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RESUMO: Partimos da curiosidade epistêmica acerca da implementação do Programa 

Mais Educação-PME no Município de Caruaru. Tendo como objetivo analisar a 

organização e a dificuldades de implementação do Programa Mais Educação no 

município de Caruaru. Trazemos uma abordagem qualitativa, para um estudo realizado 

na Rede Municipal de Ensino de Caruaru. O método de análise utilizado foi a 

hermenêutico-dialética (GOMES, 2004). Destacam-se as dificuldades na 

implementação do PME e as novas condições de trabalho dos profissionais inseridos 

pelo PME. Concluímos que o PME é uma política verticalizada, com a ausência de 

recursos necessários promove uma “ampliação para menos” como já apontara Algebaile 

(2009). 

 

INTRODUÇÃO  

Este artigo é nascedouro de pesquisas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa 

GESTOR - Pesquisa em Gestão da Educação e Políticas do Tempo Livre, tais 

investigações contemplam o estudo da educação integral no Programa Mais Educação. 

Instituído pelas Portarias Normativas Interministeriais Nº 17, de abril de 2007, a política 

se propõe a melhorar os índices da educação básica, garantindo proteção integral às 

crianças, jovens e adolescentes.  

As experiências históricas de educação integral, vivenciadas no Brasil, como os 

Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), criados no Rio de Janeiro no decorrer 

de duas gestões estaduais (83/86 e 91/94), ambas tendo como governador Leonel 

Brizola do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Este projeto foi coordenado por 

Darcy Ribeiro. E, da Escola Parque implantada em Brasília entre 1960 e 1964, junto à 

construção da cidade. Esta foi criada por Anísio Teixeira com o apoio do governo de 

Juscelino Kubitscheck, com a pretensão de se expandir para todo o sistema educacional 

brasileiro. Esta proposta contou com o projeto arquitetônico de Oscar Niemayer, com 

amplo espaço e salas próprias para as atividades.  

O Programa Mais Educação, aponta novos delineamento para a educação 

integral. Este artigo delimita o questionamento acerca da implantação e implementação 
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do programa na cidade de Caruaru, considerando, sobretudo, a demanda que o programa 

apresenta para a escola no eixo de sua concepção de educação integral. 

Para delinear caminhos para o desenvolvimento investigativo deste tema, 

destacamos como objetivos deste trabalho: Analisar a organização e a dificuldades de 

implementação do Programa Mais Educação no município de Caruaru. 

Este trabalho faz-se importante, devido a atualidade da discussão das novas 

políticas que visam à melhoria na qualidade da educação básica, por meio da promoção 

da educação integral. 

É um estudo se distingue como uma investigação de cunho qualitativo. Segundo 

Triviños (2006) a pesquisa de caráter qualitativa não precisa se sustentar na informação 

estatística, pois, ela tem um tipo de “objetividade” e de “validade conceitual” que colaboram no 

desenvolvimento do pensamento científico. São apresentados dois traços fundamentais da 

investigação qualitativa: “Por um lado, sua tendência definida, de natureza desreificadora dos 

fenômenos, do conhecimento e do ser humano; e, por outro, relacionada com aquela, a rejeição 

da neutralidade do saber científico” (TRIVIÑOS, 2006, p. 125). 

A partir desta abordagem, as técnicas e métodos para a coletas de dados são 

meios neutros, que adquirem vida, quando esclarecidos com determinada teoria. Tendo 

em vista a neutralidade a entrevista “[...] adquirem vida definida quando o pesquisador 

os ilumina com determinada teoria”. (TRIVIÑOS, 2006, p. 137). Dentro desta 

perspectiva foram utilizadas entrevistas semiestruturada, que segundo Triviños (2006) 

“[...] oferece todas as perspectivas possíveis para que os informes alcancem a liberdade 

e a espontaneidade necessária, enriquecendo a investigação” (p. 146). 

O nosso campo de estudo foi a Secretaria Municipal de Educação de Caruaru, 

com vistas para a proposta de educação integral do Programa Mais Educação. Os 

sujeitos que auxiliaram na investigação foram duas pessoas da Coordenação do 

Programa no âmbito municipal, identificadas como C1 e C2. Estas pessoas foram 

escolhidas por serem responsáveis pelo planejamento do programa no município. 

Selecionamos ainda, três professores comunitários e três professores regulares, 

identificados por P1, P2, P3. Estes foram escolhidos por estarem na incumbência da 

implementação do programa no âmbito da escola-comunidade.  

