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Resumo 

Objetivamos, neste artigo, analisar sentidos de educação integral delineados nos meandros do 

Programa Mais Educação (PME). Trata-se de um programa do Governo Federal voltado para o 

Ensino Fundamental, atendendo a crianças e jovens que apresentam situação de vulnerabilidade 

social, associada, principalmente aos baixos níveis de renda das suas famílias, que devem ser 

participantes do Programa Bolsa Família. Portanto, destina-se aos estudantes mais pobres do 

sistema educacional brasileiro. Para a análise, de natureza documental, apoiamo-nos na Teoria do 

Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e no Ciclo de Políticas de Stephen Ball. Com o 

pretexto de ampliação dos espaços educativos, o PME tem funcionado em condições mais 

precárias em termos de infraestrutura desses espaços, de formação e de remuneração das pessoas 

que trabalham no Programa. Sua proposta curricular se constitui a partir de um discurso 

metafórico, representado pela mandala de saberes, elevando a concepção de educação integral ao 

nível da totalidade do ser, do transcendente, de uma plenitude impossível de constituir-se enquanto 

efeito de políticas educacionais e cujos efeitos têm sido para aquém das demandas e das 

precariedades das escolas e das comunidades pesquisadas. 

Palavras-chave: Programa Mais Educação; Educação integral; Mandala de saberes 

 

 

Abstract 

This article aims to analyze the directions for integral education outlined in the intricacies of the 

More Education Program (MEP). It is a federal government program that serves children and 

youth enrolled in primary education and that presents situation of social vulnerability, associated 

mainly to the low levels of income of their families, which must be participants of Bolsa Familia 

Program. However, it is for the poorest students of the Brazilian educational system. It is a 

documentary analysis, based on remarks of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s Theory and 

Stephen Ball’s policy cycle. With the expansion pretext of educational spaces, the MEP has 

worked in precarious conditions in terms of infrastructure of these spaces, training and 

remuneration of those who are working in the Program. Its curriculum proposal is constituted from 

a metaphorical speech, represented by the mandala of knowledge, raising the design of 

comprehensive education in terms of the totality of being, of the transcendent, of an impossible 

fullness of form themselves as effects of educational policies and the effects have been short of 

demands and the precariousness of schools and surveyed communities. 

Keyword: More Education Program; Integral Education; Mandala of Knowledge. 
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Introdução 
 

O Programa Mais Educação (PME) compõe a política adotada no segundo mandato do 

presidente Luís Inácio da Silva e destina-se ao Ensino Fundamental (segunda etapa da 

Educação Básica), tendo sido instituído pelo Ministério da Educação (MEC) através da 

Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de 

janeiro de 2010. Está articulado ao Plano Nacional de Educação (PNE) e ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), que faz parte do Plano de Aceleração do 

Desenvolvimento (PAC). É financiado com recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) através do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE). É um programa que se destina a escolas estaduais e municipais, urbanas e rurais, 

que atendam aos seguintes critérios: apresentem baixo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e tenham sido contempladas com o Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE/Escola) de 2009; localizem-se em territórios de vulnerabilidade
1
, estando 

situadas em municípios com população igual ou superior a 18.844 habitantes. 

O PME fundamenta-se nos princípios da educação integral de crianças e adolescentes 

matriculados no Ensino Fundamental (1º a 9º ano – 6 a 14 anos de idade), tendo como 

metas principais a ressignificação dos currículos escolares e a ampliação do tempo e do 

espaço de ensino e aprendizagem em escolas públicas, nas diferentes regiões do Brasil. De 

acordo com o documento Mais educação: Gestão Intersetorial (BRASIL, 2009a), esse 

programa se estrutura com base nos seguintes requisitos: i) ações intersetoriais articuladas 

entre os ministérios; ii) concepção de educação comunitária com ampliação dos espaços 

educativos, na busca de aproximar o processo escolar da vida cotidiana das pessoas; iii) 

relevância da educação integral como meio para assegurar o desenvolvimento das crianças 

e dos adolescentes em todas as dimensões da condição humana, o que demanda a 

articulação de um conjunto de atores sociais e de programas para oferecer uma diversidade 

de oportunidades; iv) elaboração de propostas pedagógicas de educação integral por meio 

do diálogo entre saberes escolares e comunitários, representados na forma de mandala de 

saberes.  

Para alcançar essa totalidade da formação humana, o MEC estabelece que os 

macrocampos, denominação dos dez campos disciplinares que compõem o currículo do 

PME, devem ser ministrados por pessoas das comunidades, não necessariamente 

profissionais da educação. Admitem-se pessoas com formação em nível médio (inclusive de 

EJA) e graduação, apelando-se especialmente para estudantes deste nível, dispostos a 

trabalhar em regime de trabalho voluntário
2
, para o qual recebem apenas uma ajuda de 

custo por turma, cujo valor varia conforme a escola se localize em zona urbana ou rural. 

Vale salientar que, embora o programa vise também à ampliação da jornada de trabalho 

para um mínimo de sete horas diárias, está sendo implementado, predominantemente, nas 

instalações das escolas de ensino regular (um turno), sem que o espaço físico seja adequado 

para atender à demanda de atividades propostas nos macrocampos, que são ministrados em 

caráter obrigatório e/ou eletivo. Apenas algumas escolas foram reformadas, de modo que a 
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maioria não dispõe de refeitórios, banheiros, ginásios poliesportivos, ateliês e outros 

espaços necessários para o pleno funcionamento das atividades. 

Dado o interesse em conhecer melhor a proposta de educação integral do programa, 

bem como alguns dos seus efeitos, decidimos investigar o que apregoam os documentos 

oficiais acerca de educação integral e qual a compreensão ou os sentidos atribuídos pelos 

diferentes atores que vêm a fazer parte desse programa. Para isso, coletamos documentos 

produzidos no âmbito do MEC, do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), além de registros de entrevista, questionários, relatórios, dentre outros. 

Esses textos/documentos forneceram informações que ajudam na recomposição dos 

sentidos/significados pertinentes aos discursos, entendendo discurso como um “conjunto de 

enunciados que se apoiem na mesma formação discursiva” (Foucault apud FISCHER, 

2001, p. 201). 

Como suporte teórico, recorremos a elementos do Ciclo de Políticas desenvolvidos por 

Stephen Ball (1994; 2011); à Teoria do Discurso, de Ernesto Laclau (1993; 2005; 2006; 

2011) e de Chantal Mouffe (1996) bem como a estudos no campo da educação e do 

currículo realizados por Jefferson Mainardes (2006) e Alice Casimiro Lopes e Elizabeth 

Macedo (2011). 

Para sistematizar a exposição, organizamos o artigo em cinco seções, nas quais 

esclarecemos como ocorreu a geração dos dados da pesquisa, especificando os sujeitos, o 

espaço, bem como suas etapas; apresentamos as considerações teóricas, destacando 

elementos do Ciclo de Políticas e da Teoria do Discurso; desenvolvemos a análise dos 

dados; seguindo-se as considerações finais. 

 
 
Situando a pesquisa: natureza do estudo, sujeitos, local e etapas de trabalho 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, recorremos à abordagem qualitativa, nos moldes 

da análise documental. Esse tipo de análise, para Carmo e Ferreira (1998), consiste em um 

processo que envolve seleção, tratamento e interpretação de dados e informações existentes 

em documentos (escritos, em áudios ou vídeos), com o objetivo de produzir novos sentidos. 

Logo, as prescrições bem como registros de entrevistas e questionários se constituíram em 

material empírico; porém, como assevera Corsetti (2006), não se pode fetichizar os 

documentos, acreditando que eles possam expressar verdades, mas se esforçar para 

problematizar as fontes, cruzar e confrontar informações. 

O trabalho de análise exige que se considerem os sujeitos da produção dessas fontes 

(pessoas e/ou instituições), suas posições, seus interesses e o contexto de produção. Tendo 

em vista que os discursos não se configuram como completa autonomia, mas como prática 

enredada na constituição das “realidades”, das coisas, das identidades, ao analisar 

textos/documentos, deve-se, como afirma Fisher (2001, p. 199), 
 

tentar escapar da fácil interpretação daquilo que estaria por trás dos documentos, 

procurando explorar ao máximo os materiais, na medida em que eles são uma 
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produção histórica, política; na medida em que as palavras são também 

construções; na medida em que a linguagem também é constitutiva de práticas. 

 

Ainda segundo Fischer (op. cit.), precisa-se buscar uma configuração interdiscursiva, 

que não remete àquela tentativa de tudo explicar, de dar conta do amplo sistema de 

pensamento que envolve o objeto, mas remete a um rico e duro trabalho de multiplicação 

dos discursos porque cada formação discursiva entra simultaneamente em diversos campos 

de relações, e em cada lugar a posição que ocupa é diferente, dependendo do jogo de 

poderes em questão. A autora diz que considerar a interdiscursividade significa deixar que 

aflorem as contradições, as diferenças, os apagamentos, os esquecimentos; enfim, deixar 

aflorar a heterogeneidade que subjaz aos discursos.  

Nesse sentido, coletamos e sistematizamos o material empírico no decorrer de um 

componente curricular, intitulado "Política de Currículo para o Ensino Fundamental", 

ministrado no curso de Pedagogia da UEPB, campus de Campina Grande/PB
3
, no período 

letivo de 2014.2. O Componente foi vinculado ao Núcleo de Aprofundamento e 

Diversidade de Estudos, nominado “Políticas Educacionais e Processos Educativos”, que 

apresenta a seguinte ementa: "Estudos e pesquisas acerca das políticas educacionais e do 

impacto dessas políticas na formação e prática docente. Currículo e formação de 

identidades. Gestão educacional e coordenação pedagógica. Cultura institucional" (UEPB, 

2009, p. 23). 

As colaboradoras da pesquisa são nove alunas que, além de cursarem a referida 

disciplina, são concluintes do Curso de Pedagogia (UEPB/campus de Campina 

Grande/PB)
4
. Essas alunas já são conhecedoras dos problemas e dilemas que afetam a 

educação brasileira e já sofrem o estigma de uma formação marcada historicamente pela 

desvalorização da educação e da profissão docente
5
, que afasta os jovens dos cursos de 

licenciatura, incluindo Pedagogia. Dentre os muitos aspectos que confirmam a 

desvalorização da profissão, citamos ainda, o fato de que em 2011 a média nacional obtida 

pelos formandos em Pedagogia no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) foi 47, numa escala de 0 a 100, quando o Curso de Pedagogia da UEPB obteve 

55,3 (BRASIL, 2011). Todavia, as aulas não se limitaram a discussões acerca dos 

problemas enfrentados pela carreira, mas também aos sonhos e expectativas, uma vez que 

as alunas eram as únicas das suas famílias a cursarem Ensino Superior.  

