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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o Programa Mais Educação, enquanto uma proposta de 

escola de tempo integral, implantada no ensino fundamental da rede pública municipal de 

Itabuna (BA) em 2010, levando-se em consideração o cenário educacional brasileiro; a 

maneira como o projeto foi implantado e desenvolvido no Município; as implicações da 

proposta no currículo, no espaço e tempo escolar. É uma pesquisa de natureza qualitativa de 

caráter exploratório e descritivo, fazendo uso de fontes documentais e da técnica de 

observação e entrevistas para analisar o fenômeno em estudo. O percurso investigativo nos 

permitiu desenvolver temas sobre as políticas públicas implantadas no Brasil durante a década 

de 1990 e os seus desdobramentos até a atualidade, destacando os estudos no campo do 

currículo, no espaço e tempo escolar como subsídios para identificar as principais 

características que balizam a proposta curricular do Programa Mais Educação (PME) 

enquanto uma política de escola de tempo integral. Após a análise dos dados foi possível 

verificar que a proposta do PME tem o objetivo assegurar a qualidade do nível de 

desempenho escolar das crianças que frequentam a escola pública e, que por sua vez, 

encontram-se em situações de vulnerabilidade social e baixo rendimento escolar. Outro 

aspecto importante identificado diz respeito ao envolvimento dos atores socais no programa 

da escola em foco e da pouca compreensão sobre a sua concepção, segundo os documentos 

oficiais do governo federal. Mais um ponto em destaque foi o de que, a proposta não se 

constituiu no elemento nuclear do projeto pedagógico da escola, é somente uma extensão do 

planejamento oficial. Os estudos também apontaram as condições físicas e a organização do 

espaço e do tempo escolar que  se apresentavam de forma precária pela falta  de materiais, de 

pessoal de apoio;  de uma gestão que promova discussões mais ampliada sobre os aspectos 

pedagógicos, administrativos e financeiros que a proposta traz ao planejamento escolar. 

Levando-se em consideração os aspectos aqui analisados, entendemos que o Programa Mais 

Educação é uma política pública que ainda terá muitos desafios para serem enfrentados e, 

quiçá, num futuro recente, possa vir a oferecer a educação de qualidade que todos almejam. 

 

Palavras- chave: Política Pública. Escola de Tempo Integral. Currículo Escolar. Programa 

Mais Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to analyze the More Education Program as a proposal for a full-

time school, located in the municipal elementary education public network Itabuna (BA) in 

2010, taking into account the Brazilian educational scenario; how the project was 

implemented and developed in the municipality; the implications of the proposed curriculum, 

school space and time. It is a qualitative research of exploratory and descriptive, using 

documentary sources and observation techniques and interviews to analyze the phenomenon 

under study. The investigative journey allowed us to develop topics on public policies 

implemented in Brazil during the 1990s and its development to the present, highlighting the 

studies in the curriculum field in space and school time as subsidies to identify the main 

features that mark out the curricular proposal of the More Education Program (SMEs) as a 

full-time school policy. After analyzing the data it observed that the proposal of SMEs aims to 

ensure the quality of school achievement level of children attending public school and, in 

turn, are in socially vulnerable situations and poor school performance. Another important 

aspect identified with regard to the involvement of these social actors in the school program 

focus and little understanding about its design, according to the official documents of the 

federal government. Another featured point was that the proposal did not constitute the core 

element of the school's educational project, it is only an extension of official planning. The 

studies also pointed to the physical conditions and the organization of space and time that 

school had precariously by the lack of materials, support staff; a management that promotes 

broader discussions about the teaching, administrative and financial aspects of the proposal 

brings to school planning. Taking into account the aspects analyzed here, we understand that 

the More Education Program is a public policy that still have many challenges to be faced 

and, perhaps, in the recent future, is likely to offer quality education to all desire. 

 

Keywords: Public Policy. Full Time School. School curriculum. More Education Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar o Programa Mais Educação, enquanto uma 

proposta de escola de tempo integral implantada na Rede Pública Municipal de Itabuna (BA) 

em 2010, para isso, consideramos o cenário educacional brasileiro; a maneira como o projeto 

foi implantado e desenvolvido; as suas implicações no currículo, no espaço e  tempo escolar. 

O interesse por esta área de políticas públicas vem da militância sobre a nossa 

identidade de mulher, negra, nordestina. Esta tríade constituiu a história de uma educadora, 

que luta por oportunidade equânime para aqueles que, assim como nós, vêem a educação 

como recurso emancipatório e de empoderamento dos seus direitos como cidadãos.  

Considerando a nossa infância em comunidade de periferia desde os quatro anos de 

idade, testemunhando as histórias de vidas de nossos vizinhos, em que nenhum jovem 

conseguiu concluir o primeiro grau, e por vielas e encruzilhadas de uma sociedade injusta, 

que os obrigaram buscar o sustento em subempregos, entre outras intempéries, que me 

detenho a examinar esta  temática, trazendo as marcas das várias histórias de injustiças 

vividas por nós e por outros colegas. Hoje, como educadora temos o interesse, que vem em 

nossa tessitura por uma qualidade social da educação, em que se acentua o aspecto social, 

cultural e ambiental da educação, em que se valoriza não só o conhecimento simbólico, mas 

também o sensível e o técnico (Gadotti, 2010). Portanto, a qualidade aqui defendida é aquela 

que permite a muitos outros do nosso lugar não ficarem à margem da sociedade.  

O nosso interesse em pesquisar o Programa Mais Educação (PME), advém dessa 

experiência na infância e da nossa atuação, como professora e coordenadora pedagógica, da 

rede municipal de Itabuna, na escola que identificaremos aqui como, Escola Tempo de 

Aprender, que aderiu a proposta de escola de tempo integral, representada pela organização de 

jornada ampliada, para dois turnos.   

Dessa nova estrutura pedagógica decorreram muitas preocupações e muitas práticas 

difusas, ou seja, não havia um direcionamento claro das múltiplas construções político-

sociais, teórico-epistemológicas e pedagógicas que, o coordenador pedagógico deveria 

desempenhar para assentar a sua rotina e conduzir o desenvolvimento do programa da escola 

de tempo integral. 

O PME é uma proposta de política pública que vem ao encontro da Constituição 

Federal de 1988- CF, para garantir o direito à educação de todos, propondo a ampliação do 

tempo de permanência dos alunos na escola, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, nº 9394/96, no Art. 34º, a qual define o ensino fundamental com a jornada escolar 
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de pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência.  

Este objetivo de educação em tempo integral tem procurado materializar-se através 

do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Este plano tem 30 ações, dentre as quais 

está o Programa Mais Educação. Ele consiste em uma estratégia do Governo Federal para a 

ampliação e implantação da escola de tempo integral. Esta modalidade é uma realidade em 

várias escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública de Itabuna, desde 2010.  

A Escola de Tempo Integral, de acordo com o documento, Série Mais Educação 

(2009), foi implantada para minimizar: a questões de desigualdades sociais que provocam 

situações de vulnerabilidade e risco social às crianças das classes populares; contribuindo para 

o baixo rendimento escolar; a defasagem idade x série; a reprovação e evasão escolar. 

Realidade esta muito comum nas diferentes regiões do país, principalmente no Norte e 

Nordeste. Tudo isso é possível de ser verificado quando se analisa os indicadores do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, e as discrepâncias de índices de desempenho 

no sistema de ensino.  

Decerto, esta é uma realidade que se constatamos em todo território nacional. E, no 

caso especifico de Itabuna, ela não é diferente. Assim, com a finalidade de melhorar o quadro 

educacional do município, no ano de 2010, teve início a implantação das escolas de tempo 

integral em 25 escolas da rede municipal.  

E, para dar sustentação teórica a nossa investigação tomamos como ponto de partida, 

os estudos de autores como Gadotti (2010), Cavaliere (2007), Maurício (2009), Coelho 

(2009), Silva e Pinto Silva (2013). Eles vêm desenvolvendo estudos sobre o novo modelo de 

escola de tempo integral materializado por meio do Programa Mais Educação. De acordo com 

Gadotti (2010), a educação integral não está necessariamente ligada ao tempo integral, mas 

sim à concepção que se concretiza na escola e na ação pedagógica de cada educador.  

Nesta direção, Esquinsani (2010), realizou pesquisa sobre a escola de tempo integral 

e o seu currículo, sinalizou que há uma crença na ampliação do tempo, como condição de 

apropriação formal dos conteúdos escolares e qualidade do ensino. Cavaliere, por sua vez, 

aponta que “o tempo por si só, não é indicador de qualidade, nem de educação integral” 

(2007, p.1017). 

Estes estudos corroboram com os nossos questionamentos sobre a implantação e 

execução do PME, no município de Itabuna, tendo em vista que, a realidade prática e as  

preocupações de ordem teórica constatadas no cotidiano da escola, provocaram indagações: 
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A primeira foi a respeito do cenário educacional, no qual surge a proposta de 

implantação de Escola de Tempo Integral; qual o seu percurso no Município de Itabuna e 

quais as principais ações desenvolvidas pelo poder público municipal – Secretaria Municipal 

de Educação - (SME) para ampliar a jornada escolar das crianças? 

Uma outra questão, considerada importante para o estudo, foi o entendimento da 

concepção de escola de tempo integral e de currículo presente na proposta do Programa Mais 

Educação;  como se organizou o currículo escolar e até que ponto ele é compreendido pelos 

sujeitos da escola (direção, coordenação, professores e monitores)?  

Por fim, a descrição de como a escola organizou seu espaço para atender os 

objetivos, definidos pela proposta de escola de tempo integral, com vista ao cumprimento do 

que está estabelecido no Programa Mais Educação. 

Ao delimitarmos os problemas em estudo, fomos levadas a pensar em questões sobre 

políticas públicas para a educação, experiências de educação integral no Brasil e concepção 

de currículo. Estes são alguns pontos que se entrelaçam em nosso estudo, como um todo 

integrado para mostrar a implantação e desenvolvimento do PME no município de 

Itabuna(BA). 

Percebemos que do ponto de vista político as principais experiências de escolas de 

tempo integral no Brasil, foram os Centros Integrados de Educação Pública-CIEP e Centros 

de Atenção Integral à Criança - CAIC, que sofreram severas críticas, por ampararem a ideia 

de uma escola assistencialista (GADOTTI, 2009), destacando-se mais como um meio de 

promoção de ações desvinculadas da aprendizagem, desprestigiando o pedagógico que 

deveria ser de educação integral em tempo integral, além de ter, em muitos casos, um caráter 

de promoção dos políticos e das políticas de governo. 

Aqui cabe reconhecer que o Programa Mais Educação também traz na sua gênese, o 

caráter assistencialista. O seu referencial destaca que devemos trazer para a escola as crianças 

que estão em vulnerabilidade social, efetivando-se assim como um programa de proteção às 

crianças e jovens que dele participam.  Sem perder de vista que o foco deve ser a educação 

integral.   

Diante da realidade, que vem se apresentando para a escola de tempo integral, 

estabelecemos como objetivo geral nesse estudo: analisar o Programa Mais Educação, 

enquanto uma proposta de escola de tempo integral, implantada na Rede Pública Municipal de 

Itabuna(BA) em 2010, considerando-se o processo de implantação, desenvolvimento do 

projeto, as implicações no currículo, no espaço e no tempo escolar.   

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjABahUKEwjTvemTqIjGAhW3TIwKHa0qCiY&url=http%3A%2F%2Fwww.educabrasil.com.br%2Feb%2Fdic%2Fdicionario.asp%3Fid%3D83&ei=M9l5VZPYH7eZsQSt1aiwAg&usg=AFQjCNEVqgfLqks4rq0GX78mDfSx5p4QMQ&bvm=bv.95277229,d.cWc
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Outros objetivos surgem para auxiliar na propositura das reflexões, aqui anunciadas: 

descrever o cenário educacional brasileiro no qual foi implementada a Proposta de Escola de 

Tempo Integral e mapear as principais ações desenvolvidas pelo poder público municipal de 

Itabuna(BA) para implantar o Programa, no ano de 2010, nas 25 escolas do Ensino 

Fundamental; analisar a proposta pedagógica em execução na escola, para caracterizar como o 

programa está integrado ao currículo escolar; identificar como a escola organizou o espaço e o 

tempo escolar para atender aos requisitos que o Programa Mais Educação define como 

proposta pedagógica e, ao final: socializar os resultados da pesquisa com a comunidade 

escolar através de encontros, realizando estudos sobre a concepção do programa, apontando 

sugestões para a integração das atividades do PME no cotidiano e rotina escolar; encaminhar 

relatório para Secretaria de Educação do Município. 

A nossa estratégia metodológica de investigação é a de abordagem qualitativa, que se 

preocupa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados; sendo apreendidos por 

uma diversidade de sentidos das ações e das relações dos seres humanos (MINAYO, 2006). 

Ela permite evidenciar a realidade que é subjetiva e múltipla, podendo ser compreendida de 

modo diferente por cada indivíduo na sua “inteireza” 
1
. Outro pressuposto para a utilização 

desta abordagem está fundamentado no que afirma Lankshear e Knobel (2008) “a pesquisa 

qualitativa está principalmente interessada em como as pessoas experimentam, entendem, 

interpretam e participam [...]”.  

Nossa ligação com o objeto da pesquisa também reforça a nossa escolha, justificando 

que nesse contexto, como pesquisadora, interagimos com o objeto e os sujeitos pesquisados, 

com o objetivo de dar voz aos sujeitos, sabendo que nossos valores e nossa visão de mundo 

fará parte do processo investigativo, não sendo possível uma dicotomia entre o escrever e o 

agir, entre pesquisador e sujeito, e esse é um processo dialético e indutivo (CHUEKE e 

LIMA,2012). 

Nessa direção, a nossa pesquisa, tem “o ambiente natural como fonte direta de dados 

e o pesquisador como seu principal instrumento”, ou seja, o pesquisador tem contato direto 

com o contexto, fazendo parte dele. O tipo de pesquisa utilizado é caracterizado como 

pesquisa exploratória descritiva. Na opinião de vários autores, a pesquisa descritiva visa 

realizar a análise, o registro e a interpretação do objeto de estudo. Segundo este tipo de 

pesquisa, ela envolve: “(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

                                                 
1
 Termo cunhado por Paulo Freire em seu livro Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra. (1979). 



21 

 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 

estimulem a compreensão” (GIL, 2008).  

De acordo com estes procedimentos, parece-nos que conseguimos explicar as ações 

de implantação e de desenvolvimento do Programa Mais Educação, que ainda é desconhecida 

e pouco explorada o ponto de vista local. A Secretaria Municipal de Educação-SME, não tem 

uma dimensão dos impactos desse programa nas escolas municipais, assim como a 

comunidade acadêmica da região. Portanto, a investigação, utilizando a pesquisa exploratória 

descritiva, caracteriza-se como um estudo específico que demanda como método, o estudo e 

observação, que compreenderá como técnica a ser utilizada no processo de investigação.  

A união da pesquisa exploratória e descritiva consegue atender aos aspectos que esta 

pesquisa se propõe responder, desvelar o processo de implantação e desenvolvimento de 

forma detalhada desde a questão burocrática, às questões que envolvem a ação dos sujeitos. 

Esperamos com esse estudo contribuir com informações mais ampliadas sobre o PME, bem 

como, a escola de tempo integral.   

Outro importante aspecto a destacar sobre a estratégia metodológica foi a natureza do 

objeto de estudo, por ser um programa cuja  proposta foi definida a partir de um interlocutor 

externo, o Ministério da Educação (MEC), para ser executado pelas escolas com realidades 

díspares, num vasto território como o Brasil, consequentemente haverá uma diversidade de 

fazeres, olhares e ações. Nessa direção, os estudos de Fonseca apontam que o estudo e 

observação: 

[...] pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 

pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo, tal como ele o 

percebe. 

[...] procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos 

participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 

perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo 

do ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, p. 33). 

 

A coleta de dados foi desenvolvida a partir de três etapas, seguindo os procedimentos 

definidos por Gil (2008): levantamento bibliográfico com análise de documentos, visita a 

sites oficiais que sistematizam a literatura e documentos do programa, bem como, uma vasta 

leitura, que corresponde a nossa revisão de literatura; outra etapa ocorreu na pesquisa de 

campo em que efetivamos a observação das oficinas na escola, a rotina diária por um período 

de três meses, realizamos  as entrevistas com pessoas envolvidas nas práticas do programa; e 

por fim,  a sistematização e análise dos dados. 
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A entrevista foi do tipo semiestruturada, aplicada aos vários sujeitos da escola com 

envolvimento direto ou indireto no Programa Mais Educação. O roteiro das entrevistas foi 

temático, seguindo as sequências das questões e objetivos propostos. 

A pesquisa foi realizada numa escola da Rede Pública Municipal  de Itabuna(Ba). A 

seleção da escola ocorreu por duas razões. A primeira por ser uma das escolas que iniciou o 

programa no processo de implantação, no período de julho a dezembro de 2010. A segunda 

razão vem em decorrência de sua localização, pela confluência de três bairros muito pobres; e 

apresentou um alto índice de violência. Também a escola é um espaço comunitário, utilizado 

de forma recorrente pelas diversas comunidades que a circunscreve como espaço de lazer e de 

realização de eventos de grupos culturais e religiosos. 

Os sujeitos desta pesquisa foram dezesseis pessoas da escola, entre coordenadores 

pedagógicos (3), professores com alunos no programa (3), monitores (10), os ex-diretores  (2), 

diretora (1) e a coordenadora municipal (1) do período da implantação do PME. Os 

entrevistados demonstraram interesse em participar da pesquisa e foram informados do seu 

objetivo e na oportunidade lemos para todos os protocolos para participação na pesquisa. 

No capítulo dois, expomos o contexto que constituiu o governo neoliberal, os 

retrocesso e avanços no conjunto de políticas públicas para a educação nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. 

O capítulo três tem como temática central o Programa Mais Educação como política 

pública, iniciado no governo do presidente Lula. Tratamos da legislação que o instituiu, bem 

como a concepção de educação que o fundamenta. Além da implantação do PME no 

município de Itabuna -BA e as ações empreendidas pela SME. 

Iremos discutir no capítulo quatro, as questões relativas à concepção de currículo, 

destacando o modelo curricular que o PME propõe. Ainda no capítulo quatro, apresentaremos 

a estrutura e funcionamento oficial do PME e em seguida traremos os dados da pesquisa que 

indicam a efetivação do currículo na escola; o modo de planejar e a concepção de educação 

que os sujeitos da pesquisa afirmam ter o programa na escola.  

 No quinto capítulo faremos uma abordagem comparativa do espaço escolar no 

passado e no presente. Aqui fica a evidência da importância do espaço escolar, quando 

visitamos a história da arquitetura escolar no Brasil, caracterizada pelas ideias políticas 

pedagógicas de cada momento.  Nessa direção, apresentamos as perspectivas da temática na 

atualidade, assim como as ideias sobre o espaço educativo presentes no PME. Diante dessa 

discussão, descreveremos as condições estruturais e espaciais da Escola Tempo de Aprender, 
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que identificamos a partir de nossa pesquisa, constituindo-se o espaço real de efetivação do 

PME. 

A partir daí, traçaremos as nossas considerações finais, esperando que a realidade 

aqui exposta, possa referendar novos caminhos para a escola de tempo integral da Rede 

Municipal de Itabuna-BA. 
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2. NEOLIBERALISMO, O ESTADO BRASILEIRO E A EDUCAÇÃO 

 

No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 1947, 

surgem as raízes de um novo sistema político ideológico, o neoliberalismo, na Sociedade 

Mont Pèlerin, na Suíça, chamada de Escola Austríaca, tendo como mentores Ludwig von 

Mises e  Friederich August von Hayek. A principal obra de Hayek foi “O caminho da 

Servidão” (1944) e “Os fundamentos da liberdade” (1960), nesta última obra ele “atribui a 

importância do individualismo, ao homo economicus, fundadas nas ideias de individualidade, 

racionalidade e egoísmo” (SILVEIRA, 2009, p 51). 

As políticas do Estado, após a Segunda Guerra Mundial, que se preocupavam com o 

bem-estar social, são condenadas e acusadas da crise econômica que se estabeleceu nas 

grandes potências mundiais, portanto com base na “tese de Hayek (1987) de que as políticas 

sociais conduzem a escravidão e a liberdade do mercado a prosperidade” (FRIGOTTO, 

CIAVATTA, 2003, p.95), estabeleceu-se as regras para as reformas do sistema capitalista e 

implantação do neoliberalismo.  

Nas décadas de 50 e 60, este sistema econômico, não prosperou tanto, somente a 

partir de 1973, é que se dá a sua implementação, com o advento da crise econômica dos 

grandes países capitalistas, que entram numa enorme recessão. Daí surge a oportunidade para 

uma reforma em que o Estado forte poderia controlar os sindicatos, o dinheiro, os gastos 

sociais e quebrar o monopólio das estatais (SILVEIRA, 2009).  

A implementação do neoliberalismo contemporâneo deu-se, inicialmente, na 

Inglaterra, em 1979, quando Margareth Thatcher assumiu como primeira-ministra e nos 

Estados Unidos, em 1980, quando Ronald Reagan assumiu a presidência do país. A partir 

destes eventos o neoliberalismo ganhou força e se estabeleceu no mundo como sistema 

econômico ideal para equacionar a crise que as economias mundiais vivenciavam. 

No ano de 1989, um grupo de neoliberais representantes dos principais países 

capitalistas da atualidade, reuniu-se em Washington com agentes do Fundo Monetário 

Internacional-FMI, do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, e, 

do Banco Mundial. Neste encontro foi sistematizado um documento oficial denominado de 

Consenso de Washington, cujo objetivo era eliminar toda concorrência estrangeira da 

América Latina, para que os Estados Unidos pudessem explorar as grandes reservas de 

matérias-primas da área para a superprodução industrial americana. O Consenso de 

Washington norteou a doutrina do neoliberalismo que orientou as reformas sociais dos anos 

90 e se constituía de “dez itens principais: disciplina fiscal; priorização dos gastos públicos; 
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reforma tributária; liberalização financeira; regime cambial; liberalização comercial; 

investimento direto estrangeiro; privatização; desregulação e propriedade intelectual” 

(SILVEIRA, 2009, p.53) 

Ainda, segundo Silveira (2009), a partir do Consenso de Washington, o 

neoliberalismo fundamentou um movimento chamado de “globalização”, cuja ideia principal 

era: o mundo tinha um centro e, lógico que esse centro não poderia ser outro, senão os 

Estados Unidos, e a partir dele se difundiu tecnologias e, especialmente, ideologias. 

De acordo com Mesquida (apud SILVEIRA, 2009, p.54) as consequências do 

neoliberalismo são: 

1. Os indivíduos são responsáveis, pois são agentes morais, daí a 

individualidade, a racionalidade, o egoísmo; 

2. Administração voltada apenas para o gerenciamento, ou seja, existe 

ampla liberdade para gerenciar; 

3. Desgovernamentalização do Estado: o governo estaria atrelado ao 

mercado; 

4. Nova relação entre governo e conhecimento: governo a distância 

(Ministério, secretarias de Estado de educação a distância etc.); 

5. Mercantilização da democracia (venda de candidatos como produtos da 

imagem; eleitores tornam-se consumidores individuais passivos); 

6. Socialização das perdas; 

7. Desenvolvimento de uma sociedade-empresa: privatização do público, 

mercantilização da educação e da saúde, surgimento de empresas de segurança 

particular; 

8. Baixa consciência ecológica, pois o que determina as ações econômicas 

é o lucro máximo, não havendo qualquer limite para o crescimento – soluções de 

mercado para problemas ecológicos; 

9. Nenhum controle nacional sobre o capital. Este estaria sendo 

monitorado pelas agências internacionais “globalizadas”: FMI, BM, Organização 

Mundial do Comércio (GATT). 

 

  Frigotto e Ciavatta (2003), apontam que vários organismos internacionais foram os 

protagonistas destas reformas como, o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, 

Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), principalmente nos países em desenvolvimento e os 

subdesenvolvidos.  

Ainda segundo estes autores, no plano jurídico-econômico, a legislação destas 

reformas e operações empresariais entre estes organismos e os países participantes se dava 

através da Organização Mundial do Comércio (OMC) a qual sinalizou em 2000, o espaço 

“mais fecundo para negócios rentáveis era o campo educacional” (FRIGOTTO, CIAVATTA, 

2003, p.96), uma vez que, a função da escola nos sistemas neoliberais é formar recursos 

humanos, de acordo com as necessidades do mercado e, nesta perspectiva, a educação é 

subalterna à economia. Com esta visão de educação, ligada ao mercado econômico, ao capital 
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e, marcada pela seleção, exclusão, desigualdades de um sistema injusto onde se amplia a 

pobreza, justificada com a ideia de que o indivíduo não é uma construção histórica, mas cada 

um é aquilo que a sorte determina. 

As políticas públicas educacionais que se efetivaram nos anos 90 são decorrentes da 

realidade econômica que o país assumia, em consequência dos compromissos econômicos 

iniciados na década de 80, com organismos internacionais. O fundamento básico desta política 

é a de que o papel do Estado seja mínimo e as políticas públicas sociais deixem de promover o 

bem- estar-social, para que o Estado possa ampliar o seu desenvolvimento e consiga, ao mesmo 

tempo, regular a sociedade civil. Para isso, o Estado utiliza a propaganda como recurso para 

formar opinião pública e estabelecer o consenso. Conceito este do filósofo marxista Gramsci, "o 

Estado teme, pede o consenso, mas também 'educa' este consenso utilizando as associações 

políticas e sindicais” (1989, p. 145). Segundo Mendes: 

[...] as políticas públicas criam na população, através da publicidade e dos 

discursos dos governantes, a falsa idéia de inclusão social, de que o governo faz a 

sua parte. Essa prática pode perfeitamente ser ilustrada por inúmeros programas 

governamentais lançados nas últimas décadas. Assim, a ilusão criada é de que, se o 

cidadão não vai bem, por exemplo, na escola, é porque fracassou individualmente 

(MENDES 2009, p. 86). 

