Para se fazer avançar nesse aspecto qualitativo, o PME, em Santana de 

Parnaíba, não abriu mão do conjunto de conhecimentos escolares organizados no 

currículo da escola, mas fez incluir práticas, habilidades, valores, costumes e crenças 

da própria comunidade e dos contextos de vida dos alunos, de sua família e da 

comunidade local, promovendo, assim, importante articulação entre os saberes, 

necessários à vida em sociedade. 

Nas falas da aluna/oficineira, sobressai-se esse avanço qualitativo, percebido 

nos dois momentos de sua participação no PME, não apenas nos aspectos de 

conhecimento e cuidado, mas também na dimensão da convivência, que implicou um 

espaço escolar mais democrático e solidário. A convivência, como dimensão da justiça 

curricular, diz respeito a uma formação ética que deve estar permeada nos tempos e 

nos espaços da escola, do currículo, dos saberes incorporados pela educação.  
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Quando a aluna/oficineira afirmou, no momento de aluna, “Aprendi a me 

comportar nos lugares, comecei a olhar melhor as pessoas, ouvir o que elas têm para 

falar”, e, no momento de oficineira, “Muitas coisas eu fui observando quando eu era 

aluna, eu tentei trazer para as minhas aulas. Até mesmo as questões que não me 

agradavam eu trazia, me ajudava a não ter o mesmo comportamento, que eu não 

gostava quando era aluna”, verifica-se uma postura, nessas falas, pautada nos 

elementos de uma convivência democrática e solidária que faz avançar seu processo 

de amadurecimento como sujeito humano e social. 

Ponce e Araújo (2019) esclarecem que a convivência democrática, no contexto 

da escola, deve ser solidária, mas nunca isenta de conflitos e de divergências. Ela 

deve primar pelos valores humanitários próprios para uma formação ética  

[...] que pressupõe a convivência democrática e solidária em todos os 
ambientes e tem como horizonte a construção da maturidade, do 
discernimento e da autonomia, pautada em valores e princípios 
fundamentais, dos quais se destacam pelo menos quatro essenciais ao nosso 
momento histórico: o princípio do respeito e da solidariedade ao outro, o da 
igualdade de direitos, o da justiça social, e o da liberdade para ser (PONCE; 
ARAÚJO, 2019, p. 1064). 

O processo de transformação, pessoal e social, porque passou a 

aluna/oficineira, foi ratificado pela sua mãe, quando relatou preocupação em deixar a 

sua filha exercer a função de oficineira, temendo os rendimentos escolares e seu 

esgotamento físico e mental, bem como quando passado o tempo de atuação. Ela 

afirmou: 

Ah! Eu me orgulho. Eu ouvia o pessoal aqui [na Secretaria] falar dela com muito orgulho. 
Quando eu ia na escola, a diretora vinha conversar comigo, falava que ela [filha] era um 
orgulho para eles, que ela se saia melhor que outros oficineiros. Tudo isso enche a gente 
de orgulho. É gratificante, a gente vê que o caminho está certo. Nem sempre a gente sabe 
conduzir as coisas, mas a gente tenta. Ela sempre quis fazer dança, mas eu não tinha 
condições de arcar com os custos, essa foi uma oportunidade que, acho, tem mudado a 
vida dela [filha]. Para a minha sorte, ela sempre foi atenta, ela é nova, mas já teve que 
fazer escolhas. (Mãe 1). 

Os relatos, além das emoções neles contidas, podem expressar por si os 

muitos aspectos qualitativos que o PME causou à aluna, mas também à sua mãe e 

todo o seu contexto familiar, estendidos à escola e à gestão, que se fazia presente à 

entrevista, pois, como afirma a Gestora Pedagógica, 

[...] foi muito gratificante tê-la como oficineira. Embora não tenha sido fácil todo esse 
processo, o fato de ela e a sua mãe terem aceito nos deixou muito ansiosos, primeiro 
porque era uma adolescente que iria lidar com outros adolescentes, depois a 
responsabilidade da escola e da própria Secretaria é muito grande, então tentamos 
acompanhar mais de perto. Mas, o resultado é isso que você [pesquisador] está vendo. 
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Hoje, não participa mais, não por opção nossa, mas por ter findado o programa na escola 
dela, mas, quero acreditar que temos uma pessoa bem formada por nós e pelo programa 
que fez bem para ela e para nós. (Gestora Pedagógica).  

As práxis do PME, tendo como pano de fundo a educação integral reclamada 

já nos idos de Anísio Teixeira, operaram como que um sinalizador urgente para uma 

escola que não pode se apresentar fechada e exclusiva, mas uma escola 

[...] aparelhada de todos os recursos para atender e fecundar a sua ação na 
solidariedade como meio social, em que então, e só então, se tornará capaz 
de influir, transformando-se num centro poderoso de criação, atração e 
irradiação de todas as forças e atividades educativas. (AZEVEDO, 2010, p. 
38). 

Pautado nos reclames dos Pioneiros da Educação, o PME contribuiu para a 

formação integral de crianças e de adolescentes; para isso, promoveu articulação de 

ações, de projetos e de políticas públicas educacionais e sociais, e, por meio de um 

currículo aberto, híbrido e interdisciplinar, operou práxis transformadoras que fizeram 

alterar o ambiente da escola. Sua metodologia contribuiu para se ampliar a oferta de 

saberes, de métodos, de processos e de conteúdos educativos concretizados nos 

mais variados espaços e tempos escolares, o que garantiu, no período de sua 

vigência, uma política nacional de educação integral em tempo integral, capaz de 

fazer-se presente em todo o território nacional, sem deixar de cuidar do local, da 

comunidade, dos sujeitos individuais. 

Em Santana de Parnaíba, fica a sensação de uma política de educação integral 

em tempo integral que, mais do que sucesso entre os sujeitos participantes, precisa 

ser continuada, pois as experiências, os aprendizados, os avanços quantitativos e os 

qualitativos deixam marcas indeléveis que não podem ser ignoradas. Os avanços no 

IDEB, uma das propostas contidas no PME, é apenas um dos elementos progressistas 

dessa política, senão resultados de trabalhos engajados, contextualizados e utópicos 

para se concretizar uma educação de qualidade social. Prioritariamente, verificam-se 

os aspectos qualitativos sociais, individuais, familiares e acadêmicos que o PME fez 

avançar aos participantes, o que contribuiu para se pensar em possibilidades de se 

continuar a construir outras estratégias de políticas com vieses apresentados e 

concretizados pelo PME. Assim como nos tempos de Anísio Teixeira, 1930, e de Darcy 

Ribeiro, 1980, é possível afirmar que o PME operou em Santana de Parnaíba uma 

[...] estratégia indutora para se construir a escola de tempo integral e 
formação integral, aquela escola que teve na Bahia a grande semente com 
Anísio Teixeira e que teve com Darcy Ribeiro, no estado do Rio de Janeiro, a 
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maior demonstração material de melhora de educação pública [...]. (MOLL, 
2013, n.p.). 

Ao referir-se ao vácuo deixado pelo PME na cidade, a gestão deixa indícios de 

que a cidade está em mobilização para se fazer avançar estratégias para continuar 

sua caminhada nesse movimento e de se fazer concretizar essa modalidade de 

educação, nas escolas da cidade. Esse anúncio caminha em direção ao cumprimento 

da Meta 6 do PNE, mas também faz continuar “[...] a oportunidade histórica de 

construir esta escola, que é de dia inteiro, mas que também é escola de formação 

integral, pois como diz o nosso amigo Miguel Arroyo: - Mais do mesmo ninguém 

aguenta” (MOLL, 2013, n.p.). As falas do Gestor Financeiro deixam essa indicação, 

ao afirmar que: 

Em razão do fim do PME, já sinalizado pelo MEC, iniciamos uma discussão com o Senhor 
Secretário, e temos discutido formas de se continuar algumas, acho que não dá para ser 
na magnitude do PME, mas algumas práticas. A ideia é iniciar de forma mais cautelosa, 
não tão grandiosa, mas começar gradativamente ações nas escolas. Como temos oito 
colégios de tempo integral na cidade, a ideia é priorizar outros espaços que vão ficar sem 
as oficinas. (Gestor Financeiro). 

Destarte, as falas do Gestor Financeiro reforçam outro aspecto do PME, uma 

política de indução à educação integral em tempo integral que tinha como um dos 

aspectos fazer com que os entes da Federação fizessem avançar essa modalidade 

educativa em seus municípios e estados, (re)afirmando que o cuidado e o 

conhecimento se fizeram presentes nos diversos prismas em que o PME operou. 

4.4 O que ficou de aprendizado: anunciando o amanhã 

As entrevistas foram realizadas ao longo de 2018, ano em que o PME, em sua 

essência, já havia se encerrado. Em outubro de 2016, o MEC substitui o PME pelo 

Programa Novo Mais Educação (PNME), uma falácia que visou escamotear uma 

proposta (PME) de Educação Integral em Tempo Integral, que caminhava para se 

tornar uma das mais importantes políticas educativas de impacto transformador do 

Brasil.  

Enquanto Novo acrescido ao Mais Educação, o adjetivo não se sustenta, 

tampouco se apresenta como nova proposta, pois o PNME está incrustado em uma 

política impregnada de sofismas, que não apresenta originalidade, nem caráter de 

novidade. Pode-se afirmar que é uma política costurada e remendada em contexto de 

“[...] pleno resgate da agenda neoliberal”, que tratou, dentre outros pontos, “[...] em 
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acabar com a obrigatoriedade constitucional dos gastos com a educação [...] o que 

significa menos escolas e creches e menos verbas [...]” (PAULANI, 2016, p. 74).  Por 

isso, é possível inferir que o PNME, criado nos porões de Brasília, nos momentos 

finais do golpe parlamentar (LÖWY, 2016), em agosto de 2016, seja mais uma das 

artimanhas de exclusão social, para se fazer encerrar o processo  de avanços das 

políticas sociais dos governos do PT (BOITO JR., 2018, p. 102). Na prática, o PNME, 

além de nada de novo apresentar, foi uma proposta de desmonte de uma política 

progressista, que vinha contribuindo com a promoção da qualidade social da 

educação básica pública. Esses aspectos são verificados, também, nas falas dos 

entrevistados, tanto nos sujeitos participantes que compõem a gestão do PME na 

cidade como nas dos entrevistados nas escolas.  

Um primeiro impacto que se pode verificar com o fim do PME é o suporte financeiro. No 
PME havia previsão de verbas para custeio e capital, nessa nova política só se garantiu 
verba de custeio, ainda assim limitada, pois as regras para se instituir as oficinas mudaram 
consideravelmente. (Gestor Financeiro).  

Para a Gestora Pedagógica, o fim do PME acarreta prejuízos, não apenas na 

esfera financeira, mas substantivamente nas ações pedagógicas: 

Eu acredito que a mudança de PME para PNME foi um golpe. Eu uso a palavra golpe, não 
tanto me referindo aos fatos políticos, no âmbito do Governo Federal, mas quando falo 
golpe, eu quero dizer que essa nova proposta deixou de pensar nas questões de 
aprendizado e desenvolvimento integral do aluno. Como ele [Gestor Financeiro] falou, não 
há mais verbas para compra de materiais, isso impacta nas ações, pois, embora a gente 
tenha uma estrutura boa e a verba dos anos anteriores tenha sido importante para 
aquisição de materiais, ainda falta muita coisa na escola que tem de ser adquirida. Mas, 
mais impactante, eu vejo, é a reestruturação dos Macrocampos. Agora ficou muito difícil 
falar que se dá para oferecer educação integral em tempo integral. Acho que a educação 
integral até pode acontecer, pois ela independe de tempo do aluno na escola, mas a 
questão de uma escola de tempo integral, isso não dá para dizer que se dá para fazer, daí 
a gente fica fora do que está no Plano Nacional de Educação, que diz que se deve 
aumentar a porcentagem de escolas de tempo integral. (Gestora Pedagógica). 

Quando se verifica as falas dos gestores na escola, tem-se que o desmonte do 

PME provoca momentos de incertezas no contexto da educação, particularmente na 

política de educação integral de tempo integral. Para a Coordenadora da Escola da 

Natureza: 

Era fato que o programa tinha uma pauta, uma proposta em que via uma educação integral 
do aluno. Sem contar com a questão do tempo em que o aluno permanecia na escola, a 
gente conseguiu concretizar as oficinas de maneira a oferecer um contexto ampliado que 
ajudava na sua formação. Agora, essa nova proposta tem foco apenas na aprendizagem 
de português e de matemática, o que fica muito nítida a intenção dos indicadores como 
IDEB. Não digo que isso seja ruim, pois os nossos alunos apresentam muita defasagem, 
mas a proposta anterior [PME] pensava diferente, tinha como foco oferecer variadas 
atividades para que o aluno pudesse ampliar seus horizontes, isso foi muito importante 
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aqui na escola e na escola em que fui oficineira. A gente via que o aluno estava mudando 
o comportamento, eram observados avanços nos estudos das aulas regulares. Não sei se 
dá para a gente falar que esse novo programa tem essa proposta de formar o aluno 
integralmente. Eu sentia o PME mais leve, mais atrativo antes tanto para os alunos como 
para os oficineiros. (Coordenadora da Escola da Natureza). 

Ao passo que se lê e se reflete sobre essas falas, vão se desvelando a nostalgia 

que o PME provoca – quer seja o que se fala os gestores do PME na cidade, quer o 

que se apresenta nas falas dessa coordenadora. Verifica-se que o PME deixa um 

legado que, podemos inferir, servirá para se pensar outros modos de se fazer a 

educação local.  

Ao retomarem-se as falas de uma das oficineiras, já trazidas anteriormente, 

além de se verificar a importância do PME na vida dos alunos e dela mesma, pontua-

se a lindeza do seu comportamento ao tentar encontrar outras formas de não se parar 

as ações, ao menos de sua oficina. Ela afirma que tem buscado estratégias para 

continuar as aulas em um espaço particular, “[...] sei que o fim das aulas vai provocar 

desalentos, e por eu gostar muito deles e do que faço, já conversei aqui na escola, a 

gente vai usar os quimonos daqui. Ela deu o aval, pois como moro aqui na rua fica 

fácil de os alunos irem lá para as aulas” (Oficineira da Garagem). 

Ainda no contexto da escola em que essa oficineira atua, as falas da gestão na 

escola colocam em relevo uma possibilidade de se continuar algumas das ações, a 

partir de parcerias com a comunidade. Embora seja um bairro distante da cidade, com 

carência de equipamentos públicos e com baixo envolvimento dos sujeitos do local, a 

Coordenadora do Escola do Senador pontua que,  

[...] apesar de o bairro apresentar certa carência, há uns espaços que a gente tem pensado 
em fazer algumas parcerias. Fizemos um levantamento do que tem aqui, há alguns 
espaços da prefeitura e particulares. Já tratamos com a Secretaria [de Educação] para 
essa discussão. A ideia é fazer algumas parcerias com um espaço cultural que oferece 
dança e ballet e com uma academia de esportes, para algumas crianças fazerem natação. 
Tem uma ONG no bairro e já começamos a conversar com a gestão dela para ver se a 
gente consegue alguma parceria. Aqui tem uma praça grande e lá tem muitos 
equipamentos, lá é um espaço que a gente tem pensado em usar para desenvolver alguma 
oficina. (Coordenadora da Escola do Senador). 