Estão envolvidos ainda nesta pesquisa 18 sujeitos, a saber: uma coordenadora do PME 

na Secretaria de Educação Municipal de Campina Grande (SEDUC/CG), a única, dentre 

esses sujeitos, com pós-graduação stricto sensu e que, frequentemente, atua como 

professora substituta em universidades da cidade; três coordenadoras do PME em escolas; 

nove oficineiros, pessoas desempregadas que, voluntariamente, prestam serviço ao 

Programa; além de cinco professoras que, embora na condição de efetivas, carregam o 

estigma da desvalorização da educação e da profissão docente tanto quanto as alunas de 

Pedagogia. Segundo as alunas que aplicaram os questionários, os participantes referidos 

como “oficineiros” não gostam de ser assim denominados, preferindo o termo “monitores”, 

apesar de o primeiro rótulo constar nos documentos oficiais do PME (BRASIL, 2010; 
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2014). Aparentemente, o significante “oficineiro” descaracteriza a formação e a profissão 

docente e traz consigo a pecha do trabalho manual, portanto, de menos qualificação e 

menor valorização. 

Delineamos, no quadro abaixo, a formação e experiência dos participantes: 
 

 

Quadro 1 – Perfil dos participantes 

 

PARTICIPANTES FORMAÇÃO 

TEMPO QUE 

TRABALHA COM O 

PME 

COM QUE TRABALHA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB 

Coordenadora Mestrado 1 ano Coord. pedagógica do PME 

ESCOLA I: E. M. C. José Guilhermino Barbosa – Campina Grande/PB 

Coordenadora Pós-graduada 10 meses 1º ciclo final 

Professora 1 Pós-graduada 6 meses 1º ciclo final 

Monitora 1 Pós-graduada 2 meses Não respondeu 

Monitor 2 Graduado 3 meses Oficina de Música 

ESCOLA II: E. M. E. I. F. João Batista Mendes – São Sebastião de Lagoa de Roça/ PB 

Monitora 1 Ensino Médio 1 ano 1º ao 5º ano 

Monitora 2 Graduada em Pedagogia 3 meses 

Matemática, Português, 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Monitor 3 Ensino Médio 1 ano Oficina de Música 

ESCOLA III: E. M. Elizete Pereira de Araújo – Pocinhos/PB 

Coordenadora Graduada em Pedagogia 2 anos Coord. do PME na escola 

Professora 1 Licenciada Não respondeu Não respondeu 

Professora 2 
Graduada em Pedagogia e 

Espec. em Psicopedagogia 
Não respondeu 3º ano 

Monitora 1 Ensino Médio 5 meses 1º ao 5º ano 

Monitora 2 Cursando Ensino Superior 5 meses Oficina de Direitos Humanos 

ESCOLA IV: E. M. Padre Ibiapina – Taquaritinga do Norte/PE 

Coordenadora Cursando Ensino Superior 10 meses Coordenadora do PME 

Professora 1 

Graduada em História e 

Espec. em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica 

2 meses Não respondeu 

Professora 2 

Graduada em Letras e 

Espec. em Linguística 

Aplicada. 

1 ano Português 7º e 8º ano 

Monitora 1 Cursando Ensino Superior 9 meses 
Português e Matemática: 2º 

ao 5º ano do fundamental l 

Monitora 2 Cursando Ensino Superior 8 meses 

Matemática 3º, 4º, 5º e 9º 

anos e o Programa “Se liga” 

Matemática e Português 

Fonte: As autoras, a partir dos relatórios da pesquisa 
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Depreendemos, do Quadro 1, as seguintes características dos dezoito participantes: 

quatro deles são do sexo masculino, dois dos quais trabalham com oficinas de música; três 

monitoras cursaram o Ensino Médio; outras três monitoras e uma coordenadora do PME 

estão cursando Ensino Superior (licenciaturas); dois monitores, uma professora e uma 

coordenadora têm o Ensino Superior completo; e sete têm pós-graduação, sendo duas 

coordenadoras, uma monitora e quatro professoras efetivas. Considerando que, para a 

legislação nacional (BRASIL, 2014), formação adequada corresponde àquela em nível 

superior, podemos dizer que 41% dos coordenadores e oficineiros participantes da pesquisa 

apresentam formação inadequada. Vale salientar que países que aderiram ao Processo de 

Bolonha, a exemplo de Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra e outros, exigem 

como formação mínima para atuação docente, inclusive nos anos iniciais do ensino básico, 

o grau de mestre. 

Quanto aos procedimentos para a obtenção dos dados, obedecemos às etapas abaixo 

descritas: 

a) Estudos e análises de textos jurídico-normativos sobre políticas de currículo para o 

Ensino Fundamental, como o Programa para Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

e o Programa Mais Educação (PME). A proposta curricular deste segundo programa 

encontra-se prescrita em vários documentos, mais especificamente, numa trilogia de 

cadernos publicados pelo MEC, a saber: Programa Mais Educação: Gestão 

Intersetorial do território (BRASIL, 2009a); Programa Mais Educação: educação 

integral (BRASIL, 2009b) e Rede de saberes, Mais Educação (BRASIL, 2009c). 

b) Elaboração de projetos, roteiro de entrevista, questionário para visita às escolas e 

relatório. 

c) Visita a escolas para conhecer o desenvolvimento do PME e aplicar os questionários 

a professores efetivos, coordenadores e oficineiros que trabalhavam com o PME e 

também visita à SEDUC/CG para entrevistar uma das coordenadoras do PME. Das 

quatro escolas visitadas, 3 localizam-se em municípios da Paraíba – Campina 

Grande, São Sebastião de Lagoa de Roça, Pocinhos e 1, de Pernambuco – 

Taquaritinga do Norte. Aplicamos questionários semiestruturados aos dezessete 

sujeitos da pesquisa: 3 coordenadores do PME, 5 professores efetivos e 9 oficineiros 

do PME, que são pessoas admitidas para ministrarem os macrocampos. E 

entrevistamos uma das coordenadoras do PME da SEDUC/CG. 

d) Apresentação, análise e sistematização dos dados e informações, 

 

 

Apresentamos, no quadro abaixo, as características dos municípios sob observação: 
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Quadro 2 – Características dos municípios pesquisados 

 

CARACTERÍSTICAS 
CAMPINA 

GRANDE/PB6 
POCINHOS/PB7 

S. S. L. DE 

ROÇA/PB8 

TAQUARITINGA 

DO NORTE/PE9 

TERRITÓRIO 620,6 km² 629.521 km² 49,882 km² 475,176 km²  

POPULAÇÃO 
402.912 (IBGE 

2014) 

18.084 hab. 

(IBGE 2014) 

11.677 (IBGE 

2014) 

24.903 hab. (IBGE 

2014) 

IDH 
0,720 (PNUD 2010- 

alto) 

0,592 (PNUD-

baixo) 

0,622 (PNUD-

médio) 

0,641 (PNUD 

médio) 

PIB per capita 
14.070,00 (IBGE 

2012) 

3.631,97 (IBGE 

2008) 

3.305,98 (IBGE

/2008) 

6.088 89 (IBGE/ 

2012) 

Fonte: As autoras, a partir de dados disponíveis emwww.google.com. 

 

Os quatro municípios, localizados na Região Nordeste do Brasil, revelam algumas 

similaridades, mas também diferenças no tocante aos aspectos: econômicos, geográficos e 

culturais. Campina Grande/PB, por exemplo, destaca-se como polo universitário, 

tecnológico e industrial; Pocinhos destaca-se pela extração de minérios (cobre, estanho, 

manganês etc)
10

; Taquaritinga do Norte, como polo têxtil e São Sebastião de Lagoa de 

Roça é cortada pela BR 104, que influencia a economia local. Prioritariamente, a renda das 

populações dos três municípios menores depende dos serviços públicos, das aposentadorias, 

dos programas assistenciais, da agricultura e da pecuária familiar. Como vemos, o 

município de São Sebastião de Lagoa de Roça possui população bastante inferior ao 

estabelecido nos critérios do MEC para adesão ao PME, que é o mínimo de 18.844 

habitantes. 

 
 
Elementos do Ciclo de políticas e da Teoria do discurso 
 

O discurso político, portanto social, em torno do PME resulta de mediações, embates, 

acordos e negociações que ocorrem em diferentes contextos, dos quais destacamos o 

contexto de influência, o contexto de produção de textos, o contexto de práticas e o 

contexto de efeitos. Esses contextos precisam ser pensados como circularidade complexa, 

não sequencial, caracterizados por elementos contraditórios, nem sempre perceptíveis, que 

se encontram em permanente inter-relação. Como esses não são lineares, não se considera 

que as políticas comecem em um ponto determinado, como o MEC ou qualquer secretaria 

de municípios e estados. Considera-se que, em alguma medida, um contexto sempre reflete 

movimentos de outros contextos. Por exemplo, no contexto de influência, as decisões mais 

amplas são tomadas e os discursos políticos são construídos quando os grupos de interesses 

(nacionais e internacionais) disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da 

educação e do que significa "educação integral".  

Essas decisões devem refletir, em alguma medida, demandas e anseios expressos em 

outros contextos, tal como o de práticas. Apesar de as discussões acerca das demandas 

sociais e educacionais se localizarem entre os que “tomam as decisões”, não seria profícuo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://www.google.com/
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afirmar que teve início dentre estes, visto que a demanda pela “educação integral” ou algo 

que a valha já podia ser sinalizada em espaços outros, nos discursos de grupos de pais, 

sindicatos de professores, escores educacionais, índices de criminalidade envolvendo 

crianças e jovens em idade escolar. São demandas reivindicadas, não satisfeitas, que 

ganham vultosidade, visibilidade e, portanto, espaço político para discussão (Laclau, 2005). 

Demandas múltiplas, por vezes encarnadas por um significante que passa a representá-las, 

por exemplo, “educação integral”, que encarna anseios vários e distintos entre si, mas que 

se sentem contemplados nesse significante. 