A análise dos dados se deu à luz do método hermenêutico-dialético, uma 

proposta de Minayo (1992) apresentada por Gomes (2004) “Nesse método a fala dos 

atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser compreendida” (p. 77). Essa 

compreensão parte do interior da fala, chegando ao campo de especificidade histórica e 



totalizante que produz a fala. Há, pois, níveis de interpretações: um primeiro diz 

respeito às determinações fundamentais. Este se refere a “conjuntura sócio-econômica e 

política do qual faz parte o grupo social a ser estudado, história desse grupo e política 

que se relaciona com esse grupo”. Um segundo nível de interpretação “baseia-se o 

encontro que realizamos com os fatos surgidos na investigação” (GOMES, 2004, p. 77 - 

78). 

Para tanto, são apresentados por Gomes (2004) os seguintes passos para a 

operacionalização dos dados: Ordenação, classificação e analise final. Na ordenação 

devemos considerar tudo o que for obtido em campo e que sejam dados para a pesquisa. 

Quanto ao processo de classificação, é necessário levantar todos os questionamentos e 

identificar o que surge de relevante para na análise realizar articulação com a proposta 

teórica. Com isso efetivamos a relação entre o concreto e o abstrato numa pesquisa 

social. 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO  

A busca por uma educação de qualidade no Brasil tem apontado, desde os anos 

30 para Educação Integral. Uma compreensão de qualidade que procurou acompanhar a 

transformação tecnológica e industrial, no intento de atender as diversas camadas da 

sociedade. Tendo em vista, ainda, que esta em sua essência deve perpetuar 

determinados valores almejados pela sociedade e o Brasil necessitava de uma nova 

organização social, presumindo assim uma nova organização escolar.  

A primeira experiência de educação integral vivenciada no Brasil, a Escola 

Parque, foi implantada inicialmente na Bahia em 1950, por meio da solicitação do 

governador Otávio Mangabeira ao seu Secretário de Educação e Cultura, Anísio 

Teixeira, de criar um sistema que resolvesse a demanda por vagas nas escolas públicas, 

que surgiu as primeiras implementações de educação integral. 

A segunda foi em Brasília entre 1960 e 1964, junto à construção da cidade, a 

Escola Parque. Com o projeto arquitetônico de Oscar Niemayer, com amplo espaço e 

salas próprias para as atividades. Esta proposta contou com o apoio do governo 

Nacional Desenvolvimentista Juscelino Kubitscheck. Estas primeiras experiências de 

educação integral vivenciadas no Brasil tiveram a pretensão de se expandir para todo o 

sistema educacional brasileiro. Anísio Teixeira viu no pragmatismo de John Dewey a 

solução necessária para a escola, propondo para o Brasil uma reforma educacional. A 



proposta previa o atendimento as necessidades sociais geradas pela modernização. 

Sendo assim, a escola não poderia continuar sendo de instrução, “mas deveria oferecer à 

criança oportunidades completas de vida, o que compreendia atividades de estudo, de 

trabalho, de vida social e de recreação e jogos” (TEIXEIRA, 1962 Apud. MIGNOT, 

1989, p.5005). 

A proposta tinha o imperativo de trabalhar por meio da atividade reflexiva, 

teórica e prática, vivenciadas a partir da realidade sócio educacional. Escola Parque e 

Escola Classe foram concebidas de um modelo que lembravam uma universidade 

mirim, este para seguir o processo de urbanização de Brasília e a embrionária 

industrialização que se instalava (ALMEIDA, 2001). A escola classe tinha o sentido 

preparatório da educação e a escola parque as atividades complementares de ensino, que 

funcionava como “uma minicomunidade capaz de preparar os alunos para os embates da 

vida social” (Idem, p.129).  

Esta organização escolar apresenta dois aspectos nucleares: “o primeiro diz 

respeito à jornada escolar de tempo integral” é condição para fazer uma escola de 

formação de “hábitos, de comportamento, de trabalho e de julgamento moral e 

intelectual” (TEIXEIRA, 1957, p. 5. Apud. PEREIRA E ROCHA, 2006). O segundo 

referente ao currículo de participação, tendo em vista que a instituição se organiza como 

“escola-comunidade”, necessitando de “material de ensino em abundância e trabalho de 

professores preparados de forma acentuadamente profissional” (PEREIRA E ROCHA, 

2006, 5009).  

Segundo Almeida (2001) a Escola Parque propunha uma formação integral aos 

sujeitos, utilizando-se de um tempo maior que a escola regular para preparar para a vida 

na sociedade. A Educação Integral trazia o aluno para o centro da prática educativa. 

Então, cabia aos professores proporcionar experiências que levassem os alunos a se 

desenvolverem integralmente. 

Esta experiência contou com uma política de valorização profissional que 

incluía, segundo Pereira e Rocha (2006), a contratação profissional do quadro docente 

por meio de concurso e parte significativa destes profissionais eram ainda muito jovens. 