Na única escola, oficialmente, atendida pelo programa em 2018, o fim do PME 

causou um impacto bastante relevante. Como as regras de adesão ao programa para 

2018 mudaram, a Escola Educador de Referência foi a única unidade escolar da 

cidade em que o programa se fez presente. Há de considerar-se que já nesse ano não 

mais era o PME, mas a estratégia de reforço escolar contida no PNME. A principal 
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regra adotada para esse ano era a de que a escola deveria ter 50% ou mais dos alunos 

da escola beneficiados pelo programa Bolsa Família (BRASIL, 2017b). 

Nessa escola, 78% dos alunos eram contemplados pelo referido programa, o 

que indica uma comunidade escolar cujas famílias apresentavam um grau bastante 

desfavorecido, econômica e socialmente. Ao comentar as expectativas da gestão 

escolar para se pensar outras alternativas de se tentar manter algumas práticas, de 

maneira a não causar um impacto tão considerável aos alunos, a gestão do PME na 

Escola Educador de Referência sinalizou que a escola tem se movimentado para que 

o fim do PME não impacte tão profundamente. Ela afirma que,  

[...] aqui na nossa escola, o PME foi de uma importância muito grande. A comunidade é 
muito carente, falta muita coisa e não há uma mobilização por parte dos moradores. O 
PME conseguia manter as crianças na escola, pois aqui as oficinas atendiam a quase que 
todos os alunos. Chegamos a ter nove oficinas por turno. Todos os alunos que queriam 
frequentavam alguma atividade. Neste ano [2018], por conta das novas regras, só temos 
duas: Acompanhamento pedagógico e violão. Esse cenário deixa um pouco de frustração, 
não apenas para nós, mas principalmente para os alunos que ficam perguntando quando 
vai ter outras atividades. Um aspecto que não deve deixar de ser considerado é a questão 
da alimentação. Eles faziam todas as refeições aqui. Além das refeições nos horários dos 
turnos regulares, eles faziam as refeições nos horários do contraturno, o que para eles era 
importante. Agora que eles não estão em atividades, essa questão não pode deixar de ser 
considerada, pois para muitos a alimentação da escola acaba por ser a principal do dia 
deles. Com o fim do PME, em termos de atividades, como conseguimos alguns pais que 
desenvolviam atividades aqui na escola, a gente reforçou esses contatos e já temos 
algumas atividades que devemos continuar. Uma coisa bacana que conseguimos fazer foi 
essas parcerias, pois tem alguns pais voluntários que sempre estão nos ajudando. Então, 
já temos garantido, pelo menos, as oficinas de Violão e de Artesanato. Ano passado 
[2017], nós fizemos uma parceria com um instituto de beleza que veio aqui dar oficinas de 
maquilagem e corte de cabelo, a gente tem buscado esse instituto para viabilizar algumas 
outras atividades. [...] é aquilo, quando você quer, dá para fazer, quando não quer, dá uma 
desculpa. (Coordenadora da Escola Educador de Referência). 

Embora o fim do PME apresente certo tipo de consternação, a Gestão do PME 

na cidade bem como a escola têm tentado buscar outras possibilidades de continuar 

e fazer avançar algumas práticas. Embora não apresente o vigor que se verifica nas 

diretrizes da política do PME, os sujeitos em Santana de Parnaíba têm apresentado 

disposição em dar continuidade ao fulcro proposto pelo programa, ainda que não seja 

em tempo integral, a educação integral.  

Após o processo de qualificação, procedeu-se uma apresentação à gestão do 

PME na cidade, momento que se apresentaram os resultados desse processo. Desse 

encontro, saiu-se uma agenda para uma outra entrevista cuja finalidade era conhecer 

o momento atual das ações e buscar dados que dessem conta de se entender qual 

era as expectativas para o amanhã, em termos de práxis transformadoras e de 

políticas que dessem conta desses desvelamentos causados pelo PME.  
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A Gestora Pedagógica concedeu uma entrevista, realizada em 22 de maio na 

sede da Secretaria, por meio da qual se apreendeu informações bastantes 

promissoras, de maneira que se pode afirmar que, das experiências vivenciadas, ao 

longo de seis anos de programa na cidade, o PME contribuiu para vários processos 

de transformação da educação na cidade, deixando um legado promissor que pode 

servir de eixo para a construção de outras políticas educativas no município. 

Para o ano de 2019, apenas a Escola Educador de Referência opera o 

programa, pois as várias nuances financeiras permitiram a reprogramação de verbas 

remanescentes de 2018. A verba, que chegou atrasada, fora provisionada ainda no 

ano de 2017; por isso, o recurso, que deveria estar disponibilizado em janeiro de 2018, 

só foi depositado na conta da APM em dezembro desse ano, aspecto que faz com 

que se reafirme a política de descaso com a Educação do governo golpista. Para o 

ano de 2019, as oficinas realizadas foram: Acompanhamento pedagógico, Dança, 

Capoeira e Judô, as quais foram ofertadas para 172 crianças e adolescentes. 

No entanto, a gestão do PME na cidade, tomando o PME como parâmetro e 

considerando as dimensões da educação integral, organizou uma comissão que 

desenhou uma proposta de um projeto de atividades para a cidade, partindo do 

entendimento de que 

[...] existe uma preocupação do Município com os nossos alunos que participaram do Mais 
Educação, que foi um programa que deu muito certo [...]. Deu tão certo que a gente não 
quer parar com o programa. Então, em conversa com os nossos diretores que trabalham 
dentro da Secretaria, aqui com a gente, eu coloquei essa necessidade. [...], desenhamos 
um projeto, que na verdade não está fechado, pois depende de aval do prefeito, olhando 
para dentro da proposta do PME. A nossa expectativa é que seja aprovado, pois ele foi 
desenhado por uma equipe bastante atuante e engajada e que vivenciou tudo o que estava 
acontecendo nas escolas, enquanto o PME estava em operação. Além do [Gestor 
Financeiro], fizemos questão de colocar na equipe outras pessoas de finanças que têm 
influência no escalão superior da prefeitura e que têm proximidade com o prefeito. Então, 
a nossa ideia é que, para 2020, a gente tenha algo concreto acontecendo nas escolas. 
(Gestora Pedagógica).   

Os conhecimentos adquiridos, pela Gestão do PME na cidade, são notórios, 

assim como está explicitado o cuidado para com os sujeitos em formação. Uma das 

proposituras do PME era a indução à educação integral, e essa dimensão parece ter 

sido disseminada na educação em Santana de Parnaíba. A convivência ao logo dos 

anos permitiram à gestão local avançar no processo de conscientização de que a 

educação integral, mais do que urgente, é modal que pode transformar vidas, oferecer 

sentido aos sujeitos da escola, provocar alterações no contexto escolar e em seu 
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entorno e dar novos sentidos às vidas dos alunos. A Gestora Pedagógica afirmou que 

o 

[...] Município entendeu que deveria caminhar nas políticas de educação, mais 
afirmativamente, na educação integral. Nós vimos que houve a contrapartida do Governo 
Federal e que agora não há mais, e que não podemos parar tudo isso. São milhares de 
alunos que participaram das oficinas, eles começaram a construir sonhos e a gente não 
pode deixar isso no meio do caminho. Uma das perguntas que fizemos foi: - o que a gente 
pode oferecer para esse aluno que tinha opções de atividades e que agora se vê apenas 
com as aulas regulares? Isso fez com que a gente percebesse que algo deveria ser feito. 
Então, se preocupando com isso [...], devemos ter algo que a gente possa caminhar. [...], 
estamos finalizando o projeto, vamos entregar ao prefeito essa ideia, porque a ideia é 
manter as oficinas, pois é o diferencial, que chama o aluno. É como a aluna [Oficineira 
Dançarina] comentou, ela começou com 12 e terminou a oficina com mais de 70 alunos 
nas oficinas de Dança. Tudo isso é sinal de que o PME teve resultado aqui na cidade, 
essas questões não podem deixar de ser consideradas, quando se pensa em formar 
cidadãos. (Gestora Pedagógica). 

O PME operou como práxis transformadora, determinada e realizada pelo 

programa em Santana de Parnaíba, de maneira a permitir desvelamentos importantes 

no contexto da educação da cidade. O programa deixou um legado de aprendizagem, 

que se pode afirmar a concretização de uma educação cuja práxis revolucionária 

acaba por atingir as estruturas da educação na cidade. Essa dinâmica, que 

aparentemente pode ser apenas, ou às vezes, entendida como própria da escola, 

atinge as estruturas externas que passam a conceber uma nova dinâmica entre 

escola, família e comunidade. Essa revolução lenta, às vezes até silenciosa, mas que, 

por ser ato revolucionário, ajuda a descortinar o quadro atual da educação, pode se 

assomar a uma proposta de vida que possibilite aos participantes se posicionarem e 

concretizá-la. 

Fica o entendimento de que o PME, na cidade, contribuiu com a possibilidade 

de se corporificar a educação integral. Ao fazer-se operar, desde uma perspectiva e 

postura de mudança, o programa enfrentou atitudes de negação e de medo, egoísmos 

e perversidades, que produzem a exploração física e psicológica dos sujeitos que dele 

participam, que já não mais suportam as desfeitas de um sistema que privilegia a 

altivez do consumo, a soberba e a arrogância de alguns que tanto insistem em preterir 

a vida em prol de capital. 

Ao sinalizar o futuro e nele projetar as utopias possíveis, o legado do PME em 

Santana de Parnaíba considera que a educação integral, reclamada nos idos de 1930 

e de 1950, por Anísio Teixeira, voltando ao cenário nos anos de 1960 com os Ginásios 

Vocacionais (GV), em seguida, década de 1980, pelos Centros Integrados de 

Educação Pública (Cieps) e, mais recentemente, com os Centros Educacionais 



159 
 

Unificados (CEUs) no começo dos anos 2000, deve ser o leitmotiv de práxis 

educativas que tenham por fundamentos o processo de formação humana, uma 

educação que considere, nas suas práticas, a formação de cidadãos que vivem em 

uma sociedade complexa, mas que não podem ser e estar à margem das vinculações 

sociais que os constituem como sujeitos.  

Aos aspectos verificados neste capítulo, tem-se que o Programa Mais 

Educação, em Santana de Parnaíba, viu-se diante de tensões que se apresentaram 

em diversos matizes. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes, foi a quebra 

de paradigmas ao aderir a uma política de educação integral formulada pelo Governo 

Federal, cujo partido e base política não fazia parte do contexto político partidário, até 

então que governava a cidade. Ao quebrar-se esse paradigma, a gestão do programa 

se deparou com as tensões de aceitação do PME por parte, em primeiro lugar, do 

corpo diretivo das escolas e, depois, dos professores. 

Não obstante a essas tensões vividas, a gestão local não se deteve diante dos 

obstáculos e seguiu em direção às suas superações. Buscou no MEC mecanismos 

de se romper barreiras, quando lhe foi apresentada uma experiência exitosa e dela 

extraiu conhecimentos para se fazer avançar o programa na cidade. Recebeu com 

esmero a partilha de conhecimento e o cuidado dada pelo PME de Araras e dela teceu 

as estratégias das ações na cidade, sempre com cuidado em conhecer as vontades, 

os anseios e as expectativas dos participantes, para assim construir o quadro das 

práticas. 

As práticas, sempre contextualizadas aos quereres dos participantes, 

apresentavam-se como práxis transformadoras, como se viu, particularmente aos 

casos trazidos, que indicam casos de superação, de transformação e de satisfação, 

não apenas dos alunos, mas de suas famílias, da escola, de todos os sujeitos 

envolvidos. Esse avanço materializou-se em todos os colégios do Ensino 

Fundamental, alcançando mais de 17 mil crianças e adolescentes da rede escolar, 

que tiveram um cardápio de mais de 30 temas de oficinas distribuídas em seis 

macrocampos, em turno e contraturno escolar, confirmando a proposta do PME: uma 

política de indução à educação integral em tempo integral.  

Para operacionalizar toda essa grandeza, contou com um quadro de oficineiros 

que chegou a um total de 140 profissionais que atuaram nas mais diversas áreas do 

conhecimento, partindo sempre dos conhecimentos dos sujeitos e da comunidade. A 

figura dos oficineiros provocou outra quebra de paradigmas na escola. Enquanto 
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sujeitos que se veem em conflitos nas suas práticas e nas relações com os demais 

profissionais da escola, esses educadores deixaram legado propositivo para se 

pensar outras formas de se fazer educação. Ao estudar as tensões e as disputas no 

interior do PME, Mendonça (2017) afirma que a figura do oficineiro no programa é 

mudança inovadora ao “[...] considerar a formação dos monitores ou agentes culturais 

com conhecimento do território e com perfil e identidade com a comunidade local. 

Nesse vínculo [...] é possível identificar uma aproximação entre eles e as crianças” 

(MENDONÇA, 2017, p. 168). 

Viu-se que outro dos resultados do PME na cidade foi a gestão afastar o 

imperativo afirmativo do verbo calar. Ao posicionar-se não neutra, ao não se permitir 

o silêncio, adotou postura de enfrentamento, de engajamento, de cuidado e de busca 

de estratégias para continuar a nutrir-se da esperança e de prosseguir na realização 

de práxis colaborativas com os processos de transformação dos alunos da cidade. 

Por isso, não se pode ignorar que a luta pelo exercício e pela realização plena dos 

direitos, em particular do direito à educação de qualidade social, é um elemento de 

construção de cidadania e de democratização, que a educação integral faz operar. 
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CONCLUSÕES 

Não me assente o senhor por beócio. Uma coisa é pôr idéias 
arrumadas, outra é lidar com país de pessoas, de carne e 

sangue, de mil-e-tantas misérias... Tanta gente – dá susto de 
saber – e nenhum se sossega: todos nascendo, crescendo, 

se casando, querendo colocação de emprego, comida, saúde, 
riqueza, ser importante, querendo chuva e negócios bons... 

De sorte que carece escolher: ou a gente se tece de viver no 
safado comum, ou...  

(Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas).  
 

A opção em iniciar estas conclusões a partir do trecho extraído da obra Grande 

Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, está contida em se promover uma 

provocação no leitor deste trabalho. Essa incitação nada mais contém senão a 

vontade em registrar os muitos embates, percalços, tentativas de abandono da 

caminhada, mas também a indicação de que se pode avançar, não sozinho, diante 

dessas e tantas outras agruras da vida cotidiana. 

Embora se sinta e se perceba, muitas vezes, como um sujeito beócio frente aos 

muitos contratempos e embaraços que a vida, real e de viés, apresenta, o 

pesquisador, sujeito histórico e social, compactua do entendimento apresentado pelo 

protagonista/narrador da obra rosiana. Tem-se como verdade que as ideias 

arrumadas se apresentam em contradição aos tantos quereres, aspectos e dimensões 

que a vida concreta lhe oferece.  