Pode-se dizer que nos problemas associados a baixos escores educacionais e a 

criminalidade, a “educação integral” emerge como alternativa. Entretanto, Ball (1994, 

2011) alerta para o caráter “redentor” pelos quais as políticas podem ser tomadas, uma vez 

que a estas são debitadas expectativas de resoluções de problemas de diversas ordens. 

Nesse sentido, não seria conveniente pensar o PME como política redentora ou mesmo um 

programa pioneiro de educação integral no país, como veremos mais adiante. Todavia, 

recorre-se ao Programa como meio de melhorar a qualidade da educação pública e, ao 

mesmo tempo, retirar crianças e jovens da rua, levando, consequentemente, à redução da 

participação destes em crimes. Daí a necessidade de não insulamento da política quando 

pensada, praticada ou mesmo analisada frente aos objetivos a que se propõe e da sua 

ancoragem em outras políticas e ações. 

Para Mainardes (2006), ao passo que o contexto de influência está frequentemente 

relacionado com interesses mais estreitos e ideologias dogmáticas, o contexto de produção 

de textos políticos normalmente está articulado com a linguagem dos interesses públicos 

mais gerais, pois os formuladores visam ser compreendidos. Os textos políticos, portanto, 

representam a política e, ao serem deslocados para o contexto da prática, passam por 

processos e reinterpretações, conforme a pluralidade de sujeitos, suas condições de vida, 

suas experiências, seus saberes e seus interesses. Diz-se, então, que esse processo de 

reinterpretação ocorre por hibridismos, pois neles as pretensões das autoridades nos 

contextos de influência, dos produtores dos textos e dos sujeitos para quem as políticas 

foram formuladas (crianças, jovens, negros e outros) se misturam, suplementam-se.  

As representações das políticas podem tomar várias formas: textos legais, oficiais, 

discursos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamentos, vídeos e outros. No âmbito do contexto das práticas, ocorrem esforços 

coletivos inacabados, que produzem múltiplos níveis de reinterpretações e ressignificações 

dos textos políticos. Os textos tendem a ser decodificados também de maneira complexa 

por parte dos atores envolvidos. Nesse contexto, são produzidos discursos que resultam de 

disputas por poder, por controle e por regulação de recursos e de discursos, em termos de 

vantagens e legitimidade sociais. Assim, alguns discursos tornam-se dominantes 

(hegemônicos) em relação a outros, construindo e permitindo determinadas subjetividades, 

vozes, conhecimentos em detrimento de outros. Constroem certas possibilidades de 

pensamentos (ideias, conceitos) e excluem outras, fazendo com que as lutas sobre a 

interpretação e aprovação de políticas ocorram e se ajustem dentro de uma estrutura 
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discursiva movente que articula e restringe as possibilidades e probabilidades de 

interpretação e aprovação (MAINARDES, 2006).  

Sabe-se que, quando do planejamento de políticas públicas, objetivos e metas a serem 

alcançados são previamente estabelecidos. Para além disso, é de se esperar que todo 

processo, discurso e texto político produzam efeitos – negativos ou positivos. Ball (1994) 

diferencia os efeitos como atinentes a dois grupos: os efeitos de primeira ordem, que se 

mostram na mudança de práticas e/ou estruturas e podem ser percebidos em locais 

singulares, mas também plurais; e os efeitos de segunda ordem, que podem ser percebidos 

nas mudanças do padrão de vida das pessoas, tais como acesso a bens sociais, bens 

culturais e econômicos, oportunidades e justiça social. Esses efeitos podem ser sentidos a 

curto, médio ou longo prazo e, por se tratar de um processo cíclico, são também produtores 

de políticas na medida em que novas demandas vão sendo percebidas, pensadas, vividas, 

visualizadas. 

Em todos os contextos, como afirma Stephen Ball (2006), é preciso pensar sobre que 

tipo de pessoas participa desses processos e quais “vozes” as habitam, bem como é preciso 

pensar sobre como nos engajamos com as identidades pessoais e coletivas/sociais (alunos, 

pais, escolas, secretarias etc.), pois uma coisa é considerar os “efeitos” das políticas sobre 

coletividades sociais abstratas, outra é conseguir capturar a interação complexa de 

identidades, interesses, coalizões e conflitos nos processos e atos das políticas. O discurso 

de Ball adverte sobre elementos importantes, dos quais destacamos: a forma como as 

identidades se constituem, quais vozes são legitimadas por elas e como isto ocorre. Isto 

remete as noções de discurso, identidade e hegemonia desenvolvidos por Ernesto Laclau 

(1993; 2011). 

Como assevera Laclau (1993), “a hipótese básica de uma abordagem discursiva é que a 

possibilidade de percepção, pensamento e ação depende da estruturação de um determinado 

campo significativo, antecedendo a qualquer imediatismo factual”. Nesse sentido, o teórico 

considera que toda configuração social é significativa, ou seja, os sentidos dos eventos 

sociais não estão dados em sua pura ocorrência, em sua positividade, assim como os 

sentidos dos objetos do mundo físico não lhes são inerentes. Seus sentidos, portanto, 

decorrem de atos de fala ou enunciações pelos quais se processa a consciência da existência 

das coisas. 

Para Laclau (2011), a questão das identidades encontra-se envolta numa abordagem 

intelectual aberta pela própria situação em que a história nos lançou, que é a emergência de 

uma multiplicidade de novas identidades em decorrência do colapso dos lugares a partir dos 

quais os sujeitos universais falavam (o sujeito cartesiano ou a classe proletária, por 

exemplo). Desse colapso, proliferaram identidades nacionais, étnico-raciais, feministas, 

imigrantes, dentre outras, constituindo grupos de contestação e luta em defesa de direitos e 

autoafirmação, marcados não apenas por fatores econômicos e sociais, mas também 

políticos e culturais, dando uma nova roupagem aos movimentos sociais. Para Laclau 

(2011), esse movimento coloca em discussão a relação entre universalismos e 

particularismos, uma vez que, como analisa Burity (2015, p. 7), 
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se a identidade num sistema de diferenças se define por sua posição, pela relação 

entre eles, seu sentido(ser) não está dado neles mesmos. Mais, ainda, na medida 

em que tais totalidades não consigam se suturar plenamente e apresentarem-se 

como pura objetividade (a despeito de tentarem o tempo inteiro justamente isto), 

devido à presença de outras estruturas discursivas inassimiláveis ou antagônicas, 

toda identidade será instável e historicamente situada. Consequentemente, 

também a ‘objetividade’ de qualquer tipo de sutura ou fechamento último é 

questionada, dada a negatividade inerente ao ‘exterior constitutivo’ de toda 

identidade. Nessas condições, o trabalho de constituir uma identidade que não 

exista previamente à sua articulação e que se transforma no contato/confronto 

com outras é o próprio fazer histórico humano. 

 

Portanto, nenhuma identidade é capaz de constituir-se plenamente (puro 

particularismo) e isso também não seria producente, uma vez que, para tanto, seria 

necessário promover uma total integração, possível apenas eliminando-se as demais. 

Existem sempre demandas insatisfeitas (emprego, moradia, educação, saúde e outras) que 

são compartilhadas entre as identidades particulares, atreladas a princípios ou direitos 

universais. Para Laclau (2011), isto quer dizer que o universal é parte constitutiva de toda 

identidade, na medida em que a identidade diferencial (particular) fracassa no processo de 

sua constituição. As demandas partilhadas por identidades diferenciais podem se tornar 

princípios pelos quais elas se articularam, formando cadeias de equivalências. Nesse 

processo, explica Laclau (2006), a impossibilidade de uma totalidade fechada desliga a 

conexão entre significante e significado, ocasionando uma proliferação de significantes 

flutuantes e a atuação de forças políticas para fixar parcialmente esses significantes a 

configurações significantes particulares.  

Ainda segundo Laclau (2011), o caráter flutuante de um significante é a única forma de 

seu esvaziamento. O autor exemplifica: o significante “democracia” terá significados 

diferentes nos discursos liberais, antifascistas, comunistas ou anticomunistas, da imprensa, 

de sindicalistas porque cada uma destas identidades intenta dar significado (preencher o 

vazio) ao significante e à luta política em torno deste, mas só consegue fazê-lo 

parcialmente, e na interação com outras identidades, pela via do discurso, da negociação, da 

articulação. Ou seja, a relação entre significante e significado é indefinida, portanto, possui 

um esvaziamento tendencial, que é condição para uma formação discursiva tornar-se 

hegemônica. Assim, identidades diferenciais podem se articular, compondo cadeias 

equivalenciais, e chegar a uma discursividade comum a todas, o que o teórico denomina de 

hegemonia. Essa fixação de sentidos (hegemonia) pode ser mais ou menos duradoura, mas 

será sempre provisória, sempre sujeita a novos deslocamentos. Em toda prática discursiva, 

um conjunto complexo de relações ou formações discursivas opera mediante relações de 

poder assimétricas, prescrevendo o que deve e o que não deve ser articulado e legitimado. 

Como um discurso resulta desse processo articulatório, apenas encontra sua unidade, sua 

regularidade (sentido hegemônico) na dispersão ou flutuamento de significados. Sobre isto, 

adverte Mouffe (1996, p. 33): 
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Uma tal hegemonia nunca será completa e, de qualquer forma, não é desejável 

que uma sociedade seja governada por uma única lógica democrática. As 

relações de autoridade e de poder não podem desaparecer completamente e é 

importante abandonar o mito de uma sociedade transparente, reconciliada 

consigo própria, porque este tipo de fantasia conduz ao totalitarismo. Um projeto 

de democracia radical e plural, pelo contrário, exige a existência de 

multiplicidade, de pluralidade e de conflito e ver nele a rason d’être da política.  

 

Para Mouffe (1996), a razão da existência da política é a prevalência da diferença, 

portanto, sua tarefa consiste em articular várias lutas democráticas e estas não convergem 

espontaneamente, sendo necessário estabelecer equivalências a partir de um novo “senso 

comum”, que transforme a identidade de grupos diferentes no sentido da construção de 

novos arranjos sociais, políticos e culturais. 

