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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O Município de Caeté 

 

 

Caeté é um dos 17 municípios que compõem a região metropolitana de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, e está localizado na Serra da Piedade, a 49 km da 

capital mineira. A extensão territorial de Caeté é de 542,6 km², e sua densidade 

territorial é de 75,11 hab/km². O Município possui uma população composta por 

40.750 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2015).  

As principais atividades econômicas do Município são: agricultura, 

pecuária e indústrias (confecções, olaria, mecânica e metalúrgica). O santuário 

católico e o Observatório Astronômico Frei Rosário da Universidade Federal de 

Minas Gerais são duas atrações localizadas na Serra da Piedade. 

A cidade esteve envolvida no ciclo do ouro, em meados do século XVIII e 

na Guerra dos Emboabas. A igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Caeté, foi a 

primeira igreja de alvenaria construída em Minas Gerais, e sua construção contou 

com a colaboração de Aleijadinho e de seu pai, Manuel Francisco Lisboa. 

Abaixo, seguem alguns dados estatísticos do Município em comparação 

aos do Estado de Minas Gerais: 

 

TABELA 1 – Dados estatísticos do Estado de Minas Gerais e do Município de Caeté – 2010 

Localidades N° de habitantes 
Densidade 

demográfica 
IDH 

Minas Gerais 19.597.330 33,41 0,731 

Caeté 40.750 75,11 0,728 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores a partir dos dados constantes no Censo Demográfico 2010 do 
IBGE (IBGE, 2015; 2015a) e no site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD, 2015; 2015a). 

 

É importante ressaltar que o IDH do Município de Caeté (0,728) está 

acima do de Minas Gerais (0,731), mostrando que o desenvolvimento humano no 
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Município (compreendido pela taxa de escolarização, taxa de analfabetismo, 

longevidade e renda) é superior à média estabelecida pelos municípios mineiros. 

A rede municipal de ensino de Caeté é composta por 13 escolas urbanas 

e quatro escolas do campo, todas de Educação Básica. O Município atende a 2.061 

estudantes no Ensino Fundamental, que é oferecido até o 5° Ano (4ª Série).  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), referente ao 

ano de 2013, do Município de Caeté está acima da média nacional (5.2) e da do 

Estado de Minas Gerais (5.9). A meta de desempenho do Município para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nesse ano, era de 5.5, e o valor alcançado foi de 6.2 

(Tabela 2). 

 

TABELA 2 – Ideb dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no Brasil, no Estado de Minas 
Gerais e no Município de Caeté – 2009, 2011, 2013 

Localidades 

4ª Série (5º Ano) 

Ideb observado Metas projetadas 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Brasil 4.6 5.0 5.2 4.2 4.6 4.9 

Minas Gerais 5.5 5.8 5.9 4.9 5.3 5.6 

Caeté 5.2 5.9 6.2 4.9 5.3 5.5 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores a partir dos dados constantes no site do Inep (INEP, 2015). 

 

 

1.2 O Programa Mais Educação em Caeté 

 

 

No Município de Caeté, o Programa Mais Educação (PME) teve início em 

2010, com adesão de cinco escolas, atendendo inicialmente 615 alunos. Entre 2011 

e 2013, três escolas aderiram ao Programa, agregando mais 249 alunos. Em 2013, 

a cidade tinha 864 alunos participando do PME, como pode ser observado na 

Tabela 3. 
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TABELA 3 – Adesão das escolas do Município de Caeté ao Programa Mais Educação – 
2014 

Ano de adesão N° de escolas No de alunos atendidos 

2010 5 615 

2011 1 132 

2013 2 117 

TOTAL 8 864 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores a partir dos dados obtidos na Secretaria Municipal de 
Educação de Caeté, em 2014. 

 

Além dos espaços das escolas, para o desenvolvimento das atividades do 

Programa, a Prefeitura de Caeté conta com a parceria de associações de bairro, 

dispondo de duas Unidades Socioeducativas (USEs): São Geraldo e Bonsucesso.  

 

TABELA 4 – Informações sobre as escolas, o ano de adesão e a quantidade de alunos 
matriculados no Programa Mais Educação, no Município de Caeté – 2014 

Escolas Início do PME N° de alunos no PME 

E. M. José Lourenço Laudate 2010 85 

E. M. Sirlene de Paula 2010 152 

E. M. José Herculano 2010 160 

E. M. Anézia Maria Pinheiro 2010 67 

E. M. Hélio Cerqueira Peixoto 2010 151 

E. M. Dona Maria de Barros Ferreira 2011 132 

E. M. Israel Pinheiro 2013 77 

E. M. Pe. José Ferreira 2013 40 

TOTAL - 864 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores a partir dos dados obtidos na Secretaria Municipal de 
Educação de Caeté, em 2014. 
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2 METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

2.1 Metodologia de coleta dos dados 

 

 

A parte qualitativa da pesquisa Programa Mais Educação: Impactos na 

Educação Integral e Integrada, encomendada pelo Ministério da Educação (MEC), 

teve sua primeira reunião em fevereiro de 2014, na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais, para definição dos municípios a serem 

pesquisados e para a construção dos instrumentos de pesquisa. O grupo de 

universidades responsável pela pesquisa quantitativa nacional e regional acabava 

de entregar o primeiro relatório, referente à pesquisa nacional. Nesse encontro, os 

membros do TEIA (Territórios, Educação Integral e Cidadania) apontaram e 

definiram alguns municípios das Regiões Sudeste e Norte do País como objetos da 

pesquisa qualitativa. Entre esses municípios está Caeté, por alguns motivos: a 

cidade tinha uma experiência de jornada ampliada anterior à implantação do PME, 

havia respondido ao questionário da pesquisa quantitativa e fazia parte da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. 

A reunião contou com o desenvolvimento dos questionários de pesquisa, 

os quais se fizeram necessários para a coleta dos dados deste relatório. Definiu-se, 

de maneira geral, que os secretários de educação e coordenadores do PME seriam 

entrevistados, com um roteiro semiestruturado, com perguntas que contemplavam 

os seguintes eixos: contexto e políticas educacionais do município, história da 

implantação do PME nas escolas, financiamento do Programa, organização e 

desenvolvimento da experiência do Programa Mais Educação nas escolas do 

município, espaço e tempo, atividades, educadores, e gestão do PME. Os diretores, 

professores comunitários, “oficineiros” monitores, educandos e suas famílias 

participaram de um grupo de discussão, sendo os debates mediados pelo professor 

coordenador do Programa na escola.  

Após a reunião, deu-se o contato com a Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) de Caeté, onde foi acordada uma reunião para apresentação da 

pesquisa e definição de seu cronograma. Essa reunião ocorreu no dia 25 de abril de 

2014, e a SMED de Caeté, prontamente, disponibilizou os documentos necessários 
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e duas coordenadoras do PME para acompanharem a nossa equipe durante o 

período da pesquisa de campo: de 05 a 10 de maio de 2014. O Coordenador da 

pesquisa na UFMG foi recebido pela Secretaria, passando a ela toda a 

documentação relacionada ao Comitê de Ética e ao Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), o qual todos os participantes da pesquisa deveriam assinar 

autorizando o uso dos textos e das entrevistas, porém garantindo o anonimato dos 

entrevistados. Assim, ficou esclarecido que nenhuma foto seria utilizada sem o 

conhecimento prévio das pessoas envolvidas. Para garantir o anonimato, utilizamos 

nomes fictícios para as pessoas que foram entrevistadas. 

No dia 05 de maio de 2014, aconteceu a gravação do grupo  de 

coordenadoras com os pesquisadores da UFMG, numa sala cedida pela SMED de 

Caeté. O formato da coleta de dados foi alterado, porém foi mantido o mesmo roteiro 

de entrevista, o qual foi mediado por um professor coordenador, uma pesquisadora 

e duas assistentes de pesquisa, os quais compunham a equipe alocada para a 

pesquisa de campo. 

No dia seguinte, a entrevista deu-se com as diretoras. Esse grupo contou 

com a participação de nove diretoras, as três coordenadoras do PME, além da 

equipe de pesquisa, totalizando, assim, 15 pessoas. O contato com os participantes 

e a organização do local para o encontro do grupo aconteceram por meio da SMED. 

No dia 07 de maio, a equipe de pesquisa acompanhou a rotina dos alunos 

que se deslocavam da escola para uma das unidades socioeducativas parceiras, 

onde aconteciam as atividades do contraturno (do PME). Foi, então, possível 

observar as oficinas de letramento, esportes, capoeira, artesanato e música.  

Nos demais dias, ocorreram também visitas às escolas e às duas 

unidades socioeducativas. A coleta de dados com os “oficineiros”, monitores, 

professores comunitários, educandos e suas famílias aconteceu nas escolas, 

totalizando 10 monitores, duas professoras comunitárias, dois educandos e cinco 

familiares. A finalização da pesquisa de campo ocorreu com a apresentação das 

crianças nas oficinas de capoeira, fanfarra, teatro e outras atividades desenvolvidas 

em uma das USEs. 

Após o período da pesquisa de campo, houve um encontro do grupo de 

pesquisa da UFMG com o objetivo de socializar os dados coletados, elaborar um 

desenho de relatório e organizar as demandas recorrentes do campo de pesquisa.  
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2.2 Metodologia de análise dos dados 

 

 

Em concordância com as discussões realizadas sobre os eixos 

norteadores da pesquisa, foram adotadas, neste trabalho, as seguintes dimensões 

para a análise dos dados coletados: espaço (materialidade/uso do território), tempo, 

currículo (matriz curricular/macrocampos/Projeto Político-Pedagógico – PPP), gestão 

(participação da comunidade/monitoramento e avaliação/órgãos 

institucionais/financiamento) e sujeitos (participação e cidadania/concepções de 

infância e adolescência/carreira e vínculo). Devido à complexidade dessas 

dimensões e por acreditarmos que o texto se tornaria mais fluido, resolvemos 

agrupá-las em quatro campos, quais sejam: teórico-conceitual, técnico-assistencial, 

jurídico-político, sociocultural. 

O campo teórico-conceitual revela-se pela incursão da produção 

acadêmica sobre as bases teóricas e os conceitos da educação. Discutiremos, 

assim, a reconstrução de conceitos a partir da implantação da Educação Integral no 

Município. O campo técnico-assistencial revela-se pela materialidade necessária 

para o desenvolvimento de atividades nas escolas, ou em outros espaços, e da 

construção de novas redes locais (supermercados, polícia militar, postos de saúde) 

para o Programa. Já o jurídico-político refere-se às formas e reconstruções dos 

conceitos fundantes e como eles são incorporados aos textos públicos e às novas 

legislações. Por fim, o campo sociocultural reflete as formas e os motivos do apoio e 

da resistência dos diversos grupos que compõem a comunidade escolar ao 

desenvolvimento do PME1 (AMARANTE, 1999). 

 

 

                                                             
1
 Esses campos são propostos por Paulo Amarante (1999). 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

3.1 Dimensão teórico-conceitual: conteúdos do PME 

 

 

O processo de implantação do Programa Mais Educação no Município de 

Caeté envolveu a transformação de diversos conceitos, bem como a introdução de 

outros, no campo da educação, tais como: normalidade, aprendizagem, formação, 

cuidados, autonomia, diversidade cultural, novos saberes, dentre outros. Dessa 

forma, apresentamos aqui uma análise explicitando a partir de quais bases teóricas 

e conceituais o Programa foi colocado em prática pela Secretaria Municipal de 

Educação de Caeté. 