Por isso, como alerta o narrador Riobaldo, sujeito que personifica o bem e o 

mal, o feminino e o masculino, a certeza e a dúvida ao longo de sua narrativa, o 

pesquisador observa atentamente a propositura deixada por ele, assim escolhe não 

se tecer de viver no safado comum, mas se posicionar frente à urgência de continuar 

a nutrir a esperança e a alimentar a utopia de manter-se vivo na marcha da vida, talvez 

por conter um pouco de cada essência humana pontuada por Riobaldo. Utopia 

(re)alimentada quando da aceitação no Programa de Doutorado, pelo Grupo de 

Pesquisa (GEPEJUC) e pela orientadora, a Professora Doutora Branca Jurema 

Ponce, materializada neste trabalho. 

Pelo que se tem apresentado, ao longo deste estudo, o Programa Mais 

Educação (PME) fez concretizar a proposta de educação integral em tempo integral, 

considerando um amplo conjunto de feitos, de proposições, de efetivações e de 

transformações na escola, na família, na comunidade e em todos os demais sujeitos 

que, direta e indiretamente, dele participou, na cidade de Santana de Parnaíba. Por 

isso, nestas Conclusões, que embora tenham esse nome, mas que não se tem a 
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prepotência de se concluir, pontuam-se questões que se apresentaram em relevo, em 

evidências e que colocam em realces fios irrompidos que necessitam ser 

entrelaçados. 

O PME era uma política de indução à educação integral em tempo integral, 

criada dentro de um contexto de um governo democrático, que fez avançar as políticas 

sociais, não preterindo o amplo debate local, nacional e global acerca da urgência de 

se fazer avançar os aspectos qualitativos da Educação. Conquanto se apresente 

como uma política em que haja contradições, o PME é construído levando-se em 

consideração os mais diversos atores da sociedade civil, política e dos sujeitos da 

Educação. Essa complexidade não deixa incólume as muitas tensões, quereres e 

críticas sofridas pelo programa. 

Nos textos de pesquisas levantadas nos bancos de dados, conforme pontuado 

nos capítulos anteriores, lidos e que contribuíram para construção desta pesquisa, 

uma das críticas ao PME dá conta da questão da infraestrutura da escola, da 

contratação e da formação dos oficineiros. O estudo de Silva (2013), que pesquisou o 

PME na cidade de Maricá, estado do Rio de Janeiro, pontua essas questões, as quais 

são contextualizadas neste momento. A pesquisa de Silva afirma que, no contexto do 

PME, em face das más condições da escola (espaços físicos) e o descaso do poder 

público com os profissionais da Educação, há certa precarização 

[...] de universalização da oferta escolar, na medida em que não tocam em 
aspectos objetivos dos sistemas educacionais (como a construção de 
espaços e infraestrutura escolares e a contratação e capacitação de 
profissionais) e não garantem o aperfeiçoamento do processo de 
escolarização das classes desfavorecidas. (SILVA, 2013, p. 255). 

Ao que se apresenta nas afirmações propostas pela pesquisa mencionada, não 

se ignora a precariedade dos muitos espaços escolares, mas não há de negar-se que 

o descaso do poder público quanto às questões de infraestruturas dos espaços 

públicos vem de longa data e alcança a todas as esferas de governo. Não obstante, é 

pouco provável que uma política como a do PME só iniciasse suas práticas quando 

plenamente satisfeitas essas questões. Assim, o orçamento do PME, até as vésperas 

do golpe de 2016, continha previsão de verba de capital, com a qual todas as escolas 

em Santana de Parnaíba se beneficiaram. Com esses recursos financeiros, conforme 

se verificou nos dados trazidos, reformaram-se quadras, readaptaram-se espaços 

dentro das escolas, compraram-se materiais para a realização das práticas esportivas, 

culturais, dentre outros aspectos para a realização das atividades.  
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Não se pretende invalidar ou colocar em dúvida as afirmativas trazidas na 

pesquisa referenciada, mas pretende-se deixar registrado que, diante do cenário 

concreto das políticas educacionais, o PME, em Santana de Parnaíba, não deixou de 

acontecer por questões de precariedade de espaços, pois, quer seja no espaço da 

escola, quer em espaços da comunidade, as oficinas aconteceram com grande êxito, 

inclusive fazendo valer um dos aspectos do programa, que era a ampliação dos 

espaços escolares para além dos muros da escola. 

Ainda em referência aos resultados apontados na pesquisa de Silva (2013), 

quanto à precarização da contratação e à capacitação dos oficineiros, mais uma vez 

não se pontua discordância em suas análises, porém há de considerar-se que, em 

Santana de Parnaíba, a contratação dos profissionais que desenvolveram as oficinas 

se deu muito pertinentemente, inclusive, como se verificou, os oficineiros contratados 

tinham formação acadêmica concluída ou em final de concluí-la, pois mais de 80% 

deles que atuaram na cidade eram graduados. Aqueles que por conta de suas 

formações específicas como judô, karatê etc. não possuíam curso superior, passaram 

por formação didático-pedagógica, como se verificou nos dados. Não se pode deixar 

de pontuar que pais de alunos contribuíram nas oficinas com suas expertises, tanto 

em Araras como em Santana de Parnaíba, concretizando suas práxis em conjunto ao 

professor da sala de aula regular, fazendo, portanto, confluir saberes escolares e 

saberes comunitários. 

Outro aspecto a ser considerado dá conta da capacitação dos oficineiros. É 

possível afirmar, a partir dos dados levantados nesta pesquisa, que a questão de 

formação sempre foi uma preocupação da pauta do programa na cidade. Verificou-se 

que, quando o PME teve início em Santana de Parnaíba, os gestores, a partir da visita 

em Araras, promoveram uma série de ações formativas, inclusive formação com 

profissionais que já estavam em campo. Nesse processo, não apenas os oficineiros 

foram contemplados, mas também a gestão das escolas. Nesse aspecto, convém 

pontuar as falas da Gestora Pedagógica: 

[...] no final de 2015, o Secretário [de Educação] foi audacioso. Nós chegamos a ele com 
a proposta do Ministério [MEC] e falamos: - todas as nossas escolas do fundamental I e II 
estão aptas a ter o Mais Educação. Ele falou: - abraça, aceita. [...], esse volume de escolas, 
esse aumento de alunos que iam participar fez com que nós repensássemos a questão da 
formação dos nossos oficineiros. [...]. No âmbito da Secretaria nós tínhamos 4 grandes 
encontros formativos, cada um de 40 horas. Mas, mantivemos todas as formações 
regionais, que aconteciam nos bairros, nessas ocasiões todos os oficineiros participavam 
de momentos formativos, a cada final de bimestre. Outro ponto que não abrimos mão, foi 
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o acompanhamento que a coordenadora do programa dava para eles. (Gestora 
Pedagógica).   

As questões trazidas na análise da pesquisa supracitada ajudam a entender a 

magnitude da presença do PME nas escolas do País, pois, como afirmado por Silva 

(2013), o programa proporcionou melhorias locais e “[...] fez a diferença na vida de 

crianças e jovens que frequentaram as escolas públicas por ele contempladas” 

(SILVA, 2013, p. 249), diferença que se apresenta fortemente em Santana de 

Parnaíba. Por isso, é plausível de ser dito que, se o PME fez diferença na vida dos 

participantes, sua proposta progressista merecia ter tido melhor atenção por parte dos 

governos, de maneira a melhorá-la e seguir para que se consolidasse como uma 

política de educação integral em tempo integral em todo o Brasil. 

Outros dois aspectos de referência do PME dizem respeito ao 

redimensionamento dos tempos e dos espaços escolares e à construção do currículo 

de educação integral. Antes de tudo, há um desdobramento do PME local em observar 

a determinação da progressiva ampliação do período de permanência dos alunos na 

escola, de maneira que contribuiu para que a jornada escolar tivesse duração igual ou 

superior a sete horas diárias, durante todo o ano letivo, aspecto que não só atende às 

diretrizes do PME (BRASIL, 2010a), como prioriza o cumprimento da Meta 6 do PNE 

(BRASIL, 2014a). 

Em Santana de Parnaíba, o quantitativo de oficinas por escola esteve entre 3 e 

4, por turno, sempre observando o macrocampo Acompanhamento Pedagógico que, 

ressalte-se, era obrigatória a sua oferta. Assim, e a exemplo, o aluno frequentava as 

aulas do ensino em turno regular, até às 12 horas, almoçava e, a partir das 13 horas, 

participava das aulas do PME, até às 17 horas, carga horária diária que ultrapassa as 

7 horas estabelecidas, tanto pelo programa como pelas diretrizes da educação de 

tempo integral. 

A ampliação dos espaços é outro aspecto que o PME instituiu em suas 

normativas (BRASIL, 2007c, 2010a), ao orientar que as práticas deveriam ser 

realizadas em escolas e outros espaços socioculturais, fazendo-se confluir saberes 

escolares e comunitários. O PME local seguia essas diretrizes, pois entendeu que “[...] 

ampliar o tempo de permanência na escola, garantir e reinventar o modo de 

organização dos tempos, espaços e lógicas que presidem os processos escolares [...]” 

(MOLL, 2012a, p. 133), deveria ter como premissa a superação discursiva e, muitas 

vezes, divagante que permeiam o fazer educativo.  
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Essa perspectiva permite afirmar que o PME local buscou tratar dos 

compromissos pautados pelo programa, de maneira que auxiliou na tentativa de 

consolidar uma política de educação integral, já que se ateve e fez concretizar a 

ampliação da jornada escolar, modificou a rotina da escola, ampliou os espaços 

educativos e possibilitou que essa modalidade educativa não fosse mais a mesma. 

Em referência ao currículo do PME, estruturado no formato Mandala de 

Saberes, em que estiveram presentes saberes escolares e da comunidade, o 

programa apresentava uma dinamicidade para construir e operar essa proposta, de 

maneira a ofertar aos seus alunos uma gama de práticas transformadoras. A proposta 

de um currículo estruturado em Mandala, como afirmam Gabriel e Cavaliere (2012, p. 

288), “[...] expressa as ideias de integralidade na fixação de sentido e na classificação 

de conhecimento, de flexibilidade e de inovação”.  

Em Santana de Parnaíba, esse modelo de currículo possibilitou recuperar e 

construir diálogos entre os mais variados temas, áreas do conhecimento, saberes 

escolares e práticas do cotidiano dos alunos e da comunidade. Essa afirmação pode 

ser compreendida quando se retoma as falas das: Aluna/Oficineira, Mãe 1; Oficineira 

da Garagem; e outros dados levantados e pontuados na pesquisa.  

A título de compreensão desses enunciados, tem-se as práxis do macrocampo 

Acompanhamento Pedagógico, presentes em todas as escolas e ofertadas a todos os 

alunos do PME, que contribuiu em duas frentes de avanço da educação: quantitativo 

e qualitativo. Retomamos as falas de uma das oficineiras que atuou nas oficinas desse 

macrocampo, para entender um pouco a contribuição das práticas que desenvolveu 

ao longo de três anos de trabalho no PME local. Conforme dados apesentados pela 

oficineira, anterior ao início de sua oficina, houve uma formação dada pela gestão 

pedagógica que a fez resgatar dimensões de seu atuar como professora. A Oficineira 

do Pequenos afirma que 

[...], antes da primeira oficina começar, eu fiquei duas semanas em formação. Nesse 
momento, além das questões do programa, eu retomei muitos textos e teorias que eu tinha 
estudado na faculdade. Um dos pontos muito discutidos foi o Projeto Pedagógico, para 
que a gente que ia trabalhar nas oficinas de português observasse e não deixasse de 
seguir. Na prática o que eu fiz foi dialogar com as três professoras de português, aqui da 
escola. Elas me deram as relações dos alunos que ainda apresentavam defasagem e 
dificuldades de aprendizagem. Lembro que, uma das primeiras atividades que 
desenvolvemos foi com uma turma de alunos de 4º e 5º anos. Era uma turma que tinha 
uma característica bastante peculiar, pois os alunos vinham de resultados negativos, em 
termo de rendimento em português. A proposta central que colocamos foi de criar um 
painel de informações gerais para ser colocado no mural da escola. Então, trabalhamos 
os aspectos formais da linguagem, e nessa etapa duas das professoras acompanharam, 
porque a gente entendeu que não seria interessante sair muito dos conteúdos que elas 
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estavam trabalhando em sala de aula. Depois, eles [alunos] fizeram pesquisas nos jornais 
que a gente disponibilizou e começamos a montar o mural. Mas, uma coisa que tinha que 
acontecer era eles trazerem de casa informações que eles viam no contexto da casa deles. 
Então, foi uma oficina que rendeu pontos positivos, pois a gente percebia que, além de 
eles se envolverem, eles colocavam os pais para pensar e participar. No final da oficina, o 
painel foi colocado na escola e eles ficavam observando o resultado do trabalho, paravam 
a gente no corredor para explicar as informações e, claro, todo orgulhoso, para dizer que 
era ele quem tinha feito. (Oficineira dos Pequenos). 

Assim sendo, o macrocampo Acompanhamento Pedagógico contribuiu para os 

avanços quantitativo e qualitativo da educação na cidade. Essa afirmação não se dá 

no vazio ou apenas nas impressões dos sujeitos desta pesquisa, mas na observância 

das metas do IDEB para a cidade que, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

além de terem sido alcançadas no ano de 2015, superou a projeção de 5.9, avançado 

a 6.6 no ano de 2017 – 0.6 à frente da Meta instituída para o País para o ano de 2022, 

conforme já explorado na pesquisa. 

Os aspectos de avanço qualitativo podem ser conhecidos a partir do 

entendimento de que as práticas desenvolvidas consideraram adaptações entre as 

faixas etárias e os anos escolares, promoveram um diferenciado nível de profundidade 

e reflexão diante das possibilidades de estabelecerem-se relações com a leitura e a 

escrita. Pode-se acrescentar que foi proporcionado aos alunos não apenas a 

dimensão do conhecimento, mas também foi estimulada a promoção do encontro, do 

diálogo, da aproximação entre os sujeitos da família, pois estiveram presentes os 

elementos do cuidado e da convivência, que não podem ser alijados da educação 

integral. Esses aspectos e essas dimensões fazem aguçar a inteligência, contribuem 

para fazer avançar o desenvolvimento de cada um dos participantes, bem como 

possibilitam um ressignificar de subjetividades. 

Esses cuidados, com a elaboração e a execução das práticas, tomam assento 

e seguem as diretrizes propostas nos documentos referências do PME (BRASIL, 

2013), quando se verifica que a Gestão Pedagógica orienta as coordenações do PME 

nas escolas para que se elabore um currículo capaz de priorizar práticas educativas, 

que se apresentam como práxis transformadoras, as quais podem garantir o direito 

de o sujeito vir a ser. Como afirma a gestora, 

[...] não nos interessa mais do mesmo, por isso quando pensamos a formação dos 
oficineiros do Acompanhamento Pedagógico, pensamos num quadro de pedagogos 
formados. De todos os oficineiros que atuaram nesse Macrocampo, apenas dois eram da 
História, todos os demais, 22 ao todo, eram pedagogos formados. (Gestora Pedagógica).  