 

Como parte da conjuntura de compromissos com as agências e organizações 

internacionais, o Brasil participou da “Conferência de Educação para Todos” na Tailândia, em 

Jomtien, em março de 1990, da qual resultou a assinatura da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o BIRD, foram 

patrocinadores do evento. A partir daí, inicia-se a política de patrocínio do BIRD com a 

priorização do Ensino Fundamental, tendo por base a relativação do dever do Estado, 

postulando que a educação deve ser assegurada por todos os setores da sociedade, (PINTO, 

2002). Portanto, como afirma Gramsci, esta ação seria um meio de equilibrar os subalternos, 

destinando políticas públicas a uma parte da sociedade. 

Assim, diante da configuração do governo neoliberal, como uma exigência dos 

organismos internacionais, instituiu-se no Brasil na década de 90 políticas públicas em que o 

papel do Estado é reduzido. 

 

2.1 A POLÍTICA DOS ANOS 90: GOVERNO E TRANSIÇÃO  

 

 A década de 90 tem seu início marcado por uma efervescência dos acontecimentos 

dos anos anteriores, na conjuntura nacional.  Apesar da instabilidade econômica, herdada da 
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década de 80, muitos avanços na legislação favoreceram os anos 90, como a instituição de 

uma nova Constituição Federal (CF) aprovada em 1988. A qual promoveu debates 

importantes sobre a educação. Segundo Alves, 

O debate sobre os novos rumos da educação brasileira contaram com a 

participação de entidades representantes da sociedade civil organizada, tais como 

ANPED, ANDES, CNTE, SBPC e as Conferências Brasileiras de Educação. 

Destaque que na IV CBE, realizada em 1986, produziu-se um documento conhecido 

como Carta de Goiânia. Segundo Dermeval Saviani, este documento foi adotado 

quase na íntegra no capítulo da Constituição Federal destinado à educação. 

(ALVES, s.d, p.4) (grifo do autor) 

 

É neste contexto que o presidente Fernando Collor de Mello, tomou posse em 15 de 

março de 1990, apresentando como proposta para seu governo, a promessa de moralização 

política, o fim da inflação, modernização econômica e redução da presença do Estado neste 

setor (VIEIRA, FARIAS, 2011). No dia seguinte à sua posse o presidente , põe em prática, 

um ousado plano que incluía, o confisco monetário, o congelamento de preços e salários; 

extinção de órgãos públicos, demissão de funcionários e venda de patrimônio público. No 

período em que esteve na presidência, alavancou muitos planos de privatizações, o que levou 

a comunidade científica a mobilizar-se para que entidades como a Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), não fossem privatizados. 

Um dos planos de educação que chega à sociedade, sem credibilidade, é o Plano 

Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC). Na avaliação feita pela a imprensa, nos seis 

meses deste governo, dando como exemplo uma manchete do Jornal do Brasil (16/07/90, 

p.26) da época, encontramos a afirmação: “Educação é um dos pontos fracos deste governo” 

(VIEIRA & FARIAS, 2011, p.194).  

Ainda no setor social, Fernando Collor criou o Projeto Minha Gente, que teve sua 

origem na Legião Brasileira de Assistência (LBA)
2
 com o objetivo de integrar  ações de 

saúde, educação, assistência e promoção social. A partir do Projeto Minha Gente foi instituído 

o plano para construir escolas de tempo integral, os Centros Integrados de Atendimento à 

Criança (CIAC) que, inicialmente contariam com 5 mil escolas, com estrutura unificada para 

todo o país, devendo atender seis milhões de crianças e jovens.  Ferreti (1992), afirma que “os 

CIAC não são um projeto em si mesmos. Constituem, antes e apenas, os espaços físicos 

destinados ao desenvolvimento da proposta efetiva, isto é, o Projeto "Minha Gente" ( p.65). 

                                                 
2
 LBA instituição assistencialista criada para atender os familiares dos combatentes da II Guerra 

Mundial. 
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Art. 1º É criado o PROJETO MINHA GENTE, com a finalidade de 

desenvolver ações integradas de educação, saúde, assistência e promoção social, 

relativas à criança e ao adolescente.  

Parágrafo único. O PROJETO MINHA GENTE compreenderá a 

implantação de unidades físicas, as quais obrigarão as seguintes atividades:  

I - pré-escola;  

I - creche e pré-escola;  

II - escola de primeiro grau em tempo integral;  

III - puericultura;  

IV - convivência comunitária e esportiva;  

V - alojamento para menores carentes.  
Art. 2º A coordenação do PROJETO MINHA GENTE caberá ao Ministro 

de Estado responsável por aquele "Ministério da Criança". (Decreto de 14 de maio 

1991
3
) 

 

O Projeto Minha Gente, desde sua gênese se constitui um projeto assistencialista, 

evidenciado pelos programas por ele propostos: Núcleo de Proteção à Criança e à Família, 

Saúde e Cuidados Básicos da Criança, Educação Escolar, Esporte, Cultura, Creche e Pré-Escola, 

Iniciação ao Trabalho, Teleducação e Desenvolvimento Comunitário: 

Esses programas setoriais demonstram que, apesar do CIAC afirmar-se 

como um projeto escolar, este prevalece fragmentado em diferentes objetivos de 

atendimento nas áreas da saúde e do social. Até mesmo a educação nos segmentos 

da Creche e da Educação Pré-Escolar mantém-se destacado do programa de 

Educação Escolar (COUTINHO, s.d, p. 4) 

 

Diante dessa perspectiva, o governo se propõe a reduzir os efeitos negativos da 

pobreza, pois, crianças e adolescentes, neste período, estavam envolvidos com o trabalho 

infantil, o que os levavam a abandonar a escola, reduzindo a eficiência do sistema educacional 

e onerando seus custos. Portanto, para equacionar esta situação, a escola seria a melhor 

solução, como é evidenciado na crença que se estabelece na sociedade e no meio acadêmico 

da época: a “importância da educação para que o país, finalmente, encontre a luz no fim do 

túnel para seus problemas de natureza econômico-social” (FERRETI, 1992, p.65).   

No entanto, este projeto é interrompido, quando Collor sofre o impeachment no 

Senado, pelas denúncias de corrupção no governo e renunciou ao cargo em dezembro de 

1992. E, Itamar Franco, vice-presidente, deu continuidade, instituindo o Programa Nacional 

de Atenção à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), que substituiu o Plano Minha Gente. O 

programa também seguiu com o atendimento integral à criança e ao adolescente, admitindo 

que esse atendimento pudesse ser, tanto nas escolas construídas com esse fim ou nas escolas 

adaptadas, portanto, há a redução da construção dos prédios, dos cinco mil planejados, 

somente 500 unidades foram construídas, com um novo nome, Centro de Atenção Integral à 

                                                 
3
Revogado pelo Decreto de 7 de fevereiro de 1992. 
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Criança (CAIC) em vários municípios brasileiros. Visando garantir esse atendimento integral, 

o Ministério da Educação e do Desporto define como diretrizes do PRONAICA: 

a) a garantia do direito da criança ao pleno desenvolvimento de suas 

capacidades e potencialidades; 

b) a universalização do atendimento às necessidades básicas da criança e 

do adolescente, embora priorizando medidas voltadas à população mais pobre e sem 

assistência; 

c) a oferta de serviços de qualidade para as crianças, em oposição a 

soluções precárias e improvisadas, parciais, descontínuas e meramente 

assistencialistas; 
d) a irradiação e a disseminação de novas tecnologias, adequadas à 

atenção integral; 

e) a intersetorialidade, a intercomplementaridade, a articulação de ações; 

f) a descentralização das ações, pela ação compartilhada entre União, 

estados e municípios e entre os diversos setores sociais e a comunidade, e o 

compartilhamento de responsabilidades; e 

g) a flexibilidade em termos normativos, programáticos e gerenciais.  

(SOBRINHO,  PARENTE, 1995, p.8-9)  

 

O PRONAICA teve como estratégia básica instituir a pedagogia da atenção integral à 

criança em todas as redes de ensino (municipal e estadual), e para isso instituiu subprogramas, 

como Proteção Especial à Criança e à Família, Promoção da Saúde da Criança e do 

Adolescente, Educação Infantil (creche e pré-escola), Educação Escolar, Esportes, Cultura, 

Educação para o Trabalho, Alimentação, Suporte Tecnológico, Gestão e Mobilização. 

Para o funcionamento deste programa, seria necessário o treinamento dos vários 

profissionais envolvidos como professores, médicos, dentistas, assistentes sociais, 

nutricionistas, cozinheiros, professores e até os auxiliares administrativos. Portanto, num 

CAIC padrão com 12 salas, seriam necessárias cerca de 160 pessoas, prevendo a contratação 

de pessoal de preferência da localidade da unidade escolar. 

 Diante das necessidades de implantação e execução do programa, muitas instalações 

dos CAICs ficaram abandonadas por um longo tempo. A principal razão foi a incapacidade 

financeira do sistema de expandir-se para toda a rede de ensino, assim “acabaram se 

transformando em um "quisto" dentro do sistema educacional, tornando-se a exceção, e não a 

regra” (SOBRINHO & PARENTE, 1995, p.19). 

As políticas públicas implementadas no governo de Itamar Franco sofreram muitas 

críticas, tendo em vista que a construção dos CAICs não atenderia a demanda de 60 milhões 

de crianças e adolescentes em idade escolar, pois só 23 milhões teriam acesso ao programa, 

como é destacado: 

A literatura existente sobre as questões educacionais brasileiras aponta 

para soluções e alternativas mais racionais e abrangentes em termos da clientela que 

poderá ser alcançada. São soluções embasadas na realidade da educação, que 

apontam para a necessidade de um enfrentamento responsável e imediato que vise à 

manutenção da universalização do ensino de 1º grau e à melhoria de sua qualidade. 

(SOBRINHO, PARENTE, 1995, p.20)  
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              Assim, Itamar Franco encerra seu mandato sem atender a demanda educacional no 

país. 

2.1.1 O governo de Fernando Henrique Cardoso e a consolidação do neoliberal  

 

Em 1994 Fernando Henrique Cardoso (FHC) é eleito presidente e, apresentou cinco 

metas para seu programa de governo: agricultura, educação, emprego, saúde e segurança; 

além de outros setores como habitação, saneamento e turismo. Prometeu dar continuidade à 

política econômica, que teve início no governo Collor, com a ampliação das exportações, o 

programa de privatizações das empresas estatais, e levar o país a participar da economia 

globalizada.  Ainda garante realizar a reforma administrativa e da previdência. 

As privatizações das empresas estatais seguem a lógica do Estado neoliberal, que 

para fazer parte do mundo globalizado, não pode ser patrimonial. Nessa direção, Fernando 

Henrique fortalece as bases do liberalismo através de suas reformas: 

A Reforma Administrativa do Estado Brasileiro, baseada nos preceitos 

neoliberais, tem seu início no governo de Collor e, a partir do ano de 1995, começa a 

se fortalecer, de maneira processual e contínua, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, com o chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que 

tinha como principal objetivo transformar a administração pública burocrática em 

administração pública gerencial, atendendo, assim, aos postulados da ideologia 

neoliberal, que se volta basicamente para o mercado como regulador de ações. 

(SANTOS, 2011, p.54) 

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso, em consonância com os compromissos 

assumidos com as agências internacionais, busca corroborar com as políticas neoliberais. Ele 

escolhe para ministro da educação, nos seus dois mandatos, o economista Paulo Renato de 

Souza, que foi Reitor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e vice-presidente 

do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Em sua gestão foram aprovadas leis de 

suma importância para a educação: LDB 9394/96, a Emenda Constitucional 14, que institui o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) e sua regulamentação (Lei nº 9.424/1996), e o Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 10.172/2001).  

Estas legislações seguem orientação da agenda global, em que a educação incorpora 

os princípios do neoliberalismo na política educacional que direcionam: a eficiência, eficácia 

e produtividade. Além do conceito de competências, exigindo que a escola prepare os alunos 

para o mercado do trabalho e empregabilidade. A educação passa a ser vista do ponto de vista 

mercadológico, conforme análise de Frigotto e Ciavatta 

[...] o Governo Fernando H. Cardoso, por intermédio do Ministério da 

Educação, adotou o pensamento pedagógico empresarial e as diretrizes dos 

organismos e das agências internacionais e regionais, dominantemente a serviço 
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desse pensamento como diretriz e concepção educacional do Estado. Trata-se de 

uma perspectiva pedagógica individualista, dualista e fragmentária, coerente com o 

ideário da desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte dos 

direitos sociais ordenados por uma perspectiva de compromisso social coletivo. Não 

é casual que a ideologia das competências e da empregabilidade esteja no centro dos 

parâmetros e das diretrizes educacionais e dos mecanismos de avaliação. (2003, 

p.108) 

 

Seguindo as inovações das legislações para o novo período, após a aprovação da 

LDB 9394/96. Em1997, inicia-se um longo debate sobre o Plano Nacional de Educação. As 

entidades educacionais organizam o Congresso Nacional da Educação – CONED I e II, que 

contou com a participação ativa dos diferentes segmentos da sociedade civil organizada, além 

de profissionais ligados à educação, os representantes de pais, alunos, entidades sindicais, 

participaram e aprovaram um Plano Nacional de Educação: proposta da sociedade 

brasileira. Esta proposta foi apresentada à Câmara dos Deputados em 10 de fevereiro de 

1998, através do deputado Ivan Valente e se constituiu o Projeto de Lei nº 4.173/98, por forte 

pressão do “Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública”. O PL nº 4.173/98 foi anexado ao 

PL nº 4.155/98 em 13 de março de 1998.  

O governo Fernando Henrique Cardoso alterou e adequou o PNE aos ideais do seu 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que naquele momento era maioria no 

congresso, e a este coube a relatoria do Plano, pelo deputado Nelson Marchezan (PSDB), e 

segundo Moura, 

O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001, manteve a estrutura 

da “Proposta do Executivo”, com os onze temas encontrados no original, mas com 

três subitens para cada tema: Diagnóstico, Diretrizes e Objetivos e Metas. As metas 

totalizaram 295, e/ou incorporação das metas das propostas do executivo (248) e da 

sociedade (118) e de emendas fruto da fusão e/ou incorporação das metas das 

propostas do executivo (248) e da sociedade (118) e de emendas. (MOURA, p.10-

11) 

 

O Plano Nacional da Educação – PNE, aprovado pela Lei n° 10.172 de 10/01/2001, 

sofreu vários vetos, principalmente as metas que propunha o financiamento para educação e 

em especial, o investimento de 7%, do Produto Interno Bruto – PIB. Este Plano é a lei que 

define os objetivos e metas para a educação para uma década. Ele manteve a política 

educacional centralizadora, enquanto descentraliza as responsabilidades financeiras.   

Assim, o governo de Fernando Henrique foi marcado pelo fraco investimento em 

educação, propondo campanhas na sociedade, incentivando sua participação através de apelos 

“adote uma escola”, “amigos da escola”, “padrinhos da escola”, entre outras, ampliando assim 

a ausência de políticas públicas, e assim fundamentando uma prática de serviço filantrópico 
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para a educação, que de acordo com Frigotto e Ciavatta, o Estado busca eximir-se de 

responsabilidades e: 

Com isso passa a imagem e se instaura uma efetiva materialidade de que a 

educação fundamental não é dever do Estado e espaço para profissionais 

especializados e qualificados, mas para ações fortuitas e tópicas de amigos, 

padrinhos e de voluntários. Os professores foram sendo prostrados por uma 

avalanche de imposições, reformas sobre reformas e mudanças sobre mudanças, 

humilhados nas suas condições de vida e de trabalho e ignorados e desrespeitados no 

seu saber e profissão. (2003, p.115) 

 

Quanto à implementação das propostas pedagógicas deste governo, Frigotto e 

Ciavatta apresentam a seguinte síntese: 

[...] é de que no campo educacional a “era Cardoso” foi de um retrocesso 

tanto organizativo como em termos pedagógicos. A atual LDB resultou do desprezo 

do Executivo ao longo do processo de elaboração da Lei (de 1988 a 1996) pelo 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. O Conselho Nacional de Educação 

teve sua composição alterada para lhe retirar as prerrogativas de deliberação e 

submetê-lo às decisões do MEC. O Plano Nacional de Educação da sociedade 

brasileira, à semelhança da LDB, foi preterido pelo expediente questionável de o 

Executivo não respeitar sua precedência na entrada no Congresso. O ensino 

fundamental sofreu as imposições dos PCNs e da “promoção automática” que, 

aplicada a todas as séries, elevou as estatísticas oficiais, mas não os níveis de 

conhecimento dos alunos (o que veio a ser demonstrado pelas últimas avaliações 

levadas adiante pelo SAEB). A reforma do ensino médio e técnico foi imposta pelo 

Decreto nº 2.208/97 e pela Portaria nº 646 de 1997 à revelia da resistência de muitas 

escolas ao conjunto de medidas que alteraram profundamente suas instituições. Os 

PCNs também foram construídos pelo alto, por uma comissão de especialistas que 

ignoraram décadas de debates dos pesquisadores e educadores da área. Sequer se 

levaram em conta as Diretrizes Curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional de 

Educação. (2009, 2003, p.122) 

 

Assim, para todos os educadores que sofreram com a desvalorização que o governo 

FHC, nos seus oitos anos, instituiu como política pública, fica na memória de cada um, a 

realidade que Lima (2002) expõe: 

Na área de educação, o governo FHC será lembrado historicamente pela 

produção de estatísticas, censos escolares, sistemas de monitoramento da educação, 

especialmente pela criação de um arcabouço jurídico de dar inveja a qualquer 

governante. FHC será lembrado por promover um verdadeiro “genocídio cívico” dos 

analfabetos adultos e jovens, apagando da Constituição Federal a obrigação com a 

erradicação do analfabetismo, no prazo de dez anos, após a promulgação da 

Constituição de 1988. Será lembrado por promover o desmonte do ensino técnico e 

promover a indústria do diploma de ensino superior, sem qualidade. Deverá ser 

esquecido pelos professores, humilhados pelos baixíssimos salários e ofendidos por 

suas declarações de que “se a pessoa não consegue produzir, coitada, vai ser 

professor”. E jamais será lembrado pelos que lutam pela escola pública, igual e de 

qualidade para todos. (apud SILVEIRA, 2009, p.64) 

 

Fernando Henrique Cardoso conseguiu reeleger-se (1999-2003), para mais um 

mandato, mas quando outubro de 2002 chegou, tinha contra ele, um quadro catastrófico de 

miséria, como fica evidente, quando Vieira e Farias, comentam sobre algumas obras que 
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relatam sobre a era FHC e destacam do livro de Pochmann e Borges (2002), o seguinte 

comentário: 

O Livro [...] denuncia a política implementada no governo Fernando 

Henrique Cardoso, através de uma estratégia de flexibilização da economia e de 

desmonte da legislação, deixando como herança o aumento do desemprego e a 

informalidade em seu governo, além de um enorme atraso nas relações de trabalho. 

(VIEIRA & FARIAS, 2011, p.187). 

 

Enfim, as cinco metas, apresentadas na campanha de Fernando Henrique Cardoso: 

saúde, educação, emprego, agricultura e segurança, não foram focados, pois as políticas 

neoliberais implementadas com os subsídios dos organismos da economia mundial vão de 

encontro a erradicação destas demandas sociais. O resultado de seu governo foi considerado 

de pouco investimento na educação, encerrando-se a “era Cardoso” com a posse de Luís 

Inácio Lula da Silva, propondo mudanças, e grandes expectativas. 

 

2.1.2 O governo de Luís Inácio Lula da Silva: uma era de perspectivas de mudanças 

sociais 

 

Em janeiro de 2003, o Brasil é marcado pela posse do primeiro presidente, que 

constituiu suas bases políticas no movimento sindical. Um nordestino torna-se o presidente do 

Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores–PT. Inicia-se uma 

efervescente era de esperanças e mudanças reais, mas também de enfrentamento uma 

gigantesca dívida social. 

Lula realizou uma política econômica que promoveu o Brasil, a grau de investimento 

(Risco Brasil), figurando na economia mundial como um país promissor para investimento. A 

taxa de desemprego em 2003 era de 11,3% e em 2010 alcançou 5,5%; a dívida externa foi 

zerada; a transferência de renda levou 23 milhões de brasileiros a cruzar a linha da pobreza
4
; a 

taxa de extrema pobreza foi reduzida de 11,49% em 2005 para 7,28% em 2009, de acordo 

com cálculo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). 

Especialista como Marcos Curado (2011), doutor em economia, confirma os dados     

acima e complementa: 

Os avanços na distribuição da renda e na queda da pobreza devem ser 

creditados a inúmeros fatores. No entanto, parece evidente que a retomada do 

crescimento econômico e a ampliação do mercado formal de trabalho 

desempenharam um papel relevante. O mesmo deve ser dito sobre a política de 

transferência de renda encabeçada pelo programa Bolsa Família e pela política 

deliberada de elevação do salário mínimo real. Sobre o programa Bolsa Família, 

                                                 
4
Dados disponíveis em: http://aprendizinvest.blogspot.com.br/2013/02/uma-avaliacao-da-economia-brasileira-

no.html - Acessado em: 25/09/2014 

 

http://aprendizinvest.blogspot.com.br/2013/02/uma-avaliacao-da-economia-brasileira-no.html
http://aprendizinvest.blogspot.com.br/2013/02/uma-avaliacao-da-economia-brasileira-no.html
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vale a pena ressaltar que o programa beneficiou 12,7 milhões de famílias em 2010 e 

injetou na economia (dada a baixa propensão a poupar destes beneficiados) em torno 

de R$13 bilhões. (CURADO, 2011, p.92-93) 

 

Apesar de todas as conquistas econômicas e sociais, a reforma tributária não 

aconteceu, continuou como demanda reprimida, mas Curado (2011, p.96) sinaliza que “pode-

se afirmar que no campo fiscal ocorreram alguns avanços importantes, com destaque para a 

evolução da dívida pública”. No entanto, seu mandato é marcado por inúmeras denúncias de 

corrupção de senadores, deputados e ministros relacionados ao governo, e a ruptura sonhada 

por vários educadores não aconteceu na medida em que se esperava, houve tênue avanço na 

educação. 

As críticas às políticas públicas para educação do governo Lula, decorrem da postura 

assumida frente às sanções do governo Fernando Henrique Cardoso, que no lugar de rupturas 

deu-se a continuidade. Buscava-se atingir metas, sem considerar o que ocorria no espaço 

escolar; principalmente na sala de aula, tanto na parte interna (objetivos, metodologia de 

ensino, conteúdos, etc.), quanto no espaço externo, a exemplo das questões sociais, culturais, 

econômicas. Se não se considera o que se dá nesses dois espaços, externo e interno da escola, 

podemos afirmar que tudo que se pretendia realizar, não seria de grande êxito, será a escrita 

na areia, na primeira brisa... o problema persistirá. 

É óbvio que professores, precisam levar em conta os dois enfoques. Mas, 

no Brasil, nas últimas décadas, tanto no âmbito da gestão dos sistemas de ensino 

como na própria pesquisa educacional, as análises externas têm se sobreposto às 

internas. E afirmo que, em boa parte, as políticas educacionais estão fracassando 

porque elas não partem da realidade escolar, de políticas voltadas diretamente às 

escolas, das necessidades dos professores, das condições de aprendizagem dos 

alunos. (LIBÂNEO, 2008, p.169l) 

 

Diante dessa realidade, do foco nos aspectos externos como vem sendo 

desenvolvidas as políticas públicas dos vários governos, tendo continuidade no governo Lula, 

em que pessoas alheias à educação propõem planos que sobrepõe a própria legislação 

brasileira (PNE 2001-2010), como foi o caso do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, lançado pelo MEC em 24 de abril de 2007, e “simultaneamente à promulgação do 

Decreto n. 6.094, dispondo sobre o “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, é, 

com efeito, o carro-chefe do Plano” (SAVIANI, 2007, p.1233). Esta proposta, segundo o 

autor, é um projeto de um grupo de empresários que lançaram o movimento Todos pela 

Educação-TPE. Na verdade, o decreto tornou-se mais que a lei, considerando-se que o PNE 

2001-2010 ficou nos bastidores, enquanto que o PDE, era ovacionado por grande parte da 

sociedade, principalmente por empresários, que viam seus interesses contemplados neste 

Plano. De acordo com a análise de Saviani, o plano:  
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[...] teve recepção favorável pela opinião pública e contou com ampla 

divulgação na imprensa. O aspecto que teria sido o principal responsável pela 

repercussão positiva refere-se à questão da qualidade do ensino: o PDE foi saudado 

como um plano que, finalmente, estaria disposto a enfrentar esse problema, focando 

prioritariamente os níveis de qualidade do ensino ministrado em todas as escolas de 

educação básica do país. (SAVIANI, 2007, p.1233) 

 
 

O PDE consiste em 30 ações voltadas para a educação básica, atreladas às ações ao 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), aqui apresentadas de forma 

sintetizada: Ações Globais da Educação Básica: o ponto de partida foi a ampliação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), aprovado em dezembro de 2006, amplia o raio de ação, estendendo-se 

para toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação 

de jovens e adultos, etc. 