O Município já possuía uma escola funcionando em “tempo estendido”, 

em 2009, anteriormente à implantação do PME. As oficinas ministradas no primeiro 

ano eram, na verdade, atividades de “acompanhamento do dever de casa”, 

oferecidas por professores recuperadores, segundo uma das coordenadoras do 

Programa: 

 

“Então eu vou começar, porque foi no ano de 2009 que eu era gestora da 
escola e nós tínhamos um problema com os meninos, a escola era num 
distrito, na zona rural, e nos tínhamos uma escola que, por alguns 
problemas, ela foi fechada, e recebemos na nossa escola alunos dessa 
escola que era distrito do distrito, então nós recebemos os alunos dessa 
escola. Nós já tínhamos cerca de 140 alunos, né, mais 40. E foi no 
mesmo ano que nós recebemos os alunos do EJA [Educação de Jovens e 
Adultos]. Em uma escola rural 200 alunos, a gente tinha que arrumar uma 
solução, e o trajeto para levar essas meninos para casa era cerca de 40 
quilômetros, 1 hora e 30 minutos não dava tempo dos meninos irem e 
voltar, então eles ficaram lá esperando até 14 horas sem nada, foi o 
primeiro ano, né, uns 4 a 5 dias nós ficamos sem saber, aí surgiu da 
gestão passada que a gente desse merenda, e é bom que o 
departamento de merenda está presente, e aí foi um intercâmbio para a 
gente fazer o cardápio com a nutricionista, para a gente estar recebendo 
esses meninos, [...] Aí eles merendavam e as professoras recuperadoras, 
na parte da tarde, faziam o acompanhamento, assim, não muito com 
oficinas. Era mais pedagógico mesmo, com dever de casa. Em 2010 veio 
o planejamento direitinho com oficinas, nós transformamos a biblioteca 
em sala de ‘multimeios’ para os meninos terem outras atividades, jogos, 
atividades físicas. Agora, essa escola só foi entrar no Mais Educação no 
ano passado, em 2013.”  
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Em nossa visão, a alteração do espaço escolar e a presença de um 

trabalho conjunto com o “departamento de merenda” mostram a preocupação da 

gestão do Município daquele período em construir uma escola que atendesse a seus 

alunos, respeitando suas especificidades e temporalidades próprias, numa ótica de 

acolhimento, inclusive com a criação de oficinas já no ano seguinte, com verba da 

educação municipal.  

 

 

FIGURA 1 – Oficina de artes e brincadeiras 

Fonte: Todas as fotografias deste relatório foram tiradas pelos autores. 

 

Com a introdução das oficinas, os alunos passaram a frequentar o espaço 

escolar em dois turnos. E essa é uma característica do PME nas escolas do 

Município, ao longo do tempo, pois, na maioria delas, as oficinas são desenvolvidas 

no interior das escolas, uma vez que o seu entorno e os espaços do bairro são 

pouco utilizados. E isso pode ser observado no diálogo entre o pesquisador e as 

coordenadoras do Programa: 

 

Pesquisador: “E uma parte grande das escolas tem as atividades 
desenvolvidas na própria escola?” 
 
“Isso.” 
 
“Nós temos o caso de duas Unidades, né, que nós chamamos de 
unidades socioeducativas. Essas Unidades funcionam como um braço 
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para as escolas. No caso tem uma Unidade que atende duas escolas, e 
uma Unidade que atende uma. São as únicas que tem esse atendimento 
fora das escolas, nas outras escolas são todas dentro da escola.”  
 
Pesquisador: “E, para atender esses alunos dentro da própria escola, o 
que foi feito lá?” 
 
“Adaptação mesmo, reformas, foi dentro da condição da escola, não teve, 
assim, tipo construído quadra, isso não teve não. Agora nós temos 
escolas que, igual, por exemplo, o Israel Pinheiro se tem um campo de 
futebol agarrado na escola, só os meninos saírem e já está nesse campo, 
então aproveita esse campo, eles fizeram um cronograma dividindo para 
ter as aulas nesse campo, não todos os dias, mas de acordo com a 
programação. Mas tirando isso, as escolas que tem tempo integral são 
nos espaços da escola, e os centros já existem há mais tempo. Antes 
esses espaços eram denominados Curumins. Hoje são escolas de 
Educação Integral.” 

 

 

FIGURA 2 – Oficina de música: violão 

 

Aqui, duas situações chamam a atenção: por um lado, as escolas utilizam 

seus próprios espaços, praticamente sem reformas e com poucas adaptações para 

as oficinas, e a concretização das atividades do Programa mantem, assim, as 

fronteiras que separam o “dentro” e o “fora” da escola; por outro lado, há a utilização 

dos espaços do antigo Curumim, chamados atualmente de unidades 

socioeducativas. Mesmo quando os alunos saem para essas USEs, eles realizam as 

oficinas no interior delas, e os espaços públicos do bairro e da cidade são pouco 

utilizados para o desenvolvimento de oficinas. 
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Inferimos, então, que a ação comunitária e o uso dos territórios ainda 

guardam conflitos advindos de antigas relações entre a escola e a comunidade, e 

sair dos muros da escola significa toda uma nova realidade a ser enfrentada, 

tornando-se mais fácil atender aos educandos dentro da própria escola, mesmo com 

o incômodo do barulho das fanfarras, das rodas de capoeira e da utilização de 

quadras sem coberturas. 

Uma característica importante do PME refere-se à chegada de novos 

educadores nas escolas, os quais são responsáveis pelas diversas oficinas do 

Programa. Entretanto, esses educadores e suas práticas educativas não trazem as 

tensões percebidas pelas pesquisas anteriores relacionadas à implantação do 

Programa em outras cidades. Nessas pesquisas, a presença desses educadores foi 

questionada em várias cidades do País e, em vários momentos do trabalho, pelos 

professores do turno regular. E uma das críticas refere-se à formação e ausência de 

capacidade desses educadores para compreender as relações pedagógicas e as 

práticas docentes nas escolas.  

Apesar disso, na fala de duas coordenadoras do Programa, essa tensão 

não existiu na implantação do Programa no Município: 

 

“É feito assim, a pedagoga senta junto com o professor e o monitor para 
organizar, porque não adianta a monitora estar dando uma coisa que os 
alunos não viram, então isso é feito no grupo, e elas fazem um plano de 
aula mesmo para poder estar trabalhando. Então desavença entre 
professor e monitor a gente não teve. [...] Porque também nós contamos 
muito mais com o apoio dos professores, porque tem professor que acaba 
sendo um monitor, porque no intervalo de um monitor e outro é ele que 
acaba desenvolvendo as atividades, mesmo que seja extra-horário, os 
jogos, aí vão trabalhar o lúdico lá na sala, vão fazer um teatro para a 
comunidade, tem muito isso, ainda mais cidade pequena que tem datas 
festivas, principalmente o Morro Vermelho, que vocês vão conhecer, a 
escola toda se interage para estar desenvolvendo uma atividade. Nas 
escolas que iniciaram, a prefeitura arcava com tudo, então não teve esse 
impasse entre professores e monitores, porque eles tinham que dar conta 
da carga horária deles e separar atividades de escola e atividades 
manuais ou educação ou teatro. Porque não tinha gente especializada só 
para fazer isso. 
 
“Assim como tem escolas que tem oficina de informática, aí há uma 
reunião durante os módulos que os monitores participam às vezes, aí o 
professor de informática, às vezes, dá alguma coisa na oficina 
relacionada à matéria que os alunos estão vendo, então tem essa 
interação entre os professores e os monitores, acabam os monitores 
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ajudando os professores. Nós não temos reclamações de professor com 
monitor.” 
 

Por um lado, percebe-se que, em algumas escolas, a pedagoga faz um 

trabalho de mediação com professores e monitores, de forma que eles 

desenvolveram atividades articuladas, criando diálogos entre todos na escola. Essa 

mediação, que aparece em várias entrevistas, é um avanço com relação a outras 

experiências conhecidas. Por outro lado, isso pode significar, em alguns momentos, 

apenas uma repetição ou continuidade do trabalho do professor, uma vez que, 

segundo a coordenadora acima, “não adianta a monitora” dar aquilo “que os alunos 

não viram”. 

Quanto à organização do trabalho escolar, o relato da diretora de uma 

das escolas sugere a construção de um trabalho coletivo centrado na escuta do 

interesse e da dificuldade do aluno e em outra concepção de aula: 

 

“Eu, no meu caso, tenho o privilégio de ter tantos professores quanto 
monitores, então eu sempre brinco com as professoras: ‘porque eles não 
aprendem geometria e fazem papagaio tão bem?’ Então esse excesso de 
didática é bem do professor, acho que esse contato mais próximo é muito 
rico para o desenvolvimento, essa fala, a questão da escuta, às vezes um 
aluno não fala para o professor, mas para o monitor ele chega. Então eles 
falam: ‘Oh [nome da diretora], olha esse menino, porque ele ficou com 
raiva da mãe e bebeu’. Eu acho os dois muito ricos. Mas a gente tem uma 
proposta de evitar reproduzir sala de aula, caderno eles utilizam 
pouquíssimo, mesmo com o professor, lá é uma florestazinha, é um 
laboratório vivo. Então os professores evitam cadernos, utilizam muitos 
jogos, tem um dialogo muito grande entre as oficinas, a gente trabalha 
muito com projeto. Agora a gente está com um projeto de coleta seletiva, 
não que a gente esteja querendo ganhar um prêmio, nós nem falamos de 
prêmio, questão de mudança de hábitos mesmo e colocar isso no 
currículo, mas isso aí é todo mundo, desde quem está cozinhando, 
cortando as cascas dos alimentos, que são levados para compostagem, 
daquela ajudante auxiliar de limpeza, que está lá olhando o menino lavar 
as mãos: ‘fecha a torneira, vamos tomar mais cuidado aqui’, a outra que 
está orientando os meninos no self-service para colocar menos, para evita 
o desperdício, aí tem o rapaz lá, auxilia os meninos na compostagem, e 
por aí vai. Tem em todas as oficinas, na capoeira, tem o futebol, a escola, 
apesar de não estarmos no mesmo espaço físico, a gente telefona, e ligo 
constantemente perguntando como está o menino, então tem esse 
dialogo, a gente consegue estabelecer, claro que não é o ideal, se fosse o 
ideal, haveria uma proposta político-pedagógica da escola que fosse 
construída por todos, mas a gente tem buscado. Então eu acho tanto rico 
com o professor quanto com o instrutor. O ideal é que todas tivessem 
professor e instrutor. Igual na capoeira, não é simplesmente jogar a 
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capoeira, o professor vai trabalhar a letra da música, vai contextualizar a 
parte histórica, vai construir o berimbau, a professora de artesanato que 
vai ajudar, as cabacinhas, o professor de capoeira, acaba fazendo todos 
juntos, então a participação de todos é muito importante nesse 
desenvolvimento.” 
 

De certa maneira, as unidades socioeducativas lembram um pouco as 

escolas-parque propostas pelo educador escolanovista Anísio Teixeira: salas mais 

abertas, projetos de trabalho, laboratórios vivos, outras estratégias para a sala de 

aula, além do envolvimento de todos nas atividades propostas. De uma maneira 

geral, essas USEs apresentaram algumas características que merecem ser 

ressaltadas, dentre elas: um olhar centrado na criança, sujeito da aprendizagem e 

de vivências. Em nossa análise, esse outro olhar sobre a criança implica a 

desconstrução, por parte de docentes e monitores, do aluno ideal, considerado 

apenas em sua dimensão cognitiva, e permite, sobretudo, acolher as diferenças e os 

novos processos de socialização. Na fala da diretora de uma das USEs, fica bem 

explicitado esse posicionamento: 

 

“Isso tudo contribuiu muito para mudança da vida mesmo da criança, e a 
maioria dos nossos alunos que estão inseridos no Programa Mais 
Educação é uma vulnerabilidade enorme [...]. E a maioria não são criados 
com os pais! A maioria das minhas crianças são criados com avós, 
vizinhos, adotados, e isso chama muita atenção da gente. Porque, às 
vezes, o menino tá fazendo uma... Esse menino é levado, mas quando 
você vai ver o histórico de vida dele, aí, ‘peraí’! Vamos dar um tempo. 
Porque, através do histórico de vida deles, a gente tá conseguindo fazer 
essa diferença. Eu falo que é fazer a diferença mesmo!” 
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FIGURA 3 – Oficina de teatro 

 

 

FIGURA 4 – Oficina de percussão 

 

Nessa perspectiva, encontramos, sobretudo, uma mudança na forma de 

reconhecer esses sujeitos (os educandos) por parte dos profissionais que atuam nas 

unidades socioeducativas. Segundo eles, o aluno que as frequenta possui uma 

história de vida, e essa história tem que ser levada em consideração quando se 

observa as atitudes e condutas desse aluno em contexto escolar. Diferentemente de 

um enquadramento tradicional, encontramos aqui, como eixos norteadores da 

prática docente, a noção de cuidado, acompanhamento e escuta desses alunos. E 

isso implica uma intervenção na vida dessas crianças, segundo uma das diretoras 
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das USEs que sustenta esses avanços em seu cotidiano, em função das práticas de 

gestão local: 

 

“A gente já teve aqui muitos casos de crianças que foram violentadas 
sexualmente pela própria família, irmão, pelo pai, tudo, assim, é muito 
complicado, porque ela chega no espaço e ela faz tudo de errado, né! E 
até a gente descobrir o que está acontecendo com aquela criança, para 
depois você começar a intervir. Eu acho que é a parte mais interessante 
para nossa equipe, é consegui esse trabalho. É consegui intervir na vida 
das crianças de uma forma totalmente positiva, é tirar ela do ambiente de 
vulnerabilidade, mesmo! É trabalhar junto com o conselho tutelar. Uma 
parceria muito grande com o Conselho Tutelar, com o promotor, com a 
Secretaria de Educação, e a gente vai caminhando.” 