Por seu turno, a coordenação na escola não se furta em observar essas 

diretrizes, pois, como mostra a Mandala da Escola da Natureza, os elementos nela 
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constituídos contemplam os múltiplos saberes, a diversidade de temas que se reclama 

ao contexto escolar, os elementos formativos do cidadão, os conhecimentos da 

comunidade, o cuidado para com os sujeitos do currículo, os mais variados aspectos 

e dimensões da educação integral, conforme pode se verificar na Figura 3. 

Figura 3 - Mandala da Escola da Natureza 

 

Fonte: Acervo da Escola da Natureza. 

Há uma diversidade de temas que podem ser e são inseridos no currículo do 

PME, mas que não estão presentes no currículo formal da escola; contudo, ambos se 

hibridizam, se relacionam e dialogam, podendo e devendo se harmonizar e se 

concretizar, no contexto, no dia a dia da práxis, sem passar despercebido, com a 

intenção de promover transformações. Desenvolvidas a partir de uma 

heterogeneidade que considera as diferenças dos alunos, essas ações não se 

centram em uma prática de formação de um educando modelo ou, ainda, na base de 

doação de quem tem a quem nada possui. São práxis que se apresentam na invenção, 

reinventando-se diante da inquietude que reclama a vida cotidiana, não se alienando 

Escola 



168 
 

na ignorância, mas se desenvolvendo na flexibilidade e no conhecimento como 

processo de busca, não podendo ser ignoradas, pois: 

Quando as experiências são ignoradas se ignora o trabalho humano, a 
experiência mais determinante do conhecimento. Enquanto as experiências 
sociais humanas, de vida e trabalho não forem reconhecidas como 
conformantes do conhecimento, das ciências e dos saberes e dos processos 
de ensino-aprendizagem não serão reconhecidas e valorizadas as 
experiências humanas, de luta, de trabalho e de vida dos profissionais do 
conhecimento e os seus aprendizes. (ARROYO, 2013, p. 138). 

Como visto neste trabalho, o conhecimento é próprio da natureza humana, por 

isso construído e desenvolvido ao longo dos processos sociais em diferentes épocas, 

espaços, povos e cultura. Na modernidade, esse conhecimento é sistematizado no 

currículo envolto em campo de disputas, presente nos espaços escolares e amplia-se 

para dar oportunidades concretas de formação aos alunos, pois, nele, se apresentam 

valores, crenças, visões de mundo e da própria sociedade em que vivem. Para 

Gimeno Sacristán,  

[...] o currículo faz parte, na realidade, de múltiplos tipos de práticas que não 
podem reduzir-se unicamente à prática pedagógica de ensino; ações que são 
da ordem política, administrativa, de supervisão, de produção de meios, de 
criação intelectual, de avaliação etc., e que, enquanto são subsistemas em 
parte autônimos em parte independentes, geram forças diversas que incidem 
na ação pedagógica. Âmbitos que evoluem historicamente, de um sistema 
político e social a outro, de um sistema educativo a outro diferente. Todos 
esses usos geram mecanismos de decisão, tradições, crenças, conceituação 
etc. que, de uma forma mais ou menos coerente, vão penetrando nos usos 
pedagógicos e podem ser apreciados com maior clareza nos momentos de 
mudança. (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 22). 

Como prática social de cunho pedagógico, o currículo do PME considerou a 

escola como elementos basilar de suas ações, manteve o fiel compromisso para com 

os sujeitos que o concretiza, por isso harmonizado às práticas desenvolvidas nas 

oficinas. A partir de seu viés transformador, reconheceu as diferenças dos sujeitos e 

priorizou as várias questões que dizem respeito às questões sociais, de relações, 

apropriou-se do capital cultural do aluno, da família, do bairro, da cidade, e fez ampliar 

conhecimentos, de maneira que o local fosse o ponto de partida para o global, 

ajudando o aluno a ser cidadão do mundo. 

Esses aspectos apesentam-se próprios para concretizar a justiça curricular, 

pois coloca em debate temas como a situação em que vivem os participantes, as 

múltiplas perspectivas da comunidade e de seus habitantes. Quando se abre para a 

comunidade participar, propor, executar as ações, não apenas se abrem mecanismos 

de participação, mas propõe-se que os sujeitos reflitam suas condições de vida, de 
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cidade, de país e de mundo, pois eles próprios colaboram para construir um currículo 

no qual eles se percebam histórica e socialmente, pois, como afirma Connel (1997, 

n.p., tradução nossa), “[...] a justiça requer um currículo contra hegemônico, 

construído a partir dos interesses e das perspectivas dos menos favorecidos” . 

Para Connel (1997), a justiça curricular deve pautar-se em princípios que façam 

avançar a justiça social. Para isso, a construção do currículo deve considerar os 

interesses dos menos favorecidos, promover e concretizar a participação dos sujeitos, 

de maneira a desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, ter em 

consideração um currículo pautado para uma produção histórica da igualdade. Como 

afirmam Ponce e Araújo (2019, p. 1051): “O currículo escolar pensado a partir das 

dimensões da justiça curricular [conhecimento, convivência e cuidado – apontadas 

pelos autores] guia-se pela e para a constituição de subjetividades democráticas, 

inconformistas e rebeldes”. 

Essas dimensões, captadas, dialogadas, transformadas em práxis 

transformadoras, podem e auxiliam no avanço da justiça social, que também deveria 

ser um dos pilares da Educação, junto a outros setores e instituições da sociedade. A 

construção dessa justiça, no âmbito da escola, pode ser entendida a partir dos 

discursos da igualdade de oportunidades que a escola deve promover. Sob essa 

inferência, é papel da escola fomentar conhecimentos, cuidados e convivências 

sociais justos, a cada um dos estudantes, pois: “A priori, toda criança que entra na 

escola deve dispor das mesmas oportunidades de ter êxito escolar, 

independentemente de seu nascimento e de sua fortuna” (DUBET, 2008b, p. 383).  

O êxito escolar não pode acontecer se houver desleixo por parte da escola, se 

preterir os elementos de um 

[...] currículo que reconheça a pluralidade cultural da sociedade, [capaz de 
elevar] os saberes dos menos favorecidos para além do folclórico, 
estereotipado e fragmentado, no qual não se considerem em profundidade os 
mecanismos históricos, políticos e socais de formação e de exclusão de 
identidades. (PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1054). 

A justiça curricular é processo coletivo que ocorre no interior das práticas 

históricas e sociais da escola e do próprio currículo, 

[...] trata de uma construção cotidiana de justiça por meio do currículo escolar. 
[...], é uma construção coletiva do currículo baseada nas experiências 
significativas de educação/currículo, que visa dignificar todos os sujeitos da 
escola no presente e no futuro para além da escola. (PONCE, B. J., 2018, p. 
796). 
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Ao que se verificou em Santana de Parnaíba, a justiça curricular é construída 

quando se verifica que PME se imiscuiu, juntou-se, tomou parte. Não se apresentou 

e não operou na neutralidade, mas se posicionou, tomou partido: o partido da 

educação integral. Para tal, os oficineiros abriram-se às experiências, quebraram 

paradigmas, adotaram um atuar desprendido de valores individualistas, engajado em 

uma causa coletiva em face aos educandos que necessitavam ser observados com o 

devido cuidado, que a escola deve promover. Ao cuidado que deve ser acompanhado 

de conhecimentos que permitam aos alunos transformarem a si mesmos e o seu meio 

e, assim, modificar o herdado em algo melhor, pois parece ter havido certo grau de 

consciência de que o homem é sujeito multidimensional, permeado em uma 

multiplicidade de exigências individuais e coletivas. 

Conquanto atuem em polos contraditórios, em espaços arenosos nos quais os 

processos de convivência nem sempre são cordiais, os oficineiros conseguiram 

promover uma práxis que direcionava para o reconhecimento de que há possibilidade. 

Não se furtaram na construção das relações, tiveram como princípio uma “[...] 

educação, como constituinte do processo de humanização, que se expressa por meio 

da mediação, assume papel central na organização da convivência do humano em 

suas relações e interações, matéria-prima da constituição da vida pessoal e social” 

(GUARÁ, 2006, p. 16). 

Ao persistir na implantação do PME na cidade, a gestão do programa, além de 

promover quebras de paradigmas, instituiu certo tipo de congraçamento entre os 

aspectos sociais, políticos e históricos e a própria ação pedagógica. Dessa quebra de 

modelo, que se achava exclusivo, naturalizado e com pouco espaço para mudanças, 

apresentaram-se as prerrogativas do PME local; desse modo, fez-se avançar uma 

política educativa progressista que não apenas se preocupava com ações de reforço 

escolar, que seria uma espécie de “mais do mesmo”, mas fez evoluir uma proposta 

de educação que operou no cerne próprio da escola e do ato de educar, de maneira 

a formar o sujeito desde uma perspectiva que propiciou iniciativas de alterações 

substantivas em cada um dos contextos individuais e coletivos. 

Outro dos fios irrompidos e que necessita ser entrelaçado dá conta da 

articulação do PME com outras políticas sociais, sem perder sua especificidade de 

política educativa. No âmbito do Município, o PME articulou-se com políticas culturais 

e sociais, que eram desenvolvidas antes da chegada do programa. Já no seu 

nascimento, a Portaria de criação do PME previu a articulação com as políticas dos 
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Ministérios que faziam parte e se articulavam com o programa (BRASIL, 2007c, 

2010a). 

A partir de 2011, um dos critérios de adesão ao PME era o aluno ser de família 

cujo Programa Bolsa Família (BF) atendia. Dentre os Ministérios que já faziam parte 

do PME, o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) passou a fazer parte dessa 

política educativa. Ainda naquele ano, fruto das parcerias entre MEC e MDS, a 

Secretaria Nacional de Assistência Social também se articulou ao PME. Esse novo 

cenário também contribuiu para que todas as escolas em Santana de Parnaíba 

fossem contempladas pelo PME, bem como para que uma única escola fosse 

contemplada para o ano de 2018, quando já não mais operava o PME em sua 

essência, pois o critério excludente de adesão nesse momento era a escola possuir 

mais de 50% dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família, conforme já explorado. 

A integralidade entre essas políticas, até o momento que o PME operava em 

seu formato original, permitia que todas as crianças cujas famílias eram beneficiárias 

do Bolsa Família participassem do Mais Educação até o ano de 2016, pois, a partir de 

2017, os critérios de adesão são modificados, tendo por base a política neoliberal 

adotada pelo governo golpista. Enquanto política educativa que se articulou a outras 

políticas sociais, o PME priorizou e fez garantir um dos direitos sociais fundamentais, 

pré-requisito para a expansão de outros direitos. 

Ao longo das leituras e das reflexões nos textos acadêmicos, viram-se muitos 

apontamentos quanto ao formato do PME em ser uma política assistencialista, de 

caráter compensatório e até filantrópico. No entanto, a opção de inserir esse critério, 

alunos participantes do PME beneficiários do Bolsa Família, aponta para um 

reconhecimento das situações de precariedade social porque muitas cidades, famílias 

e indivíduos vivem. Santana de Parnaíba, que apresenta mais de 9 mil famílias aptas 

para receber o benefício do Bolsa Família, não é uma cidade isenta a esses fatores 

de desigualdade social, como se verificou nas características da cidade.  

Os estudos de Mendonça (2017) pontuam que: 

O País, apesar de ter passado nas últimas décadas por um processo de 
“modernização econômica”, permanece regido pela gramática das 
desigualdades e da hierarquização social. Este é um paradoxo na sociedade 
brasileira, que apesar do fortalecimento das organizações sociais e 
populares, [...], convive com a existência de direitos garantidos em leis e com 
a persistente desigualdade e exclusão. (MENDONÇA, 2017, p. 117). 
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As análises de Mendonça dão conta de que não é propósito do PME, tampouco 

do BF, acabar com os fatores de desigualdade e de exclusão, mas reconhecem que 

o PME e o BF “[...] resultam do reconhecimento destas persistentes desigualdades e 

da privação de direitos das maiorias. [...], eles interpelam [...] a necessidade de se 

instituir outras formas de existência e de sociabilidade” (MENDONÇA, 2017, p. 117). 

Parte-se, assim, para refletir, dentro do mesmo contexto, sobre alguns aspectos 

que corroboram a urgência em se estabelecer outras possibilidades de se viver e de 

socialização, compreendidas a partir das falas de uma coordenadora do PME na 

escola. 

A escola é meio feia, mas ela tem toda estrutura que as demais da rede [...]. Às vezes 
firmar parceria com a família é complicado, porque o pai, a mãe não estudou [...]. Exemplo, 
nós temos um aluno classificado na segunda etapa das Olimpíadas Internacional de 
Matemática, aqui da cidade só foi ele classificado. Fomos aos pais para verificar se eles 
autorizavam o filho sair da cidade, em uma eventual classificação final, a mãe disse: - não. 
É melhor ele estudar e parar de sonhar [...]. Então, aqui a questão é trabalhar a autoestima 
deles [...], eles acham que são daqui e não vão sair daqui, que o filho não deve estudar, 
mas sim trabalhar. [...], a gente tem uma questão muito séria, até que isso melhorou, um 
pouco. Quando eu cheguei aqui, há 4 anos, a maioria dos alunos quiseram participar das 
oficinas por conta da alimentação. Era visível que o que a escola oferecia para eles era 
muito superior ao que eles tinham na casa. Eles não iam embora depois das aulas, para 
retornar depois do almoço, porque muitos deles não tinha comida em casa, a escola 
fornecia a melhor opção para a maioria deles. Como a gente tem o turno da noite e a 
refeição é servida logo na entrada, muitos deles ficavam para jantar. Tudo isso impacta no 
desenvolvimento, na aprendizagem deles, mas a questão cultural da comunidade me 
parece que tem um peso maior. (Coordenadora da Escola Educador de Referência). 

A partir da fala da coordenadora, das práxis desenvolvidas na Escola Educador 

de Referência, unidade escolar que desde 2013 operou com o PME, e única a ser 

contemplada nas regras para adesão em 2017, pode-se afirmar que o PME instituiu 

outras formas de existência e de sociabilidade. Nessa escola, o número de alunos 

beneficiados pelo BF é superior a 70%, ou seja, de cada 10 alunos da escola, ao 

menos 7 são beneficiários do programa. E qual o diferencial, do PME, para esses 

alunos? Nessa escola, pode-se afirmar que o PME é imprescindível. O uso do termo 

“imprescindível” justifica-se quando se verificam o contexto da escola e seu entorno, 

os comportamentos.  