O IDEB, criado a partir de estudos do INEP, implantou a avaliação de Matemática e 

Língua Portuguesa na 4ª e 8ª séries, tendo como indicadores: taxas de promoção, repetência e 

evasão escolar, estabelecendo uma escala de 0 a 10. A partir de 2005, o instrumento aplicado, 

resultou na média de 3,8. Assim, foi definido metas, a ser alcançada progressivamente, até 

2022, a média 6,0, de acordo com o índice obtido pelos países da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Outras ações importantes foram implementadas, algumas direcionadas para docentes, 

o Piso do Magistério e a Formação; tiveram ações mais globais como Transporte Escolar, Luz 

para Todos, Saúde nas Escolas, Guias de Tecnologias, Censo pela Internet, Mais Educação, 

Coleção Educadores e a Inclusão Digital, e ainda inclui Programa Brasil Alfabetizado; Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação; Criação de Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFETs); Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades 

Federais. 

Cabe esclarecer que muitos desses programas do PDE ainda estão em fase de 

execução. E, neste estudo, a nossa intenção é analisar o Programa Mais Educação – PME. A 

finalidade deste programa é ampliar a jornada escolar oferecendo escola de tempo integral às 

crianças que estão em vulnerabilidade social. 

O Programa Mais Educação conta com a parceria de 1.309 secretarias de 

educação, sendo 1.282 municipais e 26 estaduais, além da secretaria de educação do 

Distrito Federal. Em 2011, aderiram ao Programa 14.995 escolas com 3.067.644 

estudantes a partir dos seguintes critérios: escolas estaduais ou municipais de baixo 

IDEB que foram contempladas com o PDE/Escola 2009; escolas localizadas em 

territórios de vulnerabilidade social e escolas situadas em cidades com população 

igual ou superior a 18.844 habitantes. (BRASIL, MEC, 2014) 

 



36 

 

A ampliação da jornada escolar está prevista na LDB 9394/96 (Art.34) e nos Planos 

Nacionais de Educação de 2001-2011(Meta 21), e no atual 2011-2020 (Meta 6),  sancionado 

no dia 25 de junho de 2014. A escola de tempo integral é uma realidade, que vem se 

ampliando ano a ano, e se efetivando por meio  do Programa Mais Educação- PME. 
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3. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E OS DESAFIOS PARA A ESCOLA DE TEMPO 

INTEGRAL  

 

Neste capítulo buscaremos apresentar a gênese e trajetória do Programa Mais 

Educação, instituído pelas Portarias Normativas Interministeriais nº17 e nº19, com o objetivo 

de ampliar a jornada escolar da Educação Básica da rede pública brasileira, assegurando a 

proteção e proporcionando uma educação integral numa perspectiva de valorizar os saberes 

comunitários, integrados aos saberes escolares, tendo como desafio maior oferecer uma 

educação de qualidade.  

Uma política pública como esta, que tem como foco a ampliação do tempo e espaço 

escolar, a melhoria da qualidade e proteção para os estudantes da Educação Básica brasileira, 

demanda muitos desafios, tendo em vista, a localização geográfica, a realidade 

socioeconômica de cada localidade, assim como, o entendimento e execução da proposta do 

programa no interior da escola.  

Portanto, o primeiro desafio se deu na sua configuração, uma vez que, era necessário 

unir esforços para implementar as atividades desse programa, que demanda um alto custo em 

sua execução, em função da política interministerial, em que vários ministérios integram esta 

proposta com seus programas: Ministério do Esporte (Esporte e Lazer e Segundo Tempo); 

Ministério da Cultura (Cineclube na Escola, Cultura Viva, Casas do Patrimônio); Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Programa Atenção Integral à Família, 

ProJovem Adolescente, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil– PETI); Ministério da Ciência e Tecnologia 

(Casa Brasil Inclusão Digital, Centros Vocacionais Tecnológicos e Centros Museus da 

Ciência); Ministério da Educação (Com Vidas – Comissão Meio Ambiente e Qualidade de 

Vida, Educação e Direitos Humanos, Educação Inclusiva: direito à diversidade, Escola que 

Protege, Escola Aberta, Educar na Diversidade, Salas Recursos Multifuncionais e ProInfo); 

Ministério do Meio Ambiente (Sala Verde, Municípios Educadores Sustentáveis e Viveiros 

Educadores). 

Podemos perceber que reunir estes ministérios num esforço comum, não foi tarefa 

fácil, mas fica evidente que há um esforço, que movimenta uma diversidade de ações 

estratégicas, com um único objetivo, garantir uma escola de tempo integral para a Educação 

Básica, colocando-os no centro das políticas públicas, expressa pela legislação (CF – 1988, 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -1990) como Doutrina  de  Proteção. 
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  No entanto, para que se chegar a esse entendimento de ações convergentes em prol 

de uma educação que gerasse a educação em tempo integral, o governo do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva propôs uma ruptura das políticas públicas de educação do governo 

anterior, no último ano de seu mandato, através de ações que prometiam mudanças efetivas, 

que foram apresentadas através do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. 

3.1 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: UM NOVO PARADIGMA DE EDUCAÇÃO EM 

TEMPO INTEGRAL? 

 

Desde o  lançamento do Programa Mais Educação (PME) em 2007, o PME tem 

buscado novas perspectivas para melhorar a qualidade da educação pública e para vencer os 

vários desafios que acompanham esta proposta de ampliação da jornada escolar, num país 

vasto como o nosso, com realidades tão distintas.  

Esse programa considera a escola de tempo integral uma jornada igual ou superior a 

7 horas diárias. Daí, há uma diferença que se estabelece entre a educação integral e escola de 

tempo integral, pois não são intrínsecos, visto que  educação integral pode não ser em escola 

de tempo integral, assim como, uma escola de tempo integral pode não ser de educação 

integral. Portanto, educação integral pressupõe aprendizagem de qualidade. 

A concepção de educação apresentado pelos documentos do PME expressa um novo 

paradigma de educação integral, alerta para a questão do turno e contraturno escolar, assim 

como a necessidade de qualificar essa ampliação do tempo: 

[...] a ampliação da jornada não pode ficar restrita à lógica da divisão em 

turnos, pois isso pode significar uma diferenciação explícita entre um tempo de 

escolarização formal, em sala de aula, com todas as dimensões e ordenações 

pedagógicas, e outro tempo, sem compromissos educativos, ou seja, mais parecendo 

um passatempo para a criança e o jovem, do que algo que possa melhorar sua 

educação. 

[...] 

A formulação de uma proposta de Educação Integral implica ampliação 

qualificada do tempo, mesclando atividades educativas diferenciadas. Ao fazê-lo, 

contribui para a formação integral do aluno, superando a fragmentação, o 

estreitamento curricular e a lógica educativa demarcada por espaços físicos e tempos 

rígidos. Nesse sentido, entende-se que a extensão do tempo – quantidade – deve ser 

acompanhada por uma intensidade do tempo – qualidade – nas atividades que 

constituem a jornada ampliada na instituição escolar. (BRASIL, 2011, p.24) (grifo 

do autor) 

 

 Silva e Pinto Silva (2012) expõe que, os esforços da equipe para conceituar a 

educação integral, vão sempre na perspectiva da ampliação do tempo escolar. Vejamos o que 

diz o objetivo da Portaria Interministerial nº 19/2017 “[...] de fomentar a educação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividade socioeducativas no contra turno 
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escolar”. Estes autores, também afirmam que o entendimento presente no documento induz 

“ao pensamento de que no turno regular não havia lugar para a educação integral” ( p.33). 

Para Cavaliere (2007), é evidente que a ampliação do tempo escolar pode ser um 

requisito para a melhoria da qualidade da educação, contudo chama atenção para a 

potencialidade que temos imposto ao tempo ampliado: 

Reduzir as potencialidades da ampliação do tempo de escola à busca de mais 

eficiência nos resultados escolares ou à adaptação às rotinas da vida urbana 

contemporânea limita os possíveis sentidos ou significados educacionais inovadores 

dessa ampliação. Entretanto, parece evidente que a maior quantidade de tempo não 

determina por si só, embora possa propiciar práticas escolares qualitativamente 

diferentes (CAVALIERE, 2007, p.1017). 

 

Ainda segundo a autora, para que esse tempo escolar ampliado, dê sentido ao novo 

modelo de educação integral, é preciso “um tipo de escola onde ocorram vivências reflexivas, 

no sentido deweyano
5
 do termo”, pois para Dewey “educar é tecer relações entre os 

indivíduos e a cultura que os envolve”, ou seja, a escola não pode ficar isolada da comunidade 

na qual está inserida, ela precisa compartilhar e agregar os conhecimentos, porque “toda a 

prática social que seja vitalmente compartilhada é, por sua natureza, educativa” 

(CAVALIERE, 2007, p. 1022). 

A nosso ver, a  concepção de educação integral presente no PME tem um estreito 

laço com o pragmatismo, quando enfatiza que os conteúdos curriculares devem possibilitar o 

diálogo entre os educandos e sua vida em comunidade, incluindo no conjunto de 

conhecimentos sistematizados no currículo escolar práticas, habilidades, costumes, crenças e 

valores da vida, articulando com os conhecimentos acadêmicos e a vida em sociedade 

(BRASIL, 2011). 

De acordo com Silva e Pinto Silva (2012), a escola de tempo integral proposta pelo 

PME, preconiza “a perspectiva de ampliação da jornada escolar e do espaço escolar, a partir 

do desenvolvimento de atividades diversificadas, mas ainda sem uma conceituação de 

Educação Integral” ( p.29) 

Ainda está presente nos documentos que subsidiam a proposta de educação integral 

do PME o desafio da escola reconhecer os saberes da comunidade, pois só assim poderá criar 

um novo modelo de currículo com a transformação tanto dos conteúdos escolares quanto da 

vida comunitária dos seus educandos. 

 

3.1.1 Estrutura do Programa Mais Educação  

                                                 
5
 Fazendo referência ao John Dewey, mentor do pragmatismo. 
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A estrutura do PME corresponde, desde a sua gênese, como um programa que agrega 

recursos de vários setores públicos na esfera federal, estabelecendo a atuação intersetorial e 

interministerial para potencializar suas ações nas várias escolas do Brasil. Portanto, orienta as 

redes estaduais e municipais a agregarem os setores públicos e a sociedade civil na 

constituição dos comitês. 

Os comitês se constituem em uma estratégia de implementação e fortalecimento do 

Programa Mais Educação, e como espaço de articulação das ações, experiências e de 

construção de  planos de ação coletivos. As redes escolares, na pessoa do responsável pelo 

PME, deve constituir o comitê, de acordo com a orientação: 

Os coordenadores do Programa Mais Educação no âmbito dos Municípios, 

Estados e Distrito Federal deverão incentivar a criação de comitês territoriais. Estes 

comitês deverão ser constituídos pela representação de cada secretaria de educação 

estadual, municipal e distrital, por representantes de outras secretarias municipais, 

estaduais e distritais de áreas de atuação com interface no Programa (Cultura, 

Esporte, Desenvolvimento Social e outras), universidades e atores sociais e 

institucionais diversos que colaboram para a realização das ações (representantes das 

Entidades Executoras – EEx– responsáveis pelo PDDE/Integral, Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, diretor, professor comunitário, etc.). 

(MANUAL, 2013, p. 44) 

 

Os Comitês podem ser distribuídos e denominados como Territorial ou 

Metropolitano, e podendo funcionar a nível municipal e/ou estadual, ou no território de 

identidade da região. Eles são constituídos por membros indicados de acordo com a instância 

que representa e abrange. Já os Comitês Locais, são constituídos por membros da escola na 

comunidade em que está inserida. 

Para melhor entendimento apresentamos um fluxograma (Figura 1) situando a 

instância de cada comitê. Por isso nomeamos o Territorial ou Metropolitano como Estado. 

                        Figura 1- Organograma dos Comitês do Programa Mais Educação 

 

                                  Fonte: Própria autora 

 

As atribuições dos comitês, de acordo com o Manual Operacional de Educação 

Integral: 
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 Acompanhar a execução do Programa Mais Educação e de suas ações 

(Relação Escola-Comunidade/Jovens de 15 a 17 anos) na perspectiva da Educação 

Integral, viabilizando a participação social a fim de qualificar a gestão e a 

interlocução entre as políticas públicas, na perspectiva de uma ação intersetorial;  

 Compartilhar informações do Programa e serviços federais, distrital, 

estaduais e municipais voltados às crianças, jovens e adolescentes;  

 Monitorar o Programa a partir da especificidade do município em relação às 

deliberações do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, do Programa Nacional de Educação Ambiental, e demais instrumentos de 

planejamento da ação pública para a infância e adolescência;  

 Estimular o planejamento coletivo de estratégias de desenvolvimento do 

Programa e de suas ações, como formação, acompanhamento, parcerias, definição 

de metas e outras pautas definidas coletivamente;  

 Mapear as oportunidades educativas do território, em termos de atores 

sociais, equipamentos públicos e políticas sociais; e 

 Produzir registros sobre a implantação, execução e resultados dos trabalhos 

instituídos pelo Comitê para implementação da Educação Integral e socializá-los 

para contribuir com a qualificação da política pública de educação integral 

(MANUAL, 2013, p.44). 

 

O Comitê Metropolitano, a nível estadual, deve se constituir dos representantes das 

secretarias municipais (coordenador municipal do Programa Mais Educação ou secretário 

municipal e parceiros), devendo  reunir-se periodicamente conforme as necessidade e 

condições locais, com registro destas reuniões. Dentro do comitê podem ser criadas comissões 

para aprofundar estudos ou organizar atividades para discussão. E há inclusive, um claro 

interesse em instituir um fórum de debate a cerca da execução de políticas públicas 

educacionais e sócias, estabelecendo um espaço de diálogo para todos os participantes (Brasil, 

2013). 

O Comitê Municipal é organizado pela Secretaria Municipal de Educação sendo 

constituídos por representantes: de outras secretarias, entidades da sociedade civil, Conselho 

Municipal de Educação, representantes de pais, professores e das escolas, etc. Para as 

discussões este comitê deve também reunir-se periodicamente, preferencialmente uma vez ao 

mês com registro em ata de toda a reunião. Este comitê tem como objetivo discutir e levantar 

questões referentes à realidade da rede municipal, principalmente aqueles ligados ao PME. 

 

3.1.2 Comitê Municipal do Programa Mais Educação de Itabuna 

O munícipio de Itabuna instituiu o Comitê Municipal através da Portaria 

Nº011/2011
6
, com a finalidade de acompanhar e monitorar o Programa Mais Educação. Este 

comitê foi identificado como Comitê Estratégico constituído pela coordenadora municipal do 

programa, mais cinco representantes da Secretaria Municipal de Educação, que foram 

                                                 
6
 Esta Portaria Nº 011/2011, faz parte do acervo de documentos da Secretaria Municipal de Educação 

cedido pelo Departamento de Informática e Planejamento da Educação 
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indicados sendo: um representante dos diretores escolares; a Coordenadora do PDDE; a 

Diretora do departamento de Infraestrutura; um Técnico de Recursos Financeiros; a 

Coordenadora do Departamento de Educação Básica. Também faz parte desse comitê outros 

segmentos com dois representantes, titular e suplente do Sindicato dos Professores Municipais 

de Itabuna- SIMPI, Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Fundação Marimbeta-

FMSICA, Câmara do FUNDEB, Conselho Municipal de Educação – CME e a Secretaria de 

Assistência Social.  

De acordo com a Portaria N º011/2011 (de 5 de outubro de 2011), da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Itabuna, compete a este comitê: 

I – Planejar sistematicamente ações de acompanhamento e monitoramento das 

unidades escolares da rede pública de ensino do Município  de Itabuna que estão 

implantando/implementando o Programa Mais Educação; 

II – Acompanhar e monitorar as 25 (vinte e cinco) unidades escolares da rede pública 

de ensino do Município de Itabuna por meio de visitas e/ou encontros; 

III – Apoiar e colaborar na execução das ações realizadas pelas 25(vinte e cinco) 

unidades escolares que estão implantando e implementando o Programa Mais Educação; 

IV – Fazer diagnósticos periódicos e sistematizar os resultados obtidos para a 

publicação anual.  

Consta nos arquivos da SME que o Comitê Estratégico ou Municipal, reunia-se 

periodicamente, e também realizava reuniões extraordinárias, por solicitação de algum 

membro do comitê, como consta a solicitação, através de ofício do representante do Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar, para discutir a questão da alimentação dos alunos do 

programa, tendo em vista que, algumas escolas não estavam oferecendo o almoço. Os 

documentos que tivemos acesso, demonstram que era um comitê ativo, no entanto, não há 

nenhuma documentação que registre a atuação  desse comitê a partir de 2013.  

O Comitê Local deve ser constituído no âmbito de cada escola com a participação 

professor/professora comunitária; profissional responsável pela Unidade Executora do 

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; agentes culturais, monitores, estagiários; 

funcionários da escola; estudantes profissionais que atuam em diferentes programas 

governamentais e não governamentais. A participação do tesoureiro da Unidade Executora 

(Caixa Escolar). Nessa instância local, este comitê deve ter um coordenador escolhido entre 

os participantes, possibilitando um debate permanente sobre a questão da educação integral na 

escola, com a finalidade de encontrar soluções, ou buscar em outras instâncias, que não seja a 

comunidade.     
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O Comitê Local tem como primeira missão fazer um diagnóstico da comunidade, 

onde a escola está inserida, mapeando as possibilidades educativas do território; buscar 

parcerias para a concretização do Plano de Atendimento da escola, identificando os espaços 

possíveis de serem usados na efetivação desse plano. Esse comitê também deve identificar 

pessoas da comunidade que possam colaborar com seus saberes e assim indicá-las para 

participar das atividades do programa. 

Com a efetivação desses comitês, com o diálogo, abre-se uma grande possibilidade 

de uma eventual melhoria e materialização dessa proposta contemporânea de educação 

integral como idealiza seus mentores. No entanto, enquanto política pública, o PME também 

depende de inúmeras variáveis para que se efetive na plenitude de uma educação integral 

integrada à comunidade. Uma das variáveis mais importantes que potencializa a sua 

concretude são os protagonistas do programa: gestores municipais, gestores escolares e equipe 

pedagógica da escola. Estes sujeitos empenhados em aplicar a proposta do PME em seu 

município, escola, comunidade, podem transpor muitos obstáculos. É fato que existem 

problemas que dependem de outras instâncias e que, muitas vezes, tornam-se intransponíveis. 

Mas, mediante o esforço de todos será possível o acesso a uma educação de qualidade. 

 

3.2 OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA 

CIDADE DE ITABUNA 

 

                Figura 2 – Cidade de Itabuna-Ba 

 
                  Fonte: Site da Prefeitura de Itabuna 

 

A cidade de Itabuna fica no sul da Bahia, às margens das BR-101 e BR-415; faz 

parte do território de identidade do Litoral Sul, na região Nordeste e possue 204.710
7
 mil 

habitantes, com uma área de 401.028 km², cortada pelo rio Cachoeira. 

Itabuna apresenta o terceiro melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Estado da Bahia, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PENUD), instituição das Organizações das Nações Unidas (ONU). 

 

                                                 
7
 Dados censo 2010 do IBGE 
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Figura 3- Mapa do Município de Itabuna-Ba 

 

 
Fonte: Santos, A. 2012, p.18  

 

Essa cidade já viveu os tempos áureos do cacau, chegando ao 2ª lugar na produção 

nacional. No entanto, ao final da década de 80, a praga da vassoura de bruxa, assolou os 

cacaueiros e a queda dos preços do cacau no mercado internacional, levando a sérias 

consequências, tanto para o município de Itabuna, como para as cidades que tinham sua 

economia baseada exclusivamente no cultivo do cacau. 

Diante dessa realidade, o município procurou diversificar sua lavoura, 

principalmente a lavoura de subsistência, com pequenos agricultores, que cultivam feijão, 

milho; constituiu-se, também, em um pólo importante de serviços e comércio e, ainda, um 

setor industrial que procura se firmar. 

 Itabuna é uma cidade de rica cultura, com vários grupos de teatro, capoeira, dança e 

música. Nessa cidade, destacaram-se grandes escritores como Jorge Amado, Cyro de Mattos, 

Valdelice Pinheiro, Aleilton Fonseca, Aramis Ribeiro Costa, Minelvino e Renato Prata, entre 

outros. Nas artes plásticas temos artistas como Waldirene Borges e Carlos Santal. Nesse 

segmento de arte e cultura o município conta com a Fundação Itabunense de Cultura e 

Cidadania (FICC), com 13 anos de atuação na cidade, promovendo cultura e apoiando 

projetos em vários segmentos artísticos. 

É considerada uma cidade de médio porte que atende em sua rede municipal 19.415 

alunos, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental em 103 escolas (Tabela 2).  

Tabela 1 – Dados do Educacenso da rede municipal de 

Itabuna - 2014 
Mapeamento da rede Municipal de Itabuna- 2014 

Total de alunos 19.415 

Número de docentes (regentes) 805 
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Um aspecto que chama a atenção no municipio é o nível de violência, principalmente 

entre a população jovem, que apresenta os mesmos índices das grandes metrópoles; destacou-

se no primeiro lugar do ranking dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, 

no relatório do Índice de Homicídios na Adolescência – IHA
8
, lançado em 2012. Para ilustrar 

o fato destacamos o mapa abaixo 

Figura 4 – Mapa de Homicídios do Município de Itabuna 

 

                  Fonte: Santos, A. 2012, p.83 

A área apresentada no mapa (Figura 4), abrange os bairros: São Pedro(vermelho) e 

Daniel Gomes (em amarelo) e Maria Pinheiro (marrom), é identificada como a de maior 

índice de homicídios da cidade. Cabe registrar que a Escola Tempo de Aprender, objeto de 

nosso estudo, encontra-se nessa localização. Daí, uma das razões para a implantação do PME, 

visto que ele tem o desafio de proteger as crianças e adolescentes em situação de 

                                                 
8
 Esta é uma publicação do Programa de Redução da Violência Letal (PRVL), uma iniciativa coordenada pelo 

Observatório de Favelas, realizada em conjunto com o UNICEF e a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República. O PRVL é desenvolvido em parceria com o Laboratório de Análise de Violência da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV-Uerj) e tem apoio institucional da Organização Intereclesiástica 

de Cooperação para o Desenvolvimento (ICCO ). 

Total de auxiliares/assistentes educacionais 143 

Total de monitores do PME 360 

Total de tradutores de libras 2 

Total de escolas urbanas 78 

Total de escolas do campo  25 

Total geral de escolas na rede 103 

Fonte: Site do Educacenso e Secretaria Municipal de Educação de Itabuna 
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vulnerabilidade social, oferecendo recursos e espaço de promoção de atividades culturais e 

esportivas para os estudantes nessas áreas da periferia. 

3.2.1 Da implantação 

Dos registros dos dados coletados a partir da entrevista com a primeira Coordenadora 

Municipal, podemos apresentar os primeiros passos para a implantação do programa. No 

segundo semestre de 2009, a Secretaria Municipal de Educação de Itabuna, foi convocada 

pelo MEC para  enviar um representante desta secretaria para participar da formação do 

Programa Mais Educação, tendo em vista que foram selecionadas 25 escolas da rede 

municipal para participarem do programa, de acordo os critérios que tomam como parâmetro 

a média do IDEB; o risco social das crianças.  

Para que as escolas do município tivessem acesso ao cadastramento do programa o 

gestor do município assinou o termo de Compromisso Todos pela Educação e o Secretário 

Municipal de Educação, orientado pelo MEC, indicou a Coordenação do PME naquele 

município que de uma capacitação, de 8 dias, em Brasília. Durante o curso foram repassadas 

as informações pedagógicas, administrativas e financeiras, as parcerias que poderiam ser 

feitas com outros Ministérios, Secretarias, Fundações etc... Durante a implantação do 

programa, cada bloco de municípios tinha no MEC – Secretaria da Educação, uma espécie de 

tutor que poderia ser acionado em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre a implantação e o 

desenvolvimento do PME. 

Seguindo as orientações do MEC, a Coordenadora iniciou as ações com as escolas 

selecionadas. Inicialmente, houve uma reunião com os diretores e coordenadoras das escolas  

com o objetivo de apresentar o Programa; distribuir material elucidativo; apresentar um termo 

de aceite da proposta para a escola, para ser analisado pela comunidade escolar (pais, 

professores e funcionários) e a viabilidade da adesão ao PME. 

Assim, mediante a aceitação do programa, seria realizado  um estudo sobre o Manual 

Operacional e do material elucidativo, distribuído (em CD) para todas as escolas. Neles 

constavam as instruções sobre a escolha das oficinas com o envolvimento da comunidade 

escolar, que seriam cadastradas no momento de adesão no Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). 

Muitos foram os dilemas suscitados para se implantar uma escola de tempo integral 

na rede municipal, destacam-se a grande demanda de problemas externos, como: vários 

homicídios, muitos adolescentes envolvidos com drogas, escassez de espaços para lazer e 

atividades culturais. Contudo, havia o reconhecimento da importância de uma proposta de 
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escola de tempo integral para atender as crianças daqueles bairros que se encontravam em 

vulnerabilidade social.  

Nesse contexto, as 25 escolas da rede municipal, entendem que não devem abdicar 

da possibilidade de executar a proposta do PME. Seria muito grave negar às crianças e 

adolescentes o direito e a possibilidade de diminuir o risco que correm nas ruas, assim como o 

direito de melhorar a aprendizagem.  

             Analisando os vários dilemas e desafios que deveriam enfrentar, ao instituírem o 

PME, todas as 25 escolas pré-selecionadas pelo MEC, optaram por aderir ao PME, mesmo 

sabendo que deveriam lidar com uma série de problemas como: a falta de espaço, o tempo de 

permanência dos alunos na escola, a necessidade de mais recursos humanos como 

merendeiras,  auxiliares de serviços gerais, professor de 40h para coordenar o programa, além 

dos monitores, que seriam voluntários, sujeitos externos aos processos pedagógicos da escola. 