Conforme as autoras a preferência era por professores/as especialistas, em vez do 

generalista, que já era posição assumida por Dewey. Para que isso pudesse acontecer, 



existia uma grande preocupação com o aperfeiçoamento constante, o que se dava 

através da concessão de bolsas e participação em cursos. 

Para dar conta às exigências de formação de hábitos e participação, a política 

contava ainda, com, 

[...] professores de tempo integral e alunos de tempo integral, que cumpriam 

uma jornada de 8 horas diárias de trabalho e estudos, apenas interrompida 

para o almoço. Conforme atestam alunos entrevistados, a competência 

profissional dos docentes era inconteste e as condições de trabalho bastante 

satisfatórias: dispunha-se de salas e oficinas amplas e equipadas para as 

diferentes atividades, com mobiliário adequado para os trabalhos em grupo, 

espaços e locais próprios para a prática de esportes, e materiais em 

abundância. (Idem, p. 5009). 

 Havia ainda formação continuada no âmbito educacional por meio de reuniões 

semanais com professores e coordenadores, para o desenvolvimento do “planejamento 

das atividades, estudo e troca de experiências” (Ibidem. p. 5009). Estes tinham, ainda, 

duas horas por dia para preparação aulas. 

A segunda experiência vivenciada no Brasil foram os Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs). Estes criados no Rio de Janeiro no decorrer de duas gestões 

estaduais (83/86 e 91/94), ambas tendo governador Leonel Brizola do Partido 

Democrático Trabalhista – PDT (CAVALIERE. 2002). Este foi criado e coordenado por 

Darcy Ribeiro e pretendia promover educação de qualidade no estado. Tinha como 

destaque a reconstrução do projeto educacional que atendesse a necessidade de acesso e 

permanência, provocada pela (re)democratização política do Brasil. Destinado às 

classes populares, este projeto teve o intuito de prevenir os jovens da marginalidade e 

educá-los com boas maneiras. 

A prioridade pela educação defendida por Brizola tomou como desafio para seu 

governo “construir algo inusitado no setor educacional que provocasse grande impacto e 

deixasse marca do governo no setor”. A proposta dos CIEPs, pretendia assegurar o 

acesso a outros aspectos além da instrução, saúde e locomoção para os alunos da escola 

pública, buscando evitar a marginalidade (MIGNOT, 1989, p. 48). A ideia era construir 

escolas que mostrasse a possibilidade de qualidade na educação. 

Conforme Cavaliere (2002), a articulação com o cotidiano acontecia através da 

“[...] incorporação efetiva do horário semanal coletivo de estudo e planejamento para 

todos os professores; o planejamento integrado, isto é, realizado a partir de encontros 



sistemáticos de todos os profissionais da escola para a definição das linhas gerais do 

trabalho”. (Idem). Possibilitando maior interação entre as diferentes áreas, ajudando a 

afirmar uma preocupação com os aspectos culturais do processo educativo cotidiano e 

riqueza na construção coletiva do conhecimento. 

Os professores tiveram participação no debate acerca da política educacional e 

dos CIEPs e mesmo não alcançando êxito no estabelecimento dos rumos das políticas 

educacionais, tiveram conquistas “nas questões referentes a política de pessoal 

diferenciada para a escola diferente que se implantava”. Esta conquista refletiu na 

contratação de pessoal que “reverteram a possibilidade de contratação de normalistas, 

no lugar de professores concursados” (MIGNOT, 1989, p. 51). Os candidatos inscritos 

para concursos, optavam por trabalhar nos CIEPs pela possibilidade de valorização 

profissional, expressos nos fatores como espaço (urbano), tempo (integral) e salários 

(dobrados), despertando interesses para os participantes e crítica por parte de outros 

profissionais que atuavam em escolas normais, já que não dispunham dos mesmos 

requisitos. 

Havia também “a participação de não docentes tais como animadores culturais e 

agentes de saúde no planejamento pedagógico integrado”, colocando assim 

característica própria da comunidade. Bem como, “a figura do diretor adjunto 

pedagógico, compondo com os professores orientadores uma equipe de direção 

pedagógica” (CAVALIERE, 2002, p. 106). 

As duas experiências tiveram a pretensão de serem nacionalizadas. No entanto, 

seus ideais foram substituídos principalmente pela descontinuidade política. Nas 

Escolas Parque foi iniciada durante a implementação da proposta, pois, ao assumir o 

governo, Jânio Quadros paralisou as obras em Brasília e o entusiasmo que marcava o 

governo de Juscelino Kubitscheck, foi esvaziado.  Pereira e Rocha (2006) destacam que 

em 1962 foram inseridas as primeiras mudanças no funcionamento da Escola Parque, 

com a redução da carga horária na instituição tanto para alunos como para professores 

expansão das matrículas, sem aumento proporcional das escolas. Estas mudanças 

descaracterizaram a proposta de Educação Integral pretendida por Anísio Teixeira 

(NÓBREGA, 2011). 