A escola fica em um bairro afastado do centro da cidade, os equipamentos 

públicos não se apresentam suficientes para atender à demanda dos moradores, 

tampouco dos alunos, em termos de lazer, esportes, cultura. O patrimônio cultural dos 

pais não permite, ou limita, o avanço pleno de seus filhos nos processos educativos, 

acaba por inibir uma formação integral dos participantes. 
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Nos estudos de Cararo (2015), que perquiriram as interfaces do PME com 

programas sociais, no âmbito do Governo Federal, queda-se claro a centralidade da 

importância do programa, quer seja na sua amplitude de alcance em números de 

alunos participantes, quer seja na magnitude da proposta dos macrocampos. Cararo 

pontua o PME 

[...] como iniciativa positiva frente à escassez de projetos de educação 
integral que envolvam significativa quantidade de alunos na esfera nacional, 
como indutora para ampliar a educação integral em meio a um movimento 
social crescente [...]. [...] os movimentos que tecem os currículos praticados 
pelos/as praticantes do Programa, imbricam práticas políticas cotidianas que 
se relacionam, e se articula, com diferentes esferas da vida social. [...], as 
escolas “sozinhas” não têm possibilidades de atingirem essa função [...]. 
(CARARO, 2015, p. 295, grifos da autora). 

Se a escola sozinha não consegue dar conta dessa demanda, tampouco 

consegue dar conta das inúmeras mazelas sociais a ela atribuídas. Portanto, não se 

assume, neste estudo, o entendimento de que o PME seja uma política 

assistencialista, mas uma política progressista que se manteve fiel ao seu propósito 

de se fazer, e conseguiu, ampliar o número de alunos em suas práticas, que fez 

acontecer práxis transformadoras no âmbito local, regional e nacional, que fez avançar 

a qualidade social da educação, sem preterir o avanço quantitativo nos indicadores 

de referência, que contribuiu para o avanço do cumprimento da Meta 6 do PNE, que 

ampliou tempos e espaços, que fez acontecer uma educação integral. 

Muitas dessas afirmações não são frutos da emoção, mas estão inseridas nos 

contextos de relação de trocas de conhecimentos, de cuidado e de convivência direta, 

harmoniosos e acolhedores ao longo dos momentos de trabalho em campo e nas 

leituras, nas discussões e nas reflexões de estudos do sujeito pesquisador com o 

objeto e sujeitos participantes da pesquisa. Resultados das análises extraídas dos 

dados, das falas dos sujeitos que vivenciaram o cotidiano do chão da escola, as 

burocracias, as tensões, os medos, das quebras de paradigmas, da aceitação ao novo 

que propiciaram resultados qualitativos, abruptamente interrompidos. 

Para o gestor em Arara, tratar o PME como política assistencialista é não 

conhecer sua proposta. Ele afirma que o programa 

[...] não exclui ninguém. Todos têm o direito à educação integral, do Mais Educação, todas 
as escolas, todos os alunos. A direção cadastra os alunos. A escola diz: – Ah, eu vou 
cadastrar só duas salas. A escola quis cadastrar. Mas, ela pode cadastrar todos os alunos. 
Então, eu não vejo exclusão, não vejo interferência no social do aluno como algo 
assistencialista, pelo contrário, eu vejo algo social que ajuda a sociedade a melhorar, a 
diminuir a criança exposta a outros riscos [...], mas eu não vejo nada de exclusão, de 
assistencialismo. Pelo contrário, é uma educação que transforma. [...], [o aluno que não 
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participa é porque não quer], tanto que no site, no momento do cadastro, você coloca 
todos os alunos [...], o aluno não está lá porque ele não quis mesmo [...]. Mas, o que você 
fez para buscar esse aluno? Ah, não estou fazendo nada, então você está excluindo ele 
mesmo. Então, tem de trazer esse aluno, apresentar, fazer com que ele conheça o que se 
vai ofertar, as oficinas que ele pode frequentar, dizer para ele a importância disso na vida 
dele. Isso é assistencialismo? (Professor Entusiasta). 

Se a expectativa de ampliação e de consolidação do PME como política de 

educação integral em tempo integral para todos os alunos da Educação Básica pública 

brasileira foi alimentada, o seu fim pode ser caracterizado como retrocesso ao qual 

mais uma vez se assiste, no processo histórico da Educação brasileira. Abandonou-

se uma política de educação integral que se pautou 

[...] na oferta dos serviços públicos requeridos para a educação integral, 
conjugada à proteção social, o que [viabilizou] políticas integradas 
(intersetoriais, transversalizadas) que [considerou], além da educação, outras 
demandas dos sujeitos, articuladas entre os campos da educação, do 
desenvolvimento social, da saúde, do esporte, da inclusão digital e da cultura 
(BRASIL, 2009b, p. 28). 

Nesse retrocesso, deixa-se de enfatizar a formação humana na sua 

integralidade, impede-se de se fazer avançar o direito da criança e do adolescente ao 

desenvolvimento pleno da pessoa humana. Esse retrocesso deixa marcas quanto aos 

direitos sociais nas políticas de educação, pois se pretere direitos aos mais 

necessitados. Como deixa vácuo na formação integral do aluno, apresenta retrocesso, 

ainda, na vida acadêmica, particularmente no seu rendimento escolar. 

Não obstante à política de retrocesso costurada pelos golpistas de 2016 tenha 

avançado e provocado cortes no orçamento da educação; descontinuado o PME, bem 

como outras políticas educacionais e sociais; ter deixado brechas para o Governo 

atual (2019) dar prosseguimento a tais mazelas, já que as “[...] conquista[s] em relação 

à universalização da Educação Básica no Brasil [...] estão ameaçad[a]s por condições 

estruturais [...], de trabalho e ensino [...], pelo movimento da Escola Sem Partido, pelo 

descrédito promovido por interesses privatistas” (PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1053-

1054), a gestão do PME local não se abateu. 

Não se abate quando se apresenta projeto ao Executivo local para que o sonho, 

a esperança, a utopia permaneçam acesos e altivos. Pode-se afirmar que, se o fim do 

PME, em âmbito nacional, causa indignação, sensação de impotência, descredito e 

algum tipo de frustração, a Educação em Santana de Parnaíba não se permite sentir 

essas sensações, mas se refaz do impacto ao propor estratégias pautadas no modelo 

do PME para dar prosseguimento à educação integral em tempo integral, na cidade.  



175 
 

Como já explorado, é possível afirmar que a experiência do PME local anunciou 

e fez revelar inéditos viáveis como crença na utopia e no sonho possível, pois 

[...] quanto mais inéditos viáveis sonhamos e concretizamos, mais eles se 
desdobram e proliferam no âmbito de nossas práxis e nas dos outros/as, de 
nossos desejos políticos e de nosso destino de afirmação de nossa 
humanidade mais autêntica. (FREIRE, 2011, p. 179, grifo do autor).   

A postura da gestão, para além de ser postura de certezas, acertos e desafios, 

é posicionamento desprendido de valores individualistas, engajado em uma causa 

coletiva que pode permitir aos educandos da cidade continuar sua formação integral, 

sua permanência diária na escola, a melhora e os aprimoramentos de seus 

conhecimentos escolares e comunitários, a convivência diária com seus pares, 

professores, comunidade, permite-lhes “O direito à vida, corpos, tempos-espaços de 

um justo viver” (ARROYO, 2012, p. 41). 

Esse posicionar-se em uma postura de empatia com os sujeitos da escola 

desvela que não se deve tecer de viver no safado comum, mas engendrar-se em 

busca de fazer romper a miséria, não miséria no sentido materialista da questão, mas 

da miséria imposta pelos mecanismos opressores, que, protegidos em enclaves 

fortificados, exploram, negam, corrompem e abortam a esperança do inédito viável. 

Finalizam-se essas reflexões ressaltando o resultado desta pesquisa, que 

expressa o PME como uma política progressista de indução à educação integral em 

tempo integral de abrangência nacional. Para sua concretização, ela promoveu práxis 

transformadoras, por meio de oficinas que contemplaram saberes escolares e 

comunitários, desenvolvidas por profissionais engajados, pautados na seriedade 

profissional que deve ter o professor.  

Assim como as experiências das Escolas-Parque, dos Cieps, dos Ginásios 

Vocacionais e dos Centros de Educação Unificados deixaram legados importantes de 

políticas de educação às gerações que se seguiram, o PME, na cidade de Santana 

de Parnaíba, deixa legados: para a Educação, para os sujeitos que fazem a gestão, 

em todas as suas dimensões; para a Escola, que não mais pode se perceber e se 

comportar como antes; para os sujeitos, alunos, professores, família, e profissionais 

da Educação, que conseguiram abarcar novas formas de conhecimento, cuidado e 

convivência; para o avanço da qualidade social da educação: local, regional e 

nacional; para se continuar projetos e estratégias de se fazer avançar e a desenvolver 

essa modalidade educativa. 
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Todo o resultado deste trabalho, que não se acredita perfeito, acabado e de 

excelência, imbrica-se a uma caminhada de indignação e de inquietação, mas 

também de alimentar utopias possíveis. Nesse sentido, o pesquisador posiciona-se, 

pois, como anunciado, esta pesquisa parte de entendimentos de que somente uma 

educação transformadora pode fazer frente aos muitos embates que a vida oferece. 

Ao conseguir concluir seus estudos básicos aos 28 anos, por meio de processos 

formativos acelerados, não se deteve no safado comum, mas entendeu que somente 

a educação podia continuar sendo o motor de seu avanço individual e social.   

A caminhada até este ponto não se deu sem muitos entraves, frustrações e 

quereres de paradas. Contudo, mesmo diante dos percalços, das incontinências e dos 

mais diversos desafios, se fez avançar. Não sozinho. Muitas mãos firmes, 

encorajadoras, confiantes e incentivadoras estiveram presentes, desde quando se 

entendeu que somente a educação poderia alterar seu status quo de inércia em que 

viveu até o ano de 1998, até o presente momento, término deste estudo que, mais 

uma vez, faz alterar sua existência humana. 

Depois de a travessia, até este ponto do caminho, ter sido concluída, fecha-se 

estas Conclusões com uma ordem do maior e mais reconhecido educador brasileiro 

Paulo Freire: escreva sobre diferentes pedagogias. Esta foi a tentativa – escrever 

sobre a pedagogia da política de indução à educação integral em tempo integral, 

proposta pelo Programa Mais Educação. Programa que reforçou a belezura da 

educação, pois não há nada mais revolucionário que uma criança, um adolescente ter 

condições de resolver suas potencialidades dentro de um campo ético-político. 
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Apêndice A – Levantamento de teses e dissertações BDTD – 2013-2015 

Quadro 6 - Teses e dissertações BDTD – 2013-2015 

Nº Tipo Autor Título IES Programa Ano 

1 Tese Rosa M. P. 

Mosna 

Avaliação da política pública “Programa 

Mais Educação” em escolas de ensino 

fundamental da rede de ensino do Rio 

Grande do Sul 

UFRGS Pós-Graduação 

em Educação 

2014 

2 Tese Antonieta B. T. 

de Andrade 

O Programa Mais  

Educação e a educação integral no 

âmbito escolar: possibilidades ao debate 

UNIPEP Pós-Graduação 

em Educação 

2015 

       

3 Diss. Priscila Portela Investigação das atividades de 

contraturno de estudantes de ensino 

fundamental no município de 

Farroupilha/RS: contribuição para 

adesão ao Programa Mais 

Educação/MEC 

UFRGS Pós-Graduação 

em Ciências: 

Química da vida e 

saúde 

2015 

4 Diss. Camila Ap. Pio A política brasileira de educação integral 

implementada pelos governos Lula 

(2003/2010): o Programa Mais 

Educação 

UEL Pós-Graduação 

em Educação 

2015 

5 Diss. Cris R. G. 

Junckes 

Escola de tempo integral e o direito à 

infância: uma análise da produção 

acadêmica (1988-2014) 

UFSC Centro de Ciências 

da Educação 

2015 

6 Diss. Lívia B. S. de 

Oliveira 

O Programa Mais Educação: um estudo 

da implantação em uma unidade escolar 

paulista 

USP FFCL – Ribeirão 

Preto 

2015 

7 Diss. Atila C. Bizarro A atuação do educador no programa 

mais educação 

UniSinos Pós-Graduação 

em Educação 

2014 

8 Diss.  Kátia C. D. 

Miguel 

Programa Mais Educação: uma análise 

do projeto pedagógico 

Unesp – 

Rio Claro 

Pós-Graduação 

em Educação 

2015 

9 Diss. Paula C. de C. 

Becker 

Do Programa Mais Educação à 

educação integral: o currículo como 

movimento indutor 

UFSC Pós-Graduação 

em Educação 

2015 

10 Diss. Diana V. 

Santos 

A gestão da informação na 

implementação do programa Mais 

Educação na rede estadual de ensino de 

Sergipe 

UFS Pós-Graduação 

em Educação 

2015 

11 Diss. Maurício L. do 

Nascimento 

Educação integral e o paradigma da 

educomunicação: um estudo sobre o 

Programa Mais Educação de Santa 

Maria/RS 

UFRS Pós-Graduação 

em Educação 

2015 

12 Diss. Josefa E. R. 

Mendes 

Música do Programa mais educação: um 

estudo sobre as práticas de canto coral 

em escolas paraibanas 

UFPB Linguística, Letras 

e Música 

2013 
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13 Diss. Maria Ap. 

Fernandes 

A implementação do macrocampo 

cultura, artes e educação patrimonial do 

Programa Mais Educação em uma 

escola da rede municipal de Juiz de Fora 

UFJF Pós-Graduação 

em Ciências 

Humanas: 

Educação 

2014 

14 Diss. Fernanda M. 

dos Santos 

Políticas públicas de ampliação da 

jornada escolar na perspectiva da 

educação integral fazem a diferença? 

Um estudo do Programa Mais Educação 

UCB Pós-Graduação 

em Ciências 

Humanas: 

Educação 

2014 

15 Diss. Juliano de L. 

Garcia 

Políticas públicas para a educação: a 

experiência do Programa Mais 

Educação em uma escola na rede de 

ensino público da cidade de pelotas 

UCPel Pós-Graduação 

em Ciências 

Humanas: 

Educação 

2014 

16 Diss. Urânia de S. S. 

Rosa 

Para além de um biscate: perfis, 

trajetórias e inserção socioprofissional 

de jovens monitores do Programa Mais 

Educação de uma escola municipal de 

feira de Santana/BA 

UFFS Ciências Humana: 

Educação 

2014 

17 Diss. Alzira de F. 

Teixeira 

Avaliação da linguagem escrita nas 

práticas de letramento do Programa 

Mais Educação 

UFPB Linguística, Letras 

e Artes 

2014 

18 Diss. Thaís R. 

Schwarzberg 

A comunicação educativa no Programa 

Mais Educação: um estudo sobre 

espaços de diálogo 

UnB Pós-Graduação 

em Educação 

2014 

19 Diss.  Fernanda E. 

dos Reis 

Estado e mercado na política 

educacional brasileira: uma análise do 

Programa Mais Educação e da 

educação em tempo integral 

Fund. 