Nessa linha de pensamento, como esclarecem Matheus e Lopes (2011), alguns 

significantes circulam nas distintas concepções de currículo, associados a significados que 

oscilam de acordo com as diferentes demandas que os sujeitos colocam em jogo, como tem 

ocorrido com os significantes “educação integral” e “currículo integrado”, por exemplo, 

que vêm sendo continuamente ressignificados e adotados pelos profissionais no MEC, nas 

secretarias, nas escolas e em outras instituições. Nos termos de Laclau (2005), as autoras 

afirmam que os significados flutuam nos significantes e vão sendo provisoriamente fixados 

em função das articulações desenvolvidas nas lutas políticas. Assim, os significados de 

educação integral, por exemplo, flutuam para educação holística, educação em tempo 

integral, formação para cidadania, educação em rede e outros. Já currículo integrado flutua 

para interdisciplinaridade, macrocampos, áreas de conhecimento, metodologia de projetos e 

outros.  

No texto de referência (BRASIL, 2009c, p. 25) os formuladores do PME pretendem 

constituí-lo como  
 

uma nova proposta pedagógica de articulação, integração e interação de saberes 

escolares e saberes locais, entre a escola e a comunidade envolvente, com a 

participação dos Programas de Ação do Governo Federal para a efetivação da 

educação integral. 

 

Nessa tentativa, recorrem à metáfora da mandala para simbolizar e representar a 

dimensão holística da proposta e dos saberes que consideram essenciais. No texto educação 

integral e integrada, Rabelo et al (2010) explicam que o termo mandala em sânscrito 

significa círculo. O vocábulo é formado pelo composto manda (essência) e la (conteúdo), 

isto é, “o que contém a essência” ou o “círculo da essência”. Segundo Rabelo et al (2010 p. 

19-20), 
 

A Mandala é uma representação simbólica e arquetípica da psique, envolvendo a 

consciência, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Ela representa a 

totalidade da experiência humana entre o interior (pensamento, sentimento, 
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intuição e sensação) e o mundo externo (a natureza, o espaço, o cosmo)' (...). 

Mandala é uma representação simbólica inscrita num círculo ou numa espiral de 

uma totalidade, um cosmo. Uma integração/interação da consciência individual 

e/ou coletiva à natureza, à sociedade, ao cosmo por meio de uma abordagem 

holística, em que o universal e o particular ou local estão em situação dialógica, 

ou seja, a unidade na diversidade e vice-versa. 

 

Outra metáfora recorrente no documento para significar a questão da integralidade é a 

ideia de "rede". Citando Bronzo e Veiga (apud BRASIL, 2009a, p. 27), o documento 

esclarece: 
 

a idéia de rede tem se tornado um referente central nas discussões em diversos 

campos, para sinalizar interconexão, interdependência, a conformação necessária 

para dar conta da complexidade dos processos e da realidade social. Uma idéia 

inovadora na concepção de redes amplia a perspectiva de redes horizontais e 

incorpora a idéia de redes multinível (ou de níveis múltiplos), o que remete à 

interdependência não só existente entre atores no nível local, mas que envolve 

diversos níveis de governo.  

 

Essas citações evidenciam a pretensão à formação de identidade essencializada, fixa, 

capaz de constituir-se em sua plenitude, embora o documento faça inúmeras referências à 

dimensão de incerteza, de fluidez, de diversidade, de dinâmicas que marcam as sociedades 

e os sujeitos contemporâneos. Essa pretensão ao essencialismo e à fixidez pode ser 

percebida ao afirmar que "certamente a construção de consensos em torno do Programa é 

essencial por traçar a meta e dar diretriz que oriente a ação de todos" (BRASIL, 2009a, p. 

26), desconsiderando a multiplicidade de comunidades, de situações, de identidades que 

marcam a sociedade brasileira.  

Nos documentos do PME/MEC há pouca referência às disciplinas e, na maioria das 

vezes, isso ocorre apenas para lhes atribuir caráter tradicional, ultrapassado, pouco 

dinâmico. Além de discorrer contra a lógica disciplinar, propondo-lhe uma forma de 

organização curricular complementar como os macrocampos, o PME praticamente a ignora. 

Sobre esse aspecto, recorremos a Lopes e Macedo (2011, p. 140), quando afirmam que 
 

Se compreendemos as disciplinas discursivamente, não cabe defini-las como 

boas ou ruins, mas como produções decorrentes de determinados significados 

que conferimos ao mundo, de relações de poder que embasam as articulações - 

sociais e institucionais - que organizam comunidades disciplinares. As 

disciplinas nos formam e se conectam com demandas sociais, estão em constante 

modificação e, muitas vezes, ao organizarmos o currículo de forma integrada, 

produzimos novas estruturas disciplinares. Tais novas estruturas produzem 

outros efeitos sobre os sujeitos e o social. Cabe entender a quais finalidades 

esses efeitos se vinculam e se nos permitem, ou não, alguma possibilidade de 

ampliar o que acordamos chamar de justiça social e de democracia. 
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Assumimos com as autoras que mais importante do que decidir por uma forma 

determinada de organização curricular é entendermos como os currículos nos formam, que 

significados e efeitos produzem, como contribuem para a vida em sociedade. Como 

lembram Lopes e Macedo (2011), as tentativas de fuga da lógica disciplinar, via de regra, 

têm produzido outras estruturas disciplinares, tais como, a inter/transdisciplinaridade, os 

projetos temáticos e os macrocampos. Essas outras estruturas representam formas 

diferenciadas de recolecionar os conhecimentos/conteúdos e criam novas disciplinas, sem, 

necessariamente escapar da lógica disciplinar. Nessa perspectiva, os macrocampos são 

campos disciplinares, que podem ou não compor um currículo integrado com as disciplinas 

“tradicionais”. Por conseguinte, não são garantia de uma maior integração curricular no 

Ensino Fundamental. 

 
 
Sentidos sobre educação integral 
 

Nas políticas educacionais brasileiras, intenções e proposições em torno da educação 

integral não são recentes; reportam-se ao início do século XX, precisamente, à década de 

1930, quando, no contexto de industrialização e urbanização do Brasil, intelectuais e 

autoridades políticas publicizaram à Nação o "Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova" 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 1990). Tratava-se do projeto educacional da burguesia local em 

ascensão, no confronto com os projetos da oligarquia conservadora decadente, ofertada pela 

Igreja Católica e do movimento operário de base libertária e anarquista que, inclusive, 

foram os primeiros a defender propostas de educação integral. O Manifesto defendia um 

modelo de educação pública, gratuita, laica e de qualidade para toda a população brasileira. 

À época do Manifesto, para além da ausência de estrutura física e de políticas para o 

desenvolvimento do setor, havia a inexistência de recursos financeiros e humanos 

capacitados.  

As discussões e proposições em torno da educação integral acompanhavam, embora 

com anos de atraso, tendências estrangeiras que vinham sendo formuladas desde a 

Revolução Francesa (final do século XVIII). Segundo Ferreira (2007), em 1868, na cidade 

de Bruxelas, a educação integral foi tema de uma proposta escrita por Paul Robin e 

aprovada por Carl Marx, mas foi estruturada e operacionalizada por um revolucionário 

anarquista russo de nome Mikhail Bakunin. Na época, o revolucionário (apud FERREIRA, 

2007, p. 50) afirmou: 
 

[...] para que os homens sejam morais, isto é, homens   completos no sentido 

mais lato do termo, são necessárias três coisas: um nascimento higiênico, uma 

instrução racional e integral, acompanhada de uma educação baseada no respeito 

pelo trabalho, pela razão, pela igualdade e pela liberdade, e um meio social em 

que cada indivíduo, gozando de plena liberdade, seja realmente, de direito e de 

fato, igual a todos os outros.  
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Esse princípio vem sendo adotado desde então em experiências educacionais 

escolanovistas (início do século XX) desenvolvidas em vários países: "escolas de vida 

completa, "na Inglaterra; "lares de educação, no campo" e "comunidades escolares livres" 

na Alemanha; "escola elementar universitária", desenvolvida por Dewey nos EUA; "casas 

das crianças", orientadas por Montessori, na Itália; "casa dos pequenos", criada por 

Claparéde e Bovet em Genebra; "escola para a vida", criada por Decroly em Bruxelas, e 

muitas outras (CAVALIERE, 2002; FERREIRA, 2007). Embora essas experiências se 

diferenciem, têm em comum a ideia de desenvolvimento das capacidades dos indivíduos 

em diversas dimensões (físicas, cognitivas, intelectuais, éticas, morais e outras).  

No Brasil, as propostas em torno da educação integral vêm sendo discutidas desde a 

década de 1930, associadas a organizações de escolas em tempo integral (dois turnos), 

porém ganharam novos impulsos e contornos na década de 1950, após a ditadura do 

Presidente Getúlio Vargas e no final da década de 1980 com o declínio da Ditadura Militar. 

De acordo com Ferreira (2007), propostas dessa natureza foram implementadas, através de 

projetos como Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), no Rio de Janeiro, 

conhecidos como Brizolões; escolas de tempo integral, implantadas pelo Governo Requião, 

em Curitiba/SC, com o Projeto de Educação Integrada em Período de Tempo Integral; 

Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC), em São Paulo; Centros Integrados 

de Educação Municipal (CIEM), em Porto Alegre. Atualmente, as discussões em torno da 

educação integral têm sido retomadas em dois projetos: Programa Mais Educação (PME), 

voltado ao Ensino Fundamental, e o Programa Ensino Médio Inovador (Pro-EMI), voltado 

ao Ensino Médio. 

O PME foi instituído em 2007 pelo MEC através da Portaria Normativa 

Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007 e o Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010 

(BRASIL, 2010), visando à integralização de metas do PNE e do PDE. É um programa que 

visa à ampliação da jornada escolar para um mínimo de sete horas diárias, o que exige uma 

reestruturação dos tempos e dos espaços das escolas, entendidos como condição à melhoria 

da qualidade da educação. Nas orientações do PME (BRASIL, 2009b, p. 18) a educação 

integral 
 

constitui ação estratégica para garantir proteção e desenvolvimento integral às 

crianças e aos adolescentes que vivem na contemporaneidade marcada por 

intensas transformações: no acesso e na produção de conhecimentos, nas 

relações sociais entre diferentes gerações e culturas, nas formas de comunicação, 

na maior exposição aos efeitos das mudanças em nível local, regional e 

internacional. 

 

Para atendimento a essa proteção, o Decreto nº 7.083/2010 (BRASIL, 2010) 

estabelece, no Art. 2
o
, Inciso I, que as disciplinas curriculares "tradicionais" devem se 

articular com diferentes campos de conhecimento e práticas socioculturais, sistematizadas 

através de componentes curriculares, ou macrocampos, que são: acompanhamento 

pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, 
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cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos 

humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação 

saudável. Tais proposições são ratificadas no documento Mais Educação passo a passo 

(BRASIL, 2011), o qual apresenta um modelo de grade curricular a ser seguido nas escolas 

no contra turno das aulas “tradicionais”. 