Já nos CIEPs a descontinuidade esteve atrelada principalmente ao partidarismo 

político.  O governo de Moreira Franco levou seis meses para desmontar o projeto e 



“Marcelo Alencar (que assumiu em 1994) foi ainda pior. Em um mês demitiu 

professores, desmontou consultórios e até aterrou quatro piscinas. Tudo porque as 

escolas ganharam o nome popular de Brizolão”
i
. O corte de recursos afetou 

profundamente a ideia de educação integral do Rio de Janeiro. Retirando grades 

características que faziam o bom funcionamento das escolas. 

PENSANDO NUMA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

No contexto capitalista em que vivemos a educação acontece pelo processo de 

adaptação do indivíduo às necessidades econômicas e de mercado. Esta por sua vez 

forma o sujeito para que possam exercer funções de “dirigente e dirigido”. Porém, 

pensando em uma educação diferenciada e de formação social, defendemos a educação 

integral da personalidade individual, tendo em vista o processo de construção de novas 

relações de formação coletiva (SCHLESENER, 2009, p. 77). 

Nesta perspectiva a escola surge com a função de preparar o sujeito para a 

sociedade, desenvolvendo nestes a educação integral relacionando história, filosofia e 

política. Para tanto, esta educação deve acontecer na sociedade e para a vida social e 

não apenas na escola. A dimensão política presente nesta educação se mostra por meio 

do processo de sua organização, em que “[...] os trabalhadores explicitam seu modo de 

pensar e criam condições de redefinir conceitos a partir de sua atividade prática”, 

acreditando-se, então, na “educação recíproca e no recíproco controle” (Idem, p. 78). 

Gramsci acentua a necessidade de “intensificar a cultura para aprofundar a 

consciência crítica” (Gramsci, p.301. Apud. SCHLESENER, 2009, p. 78). Então, para 

alcançar este objetivo seria “necessário criar órgãos independentes da formação política 

e cultural, capazes de ligar os trabalhadores por um entusiasmo, por um hábito 

intelectual necessário para superar os limites das lutas corporativas” (SCHLESENER, 

2009, p. 78).  

Neste sentido a educação deve se dá numa relação de teoria e prática, formando 

sujeitos para ação e crítica. Apesar de ser ampla a citação que se segue, faz-se 

necessária para entendermos acerca da organização prática de uma educação com 

capacidade para o desenvolvimento integral dos sujeitos. A proposta de escola única de 

Gramsci seria organizada desde, 



[...] o período do primário e do médio, deveria concretizar-se em vários 

níveis, respeitando o desenvolvimento intelectual e moral da criança, afim de 

criar as condições concretas de desenvolvimento de sua maturidade e de sua 

capacidade intelectual e criativa, sem forçar uma formação precoce. 

A escola única deveria organizar-se “como colégio, com vida coletiva diurna 

e noturna”, de modo dinâmico, envolvendo professores e alunos. Para tanto, 

o “Estado deveria assumir as despesas que hoje estão a cargo da família”, 

tornando a “educação e a formação das novas gerações” uma atividade 

pública voltada a todos indistintamente, o que exigiria a ampliação da infra-

estrutura escolar (prédios, material científico, bibliotecas, dormitórios, 

refeitórios, laboratórios, etc.). 

Neste contexto, menos alunos nas salas de aula, significam mais rendimento 

escolar, “o que exigiria um aumento considerável do corpo docente a fim de 

estabelecer uma proporção menor entre professores e alunos” (p. 122). 

 Uma escola para que possa promover uma educação integral, tem como 

necessidade o mínimo de qualidade e infraestrutura. Apesar de a escola ser vista por 

Gramsci como apenas um dos mecanismos de formação humana e dentro de um 

processo mais amplo de organização política pode contribuir para mudanças radicais. 

Esta escola faz-se com amplo aspecto político-pedagógico com condições reais de 

desenvolvimento integral, aliando formação cultural e preparação profissional. A escola 

única proposta por Gramsci evidencia uma perspectiva humanista de formação integral 

do homem (SCHLESENER, 2009). 

Compreendemos, em conformidade com o autor, que o aluno necessita de uma 

formação ampliada para além da escola. Partimos do pressuposto de que a Educação 

integral coloque  

o desenvolvimento humano como horizonte (...), a necessidade de realização das 

potencialidades de cada indivíduo para que possa evoluir plenamente com a 

conjugação de suas capacidades, conectando as diversas dimensões do sujeito 

(GUARÁ apud MOLL 2008, p.11).  