Oswaldo 

Cruz 

Pós-Graduação 

em Educ. Prof. em 

Saúde 

2014 

20 Diss.  Jéssica S. de 

Moura 

Pro dia nascer feliz: possibilidades de 

articulação entre educação formal e não 

formal no colégio estadual Guadalajara 

UERJ Pós-Graduação 

em Educação, 

Cultura e 

Comunicação: 

Educação 

2014 

21 Diss.  Jaqueline O. 

Kempp 

As práticas esportivas no programa mais 

educação: limites e possibilidades para 

sua implementação 

UFRGS Pós-Graduação 

em Ciência do 

Mov. Humano 

2014 

22 Diss.  Nadja R. S. 

Magalhães 

Educação integral: olhares em torno de 

uma escola pública municipal de 

Caxias/MA 

UFSC Pós-Graduação 

em Educação 

2014 

23 Diss. Alessandra R. 

dos Santos 

O Programa Mais Educação: uma 

proposta de educação de tempo 

integral? 

USP Faculdade de 

Educação 

2014 

24 Diss.  Juliana de A. 

Costa 

Prática de leitura e de escrita nas 

oficinas de letramento do Programa Mais 

Educação: um olhar sobre a ação 

docente 

UFBA Instituto de Letras 2013 

25 Diss.  Marcília de S. 

Silva 

Interfaces entre lazer e educação: o 

caso do programa escola integrada do 

município de Belo Horizonte 

UFMG Não observado 2013 



194 
 

26 Diss.  Ana M. C. J. e 

Silva 

Trabalho docente e educação em tempo 

integral: um estudo sobre o programa 

escola integrada e o projeto educação 

em tempo integral 

UFMG Não observado 2013 

27 Diss. Andrea L. 

Vialich 

O Programa Mais Educação em São 

José dos Pinhais 

UFPR Pós-Graduação 

em Ed. Física 

2013 

28 Diss. Vinícius B. 

Alves 

Educação integral e escola de tempo 

integral no Brasil: uma análise do 

Programa Mais Educação 

UFG Pós-Graduação 

em Educação 

2013 

29 Diss. Viviane S. da 

Rosa 

A função da escola e o papel do 

professor no Programa Mais Educação 

UFSC Pós-Graduação 

em Educação: 

Centro de Ciências 

da Educação 

2013 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no levantamento feito no BDTD/IBICT, 2017. 
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Apêndice B – Levantamento de teses e dissertações na Capes BDTD – 2013-2016 
 

Quadro 7 - Teses e dissertações da Capes – 2013-2016 

Nº Tipo Autor Título  IES Área Ano 

1 Tese Samara P. 

Oliboni 

Programa Mais Educação 

como proposta de intervenção 

para enfrentamento do bullyng 

escolar: contribuições à 

educação ambiental 

 UFRN Educação 2016 

2 Tese Fábio 

Brandolin 

O Programa Mais Educação no 

município de Petrópolis 

 UFRJ Educação 2016 

3 Tese Bruno A. R. da 

Silva 

Interesses, dilemas e a 

implementação do Programa 

Mais Educação em Maricá/RJ 

 UFRJ Educação 2013 

4 Tese Rosa M. P. 

Mosna 

Avaliação da política Programa 

Mais Educação em escolas de 

ensino fundamental da rede 

estadual de ensino do Rio 

Grande do Sul 

 UFRGS Educação 2014 

5 Tese Régis E. C. A. 

da Costa 

Escola municipal, poder e 

Estado: o Programa Mais 

Educação em Duque de Caxias 

 UFRJ Educação 2016 

6 Tese Antonieta B. T. 

de Andrade 

O Programa Mais Educação e 

a educação integral no âmbito 

escolas: possibilidades ao 

debate 

 UNIMEP Educação 2015 

7 Tese Marlene de F. 

Cararo Pires 

O Programa Mais Educação e 

suas interfaces com outros 

programas sociais federais no 

combate à pobreza e à 

vulnerabilidade socia: 

intenções e tensões 

 UFES Educação 2015 

8 Tese Marília B. F. 

Abdulmassih 

Programa Mais Educação e a 

escola de tempo inteiro: um 

olhar sobre as experiências de 

ampliação da jornada escolar 

no Brasil e em Portugal 

 PUCSP Educação: 

Currículo 

2015 

9 Tese Fernanda M. 

dos Santos 

Políticas públicas de ampliação 

da jornada escolar na 

perspectiva da educação 

integral fazem diferença? Um 

estudo do Programa Mais 

Educação 

 UCB Educação 2014 

        

10 Diss. Domingos P. A. 

Soares 

Programa Mais Educação nas 

escolas estaduais de Porto 

 UNIR Educação 2013 



196 
 

Velho: percursos para a 

educação integral 

11 Diss. Marilene de F. 

Pacheco 

O Programa Mais Educação 

em sua influência na melhoria 

do aproveitamento de alunos 

dos anos iniciais do ensino 

fundamental na rede pública 

municipal 

 Uni. 

Feevale 

Diversidade 

cultual e inclusão 

social 

2016 

12 Diss. Mackson L. F. 

da Costa 

Apontamentos sobre educação 

integral, Programa Mais 

Educação, Programa Segundo 

Tempo e educação física 

escolar 

 UFRN Educação Física 2015 

13 Diss. Simone F. P. 

Pestana 

Letramento e o Programa Mais 

Eucação: concepção e 

prática(s) para uma educação 

integral? 

 UniRio Educação  2013 

14 Diss. Diana V. 

Santos 

A gestão da informação na 

implementação do Programa 

Mais Educação na rede 

estadual de ensino de Sergipe 

 UFS Educação 2015 

15 Diss. Lidiane A. 

Rodrigues 

Gestão de políticas públicas 

para a segurança alimentar: 

uma análise do Programa Mais 

Educação no município de 

Benevides, Pará 

 UFAM Adm. 2013 

16 Diss. Sandra H. G. 

R. Kavai 

O Programa Mais Educação 

em Duque de Caxias/RJ: 

analisando uma política de 

ampliação da jornada escolar 

 UFRJ Educação 2013 

17 Diss. Sebastiana Ap. 

Moreira 

Avaliação da contribuição do 

Programa Mais Educação para 

as escolas municipais de Rio 

Verde-GO: dos números do 

Ideb à percepção qualitativa 

dos sujeitos 

 UPF Educação 2013 

18 Diss. Vanize B. 

Boldrini 

Programa Mais Educação: 

mais tempo de quê? 

 UniCentro Educação 2015 

19 Diss.  Atila C. Bizarro A atuação do educador no 

Programa Mais Educação em 

uma escola pública estadual do 

Rio Grande do Sul 

 UniSinos Educação 2014 

20 Diss.  Márcia S. P. da 

Silva 

A implementação do Programa 

Mais Educação em escolas da 

rede municipal de ensino de 

Natal/RN: um estudo sobre o 

período de 2008-2011 

 UFRN Educação 2014 
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21 Diss. Graziella P. O. 

de Souza 

Educação ambiental e o acervo 

educacional de Ciências 

Naturais da UNOESTE: 

atendimento à rede municipal 

de tempo integral de Pres. 

Prudente (SP) e sua inserção 

no Programa Mais Educação 

 Unoeste Meio ambiente e 

desenvolvimento 

Regional 

2015 

22 Diss. Michel C. N. 

Félix 

Pra ver a banda passar: 

oficinas de banda no Programa 

Mais Educação em escolas de 

Cabedelo 

 UFPB Música 2013 

23 Diss. Flávio S. de 

Santana 

A relação entre o Programa 

Mais Educação e o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação 

Nova: nexos e determinações 

de duas posições liberais 

 UFBA Educação 2015 

24 Diss. Raul V. A. Lima O Programa Mais Educação: 

uma análise sobre o habitus do 

professor coordenador dentro 

do contexto das práticas 

 Unicamp Sociologia 2015 

25 Diss. Dinairan D. 

Soza 

Programa Mais Educação em 

uma escola municipal em 

Cáceres/MT: sujeitos, 

espaços e tempos 

 Unemat Educação 2015 

26 Diss. Fabiane B. 

Pavani 

O programa Mais Educação 

face aos desafios para viver 

as diversidades e enfrentar 

as desigualdades de raça e 

gênero na escola: de como 

aprender a dizer a sua 

palavra 

 Unisalle Educação 2015 

27 Diss. Veraildes S. 

Gomes  

Educação integral e o 

Programa Mais Educação na 

rede pública de Ilhéus: uma a 

análise de sua 

implementação e prática 

 UESC Formação de 

Professores 

2015 

28 Diss. Luciane A. A. 

Santos 

O Programa Mais Educação 

na escola municipal doutro 

Kleber Vasques Filgueiras: 

possibilidades para 

aprendizagem e inclusão 

social 

 UFSJ Processos 

socioeducativos e 

Práticas 

Escolares 

2016 

29 Diss. Simone C. 

Moreira 

Programa Mais Educação: 

uma análise de sua relação 

com o currículo formal em 

três escolas de Esteio-RS 

 UFRGS Educação 2013 

30 Diss. Luciane C. 

Araújo 

Programa Mais Educação em 

Bagé: uma proposta de 

educação integral? 

 UFPel Educação Física 2013 
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31 Diss. Áurea A. S. dos 

Santos 

A gestão pedagógica do 

Programa Mais Educação: 

um olhar a partir da 

experiência da escola 

Teodora Bentes 

 UFPA Educação 2013 

32 Diss. Thaís R. 

Schwarberg 

A comunicação educativa no 

Programa Mais Educação: 

um estudo sobre espaços de 

diálogo 

 UnB Educação 2014 

33 Diss. Gabriel P. P. 

Neto 

O Programa Mais Educação 

em Abaetetuba: análise do 

macrocampo esporte e lazer 

na escola Esmerina Bou 

Habib (2008/2012) 

 UFPA Educação 2013 

34 Diss. Karine V. 

Morgan 

O Programa Mais Educação 

no formigueiro das américas: 

a política de indução à 

educação integral no 

município de São João de 

Meriti 

  UFF Educação 2015 

35 Diss. Luana G. de 

Oliveira 

A formação continuada no 

âmbito do Programa Mais 

Educação no município de 

Mesquita-RJ Rio de Janeiro  

 2014 Educação 2014 

36 Diss. Sônia de L. A. 

Mathias 

O Programa Mais Educação 

na Diretoria de Ensino da 

Região de Marília-SP 

 Unesp/Ma

rília 

Educação 2015 

37 Diss. Ruani C. de 

Sousa 

Passos e descompassos: o 

Programa Mais Educação na 

EMEIF Herbet de Souza 

 UFC Educação 2013 

38 Diss. Rozineide S. 

Brasil 

O Programa Mais Educação e 

a gestão democrática: a 

experiência de uma escola 

em Belém/PA 

 UniRio Educação 2015 

39 Diss. Renata M. de 

A. Formiga 

Produção discente do curso 

de especialização em 

Educação Integral em 

Direitos Humanos: o lugar da 

educação em direitos 

humanos no Programa Mais 

Educação 

 UFPB Direitos 

Humanos, 

Cidadania e 

Políticas Públicas 

2015 

40 Diss. Tereza V. A. da 

Cruz 

Programa Mais Educação e 

suas configurações no 

contexto educacional 

amapaense: uma análise de 

sua implantação em seis 

escolas educacionais da 

rede estadual 

 Unifap Desenvolvimento 

Regional 

2013 
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41 Diss. Elizangela V. 

Cunha 

Programa Mais Educação: 

avaliação do processo de 

implementação na escola 

Casimiro Montenegro 

 UFC Avaliação de 

Políticas Públicas 

2013 

42 Diss. Quênia R. 

Strasburg 

O Programa Mais Educação 

na arena da prática: um 

estudo de caso sobre a 

perspectiva dos gestores de 

professos da rede municipal 

de São Leopoldo/RS 

 UniSinos Educação 2014 

43 Diss. Josefa E. 

Ribeiro 

Música no Programa Mais 

Educação: um estudo sobre 

as práticas de canto em 

escolas paraibanas 

 UFPB Música 2013 

44 Diss. Danielle de F. 

T. Ferreira 

Programa de educação (em 

tempo) integral: uma análise 

do discurso de atores 

participantes do Programa 

Mais Educação 

 UFPE Educação 2015 

45 Diss. Silvana G. 

Mancini 

Programa Mais Educação: 

investigando sentidos 

produzidos por 

coordenadoras acerca de um 

programa de educação 

integral 

 UniFieo Psicologia 

Educacional 

2015 

46 Diss. Edeilton J. de 

Souza 

Perspectivas de 

sustentabilidade no 

Programa Mais Educação: o 

olhar de gestores e 

monitores de escolas 

estaduais de Pernambuco 

 UFPE Gestão do 

Desenvolvimento 

local sustentável 

2014 

47 Diss. Karen C. J. R. 

da Silva 

Concepções que orientam 

atual agenda de educação 

integral no Brasil: uma 

análise de cadernos do 

Programa Mais Educação 

 UEPG Educação 2016 

48 Diss. Camila 

Altmayer 

Currículo escolar e mais 

educação: um diálogo 

possível? 

 UniFevale Diversidade 

Cultural 

2015 

49 Diss. Camila Ap. Pio A política pública brasileira 

em educação integral 

implementada pelos 

governos Lula (2003/2010): o 

Programa Mais Educação 

 UEL Educação 2014 

50 Diss. Luisa F. do A. 

Silva 

Educação integral e 

arte/educação: concepções, 

desafios e possibilidades no 

Programa Mais Educação 

 UniRio Educação 2013 
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51 Diss. Carla S. Ponce Educação integral na escola 

pública: uma reflexão 

fenomenológica sobre 

concepções e vivências no 

contexto do Programa Mais 

Educação  

 UFMT Educação 2013 

52 Diss. Paula C. de C. 

Becker 

Do Programa Mais Educação 

à educação integral: o 

currículo como movimento 

indutor 

 UFSC Educação 2015 

53 Diss. Kamile L. de F. 

Carmuca 

Mais educação é mais 

aprendizagem? avaliação do 

Programa Mais Educação em 

Maracanaú, no Ceará 

 UFC Avaliação de pol. 

públicas 

2013 

54 Diss. Tânia R. da 

Silva 

Avaliação do Programa Mais 

Educação: a questão da 

inclusão educacional 

 UFC Avaliação de pol. 

públicas 

2013 

55 Diss. Gabriele D. 

Thiecker 

Um estudo sobre o trabalho 

educativo com famílias no 

Programa Mais Educação 

sob a perspectiva ecológica e 

da Educação Social 

 UniLaSall

e/ 

Canoas 

Educação 2014 

56 Diss. Adilsomar de 

O. Leite 

O Programa Mais Educação: 

uma análise sobre a 

diversidade cultural e os 

estudos do letramento na 

perspectiva institucional 

 Uneb Crítica cultual 2014 

57 Diss. Alessandra R. 

dos Santos 

O Programa Mais Educação, 

uma proposta de educação 

integral? 