 

 

FIGURA 5 – Oficina de capoeira 

 

Assim, chama a atenção o trabalho desenvolvido entre a escola, a 

Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar de Caeté. Na visão dessa diretora, os 

critérios de avaliação das crianças nas unidades socioeducativas também foram 

reformulados para atender às especificidades das oficinas do PME. Segundo ela, um 

impacto interessante foi a melhoria da disciplina dos alunos na escola: 

 

“Mas a gente avalia as crianças de outras formas. No dia a dia, na 
convivência mesmo e dentro das atividades que eles estão realizando. E 
sem aquela cobrança que ele tem que permanecer ali 4 horas dentro de 
sala. Aqui, de 50 em 50 minutos, a gente bate sinal, e é o menino quem 
muda, ele é quem muda da atividade de 50 em 50 minutos. Ele tem uma 
atividade diferente para estar fazendo, e o impacto que eu acho que 
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ajudou muito essas crianças foi em relação à disciplina. Eles melhoraram 
a disciplina na escola 100 por cento. Por quê? Todas as oficinas aqui 
existem as regras. E o que acontece? Eles saem da sala de aula, mas 
para ele participar da oficina no esporte ele tem que aprender todas as 
regras do esporte, para fanfarra, ele começou a aprender a tocar através 
de um ritmo de palma, o monitor vai apitando e a palma tem que ter 
concentração e raciocino, só depois que ele começa pegar o ritmo do 
instrumento na palma é que eles pegam para tocar o instrumento na 
percussão, né!” (Diretora de uma Unidade Socioeducativa). 
 

 

FIGURA 6 – Cartaz do Programa Mais Educação em escola de Caeté 

 

 

FIGURA 7 – Oficina de letramento 
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As salas ambientes (ou espaços ambientes, pois não existe 

necessariamente uma sala de aula tradicional) ampliam a concepção de sala de 

aula, na visão dos professores. Por outro lado, o tempo de aula continua sendo de 

50 minutos, o que, nem sempre, permite que uma atividade, ou mesmo a aula, tenha 

início, meio e fim. Esse tempo de aula relaciona-se, muitas vezes, com a concepção 

de que o aluno deve passar por todas as oficinas diariamente, justificando o tempo 

reduzido de cada uma delas. 

Um aspecto extremamente relevante na fala dessa mesma diretora refere-

se ao reconhecimento de que essas mudanças nas concepções de ensino e 

aprendizagem só se tornaram possíveis em função da introdução das oficinas no 

cotidiano escolar, ou seja, a partir do PME. Assim, temos que “ter a cabeça aberta 

para as mudanças: 

 

“Qualquer atividade que é acrescentada para eles é um ganho, é uma 
vitória, e por incrível que pareça é justamente através dessas novas 
disciplinas que a gente conseguiu descobrir N coisas. Porque é 
totalmente diferente de se estar numa sala de aula. Uma coisa é você 
esta dentro da sala de aula ali no quadro e tal. Com o menino escrevendo 
é ditado é leitura o menino fica ali de 4 a 5 horas com o menino e você 
não conseguiu conhecer nada da vida dele. Nada. Porque há mais aquela 
relação de conteúdo mesmo, aquela obrigação do professor passar o 
conteúdo pra criança. Agora, quando você pega umas habilidades dessa, 
igual, você saiu da sala de aula, e vim parar num PME com oficinas 
totalmente diferente uma da outra, eu tenho monitores diferentes, oficinas 
diferentes, tudo diferente. O objetivo é que todos os alunos participem de 
todas. Então você imagina, tem que ter um diálogo profundo, porque da 
mesma forma que tem um monitor, que ele é mais dinâmico, tal, tal, tal... 
eu encontro uma monitora mais passada, mais tranquila, e aí a diferença 
de disciplina, de comportamento dos meninos é visível com um, com 
outro, então eu acho que essas novas disciplinas vieram justamente para 
isso, sejam disciplinadas, educadas de acordo com aquilo que elas 
gostam de fazer. Sem forçar a barra, então é uma visão totalmente 
diferente da sala de aula, de conteúdo. Uma coisa que eu acho muito 
interessante..., porque a minha visão era a seguinte: tem que ter diploma, 
tem que ter! É tem que ser graduado! E no PME a gente não conseguiu 
pensar dessa forma. Você conseguiu pensar, mas você não conseguiu 
isso na prática. Você não conseguiu! E a gente tem que ter a cabeça 
aberta para mudanças.” (Diretora de uma Unidade Socioeducativa). 
 

Nesse sentido, descobrir uma prática inovadora e ainda experimental – a 

chegada de novos educadores e de novos saberes na escola – auxiliou, na visão 

dessa diretora, no alargamento dos saberes docentes e dos saberes dos outros 
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profissionais da escola, na contramão das correntes tradicionalistas. Segundo ela, 

também as oficinas de letramento e matemática são desenvolvidas acumulando os 

novos apontamentos teóricos advindos da pesquisa: 

 

“A matemática e o letramento é outra oficina que ajudou muito as 
crianças. Eles não tem que ficar escrevendo ou lendo, mas as 
professoras conseguem trabalhar todas as dificuldades que eles tem na 
escola através dos jogos. E aí eles ficam mais interessados por estar 
jogando e aprendendo a multiplicação, a somar, a dividir tudo através dos 
jogos e além da melhora de disciplina e conteúdo na escola, houve 
também uma melhora muito grande em relação aos pais, porque havia 
muita negligência no início, agora não posso reclamar!” (Diretora de uma 
Unidade Socioeducativa). 
 

Um dos trabalhos desenvolvidos em uma das USEs, o qual chamou a 

atenção durante a transcrição, foi o de interdisciplinaridade entre as monitorias. A 

flexibilidade na organização curricular, em função de projetos temáticos criados para 

o atendimento dos alunos, permitiu que vários monitores do PME: de letramento, de 

matemática, de artes e de esportes, fizessem trabalhados diferenciados, atividades 

com jogos e teatros. A justificativa para a realização dessas atividades ancora-se na 

importância da participação do discente nos seus processos de aprendizagem e 

formação: 

 

“Exato. Ela (diretora de escola) definiu, mas ela me deixou livre para eu 
trabalhar o que eu achasse melhor com os alunos.” (Monitor do PME). 
 
Pesquisadora: “Dentro da oficina de letramento e matemática?” 
 
“Exato. Porque eu acho que, dentro dessa oficina, a gente não pode ficar 
preso. Porque, como estamos trabalhando em um projeto, em um 
programa, eu acho que a gente deve conhecer os alunos, então a gente 
faz muitos debates, a gente conversa, a gente interage, a gente faz 
gincana. A gente faz com que as crianças conversem com a gente.” 
(Monitor do PME). 
 

Apesar de ser função da direção da Unidade Socioeducativa definir as 

oficinas que continuarão a ser desenvolvidas ano após ano, a professora (monitora) 

tem a liberdade para desenvolver o que achar melhor para os alunos, e, mais uma 

vez, sustentada pela direção da USE. Em nossa visão, o trabalho desenvolvido 

nessa Unidade remete a uma mudança da cultura educacional, reveladora de 
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inovações e novas práticas: compreensão da formação do educando como um 

processo de interação social. 

Outra mudança ocorrida foi na reunião com os pais, na qual o aspecto 

mais informativo foi substituído pela dimensão da formação: 

 

“Os pais adoram! Todas as vezes que a gente marca alguma reunião, o 
comparecimento deles é, assim,100%! Adoram! A última reunião que eu 
fiz com os pais – como vocês perceberam, as minhas salas são muito 
pequenas – eu fiz no final do ano passado. Eu faço reunião para fechar o 
semestre. Cada semestre. Então, minha reunião de fechamento do 
segundo semestre do ano passado eu preparei uma apresentação de 
teatro e preparei uma minigincana. Então eu peguei os pais todos de 
surpresa. Eles chegaram, né: ‘Ah, vai ser aquela falação de coisa!’ 
Quando eles chegaram, que eu falei: ‘vamos para sala assistir o teatro. 
Agora nós vamos lá para o pátio!’ Eles ficaram, assim, assustados... os 
meu monitores e professores estavam igual vocês viram, cada um com 
sua turma, o pai do menino, o representante, a mãe, o responsável 
daquela criança que veio, tinha que inserir naquela turma. Aí, ali nós 
fizemos uma atividade com eles, na quadra, de estourar balão, a corrida 
da cadeira, a dança da cadeira, e fizemos, assim, uma minigincana, cada 
turma junto com os pais, e eles adoraram. E agora ficam pedindo todo 
mês! Porque ficou uma reunião diferente, né! O objetivo da gente era 
mostrar para eles justamente isso: que os próprios pais vivenciassem as 
situações que os filhos têm aqui dentro. Entendeu?!” (Diretora de uma 
Unidade Socioeducativa). 
 

Nessa dinâmica, ao invés de a diretora explicar as oficinas e atividades 

que são desenvolvidas nessa Unidade Socioeducativa, aos pais dos educandos foi 

possibilitada também uma pequena vivência das oficinas, naquele dia. Assim, eles 

puderam descobrir, por meio de um processo formativo que alia método e conteúdo, 

o verdadeiro valor de cada oficina ministrada aos seus filhos.  

Na entrevista com os coordenadores do Programa Mais Educação, 

também foram mencionados os critérios para a escolha das oficinas: concordância 

com os alunos e com as necessidades da escola: 

 

“Em 2010, né, nós tínhamos cinco escolas que estavam com tempo 

integral, e essas escolas, de início, tiveram dificuldades, né, de espaço 

para se organizar, com monitores, essa questão das oficinas, para poder 

começar, foram melhorando, e, em 2011, teve mais uma escola que 

também entrou, que, com a experiência das que já estavam, teve 

reuniões aqui na secretaria, então a secretária da gestão passada 

incentivou as escolas a se inscrever, e, em 2013, mais duas escolas 
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dando, um total de oito escolas. Hoje em dia, essas de 2013 estão se 

adaptando. Então tem as dificuldades ainda, eu acho que a maior 

dificuldade são os monitores, né, para conseguir monitores, pensando no 

Mais Educação. Então estão adaptando, mas tem que melhorar. Agora as 

outras não, as outras já inovaram, já mudaram de oficinas, de acordo com 

os alunos e de acordo com o que precisa, e todas elas tem a questão do 

acompanhamento pedagógico, e isso está sendo muito bom nas escolas, 

porque ou é o letramento ou é a matemática, então ajuda, junto com a 

pedagoga, os alunos a suprir as dificuldades nessas áreas, então nessa 

questão do ensino estamos dando muito certo também. E as outras 

oficinas são de acordo com a necessidade do lugar, essa de 2013 tinha 

muita gente que lidava com artesanato, então ela pôs a oficina de 

artesanato que a mãe de algum aluno tá dando aula, que é mais fácil 

conciliar horário, ela está indo para a escola para dar essa oficina. Então 

cada escola..., vocês terão a oportunidade de estar conhecendo, a sua 

escolha de oficina é de acordo com a necessidade do lugar, da própria 

região; então eu acho que a cada ano está melhorando. A verba é muito 

boa para a escola, dá para comprar os materiais, você vê jogos na oficina 

de letramento e de matemática, então, para mim, eu vejo melhoria. Agora 

essas escolas que começaram em 2013, que ainda estão em período de 

adaptação de local, mas a gente crê que vai melhorar.” (Coordenadora do 

PME na escola). 