 

Sendo assim, compreendemos que o debate atual acerca desta temática gira em 

torno dos limites e possibilidades desta nova forma de pensar a educação, levando em 

conta as condições estruturais, econômicas e profissionais do cenário educacional. 

Sobre isto, Titton (2008) afirma que:  

“Uma proposta de Educação Integral implica estabelecer um novo paradigma 

para a educação enquanto responsabilidade coletiva, mobilizando diversos atores 

sociais na construção e no desenvolvimento de projetos pedagógicos próprios de 

diferentes comunidades educativas, comprometidas com a formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens”. (p.30) 

Qualidade de ensino na educação integral deve ser entendido como, “a 

construção de uma proposta pedagógica para escolas de tempo integral que repense as 



funções da instituição escolar na sociedade brasileira, que a fortaleça através de 

melhores equipamentos, do enriquecimento de suas atividades e das condições 

adequadas de estudo e trabalho para alunos e professores, o que poderá trazer algo de 

novo e que represente crescimento na qualidade do trabalho educativo.” (Cavaliere, 

2007. P.1032)  

Programa Mais Educação: suas propostas para o ambiente educativo 

 

 O Mais Educação encontra-se listado nas ações do PDE. Para estados e 

municípios aderirem ao programa é necessário que tenham aderido ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, que tem o objetivo de produzir um elenco de 

medidas específicas que visem à melhoria da qualidade da educação básica em cada 

território (BRASIL, 2009a). A alteração da estrutura escolar é uma proposta explícita 

para a implementação do Mais Educação, no entanto, sem garantias imediatas para as 

mudanças infraestruturais. 

O programa traz a perspectiva de reacender a bandeira da Educação Integral no 

Brasil. Prioriza a melhoria da qualidade da educação voltando inicialmente suas ações a 

escolas com IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) abaixo de 

2,9%. Já em 2011, traz como proposta a implementação nas escolas que tem maior 

quantidade de alunos vinculados ao Programa Bolsa Família (PBF). 

A organização da educação no Mais Educação está centrada no estabelecimento 

de diálogo entre escola e comunidade, trazendo a perspectiva de “comunidade de 

aprendizagem”, que constrói seu próprio projeto educativo e cultural para educar a si e 

aos seus.  

A luta é para articular conhecimentos escolares e locais, reunindo diversas 

experiências e saberes. Sendo, a escola afetada positivamente pelas práticas comunitárias 

e pelo movimento cotidiano dos espaços de educação informal. Considera-se que a 

comunidade no entorno da escola também aprende a envolver-se com o processo 

educativo e a reconhecer, como espaços educativos, os vários lugares da comunidade. É 

a escola, a base para que os processos educativos formais e comunitários sejam 

articulados e vivenciados.  

A relação entre escola e comunidade pressupõe no programa, ampliação nos 

espaços e tempos educativos. No que se referem aos espaços, são entendidos como 



lugares disponíveis na comunidade que podem abrir espaço para as experiências 

dialógicas entre “saberes comunitários e sistematizados”. A ideia de articulação “tem 

por base a tríade, escola, família e comunidade, conforme previsto na Portaria nº 17 (art. 

2º, VII)”. Pinheiro (2009, p. 29) destaca ainda que,  

[...] as parcerias estabelecidas em prol da educação devem atuar de 

forma conjunta, possibilitando a realização de ações integradas que, 

por meio do oferecimento de diferentes oportunidades educacionais, 

potencializam a possibilidade do desenvolvimento integral do 

educando. 

Esta atuação traz no seu núcleo a valorização da experiência, bem como o ensejo 

de diferentes vivencias para o pleno desenvolvimento do sujeito.  Essas experiências 

devem ser realizadas no contraturno escolar e precisam estar sintonizadas ao projeto da 

escola, nos espaços que estão sendo ocupados pela comunidade. A escola é responsável 

por articular o conjunto de atores sociais para garantir o desenvolvimento integral das 

crianças e adolescentes neste diferentes espaços. 

É com a noção de corresponsabilidade que o programa propaga sua proposta de 

educação integral. Onde todos são responsáveis pela educação e esta não mais centrada 

nas instituições escolares, mas nos diversos espaços comunitários. 

No Mais Educação são educadores todos os sujeitos, sejam eles professores e 

demais funcionários da escola, pais e comunidade. Com a perspectiva de que a 

educação vai além dos muros da escola, todos ocupam lugares dinâmicos no processo 

educativo. Neste sentido, educador são todos os sujeitos envolvidos no processo 

educativo, estando ele na escola ou não. 