Um aspecto que nos pareceu importante destacar foi que as escolas do modelo de 

escola de tempo integral, foram implantadas não por vontade do gestor, mas por força de 

pressão da comunidade local. Das 25 escolas que aderiram ao programa, apenas três diretores, 

manifestaram receptividade à proposta do PME. Os demais declararam que, haveria um 

significativo aumento de trabalho: mais responsabilidade para administrar e ainda lidar com 

inúmeras dificuldades na relação escola e comunidade, além dos desafios diários para lidar 

com um quantitativo de alunos no mesmo turno, que muitas destas escolas não comportariam.  

A etapa seguinte foi o cadastramento das escolas que iriam participar do programa, 

bem como da direção, vice-direção, coordenação do programa na escola, das Oficinas 

escolhidas e os monitores no SIMEC do Ministério da Educação. 

3.2.2 Da distribuição de recursos financeiros  

Conforme o número de monitores que a escola iria contratar, era informado a quantia 

de recursos que viria, para ressarcimento dos mesmos, para compra de materiais didáticos e 

pedagógicos, instrumentos musicais e outros. A verba de complementação de alimentação 

vinha acrescida ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE da escola. Como a 

orientação era que o PME seria em turno oposto ao de sala de aula, as crianças almoçariam 

nas escolas.  

3.2.3 Da contratação do pessoal  

Nesta perspectiva a SME também enfrentou muitos desafios para contratar pessoal, 

alugar imóveis para usar com as atividades do programa. Além da necessidade de recursos 

humanos na escola, foi necessário contratar mais duas nutricionistas para orientarem a 

composição dos cardápios de merenda e almoço. Também foi imprescindível a 
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disponibilização de uma pessoa do setor financeiro da SME, para ajudar as escolas a usarem e 

prestarem contas das verbas. A Secretaria Municipal deveria contribuir com funcionários 

(merendeiras, nutricionista, auxiliar de serviços gerais), mobiliários para o refeitório, 

eletrodomésticos para a cozinha. Sendo assim, a SME procurou, disponibilizar todos estes 

recursos, no entanto, nem em número suficiente, nem de modo rápido, quanto eram 

necessários, uma vez que o município não dispunha dos recursos financeiros, assim como, 

tudo depende dos trâmites burocráticos, mesmo porque há a responsabilidade fiscal do gestor 

com o uso e prestação de consta dos recursos públicos. 

A Coordenadora salientou que o Departamento de Infraestrutura da SME, 

acompanhou e orientou as compras e licitações para aquisição de carteiras escolares, 

refeitórios, freezer, geladeiras e fogões, além de complementar a verba de merenda dessas 

escolas. Os mobiliários e os eletrodomésticos chegaram às escolas a partir do segundo 

semestre de 2011 para algumas escolas. Tudo foi sendo resolvido aos poucos. 

3.2.4 Da escolha das oficinas  

Em relação à escolha feita pelas escolas das oficinas e cadastradas no SIMEC, 

percebe-se a necessidade de ser feita uma escuta aos professores, pais de alunos e 

funcionários, para que as atividades escolhidas fossem condizentes com a realidade e 

necessidades dos alunos de cada escola. A escola não poderia escolher Horta ou Jardinagem, 

Tecnologia Educacionais (Informática) ou Esportes numa escola que não tivesse espaço para 

a realização de tais atividades, portanto, fica evidente que deveria prevalecer o bom senso na 

hora da escolha das oficinas.  A Coordenadora não esclareceu com detalhes muito minuciosos 

o processo de escolha, apenas, ficou subentendido que as escolas deveriam ter escolhido, 

conforme sua orientação, em reunião com a comunidade escolar, até mesmo para identificar a 

possibilidade de uso de um espaço na comunidade. 

As escolas deveriam escolher cinco Oficinas propostas pelo PME, sendo que as 

Oficinas de Letramento e Matemática seriam obrigatórias. Para realizar as Oficinas, as escolas 

poderiam contratar monitores, o número de monitores era variável segundo o número de 

alunos matriculados. A exigência da SME, é que deveria ser estudante de pedagogia ou 

licenciatura para ser monitor de Letramento e Matemática. Os outros monitores poderiam ser 

pessoas da própria comunidade habilitadas para a atividade. No entanto, não ficou claro, se 

estes monitores passariam por algum processo de avaliação e capacitação, ou simplesmente, o 

primeiro que comparecesse a escola foi o escolhido. 

No ano de 2012, muitas escolas que não oferecia o PME perderam alunos, porque os 

pais procuravam matricular seus filhos nas escolas próximas que tinham o programa. O que 
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de fato podemos perceber, é que o PME para as crianças é importante, mesmo que alguns 

envolvidos no programa, não pensem assim, os alunos reconhecem a importância dessa 

política pública que amplia o tempo da jornada escolar. Os pais apoiam o programa, por ser 

uma possibilidade de manter seus filhos mais seguros, bem alimentados e até mesmo 

aprendendo mais. Não podemos negar o fato dessas crianças e adolescentes estarem na escola 

por este motivo, mas precisamos estar atentos ao foco do programa, a qualidade da 

aprendizagem, dando conta de uma educação integral. No entanto, a Coordenadora enfatiza: 

Acho que a proposta é excelente, porque é pensada no desenvolvimento 

integral e cidadão, oportunizando a criança a ter acesso à arte, música, dança e 

esportes que as famílias não teriam condições de bancar, no entanto, percebo a 

grande dificuldade das escolas por não possuírem infraestrutura física e, de pessoal, 

de suporte como merendeiras e cozinheiras para dar conta da proposta. 

(Coordenadora Municipal) 

 

Assim é preciso estar atento à realidade das escolas, não só na cidade de Itabuna, mas 

de todo o Brasil, principalmente, da forma como são repassados os recursos financeiros, por 

número de alunos, pois os menores municípios, os mais pobres, são os que terão menos 

recursos, e desse modo, fica distante a realização de uma proposta como a do PME, que é 

ideal no papel e irreal no cotidiano escolar.  Ficando para nossa reflexão: quando será que 

alcançaremos “o desenvolvimento integral e cidadania, porque você só pode ser cidadão de 

fato se tiver boa alimentação, boa educação e acesso à cultura. Quando teremos mais 

educação de qualidade, de fato?” (Coordenadora Municipal) Como equacionar tal demanda?  
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4. O CURRÍCULO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

Os estudos no campo do currículo no Brasil têm provocado debates importantes no 

meio acadêmico, questionando visões diferenciadas que se anunciam. Seja, como uma 

simples expressão da ideologia dominante seja como um conjunto de princípios científicos 

para a organização e o acompanhamento do processo de ensino aprendizagem. A despeito das 

visões que caracterizam os estudos, vários autores questionam a sua perspectiva meramente 

técnica em que são considerados articuladamente os aspectos relativos às questões de 

procedimentos e métodos de ensino. 

A questão curricular é uma temática muito importante no campo da educação como 

alerta Silva (2004), ao desenvolver uma abordagem histórica das teorias do currículo. No 

primeiro momento situa as teorias tradicionais, cuja característica está centrada na ênfase dos 

conceitos pedagógicos de ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, 

organização, planejamento, eficiência e objetivos. Nessas teorias, o currículo escolar tem 

como preocupação central: o que ensinar (conteúdo) e como ensinar (método).  

Segundo Silva (2004), as teorias tradicionais do currículo são classificadas como 

conservadoras, que visavam à formação técnica. Este autor, também apresenta considerações 

sobre a teoria progressista, ligada ao movimento da Escola Nova, cuja implantação no Brasil, 

se deu através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), movimento que 

defendia uma escola pública obrigatória e laica. É importante ressaltar, aqui a participação 

ativa de Anísio Teixeira, que defendia uma escola pública de qualidade, com educação 

integral, em tempo integral.  

Ainda, de acordo com este autor, é notório, que o currículo, desde sua origem, a 

essência política, tem um caráter instrumental. Busca transformar o aluno, em um indivíduo 

que produz com a máxima eficácia, a um custo mínimo, dentro de uma lógica econômica para 

um mundo industrializado. Pautada nessa perspectiva, surge às bases para um ensino 

tecnicista, fundamentando no currículo técnico, que é definido como um meio para se chegar 

a um fim. Diante deste conceito, que perdurou por muitas décadas, forjou-se a teoria da 

neutralidade científico em que todos os professores estariam isentos de valores ideológicos, 

ou opções éticas fundamentais (SOUSA, 2002). Também nessa linha, Sousa (2002), enfatiza 

que, a educação entendida sob uma visão utilitarista, está a “serviço da eficiência e da 

reprodução social, através de antecipação de resultados”.  
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Na literatura sobre o tema, encontramos autores como Moreira e Silva (2000), que se 

ocuparam, inicialmente, de estudos sobre o desenvolvimento histórico do campo do currículo 

no Brasil, realizando discussões gerais a respeito das primeiras abordagens, destacando a sua 

concepção tecnicista, cujo objetivo seria “planejar “cientificamente” as atividades 

pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o pensamento do aluno se 

desviassem de metas e padrões pré-definidos” (MOREIRA e SILVA, 2000, p.9). 

Silva (2004), ainda apresenta as teorias críticas de currículo, cujo conceito centra-se 

em ideologia, poder, reprodução cultural e social, classe social, capitalismo, relações sociais, 

conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. As teorias críticas 

de currículo norteavam-se pelo questionamento: “por que esse conhecimento e não outro?” 

Moreira e Silva defendem que: 

Na concepção crítica, não existe uma cultura da sociedade, unitária, 

homogênea e universalmente aceita e praticada e, por isso, digna de ser transmitida 

às futuras gerações através do currículo. Em vez disso, a cultura é vista menos como 

uma coisa e mais como um campo e terreno de luta. Nessa visão, a cultura é o 

terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes concepções de vida social, é 

aquilo pelo qual se luta e não aquilo que recebemos (2000, p.27).  
 

Em verdade, nos parece que tanto a visão instrumental de currículo que busca 

inculcar saberes, valores, condutas e hábitos “adequados” a ordem social; quanto o currículo 

crítico, que defende as relações sociais de poder da escola e da sociedade, questionando 

aspectos como identidade, homossexualidade, exclusão e outros, têm o propósito de analisar o 

processo de formalização do currículo sob diferentes pontos de vista. 

Seguindo este pensamento da formalização do currículo, a nossa intenção é 

demonstrar qual a concepção de currículo que dá suporte ao PME, identificando se as 

atividades pedagógicas desenvolvidas por meio das oficinas integrariam o currículo regular 

com vistas à efetivação da proposta de educação integral.  A investigação será desenvolvida a 

partir da observação das atividades dos macrocampos
9
 que compõem o currículo do PME da 

escola pesquisada. 

 

4.1 AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR DO PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO 

 

O Programa Mais Educação propõe mudanças curriculares, a partir de uma trilogia 

espaço, tempo e currículo. A proposta expressa um novo modelo de educação, em que o 

espaço escolar se estende e se funde com o espaço comunitário, expandindo a 

                                                 
9
Macrocampos corresponde a divisão das atividades em campos de sabres.  
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responsabilidade educativa com base num currículo que valoriza os saberes da comunidade do 

entorno da escola. Esta nova proposição expressa um modelo de educação, com a jornada 

escolar ampliada, procurando integrar espaço escolar com espaço comunitário, 

reconfigurando a responsabilidade educativa com base num currículo que valoriza os saberes 

da comunidade do entorno da escola, a partir de uma trilogia espaço e tempo e curricular.  

Nessa direção, o MEC propõe uma educação que considera a realidade local, o singular, 

o valor das diferenças, baseado nos estudos culturais, a partir das ideias de antropólogos e 

pensadores da cultura contemporânea: “Nestor Cancline, Clifford Geertz, Pierre Bourdieu, 

Michel Focault, Boaventura de Souza Santos e Umberto Eco” (Brasil. MEC. Secad, 2009a, p. 

20). Os documentos orientadores da proposta apontam o entrelaçamento que deve existir entre 

escola e comunidade. Diz o documento: 

A educação que este Programa quer evidenciar é uma educação que 

busque superar o processo de escolarizaçãotão centrado na figura da escola. A 

escola, de fato, é o lugar de aprendizagem legítimo dos saberes curriculares e 

oficiais na sociedade, mas não devemos tomá-la como única instância educativa.  

Deste modo, integrar diferentes saberes, espaços educativos, pessoas da 

comunidade, conhecimentos... é tentar construir uma educação  que, pressupõe uma 

relação da aprendizagem para a vida, uma  aprendizagem significativa e cidadã. 

(MEC/SECAD, p.5) 

 

A organização curricular do PME é sistematizada partindo-se das várias publicações 

produzidas pelo MEC/SECAD, conforme destacamos:  

a) Programa Mais Educação: gestão intersetorial do território – apresenta os marcos legais, 

a estrutura organizacional e operacional e sugestões para a implantação do programa no 

território; 

b) Educação Integral: texto referência para o debate nacional – produzido a partir do debate 

com vários interlocutores como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – 

UNDIME, do Conselho Nacional dos Secretários de Educação – CONSED, da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, da Associação Nacional pela Formação 

de Profissionais da Educação – ANFOPE, de universidades e de Organizações não 

Governamentais comprometidas com a educação que apresentam experiências exitosas de 

educação integral na atualidade. 

c) Rede de saberes Mais Educação: pressuposto para projetos pedagógicos de educação 

integral – orienta diretores e professores na elaboração da proposta de educação integral a 

partir do “diálogo com os saberes escolares e saberes comunitários” (MEC/SECAD, 2008, 

p.8). 



53 

 

d) Programa Mais Educação: passo a passo – um documento com dez perguntas, práticas e 

objetivas que orientam os gestores das escolas e demais interessados sobre como por em 

prática o Programa. 

e) Caminhos para elaborar uma proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada – é 

uma versão resumida e ilustrada do caderno 2 (Educação Integral: texto referência para o 

debate nacional) publicado em 2011. 

f) Educação integral/educação integrada e(m) tempo integral: concepções e práticas na 

educação brasileira-(2010) mapeamento das jornadas  ampliadas no Brasil – uma pesquisa 

encomendada pelo MEC nas várias regiões brasileiras, realizada através das instituições 

UFPR - Universidade Federal Paraná, UnB - Universidade de Brasília, UNIRIO - 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro e UFMG - Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

Com base nas análises destes documentos é possível perceber que a proposta 

curricular se identifica com a ideia de um currículo que converge para os pressupostos 

teóricos do pragmatismo, que de acordo com os autores abaixo, podemos dizer que existe: 

[...] aproximações significativas do programa Mais Educação com a 

concepção pragmatista de educação, presentes nas experiências anteriormente 

vividas no Brasil, expressando também algumas inovações/ressignificações em 

relação ao ideário da escola nova, inspirada por Dewey, nos Estados Unidos e 

Anísio Teixeira, entre outros, no Brasil.(SILVA, PINTO SILVA, 2012, p.82) (grifo 

dos autores) 

 

Segundo estes autores, estas aproximações se evidenciam quando o programa 

apresenta uma preocupação em trazer a vida dos educandos para o espaço escolar, também 

propõe a participação da comunidade nas atividades, além de uma relação mais intensa entre a 

escola e a comunidade. Tudo isso, propõe a ressignificação da relação escola-comunidade, 

ampliando o conceito de instituição escolar. Por outro lado, os autores Silva, Pinto Silva 

(2012) advertem que: 

[...] é possível considerarmos também que tal ressignificação abre espaço 

para mais um movimento de desresponsabilização neoliberal, no que se refere a 

construção e ampliação física da escola, já que a relação escola-comunidade nesta 

proposta, deve se dar através do apoio das redes sociais construídas por espaços não 

institucionais de educação.(p.87) 

 

As análises de Silva e Pinto Silva (2012) expõem também que os fundamentos 

teóricos do PME são de base intercultural, entendemos que os diferentes grupos constroem 

relações de trocas carregadas de negociações, conflitos e reciprocidade e todos são 

direcionados a se completarem. Em outras palavras, a base do currículo são as diferentes 
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realidades, que através do diálogo vão integrando os saberes escolares com os comunitários. 

Segundo estes autores, um dos grandes articuladores desse pensamento é Boaventura Souza 

Santos, ele defende que, “por meio do diálogo, é possível avançar na formulação de um 

pensamento síntese, capaz de fazer desaparecer a distinção entre conhecimento científico e 

cotidiano” (p.704). 

Os autores acima, continuam informando que, os documentos orientadores da 

organização curricular do PME buscaram inspiração nas ideias de Umberto Eco (2007), 

segundo o qual 

 [...] o processo pedagógico criador é semelhante a uma obra aberta, e 

apresenta a “Mandala de Saberes” como instrumento pedagógico capaz de produzir 

esse processo que “[...] se abre para que diferentes sujeitos possam 5escolher suas 

condições, sequências e formas, transformando a prática educacional em espaço de 

diálogo e negociação, ou, talvez, de criação” (Brasil. MEC. Secad, 2009c, p. 28). 

 

Figura- 5 – Mandala do Programa Mais Educação 

 
                                                  Fonte: Brasil, 2009, p.32 e p.35 

 

Este pressuposto que prima pela integração entre saberes escolares com saberes 

comunitários está presente na proposta de educação integral do PME, conforme a mandala 

acima sugere. Ela baliza para uma metodologia aberta, “a partir da perspectiva de educação 

intercultural, apontando a necessidade de trabalhar com diferenças de saberes, considerando a 

existência de diferenças de poderes” (SILVA, PINTO SILVA, 2012, p.111), contrariando a 

visão de um currículo fechado em si mesmo, na perspectiva de “grade”.  

Nesta direção, a participação da comunidade passa a ser essencial, tanto como 

espaço/território educador com a participação dos sujeitos no processo educativo, como 

voluntários que possibilitam a troca, o diálogo e a mediação dos saberes entre a comunidade e 

a escola.  

Então, pensar uma proposta curricular para o PME é pensar na construção de rede de 

saberes e na integração entre os saberes comunitários, escolares e os programas de governo. A 

essa proposta curricular precisamos ponderar e aprofundar a ideologia latente que dela emana, 

como destaca Silva, Pinto Silva (2012): 
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[...] continua a ser considerado conhecimento socialmente legítimo e qual 

a posição cultural, econômica e política da escola a partir dessa nova experiência. 

Para que possa haver esse entendimento, no entanto é necessário tornar problemática 

a forma de currículo que está sendo adotada, de modo que seu conteúdo ideológico 

latente possa ser desvelado. Isso significa questionar a tradição seletiva, de forma a 

responder, segundo Appel (2006, p. 40): “quem o selecionou? Por que é organizado 

e ensinado dessa forma? E a este grupo em particular?” (SILVA, PINTO SILVA, 

2012, p.113) 

 

Estes questionamentos que sugerem os autores, são pertinentes. Eles apontam para a 

realidade da proposta, que chega à escola com a visão de quem não está inserido no contexto 

da comunidade escolar e por certo, desconhece que as realidades brasileiras são díspares. 

Logo, o PME dá bons resultados em alguns municípios, mas em outros lugares nem tanto. 

Entretanto, pressupomos que é uma proposta que poderia melhorar a qualidade da educação, 

assim como a vida de muitas crianças e adolescentes deste vasto país. 

 

4.1.1 A educação comunitária no currículo do Programa Mais Educação 

A concepção que se apresenta no currículo escolar do PME é o de educação 

comunitária, assentada nos seguintes princípios de transcendência, permeabilidade, 

corresponsabilidade, conectividade e pluralidade, conforme exposição abaixo: 

Figura 6 – Princípios da Educação Comunitária absorvidos no PME 

 
                Fonte: BRASIL, 2009, p.45 

 

Como se constata, a proposta pedagógica do PME está sustentada em pilares que 

atribuem a comunidade um compromisso que, ao nosso ver, são responsabilidades específicas 

do Estado. Mas, tal proposição é justificável em razão do modelo de Estado que implantado 

no país.  Tem-se um cenário de hegemonia neoliberal, em que o aprofundamento da redução 

das políticas sociais amplia as funções da escola, incorporando a tarefas de proteção social. 

Seguindo a ótica da educação comunitária, a proposta deve seguir os 

encaminhamentos do caderno orientador que institui: 
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a) as bases da política comunitária - cabe ao comitê metropolitano estabelecer um processo 

contínuo de diálogo e acordos, entre os municípios, após a assinatura do Compromisso Todos 

pela Educação, pelo poder público; 

b) a identificação de referências- para mapear a formação dos profissionais do espaço, ou 

seja, pesquisar as experiências no território; 

c) a expansão do programa– os gestores municipais têm a responsabilidade e o compromisso 

de garantir a expansão e a qualidade da educação para todas as crianças e adolescentes; 

e) a expressão, comunicação, mobilização e disseminação – organizar um fórum para trocas 

de experiências entre os territórios, dentro do Comitê Metropolitano, constituindo-se em 

espaço de debates para fortalecer as ações do programa; 

f) mapeamento dos espaços – verificar no território (comunidade) da escola ou da cidade 

espaços para realização das atividades do programa, levando em consideração que:  

Trata-se de uma nova cultura, forjada a partir desse novo olhar sobre a 

educação, em que a escola deixa de ser o único espaço educativo, para se tornar 

catalisadora e articuladora de muitas outras oportunidades de formação. Uma nova 

forma de pensar e fazer educação. Envolvendo múltiplos espaços e atores, e que se 

estrutura a partir do trabalho em rede, da gestão participativa e da co-

responsabilização. (APRENDIZ, 2007 apud BRASIL, 2009, p.47) 

 

Com esta lógica, de que a comunidade é o território da escola e as pessoas devem 

sentir-se parte dela, ocupando o espaço de trabalho ao desenvolverem práticas pedagógicas de 

oficinas, na condição de monitores, é que o PME vem se expandindo em todo o Brasil. No 

entanto, muitas questões são levantadas pelos estudiosos da temática. Uma delas é a 

desresponsabilização do Estado quanto às reformas e construções de novos prédios dentro dos 

padrões de qualidade exigidos; outra é a aceitação de certos princípios fundadores da própria 

concepção de educação integral e, talvez, a mais emblemática de todas, é que em geral nas 

pequenas cidades, bairros, vilas e no campo, a escola é o centro das atividades comunitárias. 

Por vezes, é o único espaço aberto onde ocorrem os eventos culturais e religiosos daquela 

localidade 

 

4.1.2 A experiência curricular na Escola Tempo de Aprender do município de 

Itabuna-BA: Programa Mais Educação 

 

A materialização no currículo escolar desenvolvido na escola pesquisada, Tempo de 

Aprender, da rede pública municipal de Itabuna, segue as orientações e obedece ao critério de 

faixa etária, distribuído no turno matutino e vespertino. O período que estamos analisando é 

do ano de 2013.  
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Para integrar o programa foram selecionados 164 alunos, a partir dos critérios de 

seleção, que obedeceram às orientações do programa, e segundo a coordenadora do programa 

na escola, eles elegeram para participar os alunos do 2º, 3º, 4º, 5º e 6 º anos, com dificuldade 

de aprendizagens, e aqueles em vulnerabilidade e risco  social, identificados através do 

questionário socioeconômico, sistematizado pela SME, para ser  preenchido no ato da 

matrícula, para outros estudantes, foram feitas solicitação aos pais. A organização das turmas 

foi assim sistematizada (Tabela 3), a partir do número de alunos formou-se 12 turmas, sendo 

seis no matutino e seis no vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dessa proposta organizativa, os alunos em um turno frequentam aulas com os 

professores do currículo definido pela SME (currículo fixo) e no contraturno frequentam as 

oficinas, caracterizadas para melhorar o rendimento escolar, a defasagem idade série, a evasão 

e a reprovação, mas, sobretudo, para evitar situação de vulnerabilidade e risco social das 

crianças. 

Procuramos analisar a forma de materialização no currículo escolar, desenvolvido por 

meio das oficinas que integram a proposta de educação da escola pesquisada, e que foram 

definidas segundo os documentos oficiais, apresentados no formato de macrocampos e 

atividades, conforme exposição abaixo: 

Tabela 2 – Turmas do PME 

Turma Matutino Vespertino 

A 15 26 

B 14 20 

C 17 20 

D 13 15 

E 11 13 

Total 70 94 

Total 164 
Fonte: Escola pesquisada 

Tabela 3 – Macrocampos e atividades das escolas urbanas 
Macrocampo  Atividades  

 

Acompanhamento pedagógico 

 

Alfabetização/Letramento; Ciências (inclui laboratórios, feiras e 

projetos científicos); História e Geografia; Línguas Estrangeiras; 

Língua Portuguesa: ênfase em Leitura e Produção de Texto; 

Matemática. 

Comunicação uso de mídias e cultura 

digital e tecnológica 

Ambiente de Redes Sociais; Fotografia; Histórias em 

Quadrinhos; Jornal Escolar; Rádio Escolar; Vídeo; Robótica 

Educacional; Tecnologias Educacionais. 

Cultura, artes e educação patrimonial 

 Artesanato Popular; Banda; Canto Coral; Capoeira; Cineclube; 

Danças; Desenho; Educação Patrimonial; Escultura/Cerâmica; 

Grafite; Hip-Hop; Iniciação Musical de Instrumentos de Cordas; 

Iniciação Musical por meio da Flauta Doce; Leitura e Produção 

Textual; Leitura: Organização de Clubes de Leitura; Mosaico; 

Percussão; Pintura Práticas Circenses; Sala Temática para o 
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Então, a partir desses macrocampos a escola escolhe até cinco atividades, sendo o 

macrocampo Acompanhamento Pedagógico obrigatório. A Escola Tempo de Aprender desde 

sua implantação, tem trocado de oficinas a cada ano, o que é evidenciado na tabela abaixo: 

 

Analisando as oficinas, percebemos que desde o período de adesão ao PME, a escola 

tem alterado suas atividades, mantendo apenas as de Acompanhamento Pedagógico, porque é 

obrigatório, e o Esporte. A permanência da oficina de esporte ocorre desde o início do 

programa, isto porque é a oficina que os alunos mais gostam, e o monitor é uma pessoa da 

comunidade, ex-funcionário da escola, que mantém um projeto de escolinha de futebol na 

comunidade e é o único que consegue desocupar a quadra quando precisa usá-la, tendo em 

vista que, fica num terreno à parte e é constantemente ocupada por usuários de drogas, entre 

outros elementos.   