 

Percebemos, até o momento, a existência de um trabalho inovador tanto 

nas escolas quanto nas unidades socioeducativas, no qual a desconstrução das 

formas tradicionais de se ver o aluno, a docência e a organização do trabalho 

escolar estiveram presentes desde a implantação do Programa Mais Educação, 

mesmo que aos trancos e barrancos, como mencionado pela diretora de uma USE, 

de forma diferenciada nas escolas. Por sua vez, essa mesma diretora acredita na 

importância da Secretaria de Educação como elemento de sustentação das políticas 

públicas e do cotidiano escolar: 

 

“Uma outra coisa que eu acho relevante deixar claro, sem o apoio da 
Secretaria de Educação, aí não dá certo. Graças a Deus, nesse ponto aí 
eu não posso reclamar, não! A Secretaria de Educação está em primeiro 
lugar. Me atende, assim, tanto na gestão anterior quanto nessa é um 
atendimento nota 10, dá valor, preocupa a equipe de lá! Você liga, então 
tem uma interação, tem uma preocupação de tá atendendo a gente, 
assim, isso dá força, aqui dentro é trabalho difícil, que requer muita 
paciência para você organizar, é difícil! Mas, o apoio da Secretaria da 
Educação tem que está em primeiro lugar, da secretaria, da nutricionista 
acompanhada por relatórios, tudo certinho, reunião uma vez por semana, 
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a nutricionista preocupa demais. Tá tudo certinho, eu tenho criança que 
não pode comer nada ácido e acaba envolvendo toda equipe e acaba...: 
‘Isso meu menino, pode comer!’ Tudo documentado, tudo certinho.” 
 

A Secretaria de Educação, por sua vez, possui uma política de 

administração estratégica. Uma característica importante dessa administração é a 

realização de uma reunião pedagógica mensal (chamada de Módulo) com os 

professores, a qual acontece na própria Secretaria de Educação. Nesses encontros, 

são realizadas avaliações do trabalho desenvolvido pela escola e o monitoramento 

do desempenho do aluno. A diretora de uma USE, apesar de reconhecer a 

importância e necessidade do Módulo, menciona que ele tem se mostrado 

insuficiente como mecanismo de gestão do sistema, pois desconsidera a 

importância das articulações entre as unidades socioeducativas e as escolas que 

são atendidas por essas USEs: 

 

[O Módulo é uma reunião] “[...] pedagógica que tem uma vez por mês na 
Secretaria de Educação, que é só com os professores, justamente para 
isso, para tá fazendo a avaliação das dificuldades encontradas do 
desempenho do aluno. É justamente pra isso! E como os módulos são 
separados, a pedagoga faz com as professoras daqui, e a pedagoga da 
escola faz com as professoras da escola. Eu não concordo com isso, 
sinceramente! Por quê? Porque os meninos são os mesmos, então não 
justifica você sentar um dia pra tá falando de um assunto, sendo que o 
assunto é o mesmo assunto, e no outro dia será tratado com... no outro 
dia com outras professoras, com outra pedagoga, sendo que, o público é 
o mesmo. Público diferente, reunião diferente, pessoas diferentes, mas 
quando você tem um público igual, o mesmo público, eu acho que esse 
trabalho deveria ser junto. Então é um ponto que eu acredito: que a 
prioridade, se passasse a fazer o Módulo junto, melhoraria a relação entre 
os monitores e as professoras da Unidade com a escola, com certeza, 
porque a Escola Integrada, o Programa, funciona aqui, funciona em outro 
espaço, mas tem que ter essa integração! Integração é prioridade! 
Fundamental, tem que haver!” 
 

Dessa forma, o Módulo investe em maneiras de discussão que vêm 

fragmentando o diálogo entre essa Unidade Socioeducativa e a escola por ela 

atendida. Além disso, a introdução do Módulo como mecanismo de gestão e 

acompanhamento das escolas parece, à primeira vista, fomentar a participação dos 

docentes nos processos decisórios e nas tomadas de decisões. Duas características 

desse instrumento de gestão são relevantes: em primeiro lugar, ele mostra os alunos 

separados por conceitos e notas, de “forma que a Secretaria sabe quem é A, B ou 
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C”; em segundo lugar, torna-se desnecessário pensar o Projeto Político-Pedagógico 

(PPP), pois este, anteriormente, “ficava engavetado e era pouco prático”, enquanto o 

modelo atual de gestão proposto é dinâmico, oferecendo um retorno para a 

Secretaria de Educação. Essa adesão dos diretores e docentes das escolas ao 

modelo de gestão proposto pela administração da Secretaria está retratada no 

diálogo com um grupo de diretoras de escola: 

 

Pesquisadora: “É eu só fiquei com uma dúvida, assim, teve modificação 
no PPP das escolas em função da Educação Integral no Município, ou 
não?” 
 
“Eu acho que isso já é uma outra questão, porque nós temos um sistema 
de gestão integrado, então todas as escolas do Município participam 
dessa gestão, e ultimamente é o nosso PPP, porque o PPP era um 
segmento que a gente se reunia com os membros da escola, mas ele era 
pouco prático, a gente elaborava, mas a gente ficava mais engavetado, 
agora, assim, hoje nós temos um sistema maravilhoso de gestão, em que 
a gente atua o tempo todo e é dinâmico o tempo todo, e a gente tem 
retorno aqui na Secretaria.” 
 
“Na verdade ele é a GIDE.” 
 
Pesquisador: “GIDE?” 
 
“Gestão Pedagógica Integrada, acabou aquele PPP só da escola. Seria 
bom a Diretora Michele poder falar.” 
 
Pesquisador: “Normalmente, vocês diretores se encontram?” 
 
“Nós temos reuniões de resultados bimestrais, planos de ação bimestrais, 
então a gente sempre vem, apresenta os resultados e monitora. A gente 
trabalha com um método PDCA.” 
 
Pesquisador: “Que é PDCA?” 
 
“O método PDCA, você planeja, executa as ações, revê as ações e 
padroniza as ações de sucesso. Então é uma roda viva, a todo momento 
você está planejando, executando, fazendo as ações corretivas e 
revendo.” 
 
Pesquisador: “E as escolas colocam dificuldades, avanços?” 
 
“Sim, a gente trabalha com pesquisa sobre forças e fraquezas da escola. 
É o que impacta positivamente e negativamente nos resultados da 
escola.” 
 
Pesquisador: “Faz todo mundo junto, sempre?” 
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“Sempre.” 
 
Pesquisador: “E é sempre socializado, sim?” 
 
Pesquisadora: “E é coordenado pela Secretaria, ou é uma empresa?” 
 
“É uma equipe que tem uma parceria com a prefeitura, e se esse assunto 
viesse à tona, eu teria convidado a...” 
 
“Cada escola faz o seu, aí a gente reúne, e cada um passa o seu 
resultado, a Secretaria consolida todos os resultados de todas as escolas. 
Então, hoje a Secretaria tem conhecimento de todas as crianças que tem 
conceito A, B, C. Todas as classes que deveriam ser feitos planos de 
intervenção para melhoria de resultados. É como se fosse o raio X da 
escola. Ela sabe todas as atividades que estão sendo desenvolvidas. Nós 
traçamos metas, e essas metas tem tempo, se não são atingidas, são 
feitos novos planos.” 
 
“Sim. Inclusive alguns pontos são sobre as oficinas do Mais Educação...” 
 
“Na hora que você coloca uma ação, você coloca lá que vai dar mais 
ênfase no Programa Mais Educação. Isso tudo entra.” 
 
“E neste ano, algumas de nós estamos fazendo pós em gestão escolar e 
também estamos fazendo o curso do TEIA, então eu particularmente 
estou fazendo essa pós com o olhar sobre a Educação Integral. [...] Mas é 
fazer essa gestão escolar tendo o olhar para Educação Integral. Fazendo 
um enriquecimento maior desse projeto que a gente trabalha. Mas agora 
seria uma GIDE só para Educação Integral. Na linha de propostas para a 
Educação Integral.”  
 

À primeira vista, o modelo de gestão proposto tem produzido a redução 

da discussão do PPP local, a centralização do monitoramento e a avaliação pelo 

órgão público. Pela leitura do excerto, pareceu-nos que o Programa Mais Educação, 

com suas oficinas e metodologias de trabalho, não se encaixa na gestão 

administrativa e integrada. A diretora de uma Unidade Socioeducativa sugere, como 

uma saída, a construção de mecanismos de gestão apenas para a Educação 

Integral. Pelo debate, acreditamos que estamos diante de um instrumento de gestão 

que olha para a escola e para a Educação Integral como sendo coisas distintas. O 

grande desafio é essa política administrativa criar estratégias que englobem não 

apenas as atividades do PME mas também suas concepções na gestão da 

educação. Nesse sentido, deixamos aqui uma indagação: o trabalho na Educação 

Integral constitui-se como uma experiência, até certo ponto, tolerada, sem efeitos 

sobre as práticas de gestão que estão instituídas? 
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Em nosso entendimento, é no espaço da gestão que várias críticas e 

sugestões foram traçadas. Uma delas refere-se à manutenção das estruturas que 

promovem estados estacionários no que se refere à participação dos diversos 

segmentos da comunidade escolar, em vários momentos. Por exemplo, a 

participação dos pais na definição dos projetos construídos na escola ainda é 

pequena: na maioria das escolas, eles são convocados somente para as reuniões 

descritivas e informativas, apenas para esclarecimentos das oficinas que serão 

oferecidas a seus filhos. Isso é o que se pode inferir pelo diálogo entre o 

pesquisador e a mãe de um educando: 

 

“Eu acho interessante, igual a informática, tem a aula de artes, a Luíza 
gosta bastante, é o que eu acho que poderia ser acrescentado também é 
uma aula de dança, porque as crianças gostam, violão..., podia aprender 
também uma coisa que ia agregar mais. Tem a parte que eles tiram 
dúvida da matéria da escola, então é muito bom.” 
 
Pesquisador: “Os pais participaram ou participam dessas sugestões em 
algum momento? Por exemplo, quando você fala, poderia ter oficina de 
violão em algum momento que...” 
 
“Quando tem a reunião, aí tá sendo exposto o que tem na escola, aí a 
[nome de uma diretora] fala que possivelmente mais para frente encaixa, 
né, mas aí depende dos recursos para poder estar agregando novas...” 
 
Pesquisador: “Então tem reunião sobre o Mais Educação para explicar 
das oficinas, tudo isso?” 
 
“Não assim, no início teve a reunião e explicou que ia retornar, né, porque 
tem mais tempo que as meninas fazem. Aí falou as oficinas que ia ter, 
igual, já teve oficina que não deu muito certo, igual a da capoeira, o tae-
kwon-do também aí eu vim só no início, né, foi dito sobre as oficinas, e a 
gente acompanha o desenvolvimento das crianças.” 
 
Pesquisador: “E... então tem momentos em que os pais estão aqui 
discutindo?” 
 
“Quando precisa me chama e conversa, né, sobre os assuntos do projeto, 
mas é de vez em quando.” 
 
Pesquisador: “Mas, mesmo assim, os pais têm participado dessas 
reuniões?” 
 
“Às vezes. Tem pais que são meio relapsos, né, mas os que são 
participativos, mesmo quando tem a reunião, eles vem.” 
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De uma forma geral, notamos um impacto importante do Programa Mais 

Educação na vida das famílias e crianças: elas passaram a gostar mais da escola. 