 USP Educação 2014 

58 Diss. Solange F. O. 

Viana 

Programa Mais Educação: 

olhares sobre a implantação 

e as implicações no currículo 

da escola de tempo integral 

do município de Itabuna-BA 

 UESC Formação de 

professores  

2015 

59 Diss. Kátia C. D. 

Miguel 

Programa Mais Educação: 

uma análise do projeto 

pedagógico 

 Unesp/ 

Rio Claro 

Educação 2015 

60 Diss. Shelzea M. B. 

Oliveira 

O Programa Mais Educação 

como política pública de 

educação integral 

 UEPB Formação de 

professores 

2014 

61 Diss. Maria G. P. de 

L. P. 

Magalhães  

A descentralização de 

recursos federais no 

Programa Mais Educação 

 UnB Educação 2016 

62 Diss. Leda M. S. 

Santos 

O Programa Mais Educação 

no ensino fundamental: 

educação em tempo integral 

 UFMA Educação 2015 
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na perspectiva do currículo 

integrado São Luís 

63 Diss. Maurício L. do 

Nascimento 

Educação integral e o 

paradigma da 

educomunicação: um estudo 

sobre o Programa Mais 

Educação nas escolas de 

Santa Maria/RS 

 UFMS Comunicação 2015 

64 Diss. Magda G. C. 

dos Santos 

O Programa “Mais 

Educação” e a educação 

integral na escola pública: 

uma análise a partir da 

perspectiva da formação 

onilateral 

 UFPel Educação 2014 

65 Diss. Fernanda E. 

dos Reis 

Estado e mercado na política 

educacional brasileira: uma 

análise do Programa Mais 

Educação e da educação em 

tempo integral 

 FioCruz Educação 

profissional em 

Saúde 

2014 

66 Diss. Ailza de F. 

Oliveira 

Avaliação da linguagem 

escrita nas práticas de 

letramento do Programa Mais 

Educação 

 UFPB Linguística e 

Ensino 

2014 

67 Diss. Camila C. 

Gigante 

Qual é o “Mais Educação? 

Uma investigação do 

Programa Mais Educação 

como política curricular 

 UERJ Educação 2016 

68 Diss. Ana L. P. C. 

Mendes 

O Programa Mais Educação e 

seus entrelaces com a 

educação integral: desafios e 

perspectivas para escolas do 

município de Nova Iguaçu 

 UFRRJ Educação, 

contextos 

contemporâneos 

e demandas 

populares 

2013 

69 Diss. Viviane S. da 

Rosa 

A função da escola e o papel 

do professor no Programa 

Mais Educação (2007-2012) 

 UFSC Educação 2013 

70 Diss. Everdelina M. 

M. de Lima 

Educação integral e gestão 

escolar: análise do Programa 

Mais Educação em duas 

escolas estaduais de 

Pernambuco 

 UFJF Gestão e 

avaliação da 

educação pública 

2014 

71 Diss. Priscila Portela Investigação das atividades 

de contraturno de estudantes 

do ensino fundamental no 

município de Farroupilha/RS: 

contribuição para adesão ao 

Programa Mais 

Educação/MEC 

 UFSM Educação em 

Ciências Química 

da vida e Saúde 

2015 
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72 Diss. Leonardo M. 

Cerqueira 

Gestão escolar e o Programa 

Mais Educação em duas 

escolas de Belford Roxo 

 UNISA Educação 2014 

73 Diss. Claudinei 

Frutuoso 

As políticas de educação 

integral em Ariquemes-

Rondônia: uma análise do 

projeto Burareiro de 

educação integral e do 

Programa Mais Educação 

 UNIR Educação 2014 

74 Diss. Samira B. de 

M. Lima 

Programa Mais Educação 

nas escolas do campo: 

oportunidade de 

aprofundamento dos 

princípios da educação do 

Campo? O caso do colégio 

estadual Vale da Esperança, 

Formosa/GO 

 UnB Educação 2015 

75 Diss. Débora M. de 

Sousa 

Programa Mais Educação: 

um olhar da Psicologia sobre 

a ampliação da jornada 

escolar 

 UNIR Psicologia 2013 

76 Diss. Juliano de L. 

Garcia 

Políticas públicas para a 

educação: a experiência do 

Programa Mais Educação em 

uma escola na rede regular 

de ensino público da cidade 

de Pelotas 

 UCPel Política Social 2014 

77 Diss. Andrea V. de 

S. Machado 

Programa Mais Educação em 

escolas públicas municipais 

de Alta Floresta-MT: uma 

análise de Educação em 

Ciências 

 UFMT Educação 2013 

78 Diss. Daniele 

Próspero 

Educomunicação e políticas 

públicas: os desafios e as 

contribuições para o 

Programa Mais Educação 

 USP Ciências da 

Comunicação 

2013 

79 Diss. Ana P. Duso Programa Mais Educação na 

perspectiva de uma política 

de educação integral: 

aportes do Ciclo de Políticas 

 URI Educação 2015 

80 Diss. Saraa C. Mol Programa Mais Educação: 

mas de qual educação? 

 UFSJ Processos 

socioeducativos e 

práticas escolares 

2015 

81 Diss. Maria Ap. 

Fernandes 

A implementação do 

macrocampo Cultura, artes e 

educação patrimonial do 

Programa Mais Educação em 

uma escola municipal de Juiz 

de Fora 

 UFJF Gestão e 

Avaliação da 

Educação Pública 

2014 
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82 Diss. Lindalva M. M. 

Rodrigues 

Programa Mais Educação e 

Projeto Criando 

Oportunidade: estudo de 

caso sobre a efetividade da 

implementação de políticas 

educacionais em duas 

escolas públicas de Manaus 

 UFJF Gestão e 

Avaliação da 

Educação Pública 

2015 

83 Diss. Bruno F. 

Meireles 

Percepção de gestores do 

Programa Mais Educação a 

respeito das contribuições 

do esporte para o 

desenvolvimento infanto-

juvenil 

 USJT Educação Física  

84 Diss. Lislayne 

Carneiro 

A implementação da reforma 

curricular e o trabalho no 

Programa Mais Educação de 

São Paulo 

 PUCSP Educação: 

Currículo 

2015 

85 Diss. Lívia B. S. de 

Oliveira 

O Programa Mais Educação: 

um estudo da implantação 

em uma unidade escolar 

paulista 

 USP/ 

Ribeirão 

Preto  

Educação 2015 

86 Diss. Dainae Grando Programas “Segundo 

Tempo” e “Mais Educação” e 

seus desdobramentos: o 

esporte 

 UEPG Educação 2015 

87 Diss. John M. 

Barbosa 

A educação integral dos 

territórios educativos do 

Programa Mais Educação em 

Caruaru-PE: a 

institucionalização de 

ajustes em encurtamentos 

no interior das escolas 

 UFPE Educação 

contemporânea 

2015 

88 Diss. Urania S. R. 

Mascarenhas 

Para além de um biscate: 

perfis, trajetórias e inserção 

socioprofissional de jovens 

monitores do Programa Mais 

Educação de uma escola 

municipal de Feira de 

Santana-BA  

 UEFS Educação 2014 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no levantamento feito no banco de teses e dissertações da Capes, 2017  
BDTD/IBICT, 2017. 
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Apêndice C - Solicitação formal para início da pesquisa 
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Apêndice D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Consentimento de 
Participação  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Meu nome é José Nildo Oliveira Soares, RG 21.270.731-0, Doutorando no Curso de 
Pós-Graduação em Educação Currículo da PUC/SP, sob Orientação da Profª. Drª. 
Branca Jurema Ponce.  

Por meio deste Termo, o(a) convido a participar como voluntário(a) de minha pesquisa 
referente a Tese que estou a desenvolver, cujo tema é: Programa Mais Educação: 
uma política progressista de educação integral em tempo integral. Por isso, 
apresento este Termo ao(a) Sr.(a). São objetivos da pesquisa: Entrevistar 
Coordenadores(as); Articuladores(as); Facilitadores(as); Alunos(as) e pais de 
alunos(as) do contexto do Programa (Novo) Mais Educação, na cidade de Santana de 
Parnaíba/SP, bem como outros sujeitos que possam diretamente contribuir com a 
pesquisa.  

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer e refletir o contexto em que 
se encontram as Políticas Educacionais de educação integral em tempo integral, no 
País, a partir do Programa (Novo) Mais Educação.  

Em virtude do caráter voluntário da pesquisa, solicitamos que, após ler com atenção 
este documento, e ser esclarecido(a) e informado(a) a respeito do trabalho, caso 
concorde em participar, assine em todas as folhas deste documento, que contém duas 
vias. Uma dessas vias é sua e a outra será guardada por mim. Em caso de recusa, 
sinta-se à vontade em não participar, não sendo, por isso, em nenhuma hipótese, 
responsabilizado(a). Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá, a qualquer 
etapa do trabalho, entrar em contato com o pesquisador no endereço:  

Rua Armênia, 244 – ap. 04 – Presidente Altino, Osasco/SP. CEP 0621-138. Telefones 
(11) 9 9562-2087 (Vivo/WhatsApp); e/ou, (11) 9 4839-5273 (Tim).  

Ao participar desta pesquisa, o/a Sr./a permitirá que o pesquisador, realize entrevista 
gravada em áudio, contendo perguntas acerca de sua relação com o Programa (Novo) 
Mais Educação.  

O pesquisador irá transcrever a entrevista integralmente e utilizará os dados, apenas, 
para realização da análise, para que se consiga alcançar os objetivos propostos da 
pesquisa. Os dados serão analisados em conjunto aos dados colhidos de outros 
participantes da pesquisa, o que possibilitará uma análise contextualizada, acerca da 
temática.  

Conforme dispõe a Resolução No 196, de 10 de outubro de 1996, emanada do 
Conselho Nacional de Saúde, todas as informações coletadas neste estudo são 
estritamente confidenciais, sendo preservada sua identidade, assim como a 
identidade de todas as pessoas pelo/a Sr./a., referidas. Os dados que são 
aproveitados na pesquisa serão somente aqueles que tenham o foco relacionado ao 
tema, ainda assim, o sigilo será mantido e não será dada nenhuma informação que 
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possa identificá-lo/(a). Os dados que forem colhidos serão utilizados no contexto 
dessa pesquisa e não serão armazenados para estudos futuros.  

Durante todo o processo, o Sr./a poderá contatar o pesquisador, que estará a sua 
inteira disposição para esclarecimento de dúvidas. Além disso, poderá desistir de 
participar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer 
embaraço.  

Esclareço que a sua participação na pesquisa não terá nenhum tipo de pagamento ou 
privilégios.  

Ressalto que os conhecimentos obtidos nesta investigação poderão ampliar as 
discussões acerca das políticas públicas de educação. Dessa forma, por participar, 
você não terá nenhum benefício direto, mas contribuirá para que o conhecimento 
adquirido por meio desta pesquisa possa auxiliar as discussões e os debates sobre a 
melhora da qualidade social da Educação pública.  

A sua participação não trará nenhum dano físico, psíquico ou moral, porém, caso 
considere que houve danos decorrentes à participação, o Sr.(a) tem o direito de 
contestar na justiça a indenização cabível. O pesquisador compromete-se em acatar 
a decisão da justiça.  

Se os resultados desta pesquisa forem publicados, bem como apresentados em 
eventos e atividades científicas, sempre garantiremos o sigilo do seu nome,  bem 
como asseguraremos a sua privacidade.  

Agradecemos antecipadamente a sua participação e autorização; 

_________________________________ 

José Nildo Oliveira Soares (Pesquisador) 

 

__________________________________________ 

Profª. Drª. Branca Jurema Ponce (Profª. Responsável) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, 

___________________________________________________________________

___, RG nº_______________________, CPF nº____________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa Educação integral em tempo 

escolar estendido: o ocaso de uma política educacional progressista, fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador José Nildo Oliveira 

Soares sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, bem como de que minha 

participação é voluntária. Além disso, reconheço que tenho a liberdade de fazer 

perguntas a qualquer momento, sempre que houver dúvidas e quando julgar 

necessário. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a quaisquer embaraços. Em nenhum momento, terei o 

meu nome publicado ou exposto por qualquer razão, e caso seja necessário, será 

trocado como forma de manter minha privacidade. Os pesquisadores comprometem-

se a manter em confidência toda e qualquer informação que possa me identificar 

individualmente. Caso eu considere que houve algum dano decorrente da minha 

participação na pesquisa, sei que tenho o direito de contestar na justiça a indenização 

cabível e que o pesquisador se compromete a acatar a decisão da justiça.  

 

São Paulo, _____/_____/______ 

Participante (nome): ___________________________________________________ 

Participante (ass.):  

_____________________________________________________ 

 

Pesquisador: José Nildo Oliveira Soares 

Ass.: __________________________________________ 
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Apêndice E - Roteiro de entrevista - Gestora pedagógica do PME 

 

1 – As políticas de educação na cidade. 

2 – O PME no contexto da cidade e das políticas educacionais. 

3 – A relação entre os sujeitos (coordenação do PME na escola). 

4 – Os oficineiros (formação, etc.). 

5 – Os espaços e os tempos de desenvolvimento das ações. 

6 – As Mandalas de saberes. 

7 – Os macrocampos. 

8 – O currículo do PME (articulação entre currículo da escola e do PME). 

9 – A educação integral. 

10 – As trocas entre a gestão em Araras e outras cidades. 

11 – Desafios, tensões e avanços. 

12 – Perspectivas pós PME na cidade. 
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Apêndice F - Roteiro de entrevista - Gestor financeiro do PME 

 

1 – O contexto do PME na cidade. 

2 – O PME e outras políticas da Secretaria de Educação. 

2 – O financiamento do PME. 

3 – Os sujeitos envolvidos na administração dos recursos. 

4 – Gerenciamento dos gastos (custeio e capital). 

5 – Aquisição de equipamentos. 

6 – Prestação de contas. 
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Apêndice G - Roteiro de entrevista - Coordenação do PME na escola 

 

1 – Quanto tempo está na coordenação da escola? E na coordenação do PME? 

2 – Como compreende o PME? Por que você escolheu coordenar o PME? 

3 – Quais macrocampos são realizados? Por que a escolhas desses macrocampos? 

4 – Quantas turmas, quantos alunos e quais séries/anos participam do PME? 

5 – Como ocorre a concepção/proposta de Educação Integral, com os participantes 
do PME? 

6 – Quais são os impactos do PME na escola? 

7 – Como a Comunidade percebe, interage e participa do PME? 

8 – Como ocorre a articulação dos espaços (extramuros da escola) das práticas? 
Quais são esses espaços e como ocorre a relação com os parceiros? 

9 – Como avalia a relação entre oficineiros/voluntários e professores da UE? Quais 
são os pontos que podem ser considerados importantes para essa relação? Quais 
pontos poderiam/deveriam ser repensados? 

10 – Como o currículo do PME é construído? Como ele (currículo) se articula com 
o currículo da escola e com o Projeto Político Pedagógico? 

11 – Como a educação integral é realizada? 

12 – Qual o diferencial do PME, no contexto da Educação? 

13 – O que precisa para o PME melhorar? 

14 – Como é realizada a avaliação dos participantes do PME (alunos), no contexto 
da UE? Como ocorre a avaliação dos oficineiros/voluntários? Como pode ser 
observado o avanço da qualidade social da educação, no contexto geral? Quais são 
os maiores avanços e desafios apresentados? 

15 – Aspectos gerais e comentários gerais. 
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Apêndice H - Roteiro de entrevista – Oficineiros do PME 

 

1 – Contexto profissional e PME. 

2 – Formação no PME. 