A escolha deveria seguir as orientações constantes do Manual do PME, e 

inicialmente as ações elencadas pela SME: reunir a comunidade para apresentar o programa, 

analisar a possibilidade de aderir ou não, mas essa decisão seria coletiva. Quando a 

                                                 
10

 Tabela apresentada no TCC – O Programa Mais Educação: impactos e desafio para uma escola de 

tempo integral no município de Itabuna- UFBA/2013- Especialização em Coordenação Pedagógica. 

Estudo de Línguas Estrangeiras; Teatro. 

Educação ambiental, 

desenvolvimento sustentável e 

economia solidária e 

criativa/educação econômica 

Horta Escolar e/ou Comunitária; Jardinagem Escolar; 

Economia Solidária e Criativa /Educação Econômica. 

Esporte e lazer  

Atletismo; Badminton; Basquete de Rua; Basquete; Corrida de 

Orientação; Esporte na Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências 

Esportivas (basquete, futebol, futsal, handebol, voleibol e 

xadrez); Futebol; Futsal; Ginástica Rítmica; Handebol; Judô; 

Karatê; Luta Olímpica; Natação; Recreação e 

Lazer/Brinquedoteca; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de 

Mesa; Voleibol; Vôlei de Praia; Xadrez Tradicional; Xadrez 

Virtual; Yoga/Meditação. 

 

Educação em direitos humanos 

 

Educação em Direitos Humanos  

 

 

Promoção da saúde 

 

Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos à Saúde 

Fonte:Manual Operacional da Educação Integral, 2013. 

Tabela 4 – Atividades registradas no Plano de Atendimento da escola pesquisada 

Atividade 2010  Atividades 2011  Atividades 2012  Atividades 2013  

Informática  Jornal escolar  Jornal escolar  Tecnologias Educacionais  

Futsal  Futsal  PST – Esporte e Lazer  Esporte na escola  

Fanfarra  Danças  Danças  Teatro  

Recreação e lazer  Cineclube  Cineclube  Clube da Leitura  

Letramento/Alfabetização  Letramento/Alfabetização  Letramento/Alfabetização  Orientação de Estudos e 

Leitura  

 Matemática  Matemática   
Fonte: VIANA, 2013

10
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comunidade aceita aderir à proposta do PME, a gestora já deveria deixar agendada uma outra 

reunião para a escolha das oficinas.  No entanto, na entrevista com a diretora que implantou o 

programa na escola, ela nos informou que não enumerou as ações que empreendeu, porque a 

SME nem orientou e nem deixou claro o que realmente deveria ser feito a partir da adesão ao 

PME. 

D3- As ações..., vieram especificadas e a gente colocou fanfarra 

e...letramento.(esclarecemos o que seria as ações, o que a SME, orientou para 

implantar o programa, pois ela estava se referindo as oficinas) 
Na verdade quando a gente recebeu essa orientação foi mais ou menos 

transcrito as ações, o que a gente tem que fazer, ai dentro dessas ações, a gente 

escolhe mais ou menos o que se adéqua a cada realidade, no caso a gente escolheu 

esse aí, que justamente foi o que mais necessitava dentro da escola. 

 

A escolha das oficinas deve ser uma ação coletiva, exatamente para identificar os 

espaços disponíveis na comunidade e pessoas qualificadas para serem monitores. No caso a 

diretora D3, deixou claro que a escolha foi de acordo com “as necessidades dentro da escola”, 

no entanto, ficou implícito que a escolha veio da sua análise.  

Um fato importante foi o aproveitamento de pessoas da comunidade, de fato o 

monitor de esporte, que já desenvolvia um trabalho na comunidade e usava o espaço da 

escola. A diretora D3, também relatou que outras pessoas da comunidade foram aproveitadas, 

como monitor no período da implantação, a exemplo da oficina de Recreação e Lazer e, nos 

anos seguintes, em Dança. A pessoa que passou a ser monitora do PME, estava envolvida 

num projeto social, cujas atividades eram desenvolvidas no espaço da escola.  

A diretora D3 a saída da monitora da oficina de Dança, o que resultou na substituição 

da oficina e, consequentemente da monitora. Sendo assim percebemos que parte do que a 

proposta orienta nos termos de trazer a comunidade para a escola, a gestora que implantou o 

programa conseguiu dar conta dessa valorização da cultura e dos saberes que transitam no 

exterior da sala de aula, dando a oportunidade a pessoas comuns para protagonizarem como 

educadores da cultura popular, afinal ninguém sabe tudo, mas todos têm algo a ensinar 

 

4.1.3 Os atores da escola de tempo integral 

O monitor é considerado no programa como voluntário e de acordo com o Manual 

2013: 

O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, preferencialmente, por 

estudantes universitários de formação específica nas áreas de desenvolvimento das 

atividades ou pessoas da comunidade com habilidades apropriadas, como, por 

exemplo, instrutor de judô, mestre de capoeira, contador de histórias, agricultor para 

horta escolar, etc. Além disso, poderão desempenhar a função de monitoria, de 

acordo com suas competências, saberes e habilidades, estudantes da EJA e 

estudantes do ensino médio. (BRASIL, 2013, p.23) 
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Estes sujeitos são fundamentais, como responsáveis pela concretização da proposta 

do PME na escola, mas em várias situações eles agentes exteriores ao processo pedagógico, 

principalmente quando o programa não está integrado à escola como parte de um todo. Há  

uma separação entre o professor “regular” da classe e o monitor que desenvolve as oficinas no 

contraturno. O quadro de monitores que atuam na Escola Tempo de Aprender está assim 

constituído:  

Tabela 5 – Monitores da Escola Tempo de Aprender 
Código Idade  Gênero  Oficina  Formação  Outra atividade 

M1 33anos Feminino  Letramento Pedagogia – cursando  Estudante  

M2 43 anos Masculino Matemática Licenciado em Matemática  Funcionário público 

M3 49 anos Masculino  Esp. e Lazer Ensino fundamental incompleto Desempregado  

M4 48 anos Feminino  Teatro  Licenciada em Teologia Dona de casa 

M5 20 anos Feminino  Letramento  Pedagogia – cursando   Estudante 

M6 25 anos Feminino  Matemática  Matemática – cursando  Estudante  

M7 24 anos Feminino  Esp. e Lazer Licenciado em Educação Física Mon. em outra escola 

M8 23 anos Feminino  Cl da Leitura Ensino Médio  Dona de casa 

M9 29 anos Feminino Teatro  Ensino Médio Dona de casa 

M10 31 anos Feminino Informática Licenciado em Biologia  Dona de casa 

Fonte: Dados recolhidos nos curriculum vitae e em entrevistas 

 

Observando a Tabela 6 percebemos que temos uma faixa etária variada, sendo o mais 

velho 49 anos e a mais jovem 20 anos. No quesito formação há três estudantes, quatro 

graduados, duas egressas do Ensino Médio e apenas um com o Ensino Fundamental 

incompleto, que é ex-funcionário da escola, mas que ainda continua trabalhando como “amigo 

da escola” em um turno e no turno oposto como monitor do PME desde a sua implantação na 

escola. Portanto a partir da tabela fica claro o quanto esta atividade é importante para esses 

“voluntários”, que têm a monitoria como única fonte de sustento, mesmo sendo um valor 

irrisório de R$ 400,00 mensais.   

A escolha dos monitores não segue nenhum processo sistematizado de seleção, 

geralmente, como eles deixaram claro, foram indicados por alguém, ao diretor ou diretora, 

apresentaram um currículo vitae e quando iniciou as atividades do programa, foram 

chamados. Apesar de não constar no roteiro de entrevistas a pergunta “se a escola ofereceu 

alguma formação para atuarem nas oficinas”, percebemos que não houve o estudo sobre o 

PME, uma vez que, ao serem questionados se conheciam a proposta, ficou claro que não 

houve um estudo sobre os documentos básicos do programa:  

Bem a proposta é que seria tirar os meninos, a princípio da rua e tentar 

fazer um reforço... (M1) 

Sim com certeza é uma proposta muito boa... (M2) 

Assim, mais ou menos, que a diretora que estava fez uma reunião com a 

gente, todos os monitores em 2010, passou alguma coisa do Mais Educação...(M3) 

Conhecimento a fundo, eu não tenho... (M6) 
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Bom, o projeto é pra deixar os alunos em horário integral na escola. (M8) 

Não tenho total conhecimento. Porque às vezes falta às pessoas passar 

realmente o programa de fato como ele é. (M9) 

 

Entrevistamos dez monitores, e apenas um afirmou conhecer a proposta, o M2, 

quando analisamos melhor seu currículo, identificamos que ele é funcionário da SME, fez 

magistério a nível de 2º grau, graduou-se em Matemática, e demonstra um grande entusiasmo 

na oficina da Matemática que desenvolve.   

Verificamos que os monitores acham a proposta importante, por entenderem que a 

finalidade dela é tirar as crianças da rua, e especificamente numa área de extrema violência 

como esta em que está localizada a escola; para eles, a ação de proteção está sendo alcançada 

com sucesso, porque as crianças estão na escola. 

A jornada de trabalho diária é de três horas, sendo que todos os dias, cada monitor no 

seu turno, trabalha com três turmas. Em cada turno há cinco turmas identificadas como turma 

A, B, C, D e E.  No turno matutino tem 70 alunos participando do programa e a turma que 

tem o maior número de alunos é a turma C (17), a turma E tem apenas 11 alunos de maior 

faixa etária. Já o turno vespertino tem 94 alunos no PME, seguindo a mesma nomenclatura 

para as turmas, sendo que a turma que tem o maior número de alunos é a turma A (26) e a 

turma E tem apenas 13 alunos, concentrando os de maior faixa etária. 

Nas entrevistas os monitores foram questionados sobre: a importância do programa; 

educação integral; espaço físico; e sugestões de melhoria. A partir desses tópicos eles 

deixaram aparente a crença no programa como possibilidade de aprendizagem, mas deixaram 

evidente que precisa haver mudanças, na relação professor-monitor e espaço físico para as 

oficinas. 

O ponto que destacamos inicialmente chama a atenção para o papel que este 

importante elemento, o monitor, desempenha no Programa e o autoconhecimento de seu 

trabalho como interlocutor das aprendizagens dessas crianças na escola, pois quando 

perguntamos você acha o PME importante e por quê? Surge a resposta:  “É importante porque 

a gente pode ajudar o aluno nas dificuldades, ajudar também o professor a melhorar o 

trabalho” (M1). 

Essa monitora aponta um aspecto que precisa ser destacado “ajudar também o 

professor a melhorar o trabalho”. Essa seria a essência desse programa, melhorar a 

aprendizagem dos alunos, estabelecendo uma relação de parceria, um diálogo constante entre 

o professor e o monitor, para que juntos encontrem alternativas para superar as dificuldades 

dos alunos em sala de aula. 
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Nessa perspectiva de trabalho, numa escola de tempo integral, para que ela 

efetivamente esteja comprometida com a formação dos alunos para a vida democrática, é 

preciso manter o diálogo como ponto crucial para a reflexão acerca de seus educandos, pois 

segundo Cavaliere:  

Caso se considere que preparar indivíduos para a vida democrática nas 

sociedades complexas é função da escola, o tempo integral pode ser um grande 

aliado, desde que as instituições tenham as condições necessárias para que em seu 

interior ocorram experiências de compartilhamento e reflexão. (2007, p.1022) 

 

Ou seja, se não acontecer entre os atores do ato pedagógico da escola de tempo 

integral o compartilhamento e reflexão acerca do aluno que participa do PME, dificilmente o 

objetivo “mais” de educação integral será alcançado.  

No entanto outra monitora chama a atenção para o importante objetivo que deve ser 

focado nas atividades desse programa, oportunizar aos alunos aprenderem mais, como 

benefício maior: “Sim, é importante, porque eles passam mais tempo na escola aprendendo, 

independente de ser o esporte. A gente não pode negar, mas eles aprendem sim, informática, 

aprendem a ler. É muito benéfico, e isso é o principal objetivo (M9). 

O reconhecimento de que um programa como o PME traz benefícios para os alunos é 

destacado pela monitora M9 e destaca que não é uma aprendizagem única, há outras 

aprendizagens que nem sempre constam no currículo regular.  Já a monitora M8 reconhece a 

importância do programa para a aprendizagem, e ressalta o benefício para os pais, em vista da 

localidade de origem dos alunos: “Acho que não tendo o Mais Educação essas crianças ficam 

na rua e com esse programa as crianças ficam mais focadas na aprendizagem e longe das ruas, 

assim tem mais segurança para os pais trabalharem com tranquilidade” (M8). 

Tais concepções apresentadas por alguns monitores corroboram com os estudos 

desenvolvidos por Cavaliere durante dez anos, que apontam pelo menos quatro concepções de 

escola em tempo integral na atualidade:  

A visão predominante, de cunho assistencialista, vê a escola de tempo 

integral como uma escola para os desprivilegiados, que deve suprir deficiências 

gerais da formação dos alunos; uma escola que substitui a família e onde o mais 

relevante não é o conhecimento e sim a ocupação do tempo e a socialização primária 

(2007, p.1028).  

Das quatro concepções apresentadas pela autora fica evidente a que ela aponta acima, em que 

a escola substitui a família. E há uma segunda visão que “é a autoritária, na qual a escola de 

tempo integral é uma espécie de instituição de prevenção ao crime”. 

Eu acho muito importante, muito mesmo. Eu tenho visto os meus alunos 

melhorarem de comportamento, porque muitos ficavam na rua, a mãe trabalha, os 

pais trabalham, e ficam em casa sozinhos. Então esse é um período de tempo que 

eles podem tá aqui conosco e eles aprenderem... (M4) 
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Ah! Eu acho, ainda mais que a escola está situada numa área de baixa 

renda, alto índice de violência, é melhor eles tarem na escola do que estarem na rua 

(M5). 

Sim porque desenvolve as crianças e tiram elas das ruas (M6). 

Esse programa pra comunidade é muito importante sim, a nossa 

comunidade tem muito tipo de pessoas carente, que passa necessidade de 

alimentação né e essa alimentação é que sustenta muita criança do Mais Educação 

(M3). 

    

  Para estes monitores não há uma concepção de escola de tempo integral consensual, 

ora ela é um lugar de saber, ora é o lugar de suprir as carências dos pobres necessitados. Mas 

este entendimento não é privilégio apenas desses sujeitos, está presente nos discursos de 

autoridades a mesma concepção (CAVALIERE, 2007) 

            Outras duas concepções de escola de tempo integral identificadas por esta autora: 

Já a concepção democrática de escola de tempo integral imagina que ela 

possa cumprir um papel emancipatório. O tempo integral seria um meio a 

proporcionar uma educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o 

aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências 

democráticas. A permanência por mais tempo na escola garantiria melhor 

desempenho em relação aos saberes escolares, os quais seriam ferramentas para a 

emancipação.  

Por fim, mais recentemente, surge uma visão de educação em tempo 

integral que independe da estruturação de uma escola de horário integral e que 

identificaremos aqui como uma concepção multissetorial de educação integral. 

Segundo ela, esta educação pode e deve se fazer também fora da escola. O tempo 

integral não precisa estar centralizado em uma instituição. As estruturas de Estado, 

isoladamente, seriam incapazes de garantir uma educação para o mundo 

contemporâneo e a ação diversificada, de preferência de setores não-

governamentais, é que poderia dar conta de uma educação de qualidade 

(CAVALIERE, 2007, p.1029). 

 

Esta última concepção deveria ser a concepção presente nas escolas que 

desenvolvem o PME, no entanto o que evidenciamos na fala e na ação dos atores da escola de 

tempo integral não condiz com tal concepção. Os monitores identificam a necessidade de uma 

ação diversificada, pois o município não tem capacidade para garantir mudanças que 

favoreçam a sua efetivação: 

[...] agora é um programa também que precisa a cada dia melhorar 

né?(M4) 

[...] uma proposta inovadora, apesar das dificuldades dentro da própria 

escola [...] (M5) 

[...] com algumas dificuldades, mas eu tô achando muito importante, tem 

algumas coisas que ainda faltam (M6). 

O projeto pra mim, eu considero muito bom, mas devido algumas 

necessidades da própria escola acaba dificultando o trabalho de alguns monitores 

(M8). 

 

              É fato que esses monitores, mesmo reconhecendo a importância de seu trabalho 

como atores na escola de tempo integral, não apresentam um consenso sobre a concepção de 
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educação vinculado ao PME e identificam que “algumas coisas ainda faltam” para concretizar 

o objetivo focado nos vários saberes que o programa propõe  trazer para a escola. 

              É preciso entender que uma proposta que propõe uma concepção de educação 

integral precisa ser de qualidade sociocultural e para isso é preciso investir nas condições que 

possibilitam essa nova qualidade, pois não basta matricular os pobres, ou tirar as crianças da 

rua. É preciso, que junto com a matrícula a escola possa valorizar a “sua cultura, seus desejos, 

seus sonhos, sua vontade de “ser mais” (Freire). É preciso matricular o projeto de vida desses 

novos alunos numa perspectiva ética, estética e ecopedagógica” (GADOTTI, 2010, p.9). 

           Diante dessa constatação nos propomos na seção seguinte, discutir as práticas de escola 

de tempo integral na Escola Tempo de Aprender através dos vários sujeitos que dela 

participam: professores, diretor, coordenador e monitores.  

 

4.1.4 Programa Mais Educação: currículo e as práticas da Escola Tempo de Aprender 

Nesta subseção trataremos dos temas como conhecimento da proposta, a concepção 

de educação do PME, o currículo e o planejamento das oficinas da escola Tempo de 

Aprender, campo de nossa pesquisa, e para isso entrevistamos dezesseis pessoas, dentre eles: 

dez monitores apresentados na subsecção anterior, outros seis interlocutores, além desse, 

entrevistamos três pessoas externas, ex-diretores e a ex-coordenadora municipal do PME 

todos eles identificados abaixo (tabela 7): 

Tabela 6 – Sujeitos entrevistados 
Função  Código  Idade  Gênero  Formação  

Monitores
11

 M1 33anos Feminino  Pedagogia – cursando  

M2 43 anos Masculino Licenciado em Matemática  

M3 49 anos Masculino  Ensino fundamental incompleto 

M4 48 anos Feminino  Licenciada em Teologia 

M5 20 anos Feminino  Pedagogia – cursando   

M6 25 anos Feminino  Matemática – cursando  

M7 24 anos Feminino  Licenciado em Educação Física 

M8 23 anos Feminino  Ensino Médio  

M9 29 anos Feminino Ensino Médio 

M10 31 anos Feminino Licenciado em Biologia  

Coordenação C1 61 anos Feminino Licenciada em História 

C2 63 anos Feminino Licenciada em Pedagogia 

C3 54 anos  Feminino Licenciada em Serviço Social 

Diretores D1 37 anos Feminino Licenciada em Pedagogia  

D2 39 anos Masculino Licenciado em Matemática  

D3 50 anos Feminino Licenciada em Pedagogia 

Professores P1 48 anos Feminino Licenciada em Pedagogia 

P2 36 anos Feminino Licenciada em Filosofia 

P3 44 anos Feminino Licenciada em Pedagogia 

Fonte: Informações captadas a partir das entrevistas 

                                                 
11

 Repetimos a identificação dos monitores para que também o leitor possa acompanhar melhor a 

identificação dos mesmos. 
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Gráfico 1 -Perfil dos Entrevistados 

 
                                             Fonte: Informação captada a partir das entrevistas.  

 

Os entrevistados demonstraram interesse em participar de forma voluntária e foram 

informados do objetivo da pesquisa. 

Nas entrevistas com os monitores ficou evidente o que afirmou Esquinsani (2010) em 

relação à cisão entre professores do turno regular e os monitores do contraturno, quando  o 

monitor deixa claro que não há uma interlocução com os professores, principalmente em 

relação ao planejamento das atividades para as oficinas: “Nunca houve esse planejamento”  

(M1). 

Esta resposta veio quando perguntamos se havia um planejamento junto com os 

professores. Essa fala não é única, outros monitores apresentaram a seguinte resposta também 

em relação ao planejamento:  

Bom as minhas oficinas ...(M2) 

Eu faço uma pesquisa na internet, procuro um tema e elaboro um projeto 

(M4). 

Planejo de acordo com a idade dos meninos e a série que estão no ensino 

regular (M5) 

Minhas atividades eu comecei planejando de acordo com as atividades 

deles (M6). 

Eu faço minhas atividades ... ( M8) 

Meu trabalho é planejado semanalmente, né? (M10) 

 

Percebemos o uso sempre da primeira pessoa do singular “eu” planejo, “eu” escolho, 

“as minhas atividades”, “meu trabalho”, o coletivo não é um elemento presente no 

planejamento conjunto entre os monitores do mesmo turno. Em nenhum momento foi 

apontado o planejamento conjunto com os outros monitores. No período de observação das 

oficinas, durante um mês, nos dois turnos, não participamos de nenhum planejamento de 

atividade para as oficinas, mesmo tendo a sexta-feira para realização do plano semanal ou 

quinzenal. Na verdade fica implícito que eles planejavam em casa. “Tiro um determinado 

tempo pra planejar cada aula efetivada” (M10 ). 
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 Houve certa contradição em relação ao período para o planejamento, pois os 

monitores apontaram o planejamento em períodos diferentes: “Toda quinzena ...”  (M3);  “[...] 

acontece semanal...”(M1). 

         Fortalecendo o que está implícito nos dados, que o planejamento acontece fora da 

escola, mesmo o monitor afirmando inicialmente em sua fala: “Planejamento aqui acontece 

semanal com a coordenação...” (M1). No entanto em seguida, aponta um planejamento 

individual, quando diz: “[...] “eu” vou de encontro com as dificuldades” (M1) 

Não há evidência que aponte para uma interlocução entre articulação (professor 

comunitário) com outros coordenadores, nem com as professores, pois, elas afirmam que: 

Olha, eu não sei como é o trabalho dos monitores. [...] porque eu não 

conheço o trabalho deles (P3). 
Eu não compreendo educação, onde eu monitora trabalho durante [...] dez 

meses em uma unidade escolar e eu não tenho tempo para estar conversando com 

esse professor da escola regular ... (P1) 

 

Se não conhece o trabalho do monitor significa que não existe a conversa, a escuta 

entre ambos, os monitores e professores, na verdade, confirmamos o que apresentamos 

inicialmente, de acordo com a afirmação de Esquinsani: “[...] separação institucional entre 

professores que atuam no contraturno e o professor “titular” da classe”, assim como “[...] o 

planejamento das atividades para a mesma turma é feito de forma isolada” (2010, p. 79) 

Outra ponderação diz respeito à participação no trabalho educativo, de 

profissionais não docentes. Se essa prática pode, em algumas circunstâncias, ser 

interessante e desejável, ela aumenta as responsabilidades de planejamento, 

controle e avaliação, caso contrário pode-se transformar perigosamente o sistema de 

ensino em “terra de ninguém” (CAVALIERE, 2007, p. 1031) (grifo nosso). 

 

Portanto, a partir do que apontam os dados coletados nas entrevistas, esse “aumento 

de responsabilidade de planejamento, controle e avaliação” sobre as atividades desenvolvidas 

na escola para as oficinas do PME, não acontecem como deveria, cada um faz 

individualmente, e o diálogo acerca dessas atividades, seu direcionamento, sua integração 

com as atividades do turno regular não se cruzam, não há uma interseção e o PME pode se 

transformar perigosamente no sistema de ensino “terra de ninguém”, onde cada um toma seu 

caminho de acordo com seu interesse particular, “as minhas atividades”, “meu trabalho”. 

            Diante disto, fica claro que não há uma integração das atividades com o currículo 

regular e a proposta do PME, que só deverá fazer parte do Projeto Político Pedagógico – PPP, 

a partir de sua reformulação, que estava ocorrendo no período dessa pesquisa, havendo o 

primeiro encontro com o coletivo para a discussão, no dia 28 de novembro de 2014, instituído 

pela SEC como dia D do PPP.   
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Outro aspecto que identificamos na entrevista, referente ao currículo do PME que se 

efetiva na escola, foi o que afirmaram os entrevistados, quando questionado quais alterações 

que sofreu o currículo regular com a implantação do programa na escola: 

Como proposta, não está dentro da proposta curricular, nem está dentro 

do PPP da escola (P1). 

(silêncio) Não. Eu creio que não (D2). 

A princípio a proposta curricular da escola sofreu modificação esse ano 

devido o ciclo III que foi inserido.  [...] e inseri o projeto Mais Educação ... (D1 ). 

 

Nos inquieta saber que o programa será inserido no PPP, mas os professores e 

monitores afirmaram não terem conhecimento da proposta, porque eles deixaram explícito 

quando inqueridos “você conhece a proposta do PME?” : 

[...] tentar fazer um reforço nas dificuldades que ele tem no regular... 

(M1) 

Assim mais ou menos [...] o Mais Educação é um projeto, pra gente 

monitores é um trabalho social, que a gente recebe R$ 400,00 ...(M3). 

Conhecimento a fundo, eu não tenho...  (M6). 

Bom, o projeto é pra deixar os alunos em horário integral na escola(M8). 

Não tenho total conhecimento (M9). 

Sim, em 2010, quando foi apresentando um vídeo com a experiência de 

Minas Gerais (P2). 