Além desse impacto, os espaços de participação da família, fomentados pela escola 

e pelas políticas públicas, foram ampliados após a implantação do PME. Porém, 

alguns desses espaços e momentos inda se constituem numa dimensão mais 

informativa, ou seja, os pais são chamados a participarem naqueles momentos mais 

de esclarecimentos e não nos processos decisórios dos projetos das escolas. O 

mesmo ocorre com a participação dos monitores na escolha das oficinas que serão 

desenvolvidas nas unidades socioeducativas. 

Mesmo reconhecendo que as oficinas em funcionamento são de interesse 

dos alunos (capoeira, arte, teatro, dança, planejamento), elas são avaliadas 

periodicamente pelos diretores, porém sem a participação de outros segmentos da 

comunidade escolar. Essa pouca participação nos processos decisórios e de gestão 

das unidades socioeducativas foi levantada por uma das monitoras do PME, no que 

se refere tanto à gestão das USEs quanto nas relações destas com as escolas:  

 

Pesquisadora: “E como é a sua relação com os professores das escolas 
de onde os alunos vêm?” 
 
“Na realidade, se você me pergunta o nome delas eu não vou saber 
nenhum. Porque a gente nunca vai lá, às vezes nunca é convidado. A 
escola está entrando agora, tem pouco tempo, então eu só conheço a 
diretora, mas a gente não tem aquela relação de sentar e falar de alunos.” 
 
Pesquisadora: “As diretoras das outras escolas já vieram aqui?” 
 
“Eu lembro da diretora da escola que atendemos, que veio aqui há um 
ano atrás e foi embora.” 
 
Pesquisadora: “Mas não é uma coisa rotineira?” 
 
“Não, eu não vejo.” 
 
Pesquisadora: “E vocês também não vão às escolas?” 
 
“Nunca fomos convidados.” 
 

Essa crítica sobre as interações entre a escola e Unidade Socioeducativa 

que a atende também é compartilhada pela diretora de uma das USEs, que fala da 

importância de uma maior aproximação entre as duas instituições: 
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“Assim, a sugestão minha e da minha pedagoga, e acho que da equipe 
toda, seria uma presença maior das escolas nos locais onde acontecem o 
Programa, porque eu acho que a escola... você atende os meninos... não 
é da Unidade o Programa, é da escola, não é da Unidade Socioeducativa. 
A Unidade Socioeducativa é só um espaço onde você vai atender. Então 
a minha sugestão é para que todas que tem a escola fora... dá mais 
atenção, dá mais atenção, participar mais, se envolver mais.” 
 
Pesquisador: “Como que você vivencia essa relação daqui com a escola, 
do ponto de vista de acompanhamento do aluno? Da avaliação com os 
professores de lá? Tem algum momento de encontro, ou é informal?” 
 
“Geralmente é mais informal. Nós não temos acesso às avaliações de 
escola, isso aí eu não tenho como, não tenho mesmo acesso. Porque lá 
na escola tem uma pedagoga, e nós temos acompanhamento pedagógico 
aqui. Então, a parte pedagógica, nós tínhamos uma pedagoga, trocou, é a 
minha pedagoga que busca essa relação com os meninos do PME, em 
termos de avaliação e o que pode ajudar. Em relação aos Módulos, ainda 
não são feitos juntos, o que eu acho que deveria ser junto, eu acho que o 
Módulo deveria ser junto. Das professoras e da Unidade deveria ser junto 
com as professoras das escolas, porque os alunos são os mesmos. Esta 
é a minha opinião.” 
 

Esses excertos estão intimamente relacionados com os instrumentos de 

avaliação e gestão da educação. Através deles, percebemos uma relação inversa: à 

medida que cresce o modelo de gestão integrada, que se volta para ações 

destinadas exclusivamente ao desempenho do aluno, diminui a discussão sobre as 

ações envolvidas no PPP das escolas. 

De forma geral, o Programa Mais Educação acarretou uma série de 

mudanças positivas na educação municipal de Caeté, no âmbito teórico-conceitual. 

Assim, percebemos a tenacidade e alegria de certos diretores, coordenadores, 

monitores e docentes na instauração de novas práticas e mudanças 

correspondentes a novos valores advindos da implantação do Programa. Partilhadas 

de maneira diferenciada pelos colegas, essas práticas podem iniciar mudanças 

maiores, mas também podem permanecer em estados estacionários, conforme 

vimos na discussão da gestão, como algumas práticas inovadoras paralelas a 

outras, mais conservadoras, enquadradas por um sistema administrativo fixo e 

rígido. 
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3.2 A dimensão técnico-assistencial 

 

 

Simultaneamente à reconstrução de conceitos e representações no 

campo da Educação Integral, a dimensão técnico-assistencial volta-se para a 

materialidade necessária ao desenvolvimento das atividades escolares, os espaços 

de formação dos sujeitos, as reformas dos espaços e a construção de novos 

serviços. Estamos aqui diante das virtualidades educativas da materialidade escolar, 

isto é, trata-se de construir um projeto, uma atividade, ocupar-se do tempo e do 

espaço, construir possibilidades materiais para os sujeitos envolvidos. O relato a 

seguir, realizado por uma diretora de escola, mostra bem o prazer de construir uma 

atividade conjunta: 

 

“E quando o professor quer também ele integra. Ano passado minha 
professora estava trabalhando Romero Brito, e daí ela conversou com o 
professor de informática. Mostra para eles os quadros de Romero Brito, 
daí os meninos conheceram a biografia de Romero Brito, viram os 
quadros, produziram quadros na informática que tinha a ver com a sala de 
aula. O mesmo aconteceu no final do ano, os monitores fizeram um 
projeto de consciência negra que as professoras babaram, porque era 
uma coisa que tinha vínculo com o que elas estavam trabalhando na sala 
de aula. A gente faz o possível para criar o vínculo, criar a integração, 
entendendo que não é só reforço escolar, tem outras oficinas; por 
exemplo, a professora está trabalhando parlenda, então lá na oficina que 
se trabalhe o ritmo, que se trabalhe a música. Às vezes está trabalhando 
alguma coisa de ciências, então a gente tenta fazer o possível para que 
tenha esse vínculo na oficina, alimentação, por exemplo. O monitor vai 
fazer um artesanato ligado à alimentação, mas dizer para você que é 
sonho da formação integral, como a gente estuda, como a gente vê no 
grupo TEIA, então aquela proposta da formação integral do aluno 
enquanto sujeito que participa dos territórios, dos espaços da cidade, 
ainda nós temos muita caminhada para atingir essa proposta, estamos 
adequando os espaços, os monitores que tem, onde dá para acontecer as 
oficinas, quando não tem espaço, agora é recreio, depois volta os 
meninos para quadra, é quadra sem cobertura, não tem banheiro 
suficiente para... adequado para dar-se um banho, mas a gente vai 
caminhando, tem muito ainda para se chegar a essa formação integral, 
essa Educação Integral. Caminhar na proposta curricular.” 
 

Conforme vimos, a chegada do PME promoveu mudanças nas práticas 

cotidianas de algumas escolas, mesmo com a precariedade dos seus espaços. O 

trabalho conjunto, no qual, segundo essa diretora: a “gente faz o possível para criar 
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o vínculo, [...] entendendo que não é só o reforço escolar”, reflete bem o 

deslocamento da mera transmissão de conteúdos para o olhar sobre os sujeitos 

envolvidos.  

As experiências realizadas na escola refletem sobre a comunidade ao seu 

entorno. São essas experiências escolares que levam, de certa maneira, a 

comunidade a aderir ao projeto da escola, ou seja, há uma disponibilidade da 

comunidade em aceitar e ampliar as concepções que envolvem esse projeto. Além 

disso, a experiência escolar também leva, conforme a diretora supracitada, a 

projetar o curso para o futuro, pois gera um sonho de Educação Integral, “da 

formação integral do aluno enquanto sujeito que participa dos territórios”, da cidade, 

mas ainda há muito que caminhar até atingir essa proposta.  

O diálogo a seguir, entre pais de educandos e o pesquisador, mostra 

como uma outra ocupação do tempo escolar provoca a produção do prazer: 

 

Pai: “Olha, eu particularmente... eu tenho para mim que é um modo de 
ocupar o tempo da criança, porque, por mais que tenhamos ele perto da 
gente, uma hora ou outra ele vai para a rua, tem contato com crianças 
que tem intenções erradas, e estando dentro da escola eu posso trabalhar 
tranquilo, minha esposa pode trabalhar tranquila, além de tudo sendo 
educado também, então eu acho importante nesse ponto.” 
 
Pesquisador: “Unhum.” 
 
Mãe: “Tem várias atividades, né, aprende muita coisa, e ele gosta muito 
também.” 
 
Pai: “Gosta demais, né.” 
 
Mãe: “O outro ficou quatro anos, né, só não ficou mais porque é até a 4ª 
Série.” 
 
Pai: “Ele não queria sair não.” [risos]  
 
Mãe: “É muito bom, então...” 
 
Pesquisador: “Vocês achas que essas oficinas ajudam eles nos estudos?” 
 
Pai: “Ajuda.” 
 
Mãe: “Com certeza!” 
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No que se refere à construção de uma materialidade que atenda a 

realização das oficinas e os novos espaços necessários para as atividades da 

Educação Integral, muito se faz, ainda, necessário. Como em todas as experiências 

em fase ainda inicial, as reformas de prédios e quadras de esporte, dentre outras 

reivindicações, fazem parte das entrevistas de todos os sujeitos desta pesquisa. No 

caso de Caeté, uma necessidade é a cobertura das quadras de esporte para que os 

alunos possam realizar suas atividades protegidos do sol e da chuva.  

 

“Olha eu estou... É um sonho... Ela [a escola] passou por reforma há 
pouco tempo, deve ter uns três a quatro anos. Mas ela não tem espaço 
fora com cobertura, pátio é todo aberto, e o espaço em frente ao 
refeitório, que eu até estou levantando os custos para ver se a gente 
consegue colocar um telhado, para ser mais um espaço fora da sala. Eu 
acho que o interessante é tirar os meninos da sala.” (Diretora de escola). 
 

De forma semelhante, outra escola necessita da cobertura de sua quadra 

de esporte, para os dias de sol e chuva: 

 

“A gente precisa de espaço, mas a escola tem até um espaço bom, mas 

aí se tiver chovendo, soca todo mundo dentro da escola, aí já se torna um 

transtorno, então a gente vê essa questão do espaço, não sei se nas 

outras também, mas na questão de ter uma quadra coberta, que eles 

possam estar fazendo atividades lá fora sem estar atrapalhando.” 

(Diretora de escola). 

 

E, mesmo nas unidades socioeducativas, existem problemas com a 

materialidade, de acordo com os pais dos educandos do PME: 

 

Pai: “Não é, a escola fica no bairro, meu menino leva dois minutos para 
chegar de casa na escola, o ônibus pega ele na porta da escola e traz 
para cá. Então em termo de transporte, educação tá tranquilo sabe. É eu 
acho que aqui no centro esportivo tem algumas áreas que deveriam ter 
mais infraestrutura, igual a quadra de salão, ela está bem degradada, ela 
precisa de uma ajuda, uma outra quadra de vôlei, tem muito espaço, eu 
achava que podia aproveitar mais o espaço, eu acho só esse ponto que 
pega, nos outros assuntos eu dou nota 10.” 
 
Mãe: “É porque desde que eles entraram ia ter natação, mas até hoje, né, 
falta só a questão da [reforma] piscina mesmo.” 
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Pai: “Eu acho que é só isso mesmo, questão da infraestrutura. Minha 
avaliação final seria essa.” 
 

Um relato interessante foi dado por uma monitora do PME, que 

mencionou a ausência de cursos de formação para se trabalhar na Educação 

Integral: 

 

Pesquisadora: “Quando você entrou na rede e decidiu trabalhar com 
Educação Integral, você teve alguma formação?” 
 