Os oficineiros do Programa devem ser, preferencialmente, estudantes universitários de 

cursos específicos das áreas das atividades, ou educadores populares que se constituem 

como referências em suas comunidades, além de estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e do ensino médio. Eles podem acumular até cinco turmas. Nascimento e 

Melo (2014) esclarecem que o trabalho desses monitores deverá ser considerado de 

natureza voluntária, na forma definida pela Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 

(BRASIL, 1998). Portanto, "abre espaço" para pessoas sem formação em cursos de 

licenciatura, que deveria ser a formação mínima exigida. Essa medida traz uma implicação 

extremamente grave, qual seja: a educação formal dos mais pobres dispensa formação 

docente, isto é, dispensa fundamentos pedagógicos, epistemológicos e metodológicos 

próprios desta formação. Outro aspecto preocupante é que, embora a oferta de educação em 

tempo integral deva ser feita em instalações adequadas para a permanência das crianças e 

dos adolescentes durante dois turnos de atividades, o PME vem sendo implementado em 

qualquer escola da rede pública de educação, inclusive naquelas em que não há espaços 

suficientes, de modo que as atividades têm sido ministradas em sombras de árvore, em 

largos de igrejas e praças, garagens, corroborando a precarização das condições de ensino e 

aprendizagem. 

 
 
Multiplicidade de discursos acerca do PME: desenvolvendo a análise 
 

Nesta seção, dedicamo-nos à análise das informações obtidas pelas colaboradoras da 

pesquisa – alunas concluintes do curso de Pedagogia da UEPB/ Campina Grande –, por 

meio da entrevista com uma das coordenadoras do PME da SEDUC/PB bem como dos 

questionários aplicados às três coordenadoras, às cinco professoras efetivas e aos nove 

oficineiros de quatro escolas de redes municipais, localizadas nas cidades de Campina 

Grande, São Sebastião de Lagoa de Roça, Pocinhos e Taquaritinga do Norte (Cf. descrição 

no Quadro 1). 

Objetivando saber qual a percepção dos sujeitos envolvidos na pesquisa em relação ao 

PME, perguntamos o que era o PME e como o avaliavam, e obtivemos as seguintes 

respostas, transcritas no Quadro 3: 
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Quadro 3– Percepções e avaliações dos entrevistados acerca do PME 

 

PARTICIPANTES O QUE É O PME? COMO AVALIA O PME? 

SEDUC/CG 

Coordenadora Uma nova proposta pedagógica de 

articulação, integração e interação de 

saberes escolares e saberes locais, entre a 

escola e a comunidade envolvente, com a 

participação dos Programas de Ação do 

Governo Federal para a efetivação da 

educação integral. 

Acredito que ele vem contribuindo 

significativamente, só que, ainda 

temos poucas adesões e olhares 

errados de educadores sobre o que de 

fato é o PME. Então ele caminha para, 

ainda não é. Mas, não invalido o 

quanto ele vem contribuindo para a 

permanência dos alunos na escola, 

para o sucesso de alguns dos nossos 

alunos, que hoje se ver protagonizando 

muitas atividades, que o professor no 

seu cotidiano, ele acaba não tendo 

tempo ou não sabendo, ou não 

querendo, ou não estando preparado, 

ou não estando apoiado pra fazer essa 

diferença.  

E. M. José Guilhermino Barbosa - Campina Grande/PB 

Coordenadora Um piloto da educação integral Não respondeu 

Professor 1 É um programa que possibilita ao aluno 

aperfeiçoar e descobrir suas habilidades 

Positivo, uma vez que envolve o aluno 

diretamente no processo de ensino 

aprendizagem. 

Monitor 1 Um piloto da educação integral Não respondeu 

Monitor 2 Um piloto da educação integral. Bom. Acredito que é uma forma de 

manter os crianças longe das ruas. 

E.M.E.I.F. João Batista Mendes – São Sebastião de Lagoa de Roça//PB  

Monitor 1 É um programa do governo federal que 

visa integrar o aluno na escola. 

Não respondeu 

Monitor 2 O programa mais educação foi instituído 

pela portaria interministerial 17/2007 e 

pelo decreto presidencial 7.083/2010 

Não respondeu 

Monitor 3 Uma complementação da qualidade de 

ensino proporcionando ao aluno outros 

campos que talvez os próprios não 

tivessem acesso. 

Não respondeu 

E. M. Elizete Pereira de Araújo - Pocinhos/PB 

Coordenadora É um programa que veio para integrar a 

aula regular 

Não respondeu 

Professor 1 É um programa do governo federal 

destinado para implantar a educação 

integral nas escolas 

Não respondeu 

Professor 2 É um programa do governo federal em 

prol das crianças melhorando o 

desempenho das crianças 

Não respondeu 
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Monitor 1 Eu como trabalho com horta vejo que é 

muito importante cuidarmos da natureza 

Não respondeu 

Monitor 2 É o ensino integral Acho que está faltando aprimorar 

algumas coisas 

E. M. Padre Ibiapina- Taquaritinga do Norte/PE 

Supervisora de 

ensino 

É uma maneira de reforçar os conteúdos 

do turno regular. 

É um ótimo programa. 

Professor 1 É um programa que amplia o tempo e o 

espaço educativo dos alunos da rede de 

ensino público. 

Avalio como um bom programa, que 

vem inovar e ampliar o conhecimento 

dos alunos. 

Professor 2 É um programa inovador que visa 

ampliar a jornada escolar realizando 

atividades diferenciadas aos alunos de 

escolas públicas. 

Não respondeu 

Monitor 1 Programa do Governo Federal, que tem 

por objetivo manter os alunos mais 

tempo na escola de modo que os 

conteúdos nos quais os alunos tem 

dificuldades seja revisado; bem como 

aprender atividades diferentes. 

Na minha concepção o sistema 

voltado para ciclos das séries, é o fator 

principal do desinteresse por parte do 

aluno em compreender novos 

conceitos. 

Monitor 2 É um programa que auxilia o conteúdo 

de algumas disciplinas reforçando os 

conteúdos vistos em sala de aula. 

Não respondeu 

Fonte: As autoras, a partir dos relatórios de pesquisa  

 

 

Observamos que apenas seis dos participantes afirmam que o PME é um 

programa/projeto de educação integral, que pretende, dentre outras coisas, ampliar o tempo 

de permanência dos estudantes na escola. Com relação à avaliação que os participantes da 

pesquisa fizeram, chamou-nos a atenção o fato de que apenas três consideraram o PME 

ótimo e bom, dois o consideraram falho e onze não responderam, possivelmente por não se 

sentirem à vontade para expressar o que pensam sobre o Programa. Chamou-nos a atenção 

também a resposta apresentada pela Monitora 1, da cidade de Taquaritinga do Norte/PE, 

aqui exposta: 
 

Na minha concepção o sistema voltado para ciclos das séries é o fator principal 

do desinteresse por parte do aluno em compreender novos conceitos. E se há o 

desinteresse, o PME acaba sendo visto ou interpretado apenas como um 

programa chato, onde o aluno não faz tanta questão, às vezes, de aprender; uma 

vez que dominando ou não os conteúdos o mesmo avança de série. Mas se fosse 

visto como meio para sanar dúvidas e melhorar o desempenho, com certeza o 

Programa seria uma ótima ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Como podemos constatar, a Monitora atribui ao sistema de organização curricular em 

ciclos de formação os problemas encontrados no PME, ou seja, atribui ao sistema regular e 

à falta de reprovação os problemas do PME, desconsiderando o fato de que o sistema de 
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ciclos de formação é o que a escola brasileira possui de melhor estruturado em termos de 

infraestrutura, condições de trabalho e fundamentação teórica, uma vez que tal proposta 

está embasada em amplos estudos sobre o desenvolvimento da criança e os processos de 

ensino e aprendizagem (PERRENOUD, 2004; MAINARDES 2009; BARRETTO e 

SOUSA, 2005). Estes, dentre outros autores, defendem a organização em ciclos como a 

proposta mais apropriada, embora discutam a necessidade de revisão e aperfeiçoamento, no 

caso Brasileiro. Outro aspecto problemático é a compreensão do PME enquanto programa 

experimental, “projeto piloto”. Causa-nos espanto que, após tantas décadas de estudos e 

experiências nacionais e internacionais em torno da educação integral, o Governo Federal 

desenvolva o PME em caráter experimental, ou seja, sem base teórica sólida, sem 

profissionais qualificados e sem as condições necessárias para uma educação de qualidade. 

Destacamos, ainda, a avaliação da Coordenadora da SEDUC/CG, para quem, mesmo com 

as precariedades existentes, o PME faz a “diferença” nas escolas, uma vez que tal projeto 

permite ao aluno protagonizar atividades que “o professor no seu cotidiano, acaba não 

tendo tempo ou não sabendo, ou não querendo, ou não estando preparado, ou não estando 

apoiado pra fazer essa diferença”. Assim, a Coordenadora enaltece o trabalho do oficineiros 

em detrimento do trabalho dos professores efetivos. 

Também questionamos se os participantes entendiam o que era educação integral e se 

consideravam que o PME possibilitava o desenvolvimento dos estudantes. Observemos as 

respostas no Quadro (4): 

 
Quadro 4– Concepções de educação integral e possibilidade de seu alcance através do PME 

 

PARTICIPANTES 
O QUE ENTENDE POR 

EDUCAÇÃO INTEGRAL? 

O PME POSSIBILITA 

EDUCAÇÃO INTEGRAL? 

SEDUC/CG 

Coordenadora A mais completa possível. Uma 

educação que visa promover o sujeito 

de uma forma global, ou seja, uma 

formação onde o sujeito participa de um 

currículo formal e diversificado, ele está 

ali para ver os conteúdos necessários 

para a vida, como também para 

projetar-se na vida através de atividades 

culturais, esportivas e de lazer. 

Ele visa assegurar, ele visa chegar de 

fato. Mas, ele ainda vem se 

estabelecendo. Posso te dizer que nós 

temos ganhos. Muitas questões que 

acontecem hoje nas escolas, em termos 

culturais, de aula de campo, em termos 

de pesquisa, em termos do aluno 

conhecer seus espaços de trabalho. 