Nada. Eu não conheço nada do Mais Educação (P3). 

 

Nenhum dos sujeitos entrevistados afirmou ter lido algum dos documentos que 

subsidiam o PME, a única professora a dizer que conhece, informa ter obtido tal 

conhecimento através de um vídeo apresentado em reunião, que relatava algumas 

experiências exitosas das oficinas do programa em alguns estados brasileiros há quatro anos.   

A articuladora do programa que assegura conhecer a proposta, afirma que a 

integralidade se dá apenas pela questão do tempo, não como uma concepção de educação 

integral, no entanto Gadotti salienta que “[...] educação integral é uma concepção geral da 

educação, que não se confunde com o horário integral, o tempo integral ou a jornada 

integral”. No entanto, o que mais tem ocorrido é exatamente isso, o tempo ampliado tem sido 

considerado requisito de educação integral. O que na verdade não está longe da realidade, 

pois, o que vem caracterizando a escola de tempo integral, tem se dado mais em função de um 

pseudotempo integral, porque mesmo o tempo não se configura integral, uma vez que, de 

acordo com a portaria que institui este programa, o aluno deve permanecer na escola, no 

mínimo de sete horas, os cinco dias da semana, perfazendo um total de 35 horas semanais, no 

entanto, nem isto tem se efetivado, já que a escola não oferece atividades na sexta-feira, e 

quando não há merenda ou botijão os alunos, tanto do regular quanto do programa, saem mais 

cedo.  
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O tempo para a realização das atividades não está sendo requisito de qualidade como 

preconiza a proposta da escola de tempo integral, uma vez que é “evidente que a maior 

quantidade de tempo não determina por si só” a melhoria da aprendizagem, mas é fato que a 

ampliação do tempo pode “propiciar práticas escolares qualitativamente diferentes” 

(CAVALIERE, 2007, p.1017).  

O tempo integral se interliga a questão do espaço onde as atividades materializam a 

proposta do PME. Portanto, no próximo capítulo nos debruçaremos sobre este requisito de 

efetivação do Programa Mais Educação. 

 

4.1.5 As práticas pedagógicas nas oficinas do Programa Mais Educação na 

Escola Tempo de Aprender 

 

No período de três meses que desenvolvemos a nossa pesquisa, dedicamos uma etapa 

para acompanhar as atividades que aconteciam nas oficinas. Acompanhávamos, desde a 

entrada dos alunos até a saída. Preferimos observar as oficinas nos dois turnos, para 

percebermos a conexão entre as atividades dos dois turnos. 

 Desse modo o nosso intuito é apresentar a concretização das atividades do PME na 

escola, portanto, traremos a ementa das oficinas para confrontar o que de fato, do prescrito, 

está sendo realizado no dia a dia do PME na Escola Tempo de Aprender. Faremos o relato dos 

fatos que se destacaram para que o leitor possa vislumbrar um quadro mais objetivo da 

realidade.   

               Por isso, para melhor compreensão decidimos apresentar as oficinas analisando a 

ementa que o Manual 2013 fundamenta e os dados que coletamos na escola. E para isso 

queremos esclarecer que a oficina de Orientação de Estudos e Leitura continua subdividida 

como Letramento e Matemática.  

               A oficina de Letramento possui a seguinte ementa: 

Orientação de Estudos e Leitura – Articulação entre o currículo 

estabelecido da escola e as atividades pedagógicas propostas pelo PME, 

contemplando as diferentes áreas do conhecimento e envolvendo todas as atividades 

disponíveis anteriormente (alfabetização, matemática, história, ciências, geografia e 

línguas estrangeiras), ensejando assim o permanente diálogo entre os professores da 

escola e os monitores do programa. (MANUAL, 2013, p.12) (grifo do manual) 

 

Analisando o que diz a ementa e confrontando os dados da observação e os dados das 

entrevistas, fica evidente que o prescrito não faz parte da realidade, uma vez que, a partir dos 

dados que apresentamos anteriormente eles apontam para uma total desarticulação da prática 

com a teoria.  A articulação indicada não ocorre, nem mesmo entre as oficinas da manhã com 
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o turno da tarde. Cada monitor segue por caminhos diferentes. Esta situação é evidenciada 

através do tipo de atividade desenvolvida pelos monitores nas turmas de mesma faixa etária. 

Na oficina de Matemática do turno da manhã o monitor desenvolveu atividades a 

partir de conteúdos que segundo ele eram os que estavam sendo dados pelos professores, nas 

várias disciplinas. As atividades desenvolvidas por este monitor M2, abordavam conteúdos de 

outras áreas. Os alunos participavam ativamente, ele elaborava jogos para trabalhar com os 

alunos. Era uma sala muito movimentada, as crianças pareciam gostar, pois estavam sempre 

dispostas a responder, a interagir com os colegas e com o monitor.  Tivemos acesso a algumas 

atividades elaboradas por ele, e percebemos o cuidado na elaboração e seleção dos conteúdos.  

Procuramos saber como ele selecionava aqueles conteúdos, se eram os professores que 

socializavam, mas a fonte dele eram os alunos, que diziam o que estavam estudando, 

mostravam os cadernos.   

No decorrer da observação das oficinas averiguamos que a oficina de Matemática do 

vespertino, poderíamos resumir dizendo, era “mais do mesmo”, tendo em vista, como ocorreu 

o seu desenvolvimento. A monitora M6 distribuiu folhas de ofício, régua, lápis com borracha 

e caneta e os alunos deveriam copiar a atividade que ela passou no quadro. E, isso ocorreu em 

todas as oficinas. Registramos a atividade: “1. Decomponha os números: 69537; 547;   29...  

2. Resolva as divisões: 247 ÷2; 989÷ 3; 27432÷ 9;    545÷ 5 .....”  A turma seguinte realizou  o 

mesmo exercício. 

Numa oportunidade questionei ao monitor M2 da oficina de Matemática do 

matutino, por que as atividades eram tão diferentes, não há uma interlocução, planejamento 

em conjunto? Ele afirmou que nunca aconteceu, mas ele sempre socializava as atividades com 

a outra monitora M6, através do e-mail. Pelo visto, no período que estivemos na escola ela 

não abriu os e-mails, ou não gostou das atividades. 

A mesma situação, identificamos entre as outras oficinas de letramento, apesar de 

não serem atividades tão mal elaboradas e mal planejadas, mas não deixou de ser “mais do 

mesmo”. 

A oficina de Tecnologias Educacionais que ocorre na sala de informática, mas não 

tem esta oficina no turno matutino, o monitor saiu e a escola não contratou outro. Essa oficina 

tem a seguinte ementa: 

Tecnologias Educacionais – Aplicação de tecnologias específicas 

visando à instrumentalização metodológica para ampliação das oportunidades de 

aprendizado dos estudantes participantes do Programa Mais Educação. Ressalta-se 

que as tecnologias educacionais devem ser direcionadas às diversas áreas do 

conhecimento. (MANUAL, 2013, p.14) (grifo do manual) 
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Essas tecnologias não seriam apenas o computador, nem deveriam ficar restrita à 

digitação, mas deveria estar a serviço das diversas áreas, em que o aluno poderia ter acesso a 

outros recursos como máquina fotográfica, gravar vídeos, organizar um jornal escolar, 

confeccionar panfletos, entre outros. Há recursos financeiros para comprar estes tipos de 

equipamentos.  No entanto, o que percebemos foi o uso exclusivo do computador, sem um 

objetivo claro, não havia um uso significativo, que os alunos pudessem sentir prazer em estar 

naquela oficina. Os computadores não tinham acesso a internet, somente seis estavam em 

funcionando e seis estavam quebrados.  

Diante dessa realidade descreveremos como ocorreu uma das muitas oficinas: a 

monitora distribuía folhas de papel ofício, lápis com borracha para um grupo e outro grupo 

ficava no computador. Os dois grupos fariam a atividade que ela copiou no quadro depois 

distribuiu um texto para que os alunos pudessem responder as seguintes questões: “1. O que é 

Hardwere? 2.Explique a evolução dos computadores eletrônicos? 3.O que é 

microprocessador? 4.Quais os periféricos de entrada? 5.Como se define microcomputador?” 

(M10).   

A oficina de teatro do matutino era desenvolvida pela monitora M4, que no período 

que estivemos na escola desenvolvia um projeto com a literatura infantil dos contos clássicos, 

que foram lidos por todos os alunos, num segundo momento cada turma escolheu um conto 

para dramatizar, podendo usar fantoches, ou confeccioná-los, fazer uma dança. 

Teatro – Promoção por meio dos jogos teatrais de processos de 

socialização e criatividade, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de 

comunicação pelo corpo, em processos de reconhecimentos em práticas coletivas. 

(MANUAL, 2013, p.17) (grifo do manual) 

 

Diante das atividades que a monitora M4 desenvolvia, ficou evidente que elas 

estavam de acordo com a ementa do programa. Vale ressaltar que a sala usada por esta 

monitora ficava no patamar da escada do subsolo, um porão, mas não a impediu de decorar a 

escada, de organizar o ambiente, deixando-o o mais prazeroso possível. 

Outro destaque importante é que a monitora do vespertino, no período que 

observamos, esteve ausente por uns dias, pois segundo a coordenadora do programa esta 

monitora estava confeccionando os vestuários para as apresentações de fim de ano.  No 

período que pudemos observá-la, a oficina ocorreu numa sala do subsolo e os alunos jogaram 

xadrez, durante todo o tempo que a turma ficou com ela. 

A oficina que era denominada na escola de Clube de leitura, só acontecia no turno 

matutino, e funcionava numa sala do segundo piso, escura e úmida, era na sala de vídeo, nada 

indicava que aquele espaço estivesse voltado para desenvolver a leitura, era um ambiente 
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meio fúnebre. A monitora reproduzia textos para serem lidos pelos alunos. A escola não 

dispunha de uma biblioteca, e os livros que ficavam na sala de leitura resumiam-se nos 

seguintes títulos: “Caminho da Paz”, “Os amigos de Jesus”, “Valores da família cristã”, “A 

droga da obediência”, “O tesouro do quilombo”, e vários dicionários de língua portuguesa, de 

diferentes editoras. É perceptível que o ambiente  não era um ambiente educativo. 

Leitura: Organização de Clubes de Leitura - Criação de grupo para 

prática de leitura em comum, partilhada, inclusive em voz alta e para várias pessoas 

ao mesmo tempo, compartilhando sentimentos, conhecimentos, interpretações e 

histórias de leitura. Construção de agenda para criação do grupo, difusão da ideia, 

escolha dos livros com atenção para a diversidade das temáticas, definição do nome 

do grupo, sessão de debate. (MANUAL, 2013, p.15-16) (grifo do manual) 

 

As oficinas de Esporte na Escola ocorriam no terraço. As atividades do matutino 

eram as mesmas do turno vespertino, baleado, bola ao cesto. A escola possui uma quadra 

poliesportiva descoberta num terreno externo, no período não estava sendo usada porque 

aguardava a conclusão de sua cobertura, cujas obras haviam sido interrompidas.  

Nas nossas observações os alunos demonstravam um entusiasmo mais no turno 

matutino, não sabemos se era por já conhecerem o monitor M3, ou o horário, o fato é, a 

oficina era a mais vibrante. 

Esporte na Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas – Ação 

pedagógica, por meio de uma proposta planejada, inclusiva, participativa, que 

possibilita o desenvolvimento de diversas modalidades, tais como: futebol, voleibol, 

basquetebol, handebol, futsal, jogos e brincadeiras, tendo o atletismo como base. As 

atividades devem valorizar o prazer e o lúdico, pressupostos do Esporte 

Educacional. (MANUAL, 2013, p. 19) (grifo do manual) 

 

Para a realização dessas modalidades de esportes indicadas na ementa a escola 

recebeu do Ministério dos Esportes, material para prática de cada esporte. O monitor M3 

relatou que sempre realiza torneio de futsal, basquete e handebol, no turno matutino. O 

vencedor das diversas modalidades do turno, disputa com o turno vespertino. O planejamento 

feito por ele para esses torneios é planejado em conjunto com a M7. 

Dessa forma, percebemos que há muitos desvios e desafios para a Escola Tempo de 

Aprender no desenvolvimento do Programa Mais Educação, entendimentos divergentes do 

que propõe o currículo da escola de tempo integral. Mas a escola pode reencontrar o caminho, 

pois, pequenos gestos podem fazer grande diferença na superação da mesmice que se 

estabeleceu na prática escolar e nos desvios do entendimento das atividades do PME. 
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5. O ESPAÇO ESCOLAR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: UM LUGAR DE 

CONTRADIÇÃO PARA A QUALIDADE DO ENSINO 

 

 

Neste capítulo analisaremos as questões relativas ao espaço escolar, considerando-se 

que na proposta do Programa Mais Educação, o espaço é apontado como elemento estratégico 

para o desenvolvimento das atividades de tempo integral.  

O termo espaço escolar no PME assume uma acepção de escola aberta, alargada, ou 

seja, ela está para além dos muros escolares, adotando as ruas, os vários espaços da 

comunidade como forma de ampliar as suas relações com a comunidade e a sociedade em 

geral. Essa acepção aproxima-se da definição apresentada por Escolano, quando argumenta 

que: “O espaço escolar não é apenas um “continente” em que se acha a educação 

institucional, isso é, um cenário planificado a partir de pressupostos exclusivamente formais 

no qual se situam os atores que intervêm no processo de ensino-aprendizagem para executar 

um repertório de ações” (1998, p. 28). Portanto, depreendemos que esta definição de espaço 

educacional ultrapassa as muralhas escolares.  

Nessa direção, nos pareceu que a proposta do PME está identificada com a proposta da 

política neoliberal, em que o pressuposto básico é a redução do papel do Estado por meio das 

parcerias com a iniciativa privada, incorporando a idéia de que os espaços comunitários ou 

privados ao se integrarem ao espaço escolar possibilitam melhorar a qualidade da educação. 

As discussões sobre a compreensão do alargamento do conceito de espaço escolar 

aponta que alguns itens numa escola são essenciais para o seu bom funcionamento. A  

infraestrutura dos prédios escolares destaca-se como estratégico para um processo de 

aprendizagem com qualidade. No entanto, ao longo da história do Brasil, este ponto foi 

sempre deficitário, especialmente na região Nordeste, sendo motivo de contínuas críticas e 

análises de professores, comunidade em geral e de pesquisadores do campo da História da 

Educação. 

As críticas e preocupações com a situação de falta de prédios escolares adequados 

começam a ecoar entre os governantes de forma muito lenta a partir de 1920. Para Escolano 

(1988), o esforço para criar uma política de edificações para escolas públicas teve início com 

o movimento reformista das décadas de 20 e 30 liderados por Fernando de Azevedo e (1927-

1930) e Anísio Teixeira (1931-1935), inicialmente para o Distrito Federal e depois para todo o 

País. Os reformadores tiveram a preocupação de expandir as escolas como estratégia para 

desenvolvimento social do país além de conferir à escola um lugar central no processo de 

intervenção na cidade e no meio social. 
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De qualquer modo, convém lembrar que a partir da Primeira República inicia-se uma 

preocupação com a construção de prédios escolares. Segundo Carvalho (2009), naquele 

período, a construção dos prédios escolares tinham padrões na planta, possuindo apenas 

fachadas distintas, essas construções foram erguidas em vários lugares de São Paulo. Com a 

construção de prédios escolares o ensino passou a ser ministrado em turmas e classes, horários 

rígidos, mobiliário dos estudantes fixo no chão e o professor no centro da sala. O modelo 

organizativo era importado das escolas europeias. Mas, todo o interesse governamental, por 

essas inovações era decorrente da ideia de que a instituição escolar protagonizava o progresso 

mediante o avanço do processo de urbanização e industrialização. 

Figura 7-Arquitetura de escola paulista na república do “café com leite” 

 
                                            Fonte: CARVALHO, 2009 
 

Nessa perspectiva, Nosella e Buffa (1996), ressalta que naquele período as escolas 

eram majestosas e priorizavam a escola primária obrigatória universal e gratuita, como 

recurso para a modernização do país, tendo a cidade de São Paulo como centro de 

prosperidade da cafeicultura, intensificada pelo processo de industrialização, já despontando 

como uma potência econômica nacional, por isso tornou-se indutora da organização e 

sistematização do ensino, começando a partir da construção de uma “extraordinária rede 

escolar”. Os autores confirmam a influência europeia, destacando que muitos desses prédios 

tinham um estilo inspirado na art-nouveau e neo-clássico. Essa inspiração não é neutra, se 

avaliarmos que, 

[...] arquitetura, enquanto expressão humana, nunca é arbitrária, casual e 

sim, uma linguagem orgânica aos valores e potencialidades de uma determinada 

sociedade. À primeira vista, é possível não se perceber o significado dos elementos 

da composição arquitetônica de um edifício, mas, na verdade, cada elemento, 

materializa concepções, opção, valores, preocupações humanas. (NOSELLA, 

BUFFA, 1996, p. 42) 

 

Para Azevedo, Bastos e Blower (2007), o estilo da arquitetura que fora edificado nos 

prédios escolares daquela época era intencionalmente para chamar a atenção, para serem 

vistos, “admirados, reverenciados, servindo de modelo para outros estabelecimentos, e de 

modelo de hábitos e atitudes para a população”, uma vez que os pobres precisavam formar 

https://germinai.files.wordpress.com/2011/09/clip_image008.jpg
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hábitos condizentes com a burguesia e se adaptar para o convívio social urbanizado, 

estabelecendo assim, a ideia de pertencimento e de inclusão dos indivíduos. 

Essa visão de educação começa a ganhar novos contornos a partir da década de 30, 

com alterações no cenário mundial e brasileiro, caracterizado por mudanças na política 

nacional. O campo educacional foi sendo marcado pela Pedagogia da Escola Nova, que se 

opunha a Pedagogia Tradicional, centrada na figura do professor e nos métodos e técnicas 

para ensinar, influenciados pelo Taylorismo e Fordismo. A Escola Nova começava a colocar o 

aluno como centro, e focava seus recursos no como aprender e, com isso, o espaço da escola 

precisava ser adequado para que esse aluno aprendesse. Diante desse contexto social, 

O Governo Federal assume categoricamente sua posição de integração, 

coordenação das atividades isoladas de cada Estado e a educação pública passa 

então a funcionar como um todo, ao nível nacional. É, então criado o Ministério da 

Educação - uma das mais importantes realizações implementadas nesse período, na 

área da educação. Na nova estruturação do ensino a imagem da “escola 

nacionalista” (AZEVEDO, BASTOS, BLOWER, 2007, p.8). 
 

O movimento que referendou a Pedagogia da Escola Nova foi o Manifesto dos 

Pioneiros pela Escola Nova, assinado por 26 interlocutores, representado por artistas e 

intelectuais, os quais defenderam uma escola democrática fundamentada na ação voltada para 

o aluno. Um dos protagonistas mais importantes desse movimento foi o educador Anísio 

Teixeira, participante ativo do Manifesto dos Pioneiros da Educação e representante das ideias 

da Pedagogia da Escola Nova, do pedagogo norte-americano John Dewey, defensor do 

pragmatismo.  

Anísio, ao ser nomeado Secretário de Educação do Rio de Janeiro (então Distrito 

Federal) entre 1931- 1935, empreendeu um Plano Diretor para edificar novas escolas com a 

finalidade de minimizar a escassez de prédios escolares. Nas palavras de Camara (2002) 

podemos considerar como características da construção dos espaços escolares elaborados 

pelas Reformas de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira,  

[...] uma forte articulação entre a necessidade de se intervir no espaço da 

cidade e da escola como parte do projeto de moralização, higienização e organização 

do espaço urbano que era entendido como sendo um espaço comum de concentração 

de diferentes tipos sociais e que, portanto, deveria ser objeto de constante 

investigação, intervenção e controle. 

As reformas de ensino estabeleceram formas de refletir e significar o 

espaço do público, numa clara intenção de se estabelecer a ruptura com o que 

consideravam ser os resquícios das velhas estruturas coloniais arraigadas na 

sociedade. Para este intento, a escola foi pensada como um ambiente de conforto, 

alegria e repouso próprios à conservação e ao desenvolvimento da saúde das 

crianças (CAMARA, 2002, p.2) 

 

As reflexões desenvolvidas por Camara (2002) tratam de estabelecer a distinção 

entre os dois projetos, segundo a autora na gestão de Fernando de Azevedo, “a escola aparece 
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como lugar da institucionalização de um padrão estético e cultural que se pretendia 

estabelecer como referencial de modernidade, de civilização e como traço da tradição 

brasileira”, estabelecendo uma arquitetura suntuosa a partir do estilo neo-colonial. 

Diferentemente, Anísio Teixeira defendia que os prédios escolares fossem eficientes e 

funcionais, demonstrando uma ruptura clara com as formas de construções escolares pensadas 

pelo seu antecessor na Diretoria Geral de Instrução Pública. Afirmou que: “Não desejamos 

palácios luxuosos, mas construções econômicas e nítidas que apóiem, com uma simples e 

forte base física, a obra educacional entrevista pelos que alimentam os ideais de uma 

reconstrução da própria vida pela escola” (TEIXEIRA, 1936, p. 205-206). 

Anísio Teixeira, ao ser nomeado Secretário da Educação do Rio de Janeiro em 1931 

conseguiu ampliar o sistema educacional e, em seu mandato, instituiu a integração da "Rede 

Municipal de Educação", do fundamental à universidade. De acordo com os estudos de 

Dórea (2013), Anísio propunha uma ampla rede de ensino para equalizar as dificuldades que 

abrangiam a economia, a localização, o terreno, o programa (educação e instrução) e o prédio 

(escola-parque e escola-classe) e ao sair da função de secretaria em 1935, o Rio de Janeiro, 

contava com 25 novos prédios seguindo os tipos aqui apresentados por Dórea: 

Essas edificações incluíam desde o tipo Mínimo, com 3 classes; o tipo 

Nuclear, com 12 classes (essencialmente destinado à instrução); o tipo Platoon, com 

12, 16 e 25 classes, que congregava as novas funções pedagógicas em uma mesma 

escola; e o tipo Playground, ou parque escolar, que deveria funcionar em conjunto 

com os outros tipos de escola, aliando aspectos da instrução à educação 

propriamente dita. (DÓREA, 2013, p.167) 
 

Portanto, a partir desse Plano: 

O repertório formal modernista adotado nessas edificações compactuava 

com a política educacional idealizada por Anísio Teixeira, a escola pública racional, 

modulada e com espaço otimizado, de baixo custo e de amplo atendimento à 

sociedade “urbano-industrial” emergente. Comportando combinações de sólidos 

geométricos de linhas puras, sem rebuscamentos e ornamentações, abandonam a 

simetria bi-lateral e introduzem os quebra-sóis como solução de sombreamento. [...] 

marcam a era do “maquinismo” na adoção de uma arquitetura massificada que 

pudesse resolver os problemas sociais decorrentes do processo de industrialização, 

dentre os quais, oferecer escolas e moradias populares (AZEVEDO, BASTOS, 

BLOWER, 2007, p.9). 

 

Segundo Dórea (2000), um exemplo prático do empreendimento de Anísio Teixeira 

está presente na edificação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador. O Centro 

caracterizou um novo modelo educacional e de espaço escolar, transformando-se em “obra 

máxima de seu idealizador”. Havia uma nítida preocupação na proposta de estabelecer a 

relação espaço e proposta pedagógica.  A escola-classe foi constituída por salas de aula, áreas 

cobertas, gabinetes médico e dentário, administração, jardins, hortas e áreas livres. Quanto a 

escola-parque, a sua edificação era formada por auditório para 560 pessoas, salas para dança, 
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música, teatro, artes, práticas socioeducativas e de esporte, com a finalidade de oferecer 

escola de tempo integral. Portanto, “uma escola que é marcadamente caracterizada por sua 

organização espacial e que se notabilizou pela adoção de uma proposta pedagógica inovadora, 

uma experiência pioneira de escola pública, de educação integral em meados deste século” 

(DÓREA, 2000, p.6). 

Figura 8– Linhas arquitetônicas do Centro Educacional Carneiro Ribeiro- Bahia 

 

Fonte: Site da SEC–BA (link Escola), 2015. 

 

A tendência modernista aboliu a divisão das escolas pelo sexo, escola de meninos e 

escola de meninas, dando origem a uma escola única. A sala de aula ganhou criteriosa 

atenção, tendo em vista a sua funcionalidade para a aprendizagem. Enfim, o espaço da escola 

constituiu-se como o lugar comum a ser socializado e a socializar as crianças e os professores, 

concebidos como estratégias reformadoras da instrução para reorganizar os espaços e criar 

novos sentidos para a escola, os seus programas e os currículos. 

Sabemos que as reformas de ensino e a preocupação com a expansão das escolas não 

estão descontextualizadas da realidade social, elas traduzem elementos do nosso contexto 

histórico e econômico que, por sua vez, se incorporam na arquitetura escolar, 

institucionalizando um padrão estético e cultural que se pretende estabelecer em cada época. 

Dentro desse entendimento, a arquitetura brasileira na década de 60 é marcada pela sua 

notoriedade internacional, destacando-se os arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Reidy, 

entre outros, que consolidavam preceitos modernos as suas edificações com forte identidade 

formal. Ou seja, havia a presença nos seus projetos de estruturas formais claras, com base na 

configuração dos seus elementos constituintes.  

Naquele período, foram construídos prédios escolares, com linhas marcantes e 

belíssimas, seguindo modelos arquitetônicos da época, obedecendo a um programa pré-

determinado, exibindo qualidades espaciais grandiosas, dividido em blocos que facilitava a 
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fluidez e oferecendo espaços mais abertos; permitia a movimentação mais livre, no entanto 

não obedeciam nenhuma política pedagógica (BUFFA e PINTO, 2002). 