“Não. Foi a formação de professor, eu estudei Normal Superior, trabalhei 
na creche, trabalhei em outras escolas, mas é a formação que o professor 
normal tem, não tive uma educação extra.” 
 
Pesquisadora: “Sobre a finalidade da Educação Integral, cursos...?” 
 
“Quando eu entrei aqui, a diretora foi quem me apresentou o Programa 
[PME].” 
 
Pesquisadora: “A diretora aqui da escola?” 
 
“Exato.” 
 
Pesquisadora: “Então formação pela Secretaria de Educação você não 
teve?” 
 
“Não, não tive.” 
 

Os processos formativos também são reivindicados pela equipe de 

coordenação municipal do PME. E é um ponto demandado praticamente em todas 

as experiências de Educação Integral no País. De acordo com a fala de duas 

coordenadoras do Programa no Município: 

 

Coordenadora-1:“Eu acho o tempo integral muito bom para as escolas, eu 
acho que todas as escolas que tem o Mais Educação tiveram muita 
melhoria em relação a materiais, adaptação, de ampliação com as 
oficinas, e o que eu acho mesmo de dificuldade aqui dentro da Secretaria 
é a falta de capacitações, para a gente estar melhorando e buscando 
mais melhoria. Ano passado, igual, eu e a [coordenadora-2], que ficamos 
por conta de prestação de contas, nós fizemos o fechamentos de contas 
para as diretoras e nós tivemos muita dificuldade por isso, porque a gente 
não sabia, e tivemos que aprender, então fomos buscando, indo em 
escritórios de contabilidade que era da prefeitura, para a gente estar 
aprendendo e desenvolvendo. No mais, a minha dificuldade é essa, do 
tempo integral eu acho muito bom para as escolas e tende só a melhorar 
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e ampliar. Eu vejo que a cada ano vão ter mais escolas participando do 
Mais Educação.” 
 
Coordenadora-2: “Eu também vejo a melhoria na educação, e a 
dificuldade é a mesma da [coordenadora-1], porque nós entramos e nós 
tivemos que correr atrás de informações a respeito da prestação de 
contas do Mais Educação, então eu sinto falta de um órgão estar 
desenvolvendo essa capacitação, para que a gente possa estar 
desenvolvendo nosso trabalho da maneira mais segura” 
 

Esta é uma característica que marca o PME no Município de Caeté: as 

atividades/oficinas do PME são realizadas sempre no espaço da escola ou das 

unidades socioeducativas, com pouco aproveitamento do entorno das escolas e de 

outros espaços educativos. Dessa forma, a chegada do Programa nas escolas não 

provocou alterações e mudanças significativas na infraestrutura delas.  

Um aspecto decorrente do PME nas escolas refere-se aos processos 

formativos de seus profissionais. A formação, mais do que apenas numa dimensão 

técnica, volta-se para o fortalecimento dos sujeitos envolvidos e para a dimensão 

participativa. Cada grupo – direção, docentes e monitores – tem criado, em seus 

espaços de trabalho, sobretudo, meios e apoios para realizar seus próprios projetos 

de formação, isto é, alguns docentes e membros da coordenação do Programa nas 

escolas têm participado dos cursos de formação promovidos pelo TEIA. Porém, 

torna-se importante que essa formação seja mais coletiva e promovida ou 

sustentada pela Secretaria de Educação de Caeté.  

Por fim, deparamos ainda com a ausência tanto de um comitê do PME na 

cidade quanto de um setor específico dentro da Secretaria Municipal de Educação 

que fossem responsáveis pelo Programa Mais Educação. Existem pessoas 

responsáveis pelo PME, e a Secretaria assume o Programa em sua gestão. Quando 

perguntadas sobre a existência de um setor responsável pelo PME, as 

coordenadoras associam a sua importância à chegada do Programa a todas as 

escolas. Elas reconhecem que ganhariam em autonomia, e isso possibilitaria a 

criação de um novo modo de organização que colocaria em cena a questão da 

função e do lugar da coordenação municipal no Programa. As coordenadoras do 

PME mencionam, porém, que esse setor ainda não existe e que o comitê ainda não 

saiu do papel: 
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Pesquisador: “Então a demanda aumentou realmente, né? Só uma 
pergunta, vocês aqui, agora, o que é... é uma coordenação, são pessoas, 
é um núcleo?” 
 
Coordenadora-1: “Reformula a pergunta, por favor.” 
 
Pesquisador: “Vocês três.” 
 
Coordenadora-2: “Estamos até com a intenção, né.” 
 
Pesquisador: “Mas, já existe um setor específico ou...?” 
 
Coordenadora-3: “Ontem à tarde, a gente estava até conversando essa 
questão, né, que se esse ano é interesse que as escolas municipais todas 
participem do Mais Educação, criar o setor mesmo...” 
 
Coordenadora-2: “Desse Programa Mais Educação.” 
 
Pesquisador: “Porque vocês são pessoas, né?!” 
 
Coordenadora-3: “Isso.” 
 
Pesquisador: “Não tem um setor?” 
 
Coordenadora-3: “Não tem, tanto que já havia comentado com você a 
necessidade de estarmos fazendo capacitações, a gente fica assim a 
procura, né [Coordenadora-2], pelo fato da mudança de gestão que 
houve, a gente entrou assim meio que sem saber mesmo, sem ter muito 
conhecimento. Então tudo que a gente aprende é olhando, estudando e 
buscando. Porque nós ainda não tivemos uma capacitação do tempo 
integral. Quando surgiu esse curso do TEIA, na mesma hora eu falei: 
‘vamos fazer, porque quem sabe... ?!’ Por tempo integral a gente se 
interessa muito.” 
 
Coordenadora-2: “Nosso objetivo é esse que tenha o setor do Programa 
Mais Educação.” 
 
Pesquisador: “Mas a...” 
 
Coordenadora-2: “E a gente lógico, nós três aqui trabalhando.” 
 
Pesquisador: “Mas, mesmo não tendo o setor, o Programa faz parte da 
gestão da Secretaria?” 
 
Coordenadoras-1,2,3: “Isso.” 
 
Pesquisador: “Isso é sem dúvida, né?!” 
 
Coordenadora-1: “Tudo passa pela Secretaria de Educação.” 
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Coordenadora-3: “E elas participam de todas as reuniões referentes a 
isso aqui, na Secretaria.” 
 
Pesquisador: “E tem Comitê Local?” 
 
Coordenadora-2: “Oi?” 
 
Coordenadora-3: “Ah tá, você fala do próprio programa do MEC, tem sim. 
Só que, assim, não funciona muito bem não, porque quem está aqui na 
Secretaria e quem trabalha mesmo com o Mais Educação... Tem a 
dificuldade, né, a tal diretora faz parte do Comitê, mas tanta coisa para 
resolver, né. Então esse Comitê Local, pelo menos nesse um ano que eu 
estou, não funciona não.” 
 
Coordenadora-1: “Porque acaba que o diretor é inserido em todos os 
conselhos, eles ficam com tantas funções que não fica registrado, né!” 
 

E, de forma semelhante, não fica claro a função e o papel do professor 

comunitário nas escolas, o qual atende seus alunos no turno e contraturno. É o que 

revela o diálogo a seguir, travado pelas diretoras de escola: 

 

Diretora-1: “É por causa do coordenador.” 
 
Pesquisador: “Não tem o quê?” 
 
Diretora-1: “Coordenador separado. Já que são poucos que participam do 
Programa.” 
 
[várias vozes] 
 
Diretora-2: “No caso da escola dela, tem a coordenadora, tem a 
pedagoga, tem a diretora, tudo separadinho, que atende a escola. Tem a 
diretora da Unidade, a pedagoga da Unidade que atende a Unidade. Na 
escola com Educação Integral, nós temos a diretora e a pedagoga que 
atendem a escola e o projeto.” 
 
Pesquisador: “E o coordenador?” 
 
[várias vozes] 
 
Diretora-3: “E o professor comunitário, né, gente que é cadastrado.” 
 
Diretora-2: “Que geralmente é alguém da escola, por exemplo...” 
 
Diretora-3: “Só que ele não desempenha a função.” 
 
Diretora-2: Só que ele não atua só no Programa, fica responsável só pelo 
Programa. Porque o professor comunitário, ou ele é a pedagoga, ou a 
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diretora, ou o vice-diretor. O que é diferente lá da Unidade. Cada escola 
aqui tem uma realidade diferente, vivencia a Educação Integral de formas 
diferentes, mesmo ela tendo idade, também são realidades diferentes.” 
 
Diretora-3: “Você acha que isso afeta a rotina?” 
 
Diretora-2: “Não existe uma unidade, não existe uma proposta unificada, 
uma formação integral dessas crianças, porque cada um vai ter que 
adequar a sua realidade.” 

 

 

FIGURA 8 – Oficina de esportes 
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FIGURA 9 – Oficinas de capoeira 

 

 

3.3 A dimensão sociocultural: a visão dos diversos segmentos da 

comunidade escolar sobre o PME 

 

 

Conforme mencionado, uma das dimensões a serem desenvolvidas 

refere-se ao apoio, ou à resistência, dos diversos segmentos da comunidade escolar 

ao Programa Mais Educação, revelando as formas com que esses sujeitos se 

apropriam dos novos conceitos propostos pelo Programa e como eles são utilizados 

para a construção de novas práticas nas escolas. Quanto a essa dimensão, uma 

diretora de escola menciona a relação entre as propostas do PME e a inclusão de 

alunos com grande vulnerabilidade social: 

 

“Mas a gente está sempre monitorando, atendendo os meninos que a 
gente percebe que tem maior vulnerabilidade, damos suporte nesse 
sentido. Agora, pedagogicamente falando, a escola tem progredido nos 
resultados, e estamos descobrindo crianças com outras habilidades, 
então proporciona as crianças a terem esse convívio, essa socialização, e 
preenche esse tempo com coisas ricas, porque o meu bairro é uma bairro 
de vulnerabilidade, que de criminalidade dentro de Caeté é o mais forte. E 
aí eu acho que está suprindo nesse sentido, cumprindo com a 
socialização e com a parte pedagógica.” 
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Dessa forma, essa diretora explicita a mudança tanto na parte pedagógica 

quanto nos processos de socialização dos sujeitos nas escolas com PME. A função 

social da escola passa a ter outra representação para a diretora, isto é, ela percebe 

a escola como um espaço de socialização. Em sua fala, ela apoia explicitamente a 

inclusão de alunos em desvantagem social.  

Por outro lado, uma outra diretora de escola demonstra, em sua fala, o 

quanto é difícil conciliar os processos de aprendizagem e de socialização, de fazer 

uma costura entre a escola regular e as oficinas: 

 

“Também é um fator dificultador. Quando você diz do relacionamento 
ensino regular e Educação Integral, a costura é muita das vezes muito 
difícil. A costura entre conteúdo curricular, o ensino regular e o trabalho 
do docente com a proposta da Educação Integral..., a integração entre o 
que se faz na sala se complementa no projeto, e o que se faz no projeto 
se complementa na vida. Muitas das vezes esta costura é muito difícil. Em 
partes, talvez mesmo pela ideia, assim, de... o menino está no projeto no 
horário integral, agora não temos escola. Ah, o menino está na escola é 
minha responsabilidade, responsabilidade do professor. Ah, não é 
responsabilidade do monitor. É muito difícil fazer as pessoas entenderem 
às vezes que tem que ser um vínculo, o diálogo tem que se completar, 
eles tem que ter sentido, os dois momentos. Os dois tem que ser um só. 
Isso muitas vezes é difícil de acontecer.” 