A direção fica com a incumbência de potencializar a participação de todos, 

formando uma equipe democrática de trabalho, congregando sujeitos e agregando 

valores significativos. Engendra este novo quadro profissional da educação, 

“educadores populares, estudantes e agentes culturais”, monitores e estudantes com 

formação nos macrocampos (BRASIL, s/d, p. 14). O programa implanta também “o 

professor comunitário”, que é preferencialmente, um professor efetivo do corpo docente 

da escola, indicado pela Unidade Executora. Este é responsável pelo planejamento de 

atividades que integram o programa. Para exercer a função de professor comunitário 

está prevista uma carga horária de 40 horas semanais e esse coordenará a oferta e a 

execução das atividades de Educação Integral. 

Apesar de deixar clara jornada ampliada, apenas, para o professor comunitário, o 

Programa compreende que na política de educação integral a jornada de trabalho dos 

professores “requer a inclusão de período de estudo, de acompanhamento pedagógico, 



de preparação de aulas e de avaliação de organização da vida escolar”. Ainda, “de uma 

consistente valorização profissional, [...] de modo a permitir dedicação exclusiva e 

qualificada à educação” (BRASIL, 2009b, p. 39). Os documentos atentam também para 

a melhoria dos espaços físicos, das condições materiais, lúdicas, tecnológicas para esta 

nova realidade. 

Como podemos perceber, a educação integral pensada pelo programa é posta 

numa perspectiva de responsabilidade compartilhada com a família e com a sociedade, 

como a educação das novas gerações. Esta ênfase é entendida como parte da gestão 

democrática que se passa por articuladora dos conhecimentos cientificamente 

elaborados e os saberes comunitários. Os agentes envolvidos no ato democrático devem 

ser sujeitos voluntários, a fim de que, por meio desta gestão se possa garantir a 

participação de todos nas decisões referentes à escola.  

As dificuldades da implementação do Programa Mais Educação
ii
 

 

Em 2009 o município de Caruaru aderiu ao Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, a partir de então buscou construir e informar o Plano de Ações 

Articuladas (PAR) e o Plano de Atendimento das Escolas municipais, para inserir no 

município mais uma ação do PDE, o Programa Mais Educação. Chegaram a participar 

do I Seminário de Educação Integral realizado pelo Grupo de Pesquisa GESTOR, no 

Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, buscando 

alicerce para entendimento acerca das políticas em questão. Apenas dois anos após o 

inicio da elaboração dos planos, iniciou-se a implementação do Mais Educação. Como 

afirma o entrevistado C1: “a prefeitura de Caruaru fez o projeto em 2010, mas em 

virtude dos tramites com relação à liberação de recursos acabou sendo reprogramado 

para 2011” (C1, Maio de 2012). Inicialmente o programa funcionou em 17 (dezessete) 

escolas da rede municipal de ensino, localizadas na área urbana. Uma representação de 

aproximadamente 13,5% das escolas municipais
iii

, ampliando o atendimento na área 

rural em 2012, chagando a 41% das escolas, aproximadamente. 

 Vale salientar que deste total de 51 (cinquenta e uma) escolas que foram 

contempladas pelo PME, até meados de Março, 15 (quinze) que não preencheram o 

Plano de Atendimento, disponível no site do MEC/SIMEC declarando as atividades que 

programaram, número de estudantes participantes e demais informações solicitadas. 

Dando-se assim, a constatação da dificuldade burocrática existente no programa. 



 Na implementação do programa acontece à escolha e “inserção das escolas” no 

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC, com os seus 

respectivos “Planos de Ações” (C1, maio de 2012). Até a liberação da verba, inicia uma 

corrida a procura de coordenadores e monitores. Em 2011 foram contratados “dezessete 

coordenadores e foi feito uma capacitação com esses coordenadores” (C2, maio de 

2012). Os coordenadores correspondem ao Professor Comunitário, definido pelo 

programa. Eles devem ter carga horária de 200 horas e ser um professor da escola, tendo 

em vista que já é de conhecimento dos alunos. No entanto, não é assim que acontece. 

Quando a coordenadora de programas e projetos “levou uma proposta pro prefeito, o 

prefeito começou já a contratar os coordenadores pra trabalhar nas escolas” (C2, 

maio de 2012, grifos nossos). A Secretaria afirma que houve tentativa de por em prática 

o delineamento do Mais Educação, no entanto, os professores não atuam apenas em 

uma escola, dificultando o aproveitamento do pessoal.  

Após a capacitação para os coordenadores contratados para o programa, inicia-se 

a corrida a procura de monitores. Em 2011, a secretaria selecionou as oficinas, em 2012 

foram os coordenadores escolares os responsáveis por escolher as oficinas e convocar os 

monitores para tais atividades. 