 A década de 70 é marcada pela sistematização e padronização federal dos projetos 

para construção de escola, vinculados ao Programa de Expansão e Melhoria do Ensino – 

PREMEN órgão ligado ao MEC. Naquele período é aprovada a Lei de Diretrizes, Nº 5692/71, 

que implantava o ensino de oito anos, obrigatório e gratuito, divididos em primeiro grau e 

segundo grau.   As teorias pedagógicas empregadas no período eram ligadas aos métodos 

ativos, portanto “o programa arquitetônico deveria prever então, ambientes adequados para o 

desenvolvimento das novas atividades pedagógicas [...], viabilizando não só a administração 

de aulas do currículo obrigatório, mas também as aulas destinadas à qualificação para o 

trabalho” (AZEVEDO, BASTOS, BLOWER, 2007, p.10). 

Figura 9- Primeiro CIEP, inaugurado em 1985 

 
Fonte:MENDONÇA, 2008 

 

Azevedo, Bastos e Blower, (2007) ressaltam que a visão de educação integral 

disseminada por Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, ressurge na década de 80, com o 

projeto de Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro para a construção dos CIEP – Centros Integrados 

de Educação Pública. Um projeto que buscava assegurar o desenvolvimento das crianças e da 

comunidade local, favorecendo que as crianças fossem assistidas integralmente. A arquitetura 

dos CIEP foi um projeto de Oscar Niemeyer que dá aos prédios uma aparência grandiosa e 

linear (Figura 8). 

No governo Fernando Collor de Mello, foi instituído um projeto ambicioso de 

construção de escolas padronizadas para Brasil, em torno de cinco mil unidades, os Centros 

Integrados de Atendimento à Criança (CIAC) que seguiria o modelo de educação integral dos 

CIEP. Mas, com a sua saída forçada pelo do impeachment em 1992, o vice-presidente Itamar 

Franco construiu somente 500 unidades nas várias regiões do Brasil, denominados agora de 

https://germinai.files.wordpress.com/2011/09/clip_image028.jpg
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Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), seguindo os padrões arquitetônicos já definidos 

no projeto anterior. 

 Em São Paulo no ano de 2000 foram construídos os Centros Educacionais 

Unificados (CEUs), assemelhando-se ao CIEP. Os projetos estiveram sob a responsabilidade 

dos arquitetos Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, cuja inspiração nos 

parece que foram balizados no da escola-parque de Anísio Teixeira. Desse modo, Carvalho 

(2011) afirma que o planejamento de escola com a concepção de educação integral é ainda 

inspirado por este grande educador brasileiro. 

É importante salientar como as ideias de Anísio Teixeira frutificaram ao longo da 

história da educação, principalmente o destaque que ele traz como concepção de educação 

como direito, assegurando que a adequação do espaço é o ponto de partida para que esse 

direito à educação, se dê na integralidade e em horário integral. 

O Programa Mais Educação traz uma nova perspectiva do conceito de espaço dentro 

da proposta de escola de tempo integral, constituindo a ideia de território e comunidades de 

aprendizagem, conforme orientações presentes nos documentos norteadores do 

MEC/SECAD/(BRASIL, 2009,2010). Essa proposição aparece em oposição ao modelo 

tradicional de organização de espaços em que se promove a disciplinalização dos corpos, dos 

movimentos. Este ponto de vista é pautado nos estudos do filósofo francês Michel Foucault, 

quando compara os espaços das escolas com os espaços dos quartéis, das prisões, dos 

manicômios e das fábricas, de um ambiente voltado para acomodação, para o controle. Nessa 

direção, a escola é um espaço que imprime vigilância, hierarquia de funções, perpetuando a 

ordenação em fileiras, imprimindo valores de obediência.  

Com base nesse pressuposto, o Programa Mais Educação propõe um novo conceito 

de espaço, contrariando o modelo tradicional, fazendo questionamentos sobre o arranjo do 

mobiliário, dos objetos escolares, do controle dos corpos, do espaço e do tempo. De igual 

forma, fazem as seguintes indagações: “Será que, ao invés de ser um continente de poder, a 

escola não deveria ser um continente educativo? Saberíamos educar de outra forma que não 

essa do controle? Difícil imaginar outras formas? Outros modos? (BRASIL, 2009, p.25)”. 

Nesse ponto, fica claro que o PME traz como propósito a reinvenção do espaço 

escolar, sugere a sua ampliação para além dos muros da escola dando a ideia de que todo 

espaço pode possibilitar e estimular o desenvolvimento e experiências de vida e convivência, 

constituindo-se em espaços educativos. Por consequência “os espaços são os lugares 

disponíveis e potencializadores da aprendizagem [...]. Locais que são ocupados pelos sujeitos, 

produzindo uma ambiência educativa.” (BRASIL, 2009, p.21) (Grifo do texto original). 
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O documento apresentado para subsidiar a metodologia de constituição do espaço 

escolar no PME é baseado na publicação da cartilha da Associação Cidade Escola Aprendiz, 

intitulada Bairro-Escola passo a passo, e nas publicações: Programa Mais Educação: gestão 

intersetorial no território (BRASIL, 2009) e os Territórios Educativos para Educação Integral, 

Séries Cadernos Pedagógicos (BRASIL, 2010).  

Como se percebe, o PME tem a visão de uma educação comunitária, segue as bases 

do pragmatismo de John Dewey, em que a escola não deve preparar o aluno para vida, mas a 

escola deve ser parte da própria vida do aluno. Portanto, a concepção de educação 

comunitária traz a vida em comunidade para dentro da escola ou a escola para a comunidade, 

seguindo o princípio que “é preciso toda uma aldeia para educar uma criança” (PROVÉRBIO 

AFRICANO). Tal é o caso da proposta educacional expressa no Manifesto dos Pioneiros por 

Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, em que a questão do espaço era fundamental para a 

concepção de educação integral em horário integral, preocupando-se com a qualidade e as 

condições dos prédios escolares: “Eles a compreendiam de maneira articulada com a 

qualidade da educação e com uma visão ampliada de currículo, considerando, também, a 

recreação, a educação física, a saúde, as artes e as ciências experimentais.” (BRASIL, 2010, 

p.27) 

 

5.1 ESPAÇO ESCOLAR:  NOVAS CONFIGURAÇÕES  

Estudos recentes apontam o interesse dos pesquisadores sobre a temática do espaço 

escolar. Eles destacam que, ao longo do tempo, a noção de espaço foi sendo reconstruída, 

deixando de ser compreendida somente como dimensão de espaço geográfico para ser 

compreendida, também como espaço social. Desse modo, podemos afirmar que o espaço não 

é neutro, é formado por interesses manifestos e ocultos que podem afetar a vida dos sujeitos, 

gerando inclusão e exclusão. Milton Santos (1997) o define como “um sistema de objetos e 

um sistema de ações” e Gonçalves (1999), por sua vez, declara que o espaço escolar é um 

elemento significativo do currículo que proporciona “possibilidades de interação entre a 

forma (arquitetura) e a função (pedagógica)”. Nessa direção, o ambiente físico da escola é 

considerado um espaço de aprendizagem importante. Mas, historicamente, tem sido relegado 

a segundo plano,como apontam as pesquisas de Cerqueira e Sawyer (2007) e as de Soares 

Neto, et al.(2013). 

A pesquisa de Soares Neto, et al.(2013),  a partir do Censo Escolar de 2011, verificou 

que de 194.932 escolas, 44,5% possuem  o tipo  de infraestrutura elementar, ou seja, escolas 

com água, esgoto, sanitários, energia e cozinha e estão localizadas nas comunidades mais 
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pobres. E as demais escolas reúnem um percentual de 55,5%, distribuídas entre os demais 

tipos, conforme apresentamos na Tabela 7: 

 

Conforme a tabela acima, a realidade das escolas é díspare. Segundo a pesquisa, as 

escolas com infraestrutura mais precária estão localizadas em municípios do interior com 

poucos habitantes, ocorrendo em maior número no Norte e Nordeste, sendo a Bahia, 

Maranhão e Pará os estados que se destacam com o maior número de escolas de pequeno 

porte, que comportam 200 alunos em até 10 salas. Outro dado importante apontado pela Prova 

Brasil, cujo resultado é inferior nas escolas de pequeno porte, num total de 157.381 escolas. 

Outro indicador é o número de alunos beneficiários da Bolsa Família, há uma concentração de 

14.513.407, nessas escolas de pequeno porte. 

Esses dados, são ratificados por recentes estudos realizados pela Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação, produzido a partir de 2005
12

, o cálculo Custo Aluno Qualidade 

inicial – CAQi envolvendo todos os níveis da educação básica e buscam responder a questão: 

que qualidade almejamos para a educação brasileira? Os pesquisadores enfatizam que o 

                                                 
12

As tabelas de cálculo foram publicadas a partir de 2005, estão disponíveisno site da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação e são atualizadas periodicamente -www.campanhaeducacao.org.br 

Tabela 7: Descrição dos níveis e percentual de escolas por intervalo de proficiência da 

escala de infraestrutura escolar 
Nível Percentual 

de escolas 

Descrição dos níveis de infraestrutura 

1 - Infraestrutura elementar 44,5 Infraestrutura escolar elementar: estão neste nível escolas que 

possuem somente aspectos de infraestrutura elementares para o 

funcionamento de uma escola, tais como água, sanitário, 

energia, esgoto e cozinha. 

2 - Infraestrutura básica 40,0 Infraestrutura escolar básica: além dos itens presentes no nível 

anterior, neste nível as escolas já possuem uma infraestrutura 

básica, típica de unidades escolares. Em geral, elas possuem: 

sala de diretoria e equipamentos como TV, DVD, computadores 

e impressora. 

3 - Infraestrutura adequada 14,9 Infraestrutura escolar adequada: além dos  itens 

presentes nos níveis anteriores, as escolas deste nível, em geral, 

possuem uma infraestrutura mais completa, o que permite um 

ambiente mais propício para o ensino e aprendizagem. Essas 

escolas possuem, por exemplo, espaços como sala de 

professores, biblioteca, laboratório de informática e sanitário 

para educação infantil. Há também espaços que permitem o 

convívio social e o desenvolvimento motor, tais como quadra 

esportiva e parque infantil. Além disso, são escolas que 

possuem equipamentos complementares, como copiadora e 

acesso a internet. 

4 - Infraestrutura avançada 0,6 Infraestrutura escolar avançada: as escolas neste nível, além dos 

itens presentes nos níveis anteriores, possuem uma 

infraestrutura escolar mais robusta e mais próxima do ideal, 

com a presença de laboratório de ciências e dependências 

adequadas para atender a estudantes com necessidades 

especiais. 

Fonte: Soares Neto, Jesus, Karino & Andrade (2013). Uma Escala para Medir a Infraestrutura Escolar. Estudos em 

Avaliação Educacional, 54(24), 78-99. 
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ambiente físico escolar é por essência um local de desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem e nem sempre está adequado a essa finalidade, principalmente nas comunidades 

mais pobres ou comunidades rurais, indígenas e quilombolas. 

Ainda nos estudos dos pesquisadores, eles analisam e propõem os insumos (recursos 

humanos e materiais) necessários para uma educação de qualidade e argumentam que a 

proposta passa pela valorização dos profissionais de educação e adequação e construção de 

escola; requisitos indispensáveis para o bom funcionamento de uma escola, conforme 

descrição abaixo: 

TABELA 8 - Estrutura do prédio de uma escola de ensino fundamental (anos 

iniciais) 

Descrição do prédio Quantidade M² 

Sala de aula  10 35 

Sala de direção/equipe  2 20 

Sala de professores  1 25 

Sala de leitura/biblioteca  1 60 

Refeitório/auditório  1 50 

Cozinha/despensa  1 50 

Quadra coberta  1 400 

Laboratório de informática  1 35 

Laboratório de ciências  1 35 

Parque infantil  1 20 

Banheiro de funcionários/professores  2 8 

Banheiro  4 20 

Sala de depósito  3 15 

Sala de tevê/DVD  1 35 

Sala de fotocópia  1 15 

Espaço de circulação   214 

Total (m²)  1.470 

Total (R$) 1.475.807 

Fonte: A partir da Tabela 313 do CAQi, 2011, p.38 

 

Destacamos acima o arquétipo de uma escola com 10 salas, classificada como de 

pequeno porte, tendo 1.470 m², com a capacidade de receber 24 alunos por sala, cujo valor 

importa R$ 1.475.807,00. Portanto, uma escola de qualidade para ser adequada às 

necessidades dos alunos, professores/funcionários, demanda um custo muito elevado, 

impactando em recursos financeiros, sendo necessário uma política entre os entes federados, 

principalmente entre estados e municípios para gerar capacidades operativas nos níveis 

regional e local, com atenção especial às pequenas localidades com  finalidade de construir 

um  padrão  mínimo  de qualidade defendido pelos educadores.  

Para Kowaltowski, 

A discussão sobre arquitetura escolar exige reflexões sobre a história e a 

evolução de sua linguagem formal e das avaliações do ambiente, que incluem o 

conforto dos aspectos térmico, acústico, de iluminação e funcionalidade, sem deixar 

de lado as questões educacionais e culturais da sociedade. A arquitetura nunca está 

                                                 
13 A Tabela 3(p.38) do CAQi é de 2011, mas foi atualizada a partir  do PIB de 2010 
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desprovida de símbolos e reflexos do seu contexto cultural e deve existir como 

resposta à proposta pedagógica que a escola pretende adotar.(...) 

Isso significa que o arquiteto, ao definir os espaços e usos da instituição 

escolar, pode influenciar a definição do conceito de ensino na escola. Por essa razão, 

cabe ao arquiteto o conhecimento dos aspectos pedagógicos, uma vez que eles 

refletem o tipo de atividade que as escolas vão desenvolver e, consequentemente, 

são elementos essências à definição do programa de necessidades de cada edificação 

escolar. (KOWALTOWSKI, 2011, p.11) 

 

Nas palavras de Ribeiro, até pouco tempo, edificavam escolas que não estavam 

condizentes com os critérios pedagógicos. Elas eram construídas, ao bel prazer de seu 

idealizador, e do arquiteto, que pouco sabe da proposta pedagógica que ali se materializava, 

tornando o espaço escolar construído como um espaço “deseducativo” (RIBEIRO, 2004). 

Na atualidade existem normas estabelecidas para a construção de escolas pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
14

 através da Coordenação Geral de 

Infraestrutura Educacional – CGEST, e de acordo com estas normas devem ser respeitados os 

critérios de acessibilidade, iluminação e ventilação, oferecendo subsídios aos profissionais 

para elaboração de projetos de edificações escolares. As recentes construções de escolas 

creches têm seguido um padrão definido pela política para infância, o Proinfância. A despeito 

das escolas de Ensino Fundamental estas não foram contempladas com uma política de 

construção para esse nível.  

Portanto, os estudos e as pesquisas apontam que os aspectos arquitetônicos são 

elementos importantes para uma educação de qualidade. No entanto, parcelas significativas 

das escolas brasileiras estão fora dessa realidade. Em outras palavras, não apresentam normas 

de conforto, qualidade e acessibilidade, apresentando-se como um espaço de exclusão, tanto 

para as pessoas “normais”, quanto para as pessoas com deficiência. Percebe-se, assim que, 

exclusão não se dá apenas pelos processos pedagógicos, ela se efetiva também pelo seu 

aspecto arquitetônico. 

Diante dessa constatação, depreendemos que o Programa Mais Educação, é uma 

proposta que demanda muitos custos e recursos para manter o aluno em jornada ampliada de 

tempo integral. Fazendo-se necessário dobrar o investimento no campo da infraestrutura 

material e humana das escolas para que possam assegurar o que propõe a Constituição/1988 e 

a LDB/9394/96, uma educação de qualidade como direito de todos e dever do Estado. 

Assim, na direção do que o PME concebe como nova cultura de espaço e práticas 

pedagógicas diferenciadas, envolvendo múltiplos espaços e atores distintos que 

“disponibilizam a sua expertise e força de trabalho”, é possível que esta seja uma saída 

                                                 
14

BRASIL, Instrução e procedimentos para: elaboração de projetos de implantação para construção de 

escola que utilizam os projetos-padrão do FNDE - Cartilha Técnica: Brasília, 2009 
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artificial para a solução do problema da qualidade da educação básica e melhoria dos 

resultados dos índices do IDEB. Para analisar alguns aspectos aqui apontados, vamos 

considerar o caso da Escola Tempo de Aprender, localizada no município de Itabuna-Bahia. 

 

5.2 ESCOLA TEMPO DE APRENDER DE ITABUNA-BA: O ESPAÇO REAL DO 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

Nessa seção nossa intenção é descrever o espaço da Escola Tempo de Aprender de 

Itabuna-BA, local onde se desenvolve a escola de tempo integral, segundo o currículo do 

Programa Mais Educação. Para isso analisando as informações a partir dos dados levantados 

com as entrevistas dos variados atores e das observações feitas durante o período de três 

meses. O Programa Mais Educação está destinado aos alunos com indicativo de baixa 

aprendizagem e vulnerabilidade social. A matrícula geral da escola é de 399 alunos e destes 

167 alunos estão participando do PME, com cinco turmas em cada turno, sendo no matutino 

97 e no vespertino 70 alunos. 

A Escola Tempo de Aprender tem um prédio de 1.838m². A sua edificação foi 

realizada num terreno com topografia de declive bastante acentuado, cuja construção é 

composta de três pisos. No primeiro, que está no nível da rua, temos o terraço (Figura 10), 

onde fica a cozinha, duas salinhas fechadas e dois banheiros (sem uso). O segundo e terceiro 

pisos ficam abaixo do nível da rua; é onde estão localizadas as demais dependências da 

escola. O acesso à rua é feito por uma rampa externa para os dois pisos. A rampa para o 

segundo piso foi feita junto com a construção, no entanto, a rampa para o ultimo piso só foi 

construída no ano de 2011. 

                Figura 10 – Terraço da Escola Tempo de Aprender- Itabuna-Ba 

 
Fonte: Arquivo particular da autora 
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A escola pertence à rede municipal e foi edificada no ano de 2005-2006, sendo 

caracterizada como escola de médio porte, por ter mais de 10 salas, assim distribuídas: 12 

salas de aulas, um laboratório de informática, uma sala de leitura, uma sala de vídeo, sala de 

direção, sala de professores e coordenação, secretaria, sala de recursos multifuncionais, 

quadra descoberta, terraço (área de recreação- Figura 10).  

Passaremos a descrever e analisar os itens considerados essenciais, segundo o 

macrocampo que o PME sugere e, que por sua vez, foram escolhidos para serem 

desenvolvidos nessa escola. Das salas de aula observadas ou espaço em que estavam sendo 

realizadas as oficinas verificamos a acomodação, que passaremos a descrever abaixo. 

 

a) As salas de aulas – Cabe, portanto, destacar que, todas as salas de aulas são amplas e 

têm uma metragem 45,99m² (6,30 x 7,30), medida recomendada pelo CAQi, para o 

Ensino Fundamental, anos iniciais, e deu base para o Parecer Nº8/2010, do Conselho 

Nacional de Educação, que aguarda homologação pelo MEC. 

 

           Figura 11- Sala de Leitura da Escola Tempo de Aprender- Itabuna-Ba 

  
Fonte: Arquivo particular da autora 
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           Figura 12 – Espaço da Oficina de Tecnologia Educacional 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Arquivo particular da autora 
 

                           

 

                              Figura13- Laboratório de Informática 

 
                               Fonte: Arquivo particular da autora 

 

 

Durante o período de nossa observação, as oficinas de esporte e lazer foram 

realizadas no terraço em razão da reforma, para a cobertura da quadra, localizada na parte 

externa da escola, conforme figura abaixo. 

 

                              Figura 14 -Quadra com a reforma parada (cobertura) 

 
                                             Fonte: Arquivo particular da autora 

Alunos Usando 

computadores 

Computadores com 

defeito 

Ar condicionado 

sprint sem tomada 

Computadores com 

defeito (06) 

Alunos usando papel 
ofício para fazer a 

atividade 
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Figura 15 - Oficina de Teatro matutino- espaço improvisado na escada (porão) 

 
Fonte: Arquivo particular da autora 
 

Apresentamos aqui o espaço destinado a oficina de teatro. Ele está localizado no 

subsolo, num pequenino porão (Figura 16) sem oferecer nenhuma condição de trabalho. No 

período da nossa observação, a monitora ensaiava com as crianças a peça A Bela Adormecida 

e, para tal, recorria ao único espaço disponível, a área de circulação interna da escola. Não é 

difícil de refletir que a todo o momento a atividade era interrompida em consequência da 

passagem de professores e alunos que se deslocavam para outros espaços. 

 

b) Dos sanitários – Os sanitários estão distribuídos nos diferentes andares, destinados 

separadamente para o sexo masculino e feminino, num total de 06 (com os sanitários 

do terraço que estão desativados) (Figuras 17 ). Todos os banheiros têm chuveiro, (ou 

deveriam ter) e um sanitário para cadeirante. Vale destacar, contudo, que esses 

espaços se encontram sem condições de uso, porque estão quebrados e bastante 

danificados. 

                         

Figura 16-Banheiros (dos  pisos II e III nas mesmas condições) 

 
                        Fonte: Arquivo particular da autora 
  

Sanitário para cadeirante Banheiro para banho Pias sem torneiras  
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c) Cozinha e refeitório-a cozinha fica no terraço e tem dois fogões industriais, uma 

geladeira, um liquidificador industrial, um frezer, que fica em uma dependência à 

parte, próximo à cozinha. 

 

Figura 17 –Cozinha e mesas do refeitório, no terraço em frente a cozinha 

 
                                  Fonte: Arquivo particular da autora 
 

Os 167 alunos que frequentam o PME, fazem refeições a partir das 11h30min na 

escola. O cardápio é preparado por nutricionista da SME, que segue as orientações 

nutricionais do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O almoço é distribuído 

no terraço onde existem somente oito mesas de refeitório, que cabe de modo apertado oito 

alunos em cada mesa; os demais ficam em pé; encostados nas paredes ou sentam no chão ou 

em cadeiras velhas espalhadas pelo terraço. Após as refeições vão para suas casas e depois 

retornam para as atividades do turno seguinte; em razão da falta de espaço adequado para o 

descanso e de funcionários para acompanhar a estada dos alunos na troca do turno. 

Ao analisarmos a arquitetura do prédio escolar notamos os variados problemas que 

estão presentes na sua infraestrutura básica, a exemplo de infiltração nas paredes (Figura19), 

salas alocadas na parte subterrânea; a falta de iluminação e ventilação, sanitários danificados e 

carteiras quebradas dentre outros. De igual forma, existem as barreiras de acessibilidade, pois, 

os cadeirantes só têm acesso a alguns espaços pelo lado externo, pois no interior do prédio 

não existe nenhuma rampa de acessibilidade, isso denota o que assegura Gonçalves (1999): 

“O prédio escolar reflete a concepção de que os portadores de necessidades especiais 

deveriam estar em escolas especiais” (p.48). 
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Figura 18 – Paredes com infiltração 

 

Fonte: Arquivo particular da autora 

 
 

 

 
 

Percebemos, portanto, que a arquitetura do prédio em estudo não apresenta as 

condições necessárias para a materialidade de um programa que anuncia a permanência das 

crianças na escola em tempo integral. Ele chega a ser um elemento “deseducador”, conforme 

afirma Ribeiro (2004). 

Dentro desse raciocínio, concordamos com os autores Azevedo, Bastos e Blower 

(2007), ao ressaltarem que os prédios do século XIX, “a composição e plástica arquitetônica 

têm uma concepção empobrecida, com formas e organização espacial que não estimulam a 

descoberta, a criatividade e a percepção, podendo comprometer, por consequência, o 

desenvolvimento da criança e a eficácia do processo educativo” (p.6). Não obstante, em pleno 

século XXI ainda encontramos escolas com estrutura tão precária.  

É visível a precariedade do espaço escolar em que foi implantado o PME, 

pressupomos que não houve um planejamento para que o programa se desenvolvesse segundo 

as orientações da sua proposta curricular. Isso é possível de ser avaliado, quando constatamos 

que não existem espaços para a realização das oficinas que integralizam o currículo escolar. 

Os monitores, profissionais contratados temporariamente, desenvolvem suas atividades 

pedagógicas de forma itinerante. Em outras palavras, os monitores só poderão utilizar os 

espaços da escola se os professores efetivos não necessitarem da sala.  

Vale ressaltar, que a única sala com espaço definido é a sala de Tecnologias 

Educacionais (informática), organizada com doze computadores, sendo que seis deles estão 

com problema (Figuras 13 e 14) e, no período das nossas observações a internet não estava 

funcionando. Ademais, a oficina de Tecnologias Educacionais só funcionava à tarde, tendo 

em vista que, o monitor do turno matutino desligou-se em razão da falta de pagamento.  
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Diante das constatações visíveis da precariedade do espaço escolar e na tentativa de 

ter maior clareza sobre o ambiente espacial da escola destinado ao funcionamento do PME, 

entrevistamos 05 monitores, 01 gestor e 01 professor que ao serem inquiridos se “o espaço da 

escola estava adequado à atividade que desenvolve no PME, houve unanimidade dos 07 

depoentes de que o espaço escolar era inadequado. Para ilustrar destacamos algumas 

declarações: 

[...] a nossa escola não tem muito espaço, né? É o problema maior aqui do 

Programa Mais Educação na escola é a falta de lugar, lugar adequado... Então a 

gente está precisando mesmo de um lugar melhor [...] (M4). 

 Bom o espaço... a escola tem muitas necessidade. Tem dias que a gente 

não tem onde ficar e isso dificulta muito a aprendizagem [...] (M8) 

Na verdade a gente só teve alguma dificuldade de espaço [...] (D1) 

[...] para o Mais Educação contribuir positivamente teria que ter 

adequação dos espaços e das oficinas corretamente com as necessidades [...](P2). 