 

 

FIGURA 10 – Oficina de percussão 
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Essa mesma diretora, em outro momento, no grupo focal, mencionou a 

relação entre os professores e os monitores, que possibilitaria a criação de uma rede 

de solidariedade entre eles próprios, também diferentes: 

 

“Talvez seja o tipo de oficina, para uma música, para uma capoeira, até 
para um esporte, acho que essa pessoa que vem da comunidade agrega 
sim, um conhecimento de mundo e um conhecimento da prática dele, mas 
para algumas oficinas que são mais sistematizadas como letramento, 
matemática, eu acho que a presença do professor traz essa didática, e é 
importante. Porque o monitor mesmo que estiver estudando Pedagogia 
não tem essa propriedade de saber, assim, como intervir adequadamente 
em um jogo, como observar a interação e o raciocínio do aluno, essas 
oficinas o professor seria interessante, mas nas outras sim, uma pessoa 
que tenha habilidade com horta, com artesanato, enriquece muito a 
escola e traz olhares diferentes para a escola.” 
 

Essa diretora contrapõe as intervenções mais técnicas dos docentes às 

intervenções mais práticas dos monitores, recriando as tensões existentes entre 

eles.  

Aparece aqui a tentativa de fazer surgir hierarquias entre professores e 

monitores. Por sua vez, outra diretora de escola retoma esse debate: 

 

“Se, quando funciona na escola, é separado, quando funciona fora, é 
mais ainda. A questão não é o espaço físico, a questão é a concepção do 
Mais Educação. Então quando é o professor que atua, eu já tive essa 
realidade, porque no início não tinha monitor, nós começamos com 
professoras da escola, a cabeça é outra, porque ele sente que tem que 
fazer algo por aqueles alunos. Ele sente que ele tem que ser integral. Por 
exemplo, se eu percebi que de manhã meus alunos estão com dificuldade 
em matemática, à tarde eu tenho que faze atividades voltada para essa 
dificuldade, então a didática do professor é diferente, porque ele se sente 
ali como um vínculo. O monitor já não tem essa vivência, e o professor, 
quando não está atuando na Educação Integral, também não tem essa 
vivência. E o professor também tem uma didática, o ideal é que atuassem 
professores, porque eles têm uma didática e uma maturidade pedagógica. 
E isso a gente já vivenciou, e sabemos que dá certo, só que infelizmente, 
pelo Programa, são os monitores e não o professor, o que dificulta o 
processo.” 
 

Em nossa compreensão, a separação relativa ao trabalho escolar dos 

monitores e dos docentes, observada nos excertos anteriores, mostra que a 

chegada dos novos educadores foi diferente em função de sua inserção profissional 

ocorrer na escola ou nas unidades socioeducativas. Percebemos aqui uma visão de 
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divisão entre o técnico e o professor, entre ter curso superior e não ter, o que pode 

expressar uma organização do trabalho escolar que facilita a inserção do monitor, e 

aí ele é bem-vindo, e que essa inserção necessita de uma “costura maior”. 

E como os pais dos educandos incorporaram a chegada do PME? A mãe 

de uma aluna do Programa, quando perguntada sobre os motivos que a 

incentivaram a colocar sua filha em tempo integral na escola, não hesitou em 

afirmar: 

 

“Sei... Porque eu achei interessante a proposta, porque, às vezes, a 

criança vai ficar em casa, aí ela fica na televisão, aí não tem tanto 

interesse, igual na escola, tá praticando esportes, tá aprendendo mais, é 

uma melhoria boa, por isso eu me interessei em colocá-la. Aumentar o 

aprendizado dela.” 

 

 

FIGURA 11 – Trabalhos produzidos nas oficinas de letramento e artes 

 

Para essa mãe, a participação da filha nas oficinas propostas pelo PME 

melhorou o interesse e a aprendizagem dela. Essa mãe, sobretudo, acompanha as 

novas atividades que passaram a fazer parte da formação de sua filha:  

 

Pesquisador: “Eu quero perguntar o seguinte: você acha que a 
participação da sua filha nas oficinas ajuda nas outras matérias, igual 
Matemática?” 
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“Bastante, igual, muita dificuldade, assim, que tinha aí, já não tem. Ajudou 
bastante.” 
 
Pesquisador: “Qual oficina que mais tem ajudado ela?” 
 
“Informática, que ela sempre fala, a que ela fala mais são as que ela 
gosta, né, que é artes, informática, o esporte, né, então, no geral, acho 
que é todas.” 
 
Pesquisador: “E ela gosta de ficar aqui na escola o dia todo?” 
 
“Gosta, aí ela sai no horário de 15[h] e 30[min], ela adora. E adora o 
professor. Aí no dia que fala que não vai dar para ir, ela fala: ‘Oh!’, mas 
ela gosta. Ela vem com satisfação, não porque é obrigada.” 
 

As respostas dadas apontam que, na visão da entrevistada, a diversidade 

de oficinas existentes trabalha com a formação integral de sua filha. E o que é mais 

importante: menciona que sua filha adora ir para a escola tanto no período regular 

quanto no contraturno: “Ela vem com satisfação, não porque é obrigada”. Nesse 

sentido, o apoio dos pais ao Programa Mais Educação, conforme este é 

desenvolvido no Município de Caeté, é evidente. O fato de os alunos participarem, 

“com satisfação”, das oficinas do Programa mostra que a proposta teórica contida no 

texto do PME, quando concretizada, traz benefícios para a comunidade escolar.  

Além disso, as oficinas propostas não apenas auxiliam a aprendizagem 

das crianças como também apresentam especificidades próprias, que permitem 

desenvolver os talentos das crianças. Essa visão, contida no excerto a seguir, foi 

inferida a partir da entrevista com um pai de um dos alunos do PME: 

 

Pesquisador: “Você acha que essas oficinas ajudam nos estudos?” 
 
“Ajuda no desenvolvimento da inteligência, da mente. Abre espaço para, 
por exemplo, o colégio hoje em dia é bem complicado, se a criança não 
passar por um lugar assim pode ter uma dificuldade muito maior. Meu 
menino, graças a Deus, até hoje não tomou nenhuma bomba, só tira 
notas boas, e passou por aqui.” 
[...] 
 
“Ah... um aprendizado, mais tarde eles podem seguir uma dessas 
carreiras, pode virar uma carreira, um esporte. Tae-kwon-do, por exemplo, 
é um esporte bacana. [...] É um esporte bacana, igual, ele gosta e eu 
tento incentivar na medida do possível: ‘Você quer?’, ela também 
incentiva bastante, então é sempre um aprendizado a mais que as 
oficinas propiciam para as crianças.” 
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Esse pai percebe que as oficinas auxiliam tanto na aprendizagem de 

conteúdos das disciplinas curriculares quanto no desenvolvimento pessoal de seu 

filho. Quanto a esses aspectos levantados nesse relato, os pais dos alunos do PME 

apoiam a inclusão dos novos saberes nas escolas. Reconhecem, também, a 

importância tanto das oficinas de matemática e letramento ao lado das outras 

oficinas quanto das outras oficinas dadas pelos monitores na melhoria da 

aprendizagem das disciplinas tradicionais da escola. Trata-se, sobretudo, de 

construir possibilidades materiais para as crianças. E, para os pais, não há 

problemas com os agentes ou bolsistas que ministram as oficinas: são pessoas da 

comunidade, com habilidades próprias para cada temática envolvida e que, na 

maioria das vezes, conhecem os alunos com os quais trabalham. De forma 

semelhante, essa visão é compartilhada pelas crianças entrevistadas. Nas suas 

apresentações nas oficinas, elas mencionam:  

 

“Meu nome é [Aluno com sete anos], e eu gosto muito de fazer teatro.” 
 
“Meu nome é [Aluna com dez anos], e eu gosto muito de fazer esporte.” 
 

As oficinas ofertadas pelo PME, de forma geral, agradam bastante os 

alunos: teatro, esportes e capoeira foram as mencionadas pelas duas crianças 

acima. Perguntadas se gostavam de ir à escola nos dois turnos, elas não hesitaram 

em responder afirmativamente, e os motivos foram explicitados: “porque a gente 

aprende mais”.  

Assim, o impacto da experiência das oficinas do PME na comunidade 

escolar expande-se para o Município. E o que se mostra gratificante é o fato de 

haver um aumento da demanda pela Educação em Tempo Integral, na cidade. 

Quem mencionou esse fato foram as coordenadoras do Programa nas escolas: 

 

Coordenadora-1: “Na verdade, a única coisa que foi feita na época foi 
uma reunião e uma autorização para os pais estarem assinando, 
concordando ou não, acho que foi 100%, pelo contrário, acho que faltou 
vaga. Mas, em sua maioria, são crianças carentes.” 
 
Coordenadora-2: “Quando os pais vêm fazer matrícula dos filhos, eles 
procuram saber qual escola oferece o Programa Mais Educação.” 
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Pesquisador: “Então houve uma ampliação da demanda?” 
 
Coordenadora-2: “É.” 
 
Pesquisador: “E vocês estão dando conta?” 
 
Coordenadora-1: “A [Coordenadora-2] que é dessa área.” 
 
Coordenadora-3: “De início, porque envolve transporte, às vezes chega 
um pai querendo uma escola de tempo integral, mas o aluno mora lá do 
outro lado da cidade, aí a gente não tem transporte para poder estar indo, 
o transporte é todo organizado de acordo com o endereço, então essa 
questão até do...” 
 
Coordenadora-2: “Aí eles arcam com o transporte, né. Mesmo assim, faz 
o cadastro obedecendo o zoneamento, e de acordo com o cadastro feito, 
quando vai efetivar a matrícula, que precisa estar transferindo seu filho 
para outra escola, aí ele vem e entra com um recurso, com a justificativa. 
Aí a comissão vai estar analisando o recurso dos pais para poder dar um 
parecer. Então tem os critérios para poder estar atendendo a justificativa 
daquele pai, a necessidade desse pai.” 
 
Pesquisador: “Então a demanda aumentou realmente, né?!” 
 

Assim, não temos dúvidas, a partir das falas das pessoas da comunidade 

e das crianças que frequentam as escolas em tempo integral, de que a Educação 

Integral ampliou a inclusão, nas escolas, dos alunos em situações de vulnerabilidade 

social. A ampliação da demanda por matrícula nas escolas é um indicativo da 

melhoria da qualidade da escola pública no Município de Caeté. 

 

 

3.4 Campo jurídico-político 

 

 

O campo jurídico-político refere-se à revisão ou criação de uma legislação 

que incorpore os novos conceitos de educação, bem como a construção de novas 

possibilidades de cidadania, ao direito cotidiano à vida social e coletiva, ao trabalho 

e ingresso social. No que se refere às questões normativas, nada foi criado ou 

acrescentado ao texto público, conforme podemos ver na discussão com os 

coordenadores do Programa no Município de Caeté: 
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Pesquisador: “O professor aqui, qual é a carga horária?” 
 
Coordenadora-1: “4 horas e 20 minutos.” 
 
Pesquisador: “E não teve mudança nenhuma?” 
 
Coordenadora-1: “Não. E tem os professores regime, que são o dobro.” 
 
Coordenadora-2: “São contadas 25 horas, porém tem o Módulo uma vez 
por mês, ou a cada semestre.” 
 
Pesquisador: “A chegada do Mais Educação criou alguma legislação 
nova? Alguma coisa de currículo, de carga horária?” 
 
Coordenadora-2: “Nos pegou...” 
 
Coordenadora-1: “Eu tenho a documentação ali, mas o que eu andei 
olhando não tem nada.” 
 
Pesquisador: “Porque tem muito local que você... um currículo novo...” 
 
Coordenadora-1: “Não, isso não.” 
 
Pesquisador: “Ou de currículo, ou de carga horária de trabalho de 
professor...” 
 
Coordenadora-1: “Não, não.” 
 
Coordenadora-2: “Não teve mudança.” 
 
Pesquisador: “Ou então alguma legislação específica da Educação 
Integral...” 
 
Pesquisadora: “Da extensão de carga horária...” 
 
Coordenadora-1: “Você quer dizer pelo aluno? Ah tá, pelo aluno... Como 
que foi feito esse...” 
 
Coordenadora-3: “Você fala assim, carga horária do aluno... é?” 
 
Pesquisador: “É que, às vezes, assim, essa é uma pergunta que mesmo 
em lugares onde a escola tem muitas tensões no início..., e aí teve muito 
professor que queria uma garantia de que isso vai continuar, é um projeto 
bacana, mas qual a maneira de garantir? É um projeto que passa na 
câmara e que fica garantido, mas a gente sabe que é uma maneira 
jurídica de evitar que... próximo prefeito não acabar com isso tudo.” 
 