Foram apontadas como dificuldades imediatas na implementação do Mais 

Educação o espaço físico; o convencimento dos pais e; o domínio pedagógico dos 

monitores. A primeira, a mais generalizada, é a dificuldade de espaço físico para a 

realização das atividades. Assinala-se que, “atualmente nós temos algumas escolas, mas 

na verdade a maioria, no Mais Educação, que não tem espaço físico pra acolher esse 

aluno o dia todo, de forma integral mesmo” (C2, maio de 2012). Esta realidade pela 

qual as escolas passam e que tem que dar seu jeitinho. Algumas escolas contam com 

associações próximas e conseguiram parceria, mas outras não. Um dos sujeitos diz: 

“não vem verba específica pra você alugar espaços, a escola não dispõe de espaço 

físico, próximo da escola, infelizmente não tem” (P3, maio de 2012). Os arranjos e as 

readaptações de espaços são os mais variados e possivelmente impróprios para o total 

desenvolvimento das atividades. 

A segunda dificuldade é a de “convencer os pais”, um dos sujeitos aponta, 

A gente teve dificuldade para convencer esses pais de que esses alunos 

precisavam estar na escola, que é o seu tempo de formação, não do trabalho 

formal e de trazê-lo pra escola. Então, esse foi um dos nossos entraves tanto 

na conquista do aluno como na permissão desses pais (C1, Maio de 2012). 

 

Esta dificuldade é enfrentada com a argumentação de que é importante a 



participação no programa, enfatizando principalmente o serviço de assistência social 

que à escola está vinculado, o Programa Bolsa Família. Um entrevistado afirmou que 

“conversa com os pais sobre a importância dos filhos estarem na escola porque se não 

corta o Bolsa Família” (P2, Maio de 2012). Percebemos uma tentativa de legitimação 

da participação do educando na escola, estritamente ligada à ampliação da renda 

familiar e a qualificação da formação dos estudantes. 

Algebaile (2009) já nos alertara que a escola passou a atender em uma de suas 

portas as demandas da assistência social, sendo a matrícula a garantia de inscrição. E se 

antes era apenas a matrícula no turno regular, agora o processo se estendeu ao 

contraturno. A expansão do assistencialismo na escola a transforma em lugar de 

proteção e segurança no qual o aluno que nela permanece por mais tempo “com certeza 

não vão estar na rua se drogando, se prostituindo, bebendo, traficando” (C1, maio de 

2012). Com a criança mais tempo na escola, evita-se que elas fiquem vulneráveis a 

situações de risco, ou mesmo “em casa sozinho”. Sobre esta questão, vale destacar que 

um dos objetivos do Mais Educação é devolver a rua às crianças, transformando a 

cidade numa Cidade Educadora. 

Da forma como vem sendo entendido a tendência é tirar os estudantes das ruas, 

confinando-os mais um turno dentro da escola. Se a cidade não tem condição de 

oferecer “outros espaços educativos”, o outro turno cumprirá sua demanda enquanto 

formação integral. 

A terceira dificuldade é a ausência de domínio pedagógico por parte dos 

monitores. Segundo os entrevistados, os monitores ou educadores sociais, dominam a 

prática, no entanto, pecam na questão pedagógica. Coloca-se, portanto, o coordenador 

como responsável por completar esta ausência. Como nos diz o C1, 

[...] ele sabe, por exemplo, no hip-hop mostrar os passos, mais ligado a isso, 

e o estudante ele requer certa metodologia, certo traquejo e é nisso que o 

coordenador do Mais Educação local, que é o da escola, ele completava ele 

estava interagindo com esse monitor na questão pedagógica, pra auxiliar e 

no acompanhamento das suas atividades normais que seja ela de acordo com 

o perfil de cada um que tá ali ensinando, trabalhando. 

 

Apesar de reconhecer a necessidade dos estudantes estarem com profissionais 

que dominem os conhecimentos específicos e pedagógicos, é colocado como função do 

Professor Comunitário a responsabilidade de oferecer suporte pedagógico aos 

monitores.  

Um ultimo dado, não menos importante, é o da remuneração e a contratação 

deste pessoal para a oferta de oficinas. Com relação ao vinculo dos monitores, um dos 



entrevistados afirma, “bom, na realidade não há nenhum vínculo oficial, legal” (C1, 

maio de 2012). Na verdade eles “são tidos como profissionais, como voluntários, eles 

não têm contrato, não tem nenhum vínculo, assim, trabalhista. Eles não recebem 

salário é só uma ajuda de custo, vamos dizer assim” (P1, maio de 2012). Esta é uma 

realidade preestabelecida pelas diretrizes de funcionamento do programa, são as 

condições oferecidas, cabe ao município, as escolas aderirem. 