E. M. José Guilhermino Barbosa - Campina Grande/PB 

Coordenadora O aluno na escola em tempo integral Sim. Porém, falta mais envolvimento 

da família 

Professor 1 Uma educação de qualidade e 

“completa” para despertar as 

potencialidades dos alunos. 

Sim, possibilita, principalmente 

quando há no processo pessoas 

comprometidas. 

Monitor 1 É a ampliação do tempo do aluno na 

escola 

Sim, pois possui atividades 

diversificadas que contemplam várias 

habilidades dos alunos. 
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Monitor 2 Quando o aluno passa mais tempo na 

escola. 

Sim 

E.M.E.I.F. João Batista Mendes – São Sebastião de Lagoa de Roça//PB 

Monitor 1 É uma forma de manter o aluno mais 

tempo na escola. 

Não respondeu 

Monitor 2 É um complemento a mais, para aqueles 

que têm dificuldade em aprendizagem. 

Não respondeu 

Monitor 3 Uma educação de tempo integral, 

visando interação do aluno com acesso 

à escola para melhor desempenho. 

Não respondeu 

E. M. Pereira de Araújo - Pocinhos/PB 

Coordenadora É o período que a criança passa na 

escola com o tempo integral 

Sim, porque ali eles podem estar 

interagindo com outras crianças e com 

oficinas onde possibilitam uma maior 

aprendizagem. 

Professor 1 É aquela em que os alunos passam o 

tempo integral na escola 

Não respondeu 

Professor 2 Algo que complementa o estudo das 

crianças ou alunos 

Deveria contribuir para a educação 

integral, na realidade isso não 

acontece. 

Monitor 1 O aluno sendo ensinado na escola no 

período de manhã e tarde 

 

Sim, porque ele tem várias atividades 

diferentes até artesanato. 

Monitor 2 Creio que a educação integral seja uma 

interligação com o ensino regular 

 

Sim, mas algumas escolas ainda não 

seguem de fato o cronograma proposto 

pelo programa. 

E. M. Padre Ibiapina- Taquaritinga do Norte/PE 

Coordenadora  Uma maneira de os alunos 

permanecerem menos tempo ociosos 

nas ruas. 

Sim, pois os alunos têm alimentação, 

diversas oficinas e uma ótima 

oportunidade de desenvolver novas 

habilidades. 

Professor 1 Além de ampliar as oportunidades 

educativas, visa favorecer o 

desenvolvimento da capacidade de 

aprender, tendo como meios básicos, o 

pleno domínio da leitura, escrita e 

cálculo, seu preparo para o exercício da 

cidadania, a reflexão sobre os valores, o 

incentivo para uma juventude crítica e 

atuante na sociedade.  

Nossa escola já é de tempo integral. 

Professor 2 É uma forma inovadora de fazer com 

que o aluno passe mais tempo na escola 

adquirindo conhecimentos 

diversificados. 

Sim, pois com a sua implantação na 

nossa escola as aulas foram mais 

dinamizadas. 

Monitor 1 É o ato de manter o aluno durante todo 

dia dentro da escola; de modo que ele 

possa ver mais conteúdos que 

contribuirão para uma maior e melhor 

Não, porque é apenas alguns dias da 

semana e são poucas horas. 
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aprendizagem. 

Monitor 2 É uma forma de contribuir para o ensino 

e aprendizado na escola. 

Sim, auxilia no reforço de algumas 

disciplinas e contribui para outras 

aulas dinâmicas como: dança, música, 

judô entre outras. 
Fonte: As autoras, a partir dos relatórios da pesquisa 

 

 

Vemos que, com exceção da Coordenadora do SEDUC/CG e da Professora 1, de 

Taquaritinga do Norte/PE, as respostas são bastante superficiais e reduzem a educação 

integral à ampliação do tempo escolar e ao reforço ou complemento das aprendizagens das 

disciplinas do sistema regular. Entendemos que tais respostas revelam uma tentativa de 

fixação de significados ao significante “educação integral”. É pertinente registrarmos a 

existência de uma flutuação de sentidos, que vai desde os discursos expressos através da 

metáfora “mandala de saberes” até a ideia do reforço escolar, com prevalência da ideia de 

escola em tempo integral. 

Argumentamos que os sentidos/significados circulantes através dos sujeitos da 

pesquisa ficam muito aquém dos discursos oficiais, principalmente aqueles expressos nos 

cadernos orientadores do PME, especificamente, nos cadernos que tratam da educação 

integral (BRASIL, 2009b) e dos saberes necessários a tal educação (BRASIL, 2009c). Do 

caderno Rede de Saberes Mais Educação (BRASIL, 2009c, p. 27-28), destacamos a 

seguinte passagem: 
 

O desafio a que nos propomos quando buscamos formular uma educação 

intercultural é ampliar os espaços de continuidades e trocas entre saberes 

distintos. O pensamento científico não precisa estar em oposição ao saber local, 

é preciso recuperar o encantamento e a confiança e para isto relacioná-lo aos 

nossos desafios cotidianos. À medida que avançarmos no diálogo entre escolas e 

comunidades, conseguiremos formular um pensamento síntese, capaz de fazer 

desaparecer a distinção hierárquica entre o conhecimento científico e o 

cotidiano, impulsionando-nos para uma prática reflexiva ou para uma filosofia 

da prática. Para Boaventura, este pensamento síntese estaria na ordem de ‘um 

novo paradigma’ onde o conhecimento é total, tem como horizonte a totalidade 

da experiência humana, seja local ou universal. Neste raciocínio o conhecimento 

avança à medida que o objeto se amplia, ampliação que se dá através do 

reconhecimento de suas inúmeras possibilidades de diálogo com diversos outros 

conhecimentos.  

 

Como vemos, o que está em evidência é a totalidade da experiência humana, 

metaforizado pela mandala, que pretende simbolizar a totalidade dos saberes, remetendo à 

compreensão para uma cosmovisão holística de educação, que é uma tendência bastante 

forte na contemporaneidade. O recurso da mandala tem sido usado em projetos de artes, de 

cultura da agricultura familiar, de aldeias indígenas, de assentamento e outros. Todavia, sua 

origem é remetida à religiosidade de civilizações distintas, como: hinduísmo, budismo, 
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taoísmo, xamanismo, gnose e outras. Essa perspectiva, inspirada em grande medida no 

misticismo, é problemática, uma vez que a mandala deve representar uma plenitude que, 

por definição, transcende toda representação. Como analisa Laclau (2006), o discurso 

místico aspira a dar expressão ao contato direto com algo que é estritamente inefável, 

porque incomensurável com qualquer entidade existente. Desse modo, o ponto mais alto da 

soberania do místico é a magnificência da sua visão e os efeitos de suas formas de 

comunicação (qualidade do escrever, do falar, do cantar, do sentir, do repetir mantras, 

orações, ladainhas) que recorrem a infinidades de pleonasmos e circunlóquios que não 

ajudam no processo de pensamento, mas refletem, meramente, a luta emocional, 

enaltecendo, provocando a solidariedade, a compaixão, a ternura, o altruísmo.  

Tal qual o discurso místico, o do PME é um discurso sedutor, que inflama o desejo da 

solidariedade e do altruísmo à medida que convoca a comunidade a participar da escola sob 

o risco de que os saberes populares podem se perder ou serem apagados, visto que as 

instituições educativas encontram-se fechadas para as contribuições daqueles que não a 

frequentaram. Para reforçar esse pensamento, o documento orientador (BRASIL, 2009c, p. 

27) ancora-se em Souza Santos quando expressa que “a visão científica do mundo levou ao 

desperdício e destruição de muitas outras experiências humanas”. Não seria producente 

negar os saberes populares, a cultura existente extra muros escolares; todavia, 

compreendemos que este discurso místico sensibiliza o sujeito (professor, oficineiro, 

coordenador) a dispensar o seu conhecimento, o seu trabalho e o seu tempo de forma 

voluntária em prol da escola, da comunidade e da população, relegando a sua própria 

“condição de não inserção socioprofissional” (SANTA ROSA, 2014), que o coloca na 

condição de desempregado, biscateiro, trabalhador informal, ratificando a sua 

vulnerabilidade e não apenas a dos alunos a que atende. 

Em relação à pergunta sobre quais pontos positivos e negativos do PME, obtivemos 

dos participantes as seguintes respostas, registradas no Quadro (5): 

 
Quadro 5 – Aspectos positivos e negativos do PME 

 

PARTICIPANTES PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

SEDUC/CG 

Coordenadora Repensar a proposta pedagógica, sendo 

revitalizada por essas práticas de junção 

entre conteúdo formal e diversificado. 

Nós educadores, secretaria, gestão, 

equipe escolar somos convidados, 

convocados a rever os espaços das 

nossas escolas, das nossas práticas e 

convocados, de fato, a estudar sobre a 

política de educação integral.  

Não adesão dos educadores, porque 

eles não têm o conhecimento ou 

não buscam, não querem, não sei. 

A condição física das escolas, as 

condições estruturais. Então, a 

proposta ela vem, está aí, tem 

recurso financeiro. Mas tem que ser 

repensada. 

 

E. M. José Guilhermino Barbosa - Campina Grande/PB 

Coordenadora A melhora no desempenho dos alunos e 

a descoberta de novos talentos. 

A estrutura das escolas e a falta de 

envolvimento da família e de 
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algumas pessoas envolvidas no 

processo educacional. 

Professor 1 Integração dos alunos no ambiente 

escolar e o despertar para áreas da arte. 

A estrutura das escolas e falta de 

comprometimento dos profissionais 

envolvidos. 

Monitor 1 Incentiva o desenvolvimento das 

potencialidades e desempenho dos 

alunos. 

Falta de estrutura das escolas e de 

interação dos demais envolvidos no 

processo educacional. 

Monitor 2 Oportunidade de conhecimento de 

outras áreas e distância das ruas. 

Falta de estrutura das escolas e 

remuneração. 

E.M.E.I.F. João Batista Mendes – São Sebastião de Lagoa de Roça//PB 

Monitora 1 Tirar crianças e jovens desocupados das 

ruas. Desenvolver atividades de lazer. 

Não respondeu 

Monitora 2 Complementação do ensino, 

proporcionando melhorias no ensino e 

aprendizagem. Os recursos que são 

muito bons e os materiais. 

Não tenho nenhum ponto negativo 

ao meu ver. 

Monitora 3 Complementação de ensino, 

transmitindo uma aprendizagem 

diversificada, de lazer e cultura. 