3 – Experiências no desenvolvimento das práxis. 

4 – Práticas das Oficinas e a educação integral. 

5 – Relação com os alunos. 

6 – Relação com a Gestão e Professores. 

7 – Currículo, Mandala e macrocampos. 

8 – Articulação do currículo escolar e PME. 

9 – Desafios, tensões e avanços. 

10 – Perspectivas pós PME. 
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Apêndice I - Roteiro de entrevista – Mães de alunos participantes do PME 

 

1 – Por que mais tempo na escola, para o filho? 

2 – As oficinas que seu filho participa? 

2 – Observação de mudanças (comportamento, rendimento escolar, avanço 
individual). 

3 – Participação direta nas escolas. 

4 – Resultados (ao filho e na vida familiar) da participação. 
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Apêndice J - Roteiro de entrevista – Alunos participantes do PME 

 

1 – O PME na sua vida. 

2 – As experiências das oficinas. 

2 – Em que o PME ajudou? 

3 – Relação com os oficineiros. 

4 – Relação com os colegas e professores do regular. 

5 – As práticas e a vida individual, social e familiar. 
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Apêndice K - Roteiro de entrevista – ex-gestor do PME em Araras 

 

1 – Considerações iniciais do entrevistado (pessoal, profissional). 

2 – O PME na cidade (aspectos gerais). 

3 – Relação gestão PME, diretores e professores da escola. 

4 – Relação diretores, professores e oficineiros. 

5 – As oficinas. 

6 – Os tempos e os espaços. 

7 – As parcerias. 

8 – Os resultados. 

9 – As tensões, os desafios e os avanços. 

10 – O que fica. 

11 – Considerações finais.  
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Apêndice L – Artigos selecionados na Plataforma Sucupira Capes – 2017 

 

Quadro 8 - Artigos selecionados na Plataforma Sucupira Capes – 2017 

Nº Qualis Título Revista/ Periódico – vol. n. Ano 

1 A1 Tempo de escola e gestão democrática: o Programa 

Mais Educação e o IDEB em busca da qualidade da 

Educação 

Educação & Realidade, vol. 41, n. 4 2016 

2 A1 O monitor do Programa Mais Educação: em busca de 

uma definição conceitual 

Pro-Posições, vol. 27, n.  2016 

3 A1 Reflexões sobre corporeidade no contexto da educação 

integral 

Educação em Revista, vol. 32, n. 1 2016 

4 A1 Desafios e dificuldades na implementação do Programa 

Mais Educação: percepção dos atores da escola 

Educação & Realidade, vol. 42, n. 3 2017 

5 A1 Educação integral: uma questão de direitos humanos? Ensaio: avaliação de política pública 

educação, vol. 25, n. 94 

2017 

6 A1 Regime de colaboração e educação em tempo integral 

no Brasil  

Cadernos de Pesquisa, vol. 47, n. 

164 

2017 

7 A1 Programa Mais Educação como política de educação 

integral para a qualidade 

Educação & Realidade, vol. 39, n. 2 2014 

8 A1 Programa Mais Educação: avanços e desafios para 

uma estratégia indutora da educação integral e em 

tempo integral 

Educar em Revista, n. 45 2012 

9 A1 A educação integral no mais educação: uma análise do 

programa 

Revista Educação, Santa Maria, vol. 

40, n. 1 

2015 

10 A1 Analisando a concepção de educação integral do 

governo Lula/Dilma através do Programa Mais 

Educação 

Educação em Revista, Belo 

Horizonte, vol. 30, n. 1 

2014 

     

11 A2 Política, cidadania e educação integral: a convivência 

democrática como princípio pedagógico 

RBPAE, vol. 30, n. 2 2014 

12 A2 Patrimônio, diversidade cultural e educação escolar: a 

educação patrimonial no programa mais educação 

RIAEE, vol. 11, n. 1 2016 

13 A2 Programa mais educação: a educação ambiental na 

escola de tempo integral 

RIAEE, vol. 8, n. 4 2013 

14 A2 Políticas públicas educacionais em foco: o Programa 

Mais Educação em discussão 

RIAEE, vol. 11. N. 1 2016 

15 A2 Programa Mais Educação como política de educação 

integral: uma análise a partir da abordagem do ciclo de 

políticas 

Práxis Educativa, vol. 10, n. 2 2015 

16 A2 A proposta do Programa Mais Educação para 

introdução da capoeira na escola: reflexões sobre as 

Educação e Cultura 

Contemporânea, vol. 14, n. 34 

2017 
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possibilidades e limites do trabalho com a cultura afro-

brasileira no espaço escolar  

17 A2 Programa Mais Educação/Mais Escola e os saberes 

diferenciados: avanços e desafios nas práticas 

educativas 

Educação e Cultura 

Contemporânea, vol. 13, n. 30 

2017 

18 A2 Condições e interesses pela educação em tempo 

integral no Brasil 

Educação e Cultura 

Contemporânea, vol. 13, n. 33 

2017 

19 A2 Educação integral, formação de educadores e 

universidade: desafios e possibilidades 

Eccos, n. 38 2015 

20 A2 Sentidos de “Educação Integral” nos meandros do 

Programa Mais Educação 

Currículo sem Fronteiras, vol. 15, n. 

3 

2015 

21 A2 Educação de tempo integral no Brasil, passos e 

descompassos: de Ruy Barbosa e Anísio Teixeira aos 

dias atuais 

RIAEE, vol. 12, n. 1 2017 

     

22 B1 A hegemonia às avessas no Programa Mais Educação Revista Brasileira de Estudos 

pedagógicos (online), vol. 94, n. 238  

2013 

23 B1 Significados da educação integral: a experiência dos 

professores diante da implantação do Programa Mais 

Educação 

Práxis Educacional, vol. 9, n. 15 2013 

24 B1 Reflexões teóricas e práticas sobre os novos 

letramentos e tecnologias digitais: relato de formação 

docente 

Revista Eletrônica de Educação, 

vol. 7, n. 2 

2013 

25 B1 A gestão da educação e o Programa Mais Educação Educação em Perspectiva, vol. 5, n. 

1 

2014 

26 B1 A qualidade do ensino públicos e a privatização via 

Programa Mais Educação 

Educação: teoria e Prática, vol. 25, 

n. 50 

2015 

27 B1 Territórios de exclusão: o que é possível ver de onde 

estamos? 

Teias, vol. 17, n. 46 2016 

     

28 B2 Educação integral, intercultural e sistêmica: “a 

hegemonia às avessas” no Programa Mais Educação 

Germinal: Marxismo e Educação em 

Debate, vol. 5. N. 1 

2013 

29 B2 O debate sobre educação integral na produção 

acadêmica recente: democratização do ensino ou 

assistencialismo em educação? 

Teoria e Prática da Educação, vol. 

19, n. 2 

2016 

30 B2 Intersetorialidade e educação integral: provocações 

para um debate em rede 

Teoria e Prática da Educação, vol. 

19, n. 2 

2016 

31 B2 Experiência de ampliação da jornada escolar no estado 

do Rio de Janeiro: sujeitos e(m) atuação 

Revista Contemporânea de 

Educação, vol. 7, n. 14 

2012 

32 B2 A prática pedagógica diante das políticas públicas de 

educação em tempo integral: tecendo olhares 

Teoria e Prática da Educação, vol. 

19, n. 2 

2016 

33 B2 Os saberes experenciais nas práticas educativas das 

turmas de jornada ampliada atendidas pelo Programa 

Revista Reflexão e Ação, vol. 20, n. 

1 

2012 
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Mais Educação: um estudo de caso em Duque de 

Caxias/RJ 

34 B2 Diversidade e tempo integral: a garantia dos direitos 

sociais 

Retratos da Escola, vol. 7, n. 13 2013 

35 B2 Oficinas de linguagem: uma experiência no espaço 

escolar 

Educação & Linguagem, vol. 17, n. 

2 

2014 

36 B2 Educação em tempo integral e Programa Mais 

Educação: aproximações e distanciamentos das 

regiões brasileiras em relação à meta prevista no 

Projeto de Lei do novo Plano Nacional de Educação 

(PNE) 

Revista Contrapontos – Eletrônica, 

vol. 14, n. 3 

2014 

37 B2 O Programa Mais Educação e a banda escolar: a 

atualização de uma tradição 

Plures Humanidades, vol. 17, n. 1 2016 

38 B2 Educação integral: entre o passado e o futuro Educação em Revista, vol. 18, 

Edição Especial 

2017 

39 B2 O Programa Mais Educação: pretextos, contextos e 

práticas discursivas no Nordeste 

Educação em Revista, vol. 18, 

Edição Especial 

2017 

40 B2 O uso de canais de informação na implementação do 

Programa Mais Educação 

Educação em Revista, vol. 2, n. 2 2016 

41 B2 Planejamento municipal da educação integral em 

tempo integral com vista ao Plano Nacional de 

Educação 

Teoria e Prática da Educação, vol. 

19, n. 2 

2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no levantamento realizado em revistas/periódicos consultados a partir da 
lista Qualis – Classificação quadriênio 2013-2016 da Plataforma Sucupira/Capes, 2017. 
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Apêndice M - Teses selecionadas no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

Quadro 9 - Teses selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da Capes 

1 – Título: Programa Mais Educação como proposta de intervenção para enfrentamento do bullying escolar: 
contribuições à Educação Ambiental 

Autor: OLIBONI, SAMARA PEREIRA  

IES/UF/ANO: UFRG – RS – 2016   

Área de Concentração: Educação Ambiental 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=3543370>. Acesso em: 14 maio 2018. 

 

2 – Título: Escola municipal, poder e Estado: O Programa Mais Educação em Duque de Caxias 

Autor: COSTA, REGIS EDUARDO COELHO ARGUELLES DA 

IES/UF/ANO: UFRJ – RJ – 2016  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=2806829>. Acesso em: 13 maio 2018. 

 

3 – Título: MAIS TEMPO NA ESCOLA, MENOS TEMPO NO TRABALHO: articulação entre políticas sociais 
e educacionais no combate ao trabalho infantil  

Autor: SOUZA, MARIA ELIZABETE COSTE DE 

IES/UF/ANO: UFPB – PB – 2016  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/4786/1/arquivototal.pdf>. Acesso em: 13 
maio 2018. 

    

4 – Título: Políticas de ampliação da jornada escolar: a implantação do Programa Mais Educação em 
Igarapé-Miri/PA 

Autor: SOUSA, LUISETE DO ESPIRÍTO SANTO 

IES/UF/ANO: UFPA – PA – 2016  

Área de Concentração: EDUCAÇÃO 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=4015973>. Acesso em: 14 maio 2018. 

 

5 – Título: Escola do nada? Análise de programas de ampliação do horário e do espaço escolares no Brasil 
pós-2004  

Autor: LENARDAO, EDMILSON 

IES/UF/ANO: UEM – PR – 2016  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=3634956>. Acesso em: 16 maio 2018 

 

6 – Título: Avaliação da política pública “Programa Mais Educação” em escolas de ensino fundamental da 
rede estadual do Rio Grande do Sul  

Autor: MOSNA, ROSA MARIA PINHEIRO 

IES/UF/ANO: UFRGS – RS – 2014 

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=1366778>. Acesso em: 16 maio 2018 

 

7 – Título: Cadeias de Markov e modelagem matemática: da abstração pseudo-empírica à abstração 
refletida com uso de objetos virtuais  
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Autor: SILVA, RODRIGO SYCHOKY 

IES/UF/ANO: UFRGS – RS – 2015  

Área de Concentração: Informática na Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=3427206>. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

8 – Título: O jogo digital como incentivo da leitura em alunos do ensino médio  

Autor: MENDONÇA, ANDRÉ NORONHA FURTADO DE 

IES/UF/ANO: UFRGS – RS – 2015  

Área de Concentração: Informática na Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=2659868>. Acesso em: 16 maio 2018. 

 

9 – Título: O conceito de proteção social no campo da educação à luz da Constituição Federal  

Autor: MARCAL, PATRÍCIA FONTES 

IES/UF/ANO: UNIVERSIDADE FEEVALE – RS – 2017  

Área de Concentração: Diversidade, Cultura e Inclusão Social 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=4896590>. Acesso em: 16 maio 2018. 

 

10 – Título: A Cultura da Sustentabilidade no contexto do Programa Mais Educação  

Autor: CAVALCANTI, DANIELE BLANCO 

IES/UF/ANO: FIOCRUZ – RJ – 2017  

Área de Concentração: Ensino em Biociências e Saúde 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=5251057>. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

11 – Título: Interesses, Dilemas e a Implementação do Programa Mais Educação no Município de Maricá 
(RJ)  

Autor: SILVA, BRUNO ADRIANO RODRIGUES DA 

IES/UF/ANO: UFRJ – RJ – 2013  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=496235>. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

12 – Título: Educação integral no Brasil: a emergência do dispositivo de intersetorialidade  

Autor: SANTAIANA, ROCHELE DA SILVA 

IES/UF/ANO: UFRGS – RS – 2015  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=2665070>. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

13 – Título: O tempo escolar no currículo da escola de tempo integral: uma relação entre “temos todo tempo 
do mundo” e “não temos tempo a perder”  

Autor: VIVIAN, DANISE 

IES/UF/ANO: UFRS – RS – 2015  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=2660265>. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

14 – Título: O Programa Mais Educação no município de Petrópolis  
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Autor: BRANDOLIN, FÁBIO 

IES/UF/ANO: UFRJ – RJ – 2016  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=3592163>. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

15 – Título: A obesidade e a aprendizagem da dança em escolas públicas municipais de Fortaleza – Ceará  

Autor: LIMA, PATRÍCIA RIBEIRO FEITOSA 

IES/UF/ANO: UNESP – SP – 2016  

Área de Concentração: Educação 

Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.
jsf?popup=true&id_trabalho=3732824>. Acesso em: 17 maio 2018. 
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Apêndice N – E-mail-convite aos gestores de Araras 
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Anexo B - Autorização para realização da pesquisa 
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Anexo C – Mandala – síntese 

 

 
Figura 4 - Mandala - síntese 

 

Fonte: Imagem extraída de Change makers41 

  

 
41 Disponível em: https://www.changemakers.com/pt-br/empathy/entries/nova-
inscri%C3%A7%C3%A3o-27. Acesso em: 20 jan. 2020. 

https://www.changemakers.com/pt-br/empathy/entries/nova-inscri%C3%A7%C3%A3o-27
https://www.changemakers.com/pt-br/empathy/entries/nova-inscri%C3%A7%C3%A3o-27
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Anexo D – Mandala - Relações de saberes 

 

Figura 5 - Mandala - Relações de saberes 

 

Fonte: Imagem extraída de Change makers42 

 

 

 
42 Disponível em: https://www.changemakers.com/pt-br/empathy/entries/nova-
inscri%C3%A7%C3%A3o-27. Acesso em: 20 jan. 2020. 

https://www.changemakers.com/pt-br/empathy/entries/nova-inscri%C3%A7%C3%A3o-27
https://www.changemakers.com/pt-br/empathy/entries/nova-inscri%C3%A7%C3%A3o-27