O município propõe em seu PCCR a qualidade educacional, no entanto, esta 

proposta não se efetiva, quando analisada do ponto de vista das escolas que atuam com 

o Mais Educação. Se o município objetiva a profissionalização em busca de melhorar a 

qualidade, este deveria garantir profissionais com formação adequada e com garantias 

trabalhistas, para o melhor desenvolvimento das suas atividades.  

Que qualidade educacional pode-se garantir quando se ampliam os horários para 

os alunos, mas não se garante espaços propícios às atividades educativa, pessoal 

qualificado e bem remunerado, abrindo-se espaço para o voluntariado? 

Tudo isso vai à contramão do que Saviani (2008) afirma ser a função social da 

escola, que tem como objeto específico de trabalho, promover a apropriação do 

conhecimento historicamente acumulado, que hoje é atravessado por diversas 

contradições. 

A expansão do saber a toda a população contradiz os interesses dominantes e por 

isso a tendência a uma secundarização da escola, “[...] esvaziando-a de sua função 

específica, que se liga à socialização do saber elaborado, convertendo-a numa agência 

de assistência social, destinada a atenuar as contradições da sociedade capitalista” 

(SAVIANI, 2008, p. 99). Com o Mais Educação a escola abre mais uma porta à 

assistência social, enfatizando outros serviços que não é o seu específico, esse processo 

vem servindo para desqualificar a escola das classes trabalhadoras. 

Conclusões 
 

O Mais Educação trata-se de mais uma política verticalizada do Governo Federal, que 

teve a adesão da Prefeitura de Caruaru e que vem alterando profundamente a dinâmica da rede 

de ensino com repercussões no trabalho dos professores. 

 A partir dos dados apresentados, podemos inferir que o Mais Educação, anuncia o 

objetivo de promover a Educação Integral, buscando promover a qualidade da educação, mas, 

na prática dar ênfase ao cuidado com a criança, o adolescente e o jovem, para tirá-lo da 



“marginalidade”, das más influências da rua, ou para “cuidar” enquanto seus pais trabalham. 

Prevalecem os objetivos de proteção e assistência social. 

  Com profissionais cada vez menos qualificados e menos reconhecidos legalmente, numa 

educação que acontece em espaços improvisados e fora da escola. A desqualificação da 

formação de milhares de crianças e jovens é uma consequência inevitável. Neste contexto, 

constata-se uma educação que tem em vista a ocupação do tempo ocioso das crianças e jovens, 

mas que não garante condições necessárias para a integralidade das ações. Assim, parafraseando 

Algebaile (2009), com o Mais Educação em Caruaru ocorre uma ampliação da educação para 

menos. Ampliam-se os espaços e tempos de proteção, desqualificando o acesso ao 

conhecimento historicamente acumulado (Saviani 2008). Esse é o caminho da equidade 

estabelecida pelo governo brasileiro, dá uma educação pobre para os pobres. 

 Com base no que constatamos na Rede de Ensino Municipal de Caruaru, concordamos 

com Schlesener (2009) quando afirma que “O plano é frágil na sua sustentação financeira visto, 

que os recursos básicos não foram revistos e não correspondem à amplitude do que se propõe 

realizar” (p. 161). O Mais Educação é uma ação verticalizada por diversas ferramentas 

gerenciais, atreladas ao financiamento, utiliza a contratação de mão-de-obra barata, uma ação 

prevista desde seu marco legal, onde são “Todos pela Educação”, mas a participação da União é 

mínima o Estado e de caráter regulatório. 

 O debate acerca do modelo de educação integral proposta por meio do Programa Mais 

Educação, apontam para uma política neoliberal, num país que nem chegou a concretizar a 

democracia liberal (ROSAR, 2010). Enquanto se busca melhorar a qualidade do ensino a partir 

da organização escolar, implantando novas formas de gestão e buscando nos espaços 

extraescolares meios para a promoção da educação, deixa-se de lado a importância de ver as 

mudanças que precisam acontecer na essência do problema. As mudanças que devem acontecer 

na escola necessitam abarcar a totalidade, iniciando na mudança da concepção ideológica que 

governa o nosso povo (MEZÀROS, 2005). 

                                                           
i
  Informação retirada do site: www.pdt12.locaweb.com.br/paginas.asp?id... 

 
ii
 Coleta de dados realizada de fevereiro a maio de 2012 – Caruaru – PE. 

 
iii
 Cálculos feitos com base no documento – Relação Nominal das Escolas em Funcionamento/ Gerência 

de Organização Escolar – Município de Caruaru - PE, 2010. 
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