 

Com estas reflexões constatamos que o espaço escolar é um item que carece de 

atenção especial porque ele é um dos importantes elementos constitutivos do currículo 

escolar. Os monitores, professora e diretora declararam que sentem, no dia a dia, o quanto a 

falta de espaços adequados ao desenvolvimento das atividades prejudicam a aprendizagem 

dos alunos que frequentam o Programa Mais Educação. 

Nessa direção, concordamos com Gonçalves (1999), quando afirma que: quanto mais 

longe dos centros urbanos, as arquiteturas dos prédios escolares são mais pobres (p.48). Por 

sua vez, Anísio Teixeira, desde 1932, vem chamando a atenção da sociedade em geral para a 

necessidade de investir em educação e fazer escolas com construções decentes, porque, só 

assim se permitirá a equidade. E continua afirmando que, não se pode construir escola 

racionalizando na sua infraestrutura, quer seja uma escola no centro, na periferia ou no 

campo. 

Outro aspecto em destaque é a questão do uso dos espaços comunitários disponíveis 

ao redor da escola, para suprir as carências que, por ventura, a escola apresente e decorra em 

prejuízos ao desenvolvimento das atividades do PME. Nesses casos, os gestores devem 

recorrer aos múltiplos espaços que a comunidade possui com a finalidade de estabelecer 

parcerias.  Cabe destacar, no entanto, que em geral, nas pequenas cidades, bairros ou no 

campo, a escola é o centro das atividades comunitárias. Muitas vezes, o único espaço aberto 

onde ocorrem os eventos culturais e religiosos daquela localidade. Sendo assim, ressaltamos 

que a Escola Tempo de Aprender, no bairro em que se situa, é o único espaço usado pelos 

moradores para realização de atividades de projetos comunitários de lazer, de cultura e 

eventos religiosos. Isso é o que nos revela os dados levantados sobre o uso dos espaços que a 

comunidade em estudo dispõe. 
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Assim, diante da realidade evidenciada na Escola Tempo de Aprender, através da 

nossa pesquisa, fica a constatação de que as orientações prescritas nos documentos do PNE 

não têm condições de serem desenvolvidas com eficácia, mediante os variados fatores que 

interferem, especialmente, a inadequação dos espaços. Chamamos a atenção para esta 

realidade, salientando que ela não deve ser muito diferente em outras escolas do município de 

Itabuna-BA, bem como em outros do Norte e Nordeste do Brasil, como apontam diversas 

pesquisas sobre o assunto. Por outro lado, identificamos que existe o reconhecimento por 

parte dos executores do programa de escola de tempo integral e dos alunos que a frequentam, 

da sua importância, sinalizando que a proposta oferece maiores oportunidade de 

aprendizagens. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos este trabalho fazendo um breve relato da nossa história de vida, cujo 

contexto socioeconômico e geográfico, tem estreita relação com a realidade de muitas 

crianças da atualidade, no entanto, podemos distinguir sutis diferenças entre o passado e o 

presente. As maiores diferenças aparecem na legislação, mas infelizmente, na esfera 

sociogeográfica, não avançaram na mesma proporção que as leis. 

No passado o acesso à escola pública era um problema muito sério, no nosso caso, só 

conseguimos nos matricular na recém-construída e única escola pública do bairro , quando já 

estávamos com 12 anos e meio, e só fomos matriculada porque uma funcionária da escola 

interferiu junto à diretora. Era um período em que o clientelismo, a tutela e troca de benefícios 

se estendia de alto a baixo, em todas as esferas públicas. 

As mudanças no sistema político, advindas da ruptura dos governos militares e a 

construção de um país democrático estabeleceu o protagonismo legal, que instituiu larga 

mudança no âmbito dos direitos sociais, especialmente a partir da Constituição Federal de 

1988, que institui a educação como um dos primeiros e principais direitos sociais. A partir 

daí, a educação passa ser um direito de todos. É inegável o avanço que foi alcançado neste 

aspecto à sociedade brasileira, tendo em vista que, desde a década de 30, Anísio Teixeira, já 

defendia que educação era um direito e não um privilégio de poucos. 

O educador Anísio Teixeira acreditava e lutava por uma educação pública de 

qualidade, e defendia que a boa educação demanda altos custos, e não deve discriminar se a 

escola é para ricos ou pobres, mas uma escola com pessoas com boa formação, espaço 

adequado para uma escola de tempo integral integrada. 

Nesta etapa de vida, pudemos nos debruçar, um pouco mais, sobre a vida e a obra 

desse educador baiano que levou muito a sério a política pública para a educação, defendendo 

uma escola de qualidade, desde a arquitetura até a formação dos profissionais que nela devem 

atuar.  

A oportunidade de conhecer suas ideias veio através do nosso contato com o PME 

em 2010, quando fui informada que iria coordenar o programa na Escola Tempo de Aprender. 

Então, procuramos estudar sobre a proposta e em vários trechos seu nome era citado, a 

experiência do Centro Carneiro Ribeiro em Salvador.  

Depois de ler sobre a sua história e este centro, começamos a pensar: onde estão as 

semelhanças e as diferenças da proposta do PME com a escola de tempo integral idealizada 
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por Anísio Teixeira? A primeira diferença que detectamos nas leituras realizadas, se 

estabeleceram a partir da concepção de espaço escolar que o PME instituía neste modelo de 

escola de tempo integral. Como a escola poderia gerir os espaços para realizar as atividades 

do PME, materializando o currículo proposto pelo programa?  

Nossa percepção sobre o espaço real da Escola Tempo de Aprender, configurado 

numa área bastante carente e de alto índice de violência, apontou para o distanciamento da 

prescrição de espaço presente na proposta, pois a comunidade tem a escola como centro 

comunitário.  Outra diferença, a nosso ver, se dá em relação ao foco que o programa 

estabelece na proteção das crianças em risco social ou em vulnerabilidade. 

Não discordamos da necessidade de proteger as nossas crianças, é louvável tal 

política pública, e sabemos da importância, pois acreditamos que se no passado, o governo 

empreendesse uma ação como esta de proteção à infância, provavelmente teríamos uma 

sociedade diferente hoje. No entanto, precisamos estar atentos à essência da escola, sua 

principal função, a aprendizagem. Manter a criança na escola, como medida de proteção, não 

fará dela um cidadão crítico se não houver a garantia da aprendizagem.  

Portanto, conhecer o PME provocou um grande interesse, exatamente, porque a 

nossa história de vida se cruza com a problemática que este programa se propõe enfrentar nas 

localidades de alta vulnerabilidade das crianças, e grande concentração de pessoas carentes, 

dependentes de subempregos, e na atualidade, da política de renda mínima do governo 

federal.  

Nosso desejo em ver o programa dando certo e cumprindo o duplo papel de proteger 

e ensinar, fez com que tivéssemos esperança, mas a execução não foi tão intimista quanto o 

que estava no papel. No entanto, procuramos entender o que realmente acontece no espaço 

escolar na efetivação da escola de tempo integral. 

Apesar do governo federal financiar os recursos desse programa, boa parte fica sob a 

responsabilidade do gestor municipal, que pode interessar-se, mas não dispor dos recursos 

para a complementação necessária. É essa realidade que vivencia o município de Itabuna, o 

gestor poderia demonstrar boa vontade, mas os recursos não se multiplicariam na mesma 

proporção que seu interesse. 

A Escola Tempo de Aprender e outras escolas da rede municipal, perderam o 

professor comunitário do programa, pois a SME cortou o AC (20% do salário) do professor 

que estivesse fora da sala de aula, para conter recursos.  

Sabemos que o papel do articulador ou coordenador na viabilização do programa na 

escola é muito importante, no entanto, pela ótica da pesquisa os dados apontaram que neste 
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caso a presença desse articulador tem sido um gasto e não um investimento. Esse articulador 

não estabeleceu o diálogo necessário para integrar o trabalho pedagógico entre o currículo 

regular e o programa, nem mesmo entre os monitores.  A realidade do PME na Escola Tempo 

de Aprender, sinaliza esta proposta como “mais um programa”, que está de passagem e logo 

vai acabar. 

Esse programa deveria dar conta das necessidades dessas crianças e adolescentes 

proporcionando uma aprendizagem diversificada, num espaço prazeroso, todavia, não há 

prazer em estar numa escola que tem seu teto no terraço faltando telha, vazamento nas salas 

de aula, salas mal iluminadas, abafadas e às vezes úmidas. A fachada da escola deveria ser um 

atrativo para você querer conhecer seu interior, no entanto a primeira impressão é que é uma 

escola abandonada.  

Diante disso, fica evidente que as condições do espaço físico, realmente tem sido um 

problema para várias escolas no Brasil, como apontaram as pesquisas que aqui apresentamos 

sobre infraestrutura apontaram. Apesar dessa escola ter sido inaugurada no ano de 2006, sua 

arquitetura representa a concepção de educação de um governo que acreditava que a escola no 

bairro carente deve ser escola pobre para pobre.  

Essa concepção de arquitetura não se limitou apenas ao mentor da construção desta 

escola, mas ela se estendeu até o período que estávamos realizando a pesquisa, tendo em vista 

que nenhum gestor demonstrou interesse em reformá-la, portanto todos compactuam com a 

ideia da discriminação do espaço escolar.  

A situação do espaço da Escola Tempo de Aprender estava tão degradada, que no 

início de 2015 não teve condição de iniciar o ano letivo normalmente, pois estava alagada em 

todos os seus níveis. A comunidade se mobilizou e mostrou na TV a situação em que se 

encontrava o prédio escolar e muitos pais tiraram seus filhos, levando-os para uma escola da 

rede estadual em outro bairro.  

Nossa pesquisa deparou-se com uma questão que demanda uma nova pesquisa, por 

exemplo, o que pensam os pais dessa comunidade sobre o espaço escolar e sobre o PME? 

Quais os benefícios para seus filhos depois que passaram a participar do programa? No 

entanto, precisamos nos focar no que identificamos nessa pesquisa e refletir sobre tal achado.   

A nossa percepção através da pesquisa sobre o espaço da Escola Tempo de 

Aprender, apontou para o modo como estava configurado, para um espaço “deseducador”, 

pois ao aluno em geral, o ensinamento que emanava da sua infraestrutura era que pouca 

importância tem aquela comunidade, ou aqueles que ali frequentam, seguindo a linha de que o 

espaço não é neutro, ele está a serviço de/para uma concepção de política pública de educação 



94 

 

na lógica do neoliberalismo. Não deu certo, a culpa é da comunidade, tendo em vista que, não 

se envolveu o suficiente para vencer os desafios da falta de espaço, de pessoal para auxiliar no 

cuidado com os alunos. Eles teriam que ser “amigos da escola”, “padrinhos/ madrinhas” e se 

usarem a “varinha de condão” podem transformar todas as mazelas que ronda a escola em 

benesses.  

Os governos, nas diversas esferas, precisam entender que educação não se faz apenas 

com boa vontade, e com certeza eles sabem, mas necessita-se de real interesse político e 

posicionamento firme para equacionar a problemática que vivenciamos na atualidade: a 

inocência e infância das crianças sendo roubadas nas comunidades mais carentes, como no 

lócus de nossa pesquisa. Por isso acreditamos que esse programa poderia efetivamente ser 

uma excelente arma para o enfrentamento dessa problemática. No entanto, os dados da nossa 

pesquisa nos levaram a constatar que a efetivação do PME na Escola Tempo de Aprender se 

distancia sobremaneira do currículo proposto, em decorrência do hiato que constatamos entre 

a teoria e a prática.  

Portanto, diante das leituras que confrontam a realidade que aqui registramos, fica 

evidente a necessidade de uma intervenção no âmbito da escola de tempo integral, já que ela 

se estabeleceu de fato e acreditamos que seja uma possibilidade de mais aprendizagem, desde 

que os sujeitos nela envolvidos, acreditem nessa possibilidade, sendo viabilizada através de 

suas contribuições como elementos constitutivos do processo de configuração da escola de 

tempo integral e de educação integral. 

Materializar a escola de educação integral em tempo integral demanda o 

entendimento por parte de todos sobre esta concepção de educação, assim como a constituição 

de um currículo que integre as diversas atividades, na perspectiva de unir os saberes 

cumulados pela humanidade e os saberes da comunidade, como preconiza a proposta. 

A gestão escolar precisa ser mais eloquente no que se refere às questões pedagógicas, 

sabemos das inúmeras tarefas administrativo–financeiras, que ficam sob a responsabilidade da 

direção, no entanto, é imprescindível que o gestor tenha como centro de sua ação os aspectos 

pedagógicos, pois todo o resto gravita em torno deste foco, tendo em vista que o objetivo 

principal da escola é o ensino e aprendizagem dos alunos, que nela depositam seu desejo de 

aprender mais. 

O papel do gestor na escola de tempo integral não pode se limitar ao preenchimento 

do plano de atendimento no sistema, a emissão de cheque e prestação de contas. A sua ação 

precisa afinar-se com os pressupostos pedagógicos de todo programa, plano ou projeto que se 
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insere no interior da escola. Para atuar na escola o gestor precisa trabalhar na perspectiva de 

criar ou favorecer a coparticipação em todas as ações sob sua tutela.  

Portanto, na escola de tempo integral não pode ser diferente, e para constituir essa 

coparticipação no enfrentamento dos desafios o gestor precisa instituir o Comitê Local, para 

que possa estabelecer um diálogo constante para resolução e fortalecimento de sua ação 

gestora na escola.  

Através de nossas observações ficou em destaque o trabalho da gestora, havendo um 

certo distanciamento do processo pedagógico, e  uma ação solitária, não percebemos  

engajamento dos sujeitos, nem em relação ao PME, nem nas ações cotidianas da escola. 

O gestor deve ser o sustentáculo de toda atividade que a escola desenvolve, 

principalmente na questão pedagógica. Tomar a condução do PME sozinho, será uma tarefa 

intimidadora, principalmente se ele não instituir o Comitê Local, como seu elo de controle e 

fortalecimento do programa na escola. 

A escola precisa integrar, estabelecer um diálogo entre todos, mas para isso a gestão 

precisa ser o ponto de convergência de toda ação pedagógica da escola, principalmente agora 

que foi extinta a figura do professor comunitário, o articulador.  O ponto de partida deve ser 

conhecer todo arcabouço teórico metodológico da proposta, para atender aos requisitos 

determinados pelo programa. 

Na direção em que segue o programa, na nossa análise, aponta para uma necessária 

reestruturação na sua sistematização institucional, que reflita no sistema escolar com mais 

veemência, no sentido de retirar da escola a posse de guardadora, ou cuidadora de crianças. O 

cuidado com nossos alunos é importante, no entanto, é preciso deslocar o centro de interesse 

para a real função da escola, a aprendizagem. 

A escola de tempo integral precisa qualificar esse tempo, na perspectiva de promover 

mais educação, promover o acesso à cultura e acima de tudo garantir o direito de aprender, 

centrando seu foco nessa direção. O tempo ampliado não pode caracterizar-se como “mais do 

mesmo”, ou seja o aluno não pode  estar na escola numa jornada de 7h  para sentar e fazer 

contas, copiar atividades, esse tempo precisa ser qualificador da aprendizagem. Porque se 

assim não for, estes alunos estão sendo punidos.  

A pesquisa na Escola Tempo de Aprender, assinalou que a jornada ampliada tem se 

caracterizado como um pseudotempo, a sua ampliação se deu em quantidade, mas não em 

qualidade, tipificando a escola de tempo integral como extensão da rotina maçante que se dá 

nas salas de aula regular. Poucas oficinas da escola oportunizavam um trabalho lúdico, 

desafiador para os alunos. Portanto, não podemos afirmar que a ampliação do tempo de escola 
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ampliou a aprendizagem dos alunos, mas provavelmente estendeu o cansaço deles e a vontade 

de sair da escola. O caso é que o abandono da escola hoje diminuiu, não pelo fato da escola 

estar mais atrativa, mas por causa da Bolsa Família que exige a frequência escolar dos filhos 

menores.  

Na verdade a escola continua a mesma, a arquitetura continua seguindo o mesmo 

modelo, a disciplina faz parte da constituição do espaço escolar desde os primórdios, arruma-

se a sala em círculo, mas as práticas continuam disciplinalizadoras, segue os modelos de 

encarceramento como comparava Foucault. É interessante que um ex-aluno da Escola Tempo 

de Aprender, era um adolescente em conflito com a lei e passou 45 dias detido em Salvador 

numa instituição para menores infratores. Quando retornou, o porteiro perguntou a ele “como 

era essa instituição?” e imediatamente respondeu “é parecido com a escola, tem as mesmas 

grades”, nossa, isso nos chocou.   

E passamos a pensar: “a escola é uma instituição para prender, deter o movimento 

dos alunos e onde está a liberdade?” Diante desta cruel constatação e do confronto com a 

realidade da escola de tempo integral que identificamos na pesquisa, a confirmação da 

comparação de Foucault esta infelizmente correta. 

A constituição do currículo do PME deveria ser um elemento para libertar a 

criatividade, desafiar o pensamento crítico, proporcionar o movimento, mas em grande parte, 

as atividades tem sido a rotina em dose dupla, como os dados da nossa pesquisa indicaram.  

A trilogia espaço, tempo e currículo, tem sinalizado para a instalação de um triplo 

problema de difícil solução, tendo em vista que, para ter um tempo qualificado o espaço 

precisa ser adequado, as atividades não podem ser itinerantes.  O tempo qualificado está 

relacionado à efetivação do currículo que proporcione atividades prazerosas, que se distancie 

da rotina e da disciplinalização do turno regular. 

Afirmamos na introdução deste estudo, que as conquista que conseguimos até hoje, 

foram alcançadas através dos caminhos que a educação indicou, portanto, acredito que a 

educação muda as pessoas que, por conseguinte mudam o mundo.  A oferta de mais educação 

poderia ser um fator intensificador das conquistas que essas crianças atendidas pelo PME 

poderiam alcançar. No entanto, as evidências sinalizam que na configuração que se 

estabeleceu na prática da escola de tempo integral, na Escola Tempo de Aprender, o 

distanciamento da proposta possa imprimir um desinteresse maior por parte dos alunos em 

estudar. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE 

 

Prezado (a) participante: 

Eu, Solange França Oliveira Viana, aluna do curso do Programa de Pós-graduação de 

Formação de Professores da Educação Básica - PPGE Mestrado Profissional em Educação 

estou realizando o projeto de pesquisa O Programa Mais Educação do município de 

Itabuna-BA: implantação e desenvolvimento, sob supervisão da Profª. Drª. Raimunda 

Alves Moreira Assis, cujo objetivo é analisar a política de escola de tempo integral, 

implantada na rede pública municipal de Itabuna em 2010, através do Programa Mais 

Educação do governo federal. 

Você contribuirá para a pesquisa, como voluntário, respondendo a uma entrevista 

semi-estruturada gravada em áudio, e que tem a duração aproximada de 30 minutos, arquivo 

este que será destruído ao final da pesquisa.  

Como responsável por este estudo, comprometo-me a manter em absoluto sigilo a sua 

identidade que será referenciada na pesquisa através de um pseudônimo. Os demais dados, 

declarações, opiniões terão o mesmo tratamento. 

 Ressaltando que podem ocorrer os seguintes desconfortos: timidez e tempo gasto ao 

responder questões que estão vinculadas a sua participação na entrevista sobre  a execução do 

Programa Mais Educação. Os quais serão minimizados através das seguintes providências: 

concessão de tempo adequado para que você possa refletir e responder a entrevista, respeito 

aos seus valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, além de um local e horário de 

entrevista restrito a você e a pesquisadora. 

A sua participação nesse estudo é voluntária, e se em qualquer momento desejar 

desistir de contribuir com a pesquisa terá absoluta liberdade de fazê-lo, basta avisar-me, e este 

termo de consentimento será devolvido e as gravações de áudio serão destruídas.  

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou 

pedir qualquer outro esclarecimento às pesquisadoras e/ou ao Conselho de Ética em Pesquisa 

(CEP) sobre o estudo por e-mails, pessoalmente e pelos telefones descritos abaixo. Você 

também tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar seu consentimento, 

a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão, de acordo 

com a Resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde- CNS. 
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Destacamos que a sua participação trará muitas contribuições para a compreensão do 

fenômeno estudado sobre a educação de tempo integral no município, cuja produção do 

conhecimento elaborado pela pesquisadora.  

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, sendo 

assegurado o sigilo absoluto sobre sua participação. 

Informo que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para você e uma 

para guarda do pesquisador), devidamente assinado e impresso em folha única (frente e 

verso). 

Conforme previsto pelas normas brasileiras de pesquisa com a participação de seres 

humanos, você não receberá nenhum tipo de compensação financeira pela sua participação 

neste estudo. Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 

pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos de danos comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa. 

Autorização: 

Eu, __________________________________________________________________ após a 

leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que 

posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer 

benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 

submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto, expresso minha 

concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 

                       ________________, ____ de _________ de 2014. 

 

______________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste voluntário para a participação nesse estudo, pelo menos uma semana antes do início da 

pesquisa, na instituição em que esta será realizada e, após a aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS MONITORES 

 

Monitor da oficina de 

Tempo que está no PME 

Formação:                       Idade                         Sexo 

 

 

1. Você passou por alguma seleção para ser monitor? E como você passou a ser monitor do 

PME?  

2. Qual a sua formação? Ela tem relação com as atividades que desenvolve nesta oficina?  

3. Você tem conhecimento da proposta do PME? E o que você acha deste Programa?  

4. Como você planeja suas atividades para a oficina?  

5. Você acha que o espaço está adequado a atividade que desenvolve no PME? Por quê?  

6. Você acha que este programa é importante? Por quê?  

7. Que tipo de educação (concepção) você acha que este programa desenvolve? Justifique.  

8. O que é educação integral para você? Por que não tem?  

9. O que mudaria nesta proposta? Por quê?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA DA COORDENADORA MUNICIPAL 

 

Tempo de serviço como professora  

Tempo de serviço na rede municipal  

Formação Inicial:                      Idade                         Sexo 

 

1- Como a SEC tomou conhecimento que 25 escolas municipais foram selecionadas para 

oferecer o PME? 

2- Houve alguma seleção para coordenar o PME? Por que você foi escolhida? 

3- A partir do momento que você passou a ser a coordenadora credenciada pelo MEC, que 

orientações foram repassadas a SEC pelo MEC sobre o programa? 

4- Que ações a SEC realizou para preparar as escolas que aderiram ao PME? 

5- A partir de seu trabalho como coordenadora municipal como se deu a implantação deste 

programa nas escolas? 

6- Como os(as) diretores (as) reagiram ao tomar conhecimento da proposta do PME? 

7- Qual a sua opinião como educadora sobre o PME?  

8- Você mudaria alguma coisa em relação às ações de implantação do programa? O quê? Por 

quê? 

9- Para você, qual a concepção de educação que o programa propõe? Você acha que essa 

concepção se efetivou nas escolas? Justifique. 

10-  Que orientações foram repassadas às escolas sobre a escolha das oficinas? E dos 

monitores? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

Tempo de serviço como coordenadora: 

Tempo de serviço na rede municipal: 

Formação inicial:               Sexo      Idade  

Pós-Graduação:  

 

1. Você conhece a proposta do PME?  

2. Você como professora acha importante o PME para as crianças? Por quê? 

3. Você acha que os alunos que participam do PME têm melhorado a aprendizagem? 

Justifique.  

4. Houve alteração na proposta curricular da escola? Quais?  

5. Considera o PME como uma proposta de educação integral? Justifique a sua resposta. 

6. Você acha o trabalho dos monitores do programa importante? Por quê? 

7. Qual a sua opinião como educadora sobre o PME?  

8. Você mudaria alguma coisa em relação ao programa? O quê? Por quê? 

9. Que mudanças ocorreram na escola depois da inserção das oficinas? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA DAS PROFESSORAS 

 

 

Tempo de serviço como professora 

Tempo de serviço na rede municipal 

Formação inicial:                                  Sexo             Idade 

Pós-Graduação:  

1. Você conhece a proposta do PME?  

2. Você como professora acha importante o PME para as crianças? Por quê?  

3. Você acha que os alunos que participam do PME têm melhorado a aprendizagem? 

Justifique.  

4. Houve alteração na proposta curricular da escola? Quais?  

5. Considera o PME como uma proposta de educação integral? Justifique a sua resposta.  

6. Você acha o trabalho dos monitores do programa importante? Por quê?  

7. Qual a sua opinião como educadora sobre o PME?  

8. Que mudanças ocorreram na escola depois da inserção das oficinas?  

9. Você mudaria alguma coisa em relação ao programa? O quê? Por quê? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS DIRETORES 

 

Sexo                   Idade: 

Tempo de serviço como professora:  

Tempo de serviço na rede municipal:  

Tempo de serviço como gestora desta escola: 

Formação inicial: 

Pós-Graduação: 

 

1.Como você conheceu a proposta do PME?  

2.Que ações realiza em sua gestão para desenvolver as atividades do PME?  

3.O programa está inserido no PPP?  

4.Houve alteração na proposta curricular da escola? Quais? 

5.Considera o PME como uma proposta de educação integral? Justifique a sua resposta.  

6.Que critérios você usou para escolher as oficinas?  

7.Que mudanças estruturais ocorreram na escola para inserção das oficinas 

8.Você  já fez a  seleção dos monitores? Que critérios usou para contratá-los?  

9.Qual o envolvimento dos professores (as), coordenadores, funcionários e vices diretores (as) 

no PME?  

10. Você mudaria alguma coisa em relação ao programa? O quê? Por quê 

11.Qual a sua opinião como educadora sobre o PME?  

 

 

 

 