Ao meu ver, nenhum. 

E. M. Elizete Pereira de Araújo - Pocinhos/PB 

Coordenadora Melhoramento da aprendizagem; 

Socialização entre colegas de turmas 

diferentes. 

Não respondeu 

Professora 1 Os alunos ficam mais tempo na escola; 

as oficinas desenvolvidas. 

Falta de estrutura das escolas; 

atuação de monitores sem formação 

acadêmica. 

Professora 2 Interação das crianças; melhoria no 

aprendizado das crianças. 

As escolas não são adaptadas; os 

monitores não são pagos como 

deveria ser. 

Monitora 1 A criança aprende a trabalhar em equipe É um pouco cansativo para a 

criança 

Monitora 2 A importância dos alunos estarem 

participando de oficinas que irão 

contribuir para a vida; a interligação 

com o ensino regular. 

Em alguns casos a falta de 

compromisso dos monitores; a 

remuneração que é pouca. 

E. M. Padre Ibiapina - Taquaritinga do Norte/PE 

Coordenadora Melhor aprendizagem ou 

desenvolvimento das disciplinas 

reforçadas. Diversidade de atividades. 

Falta de incentivo por parte dos 

pais. Remuneração muito baixa aos 

monitores. 

Professora 1 Fornece atividades diversificadas para 

crianças e jovens. Desperta no aluno, 

aptidão para uma determinada atividade 

no desenvolver das oficinas. 

Muitas vezes os monitores não são 

tão preparados para as oficinas. 

Falta interesse nos alunos em 

participar. 

Professora 2 A implantação de novas oficinas. 

O reforço nas disciplinas de Português e 

Matemática. 

A falta de profissionais 

qualificados. 

O comportamento de alguns alunos. 
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Monitora 1 O conteúdo ensinado não 

necessariamente tem que ser passado 

dentro da sala de aula. Melhora a 

interação entre professor e aluno bem 

como o “aprender brincando”. 

Dependendo da faixa etária, o 

Programa pode gerar um cansaço 

maior, ocasionando o desinteresse; 

Se o planejamento não for de 

acordo com o conteúdo que o 

alunado vê no turno normal, não 

ocorrerá assimilação nem será 

possível sanar dúvidas dos alunos 

em relação a determinados 

assuntos. 

Monitora 2 Reforça bastante os conteúdos vistos na 

aula normal. Auxilia as atividades, 

amenizando as dificuldades dos alunos 

para com algumas disciplinas. 

Nem todas as salas de aula têm 

acesso ao programa. A ausência de 

um grande número de alunos nas 

salas de aulas. 
Fonte: As autoras, a partir dos relatórios de pesquisa. 

 

Podemos inferir que o discurso “sedutor” em torno do PME acirra-se nas falas dos 

sujeitos da pesquisa, como efeitos de segunda ordem (BALL, 1994), aqueles que podem ser 

capturados a curto e médio prazos, posto que expressos no padrão de vida das pessoas e no 

acesso a bens sociais, culturais e econômicos e ainda de oportunidades e justiça social. A 

nosso ver, o fato de o oficineiro conseguir uma remuneração exígua, a título de “ajuda de 

custo”, apesar de acintosa, beneficia-o, em alguma medida, visto que, geralmente, este não 

dispõe de uma outra renda. Também são ressaltados como aspectos positivos o reforço 

escolar, o envolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas e a aproximação destes 

com as artes, além da melhor interação entre professor e aluno. Entretanto, reforçam a ideia 

de o PME servir como complementação, reforço em relação ao que o Monitor 2 

(Taquaritinga do Norte/PE) denomina de “aula normal”, colocando em evidência a 

fragmentação do currículo em, pelo menos, dois: o normal e o do PME. Não há problema 

em o MEC desenvolver um programa de reforço escolar que contribua com a fixação de 

conteúdos estudados, todavia, não deveria induzir as comunidades a entendê-lo como 

educação integral. Além disso, a indicação de aspectos como “tirar crianças e adolescentes 

desocupados das ruas”, “descoberta de talentos”, “desenvolvimento de atividades de lazer”, 

faz com que fiquemos apreensivos quanto ao que os entrevistados entendem como sendo a 

finalidade da educação, que é, segundo a Lei nº 9.394/1996 (LDB) o desenvolvimento 

integral do educando, a formação para a cidadania e a preparação para o mercado de 

trabalho. Também ficamos apreensivos quanto ao que tem sido e ao que deve ser 

desenvolvido através dos ciclos de formação, pois deles é que devem emanar as diretrizes e 

encaminhamentos para todo o processo educativo. Também, inferimos que a Coordenadora 

da SEDUC/CG transfere as responsabilidades do Estado com a educação para os 

professores do sistema regular, embora estes não possam responder por todas as questões 

educacionais. 

Com relação aos aspectos negativos, ficam evidenciadas as condições precárias das 

escolas, a formação inadequada e o desinteresse dos estudantes. Sobre as condições da 

escola, Barbosa (2015, p. 2) esclarece que a proposta do PME 
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articula-se ao ideário do Movimento de Cidades Educadoras, lançado em 1990 

no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona. 

Segundo esta concepção os espaços de aprendizagem devem extrapolar os muros 

da escola, permitindo a construção de “territórios de aprendizagens”, contando 

com entidades públicas, privadas e com a própria comunidade, pais, etc., que 

possam ser parceiras na tarefa de ampliar a jornada escolar. Deste modo, colocar 

os diferentes saberes comunitários em diálogo com os saberes curriculares seria 

o melhor caminho para uma educação de qualidade, democrática e congruente 

com os interesses, a cultura e a vida comunitária.  

 

Evidentemente que a proposta de cidade educadora não deve ser utilizada como 

pretexto ou desculpa para não garantir um ambiente escolar apropriado e agradável aos 

estudantes, que deveriam permanecer mais tempo na escola. Já com relação à remuneração 

dos monitores, entendemos que esta inexiste, uma vez que as atividades deles são 

regulamentadas pela Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998), que 

estabelece 
 

serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por 

pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de 

fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 

científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Parágrafo 

único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista previdenciária ou afim. 

 

Consideramos pertinente indagar como uma política de governo com as proporções do 

PME pode funcionar adequadamente pautada em serviço voluntário? Julgamos atinente, 

ainda, indagar quais as pessoas e por quais motivos se submetem a tais condições de 

trabalho, já que os relatos deixam transparecer que elas não se percebem como prestadoras 

de serviço voluntário. Sobre esse aspecto, Santa Rosa (2014) analisa perfis, trajetórias e 

formas de inserção profissional dos monitores do PME em uma escola de Feira de 

Santana/BA e chega à conclusão de que estes monitores são jovens estudantes (ou já 

formados) de licenciaturas, pobres, que, por falta de outras condições de trabalho, 

submetem-se às condições oferecidas pelo PME, caracterizando-o como uma forma de 

trabalho tão precária que se assemelha ao biscate
11

. Considerando o nível de pobreza da 

maioria dos monitores, inferimos que a Política forja a ideia de que o trabalho voluntário é 

emprego, mesmo que a recompensa seja exígua a ponto de não chegar nem próximo do piso 

nacional de professores
12

, já considerado exíguo e nem mesmo do salário mínimo 

brasileiro. Com relação ao desinteresse dos estudantes, cabe-nos indagar como as condições 

precárias das escolas, a desvalorização das pessoas que trabalham no PME poderão reverter 

tal situação de desinteresse? Acreditamos que crianças e jovens pobres e em situação de 

maior vulnerabilidade social necessitam de profissionais altamente qualificados e 

valorizados e de escolas bem estruturadas.  
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As perguntas finais do questionário versaram sobre as adaptações e/ou reformas 

realizadas nas escolas para atender aos alunos do PME, à existência de proposta curricular 

específica e à avaliação do Programa. Com relação às reformas, os respondentes afirmaram 

que foram feitas algumas adaptações na infraestrutura das escolas do sistema regular, 

principalmente em quadras, campos e auditórios. Eles disseram que as melhorias 

evidenciadas são relativas à aquisição de materiais didáticos, jogos educativos, 

instrumentos musicais, equipamentos esportivos e outros. Sobre esse ponto, a Monitora 1, 

de Taquaritinga do Norte, relata que há mudanças no papel, mas que na realidade não é o 

que se vê em boa parte das escolas onde o Programa já existe. Segundo essa Monitora, as 

salas para aula, refeitórios, quadras, acessibilidade, materiais para pessoas com deficiência 

são algumas das adaptações que deveriam ocorrer. Com relação às propostas curriculares, 

todos afirmam que não existem, mas que ocorrem reuniões para planejamento com as 

coordenadoras, nas quais decidem o que deve ser ensinado; afirmam ainda que seguem as 

orientações dos documentos do MEC. Com relação às avaliações, afirmaram que não há 

uma avaliação sistemática, nem registro destas, mas que os professores das “disciplinas 

tradicionais” comentam, informalmente, que tem havido melhorias na aprendizagem dos 

alunos. Na Escola de Taquaritinga do Norte, por exemplo, as respostas relativas à avaliação 

do PME confirmam que não há uma sistemática de avaliação, como podemos constatar nos 

relatos a seguir: 
 

Sim, através das avaliações do turno regular e com bons resultados, em sua 

maioria (Coordenadora). 

Como faz apenas dois meses da implantação do PME, ainda não vimos muitos 

resultados. Estamos em experiência (Professora 2). 

Sim, através da aula no horário normal, os professores têm notado mudanças 

bem como nas avaliações: municipal, estadual; como sendo o modo de avaliar os 

alunos. Em alguns casos houve a melhora nas notas, e outros, no entanto, 

mantém-se o mesmo nível (Monitor 1). 

Analisando as notas nas avaliações feitas pela manhã, observando o resultado 

antes e depois da atuação do programa (Monitor 2). 

 

Diante desses relatos, inferimos que o PME não tem sido avaliado sistematicamente, o 

que seria primordial para que fossem diagnosticados os problema, de modo a promover as 

mudanças necessárias para o seu aprimoramento, ou mesmo o fim do Programa, com a 

transferência dos investimentos para projetos mais producentes. Sobre este aspecto, 

mediante noticiários acerca dos cortes de investimentos realizados no início de 2015 pelo 

governo federal (FOREQUE, CRUZ e VERSIANI, 2015), que chegaram a 69,9 bilhões de 

reais, retornamos à SEDUC/CG e conversamos com uma das coordenadoras do PME, a 

mesma que fora entrevistada para esta pesquisa sobre o funcionamento do referido em 

Campina Grande/PB neste ano. Foi-nos informado que, em 2014, o PME funcionou com 

apenas uma das duas parcelas da verba repassada pelo governo federal. Em 2015, o 

Programa ficou suspenso até novembro, quando a SEDUC/CG recebeu a segunda parcela 
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de 2014. Portanto, o período de funcionamento do Programa, em 2015, foi inferior a dois 

meses. 

 
 
Considerações finais 
 

Toda configuração discursiva ocorre a partir da sua dispersão, que significa uma 

tentativa de regularidade mediante uma multiplicidade de discursos que se entrecruzam, 

permeados por relações de poder, que se encontram atrelados às posições que os sujeitos 

ocupam no jogo político. Nesse sentido, a dispersão dos discursos ocorre junto com a 

dispersão dos sujeitos, uma vez que nenhum sujeito fala por si só, posto que a sua fala é 

constituída por diferentes outras falas. Assim, esta análise apresenta uma dispersão de 

sentidos e cada um dos relatos reflete essa dispersão. Nesta perspectiva, nossas 

considerações, provisórias, acontecem na imbricação de discursos decorrentes das 

discussões, análise e conclusões das alunas de Pedagogia que colaboraram com a pesquisa.  

Dessa forma, afastamo-nos das convenções e fazemos uso de algumas falas destas 

alunas, registradas em relatórios por ocasião da disciplina eletiva “Política de currículo para 

o Ensino Fundamental”, o que fazemos no intuito de endossar nossa argumentação. A aluna 

responsável pela pesquisa na SEDUC/CG, analisando as respostas da entrevista realizada 

com uma das coordenadoras do PME no município, ressalta que 
 

em sua fala, a coordenadora tenta mostrar que o Programa é maravilhoso e para 

tudo se tem uma solução. No entanto, podemos perceber que todos os pontos 

que vimos como negativos, são ratificados em sua fala, apenas com a diferença 

de que para tudo ela tem uma justificativa. Desse modo, em nenhum momento 

ela quer demonstrar que o PME tem muitos pontos que merecem ser 

melhorados. Exemplo disto ocorre quando ela afirma que a falta de formação 

adequada dos monitores não é problema porque o PME possibilita experiência 

aos referidos. 

 

As duas alunas responsáveis pela pesquisa em uma escola de Campina Grande/PB 

concluem que,  
 

apesar de ser um Programa que teoricamente aparenta estar completo e ser 

extremamente executável, na prática observada na escola isto não acontece. Ele 

não está sendo executado, na prática, como deveria, pois ainda são muitos os 

obstáculos encontrados na escola, na família e no corpo de professores, fazendo 

com que o mesmo se torne um paliativo de um programa e que não se efetiva de 

forma a atender as necessidades dos estudantes e das comunidades.  

 

As duas alunas que visitaram a escola de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB 

mencionam uma grave lacuna no processo, que é a ausência de critérios para inserção no 

PME, pois são motivos pessoais que regem a decisão dos diretores, vereadores e outras 
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pessoas das comunidades quanto a quem ingressa, quem permanece e quem sai do 

Programa. Talvez, por isso, nem sempre sejam selecionadas pessoas qualificadas. Afirmam 

as alunas: 
 

Podemos observar a falta de preparo que os monitores possuem em relação ao 

conteúdo e ao que a educação integral representa. Percebemos que o projeto não 

funciona como deveria, pois a maioria dos oficineiros não tem preparação para 

ministrar os macrocampos, boa parte, em sua grande maioria, são pessoas 

indicadas politicamente, tendo o mínimo de preparação, fazendo com que o 

programa não aconteça como deveria. 

 

As responsáveis pela pesquisa em Pocinhos/PB, bem como as demais alunas, 

enfatizaram as dificuldades em encontrar pessoas dispostas a colaborar com a pesquisa, 

principalmente as professoras efetivas. Elas alegam ainda que os monitores, apesar do 

interesse e boa vontade em responder ao questionário, tiveram dificuldade em respondê-lo, 

talvez por desconhecimento do Programa, como revela o excerto: 
 

no decorrer das entrevistas algumas delas (monitoras) demonstraram um bom 

desempenho, mas não sabiam expressar na escrita. Os monitores do Programa 

tiveram maior interesse em responder o questionário, mesmo sendo durante a 

aula, porém tiveram dificuldades em responder algumas perguntas, talvez por 

não conhecerem de fato o programa. 

 

Quanto às alunas que visitaram a escola em Taquaritinga do Norte/PE, informam que 

das oito escolas do município, sete haviam aderido ao PME em 2014. E acrescentaram: 
 

As escolas foram adaptadas para atender às crianças e aos jovens matriculados 

no PME. Na maioria delas foram construídos vestiários, foram feitos 

treinamentos para merendeiras, que agora fazem almoço e são disponibilizados 

transportes. Não há proposta curricular específica para o PME, mas é feito 

planejamento semestral, os monitores que dão aula de Português e Matemática 

fazem o reforço do que já vem sendo trabalhado nos planos de aula pelas 

professoras do regular. As avaliações do PME ocorrem através da equipe da 

escola que acompanha o Programa e os pais dos alunos são envolvidos também 

no processo. São realizadas reuniões para que eles falem o que estão achando 

das atividades desenvolvidas. Mas o contexto de formação integral para a 

emancipação dos sujeitos é pouco mencionado. A dimensão apresentada é 

apenas de mais tempo na escola, as outras dimensões da educação integral como 

o favorecimento à aprendizagem na perspectiva da cidadania, da diversidade e 

do respeito aos direitos humanos, educação democrática e de qualidade social, 

não são evidenciadas. 

 

Acreditamos, pois, que os resultados da pesquisa possibilitaram perceber e construir 

visões diversas sobre o PME, inclusive ressaltando efeitos positivos e negativos. Todavia, 
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outras pesquisas se fazem necessárias para evidenciar outros aspectos políticos, econômicos 

e gerenciais que envolvem o PME. 

Chegamos à conclusão de que a proposta curricular do PME para a educação integral 

se constitui a partir de um discurso metafórico, representado pela mandala de saberes, 

elevando a concepção de educação integral ao nível da totalidade do ser, do transcendente, 

de uma plenitude impossível de constituir-se enquanto efeito de políticas educacionais e 

cujos efeitos têm sido para aquém das demandas e das precariedades das escolas e das 

comunidades pesquisadas. 

Consideramos também que o MEC recorre ao discurso místico para simbolizar a 

circularidade e a totalidade de saberes necessários à formação humana em sua plenitude. E 

à medida que atribui à comunidade o protagonismo e a responsabilidade pela viabilidade do 

Programa, a proposta “desestrutura/desconstrói” os significados convencionais, construídos 

ao longo do século XX e início do século XXI, em torno do que vem a ser ambiente 

escolar, educação integral e profissionalização docente, impondo às comunidades o desafio 

de reestruturação/reconstrução destes significados. 
 

 

Notas 

 
1. Trata-se de um Programa destinado à educação dos mais pobres, que cresceu vertiginosamente entre 2007 e 2014, 

principalmente na Região Nordeste. Segundo Morais (2014) de 2010 a 2013 a adesão ao PME cresceu 139% no 

Brasil, mas na Região Nordeste 2008 a 2013 o número de escolas participantes cresceu de 1.300 para 49 mil e de 386 

mil alunos para a média de crescimento chegou a 437% e no Estado da Paraíba chegou a 417% (MORAIS, 2014). 
2. O valor dessa ajuda de custo é de R$ 80,00 nas escolas das zonas urbanas e R$ 120, das zonas rurais. Pode o 

participante atuar em até 5 turmas. 
3. O referido Componente foi ministrado em 30 horas (duas horas semanais) em um semestre, com vagas para 15 alunos, 

no Centro de Integração Acadêmica da UEPB e com a seguinte ementa: Significados de política educacional. Política 

de educação integral para o Ensino Fundamental no Brasil. Educação integral em escolas de tempo integral. Programa 

Mais Educação. Proposta curricular do Programa Mais Educação 
4. Alunas colaboradoras: Grace Kelly de Lima Santos (bolsista PIBIC); Josete Maria Silva Elias; Inaldete Meira Leite; 

Fernanda Cirino da Silva; Josilânia Lenícia da Silva; Josilene Rodrigues Fernandes; Marly de Souza Cizernando; 

Maria Isabel Martins; Valkíria da Silva Lira. 
5. Segundo dados do Jornal Estado de São Paulo (VIEIRA, 2009), no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2009, dentre 

os cursos ofertados pela universidade, Pedagogia foi o de menor concorrência. Dos 300 alunos aprovados, 107 tinham 

renda mensal de até R$ 1.200,00 e apena um tinha renda familiar acima de R$ 12.000,00, inversamente ao Curso de 

Direito em que três aprovados têm renda familiar de até R$ 1.200,00 e 29 a renda familiar superava R$ 12.000,00. 
6. Dados disponíveis em: www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=cam e 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=261500&idtema=134. Acesso em: 20/09/2015. 
7. Dados disponíveis em: http://www.pocinhos.pb.gov.br/ e 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=261500&idtema=134. Acesso em 20/09/2015. 
8. Dados disponíveis em: http://www.lagoaderoca.pb.gov.br/nossa_historia.htm e 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=261500&idtema=134. Acesso em: Acesso em 20/09/2015. 
9. Dados disponíveis em: http://pmtaqdonorte.com.br/ e http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-

Municipios-2010.aspx. Acesso em 20/09/2015. 
10. O município sedia a BENTON Indústria e Minério do Brasil Ltda. 
11. Diz-se da ocupação ou serviço eventual, de curta duração e não regular geralmente feito por desempregado; bico. 

http://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=cam
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=261500&idtema=134
http://www.pocinhos.pb.gov.br/
http://www.lagoaderoca.pb.gov.br/nossa_historia.htm
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=261500&idtema=134
http://pmtaqdonorte.com.br/
http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx
http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx
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12. O piso salarial do magistério foi reajustado em 13,01% em janeiro de 2015, conforme determina o artigo 5º da Lei nº 

11.738, de 16 de julho de 2008. O valor do piso para este ano é de R$ 1.917,78. Este piso não é obrigatório, depende 

de negociação entre professores, prefeitos e governadores. Já o salário mínimo em 2015 é R$ 788,00. 
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