Coordenadora-2: “Nós seguimos o que deu certo.” 
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Coordenadora-1: “Dentro das condições que a gente tem. Então eu já 
estou com as documentações e já vou olhar se tem alguma coisa. Então 
essa garantia mesmo...” 
 
Coordenadora-2: “Por lei, nós não temos.” 
 
Coordenadora-3: “A gente só para de receber o recurso a partir do 
momento que você não cadastra as oficinas para o ano seguinte, por 
exemplo, se uma escola não quer mais funcionar, aí vai interromper a 
partir do momento que você não cadastra essas oficinas. Agora essa 
questão aí, a gente pode procurar saber se tem, por exemplo, uma lei que 
faz com que a escola não...” 
 
Pesquisador: “Que o tempo integral não fique à mercê de políticos.” 
 
Coordenadora-2: “De engavetamento, né?!” 
 
Coordenadora-1: “Pelo o que a gente saiba, não tem, mas é uma 
sugestão.” 
 

Notamos, claramente, esse vazio normativo nas falas desses 

coordenadores. E, no grupo de diretores escolares, também esse vazio foi sentido, 

levando em consideração que o tempo de gestão política esteja associado ao prazo 

do Programa. Desse modo, segundo duas diretoras, a legislação viria para 

incorporar os ganhos do PME a um tempo maior do que a gestão do governo, 

normalmente de curto prazo: 

 

Diretora-1: “Em uma reunião que eu estive, em um fórum..., ‘você tava 
nesse fórum, no TEIA’, tem uma cidade que deixou de ser programa. 
Alguma cidade da região metropolitana.” 
 
Pesquisador: “Então tem isso...” 
 
Diretora-1: “Então deixou de ser programa para virar política do governo. 
Aí sim, tem mais segurança, nenhum prefeito que entrar tira.” 
 
Diretora-2: “Nós mesmos passamos por essa insegurança. Vai ter verba, 
não vai ter verba... Nós mesmas ficamos em uma insegurança quanto à 
continuidade, porque, apesar de todos as dificuldades que tivemos aqui, 
nós progredimos com o Programa. A gente vê resultado nos meninos sim. 
Tem meninos muito levados e começam a participar do Programa, e você 
observa a mudança no aluno. Você observa que o Programa tem um 
objetivo muito interessante. A gente ainda não conseguiu atingir a 
proposta totalmente. A gente quer chegar, mas estamos caminhando no 
meio dos obstáculos, e é barulho, e é ônibus, que vocês vão poder 
vivenciar em loco. Quando vocês forem na escola, vocês vão ver o horário 
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de almoço, que é um dos momentos mais animados da escola, porque sai 
as professoras e ficam só os monitores, e tem que dar conta de todos os 
alunos: os regulares, os que entraram e saíram da sala de aula, então 
estão todos ali naquele momento. Então esse momento é o mais vivo de 
integração, porque ali é só monitor e meninos. São muitos desafios, nós 
não vivemos num mundo maravilhoso, agora elas estão lá em ‘lua de 
mel’, mas elas também tem os desafios. Eles estão começando agora, 
mas com o tempo os desafios existem, minha escola está desde 2008.” 
 

Esses relatos mostram claramente a importância de uma mudança na 

legislação, de forma a garantir a inclusão dos “alunos levados”, os quais 

conseguiram ter “resultados melhores” em função da participação no Programa Mais 

Educação. Deparamos, sobretudo, com a dimensão política da legislação: os 

docentes querem dar à sua prática um caráter político, o qual sustentaria a inclusão 

de alunos em situação de carência nas escolas. Só que a legislação não é criada, 

deixando os professores à mercê do tempo de governo.  

Mais do que tudo, os documentos do Ministério da Educação, os prazos 

para inscrição das oficinas e o consequente repasse de verbas, tudo isso é que 

mantém, na visão dos coordenadores e diretores nas escolas, o Programa, ano após 

ano. No entanto, sabemos que esses documentos são apenas orientações, não 

tendo a força de uma lei. 

Uma dimensão que perpassa explicitamente os quatro campos utilizados 

para a nossa análise é a intersetorialidade. Porém, tanto a articulação com outros 

programas do governo quanto a aproximação do trabalho com outras secretarias 

municipais de educação foram pouco exploradas e mencionadas nas entrevistas. 

Algumas articulações existentes foram com o Programa Saúde Bucal, com o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Bolsa Família, com o 

departamento de merenda e a Secretaria Municipal de Esportes. Aparentemente, a 

articulação do PME com outros programas/ações e secretarias não se mostra tão 

expressiva no Município de Caeté. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar, sobre diversos 

aspectos, o impacto do Programa Mais Educação nas escolas, nas comunidades do 

entorno das escolas e na Secretaria de Educação do Município de Caeté.  

O PME iniciou-se em 2010, e espera-se que, em 2014, todas as escolas 

estejam funcionando em tempo integral. Não temos dúvidas dos avanços 

promovidos pela adesão das escolas de Caeté ao Programa Mais Educação. Essa 

certeza aparece em função tanto da visão dos pais e dos alunos sobre os efeitos 

das mudanças curriculares e da ampliação do tempo escolar quanto da reconstrução 

conceitual realizada por vários docentes, os quais convergiram suas concepções 

para uma proposta inclusiva de Educação Integral. Em nossa visão, ampliou-se o 

respeito pela diversidade, levando em consideração as condições sociais, culturais e 

socioeconômicas dos alunos. De uma maneira geral, os segmentos da comunidade 

escolar entrevistados reconheceram os resultados da experiência de Educação 

Integral vivida pelos alunos, quais sejam: novas oportunidades de desenvolvimento 

de sua formação, ampliação de suas competências e de sua participação na vida 

social e melhoria no desempenho escolar de forma geral. 

Outro aspecto diretamente relacionado à proposta do PME refere-se ao 

funcionamento e à existência das oficinas/atividades do Programa, como: esportes, 

capoeira, informática, teatro, artes, dança, letramento e matemática, dentre outras. 

Foi observado que os alunos gostam muito dos monitores e das oficinas, e a 

participação deles nas oficinas levou-os a uma melhoria no seu processo de 

aprendizagem dos conteúdos tradicionais da escola, a qual passou a ser o lugar 

para onde eles gostam de ir. Decorre daí o aumento da demanda pela Educação 

Integral pela comunidade da cidade de Caeté.  

As experiências que ocorrem nas duas unidades socioeducativas do 

Município chamaram também a nossa atenção pelo trabalho desenvolvido e pelo 

respeito aos alunos. Ambas funcionam apenas com as oficinas do Programa Mais 

Educação, sempre no contraturno escolar e com alunos das três escolas que 

aderiram ao Programa, e contam com direção, professores e monitores próprios. 

Todos os entrevistados relataram diversas experiências e ações educativas mais 

produtivas e criativas desenvolvidas nessas USEs. Pelos relatos, as unidades 
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socioeducativas facilitam a organização do trabalho pedagógico, permitindo tempos 

e espaços flexíveis, possibilitando a construção de projetos interdisciplinares e/ou 

temáticos, sempre de forma a atender as especificidades dos alunos. Tal 

flexibilidade faz com que os monitores sejam capazes de trabalharem individual e 

coletivamente, organizando-se por temas e intensificando o envolvimento dos alunos 

nas oficinas. 

No que se refere às atividades do PME nas escolas que aderiram ao 

Programa, notamos a busca de trabalhos mais articulados entre professores e 

monitores das oficinas, sempre mediados pela direção e/ou pedagoga. De certa 

forma, não há uma oposição explícita entre os professores (e seus conteúdos) e os 

monitores (e suas oficinas), inclusive aqueles reconhecem o trabalho destes e 

defendem que eles sejam melhor remunerados. 

Porém, ao longo das entrevistas, percebemos formas de inserção 

diferenciadas dos monitores das oficinas do PME nas escolas e nas unidades 

socioeducativas. Talvez, isso seja o resultado das formas diversificadas com que 

cada escola e cada USE têm lidado com os conhecimentos disciplinares e das 

oficinas. Inferimos, com isso, que a estrutura física das USEs e a concepção político-

pedagógica que as envolve permitem um maior engajamento dos monitores tanto 

nos processos de decisão e participação quanto no desenvolvimento das 

atividades/oficinas propostas pelo PME. Ressaltamos aqui o dinamismo das 

diretoras das USEs como um elemento facilitador das mudanças curriculares e 

integrador das pessoas envolvidas. Entretanto, nas escolas, a “costura” é mais 

difícil. 

Por sua vez, a integração entre as unidades socioeducativas e as escolas 

por elas atendidas não acontece da forma que suas diretorias acreditam que seja a 

mais adequada. O modelo de gestão proposto para o acompanhamento das 

atividades e a avaliação do desempenho dos alunos não propicia trocas, no que se 

refere ao desempenho e à evolução dos alunos, entre os professores das escolas e 

os monitores das USEs, segundo as diretoras entrevistadas. A incorporação desse 

modelo de gestão administrativa tem reduzido o debate sobre o Projeto Político-

Pedagógico das escolas e, com isso, o debate local. A ideia de um instrumento de 

Gestão Integrada, adotado no Município, coloca a Secretaria de Educação como um 

local de trabalho, onde se centraliza as ações de avaliação e monitoramento do 

Programa Mais Educação. Em nossa compreensão, o esse modelo de gestão 
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separa a escola regular da de tempo integral: não é o PME que gera um modelo de 

gestão, é o modelo de gestão existente que enquadra o PME. 

Dessa forma, algumas questões colocadas pelos sujeitos entrevistados 

ganham sentido: primeiro, as diretoras são unicamente as responsáveis pela 

definição de quais oficinas terão vida e quais continuam sendo dadas ou não, assim, 

mesmo sondando os alunos e procurando atender aos interesses deles, elas tomam 

as decisões praticamente sozinhas, sem a participação dos monitores e professores; 

segundo, não há praticamente nenhuma relação entre os professores das escolas e 

os monitores das unidades socioeducativas, não há planejamento conjunto 

inicialmente, como também não há monitoramento conjunto dos alunos atendidos 

pelos dois grupos, e essa fragmentação do trabalho dos professores e dos 

monitores é uma das tensões decorrente da implantação do PME nas escolas; 

terceiro, não ficou claro como a Educação Integral entra no planejamento e na 

Gestão Integrada. Desse modo, ressaltamos que essas críticas são dirigidas à 

adequação do instrumento de gestão praticado, uma vez que praticamente todos os 

entrevistados concordaram com ele. 

Além disso, não encontramos um setor específico na Secretaria de 

Educação que fosse responsável pela coordenação do Programa Mais Educação. 

As ações do PME são acompanhadas por três professoras indicadas pela Secretária 

de Educação, mas não constituem, legalmente, um setor específico para tal. A 

necessidade de conhecer o papel e a função dessa coordenação mostra-se 

importante, principalmente quando a gestão se mostra tão centralizada. De maneira 

semelhante, o Comitê Local, apesar de sua existência formal, não conseguiu, até o 

momento, levar à frente a discussão sobre a Educação Integral. 

Também, não encontramos nenhuma legislação que normatizasse as 

expectativas decorrentes da implementação do Programa Mais Educação, tais 

como: currículo, plano de cargos e salários, critérios de avaliação, a relação com a 

Secretaria de Educação, tempo de escola, espaços escolares, dentre outras. Nesse 

sentido, inferimos que, apesar de haver uma grande quantidade de ações, condutas 

e orientações que acontecem nas relações entre professores, monitores e alunos, 

não aparenta existir uma filosofia, ou aspectos teórico-conceituais, que unifique a 

discussão sobre as práticas educativas nas escolas e unidades socioeducativas 

pesquisadas, uma vez que a Gestão Integrada coloca seu foco na aprendizagem 
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dos alunos. Talvez, seja isso que leva os professores a questionarem o vazio 

normativo na relação escola/PME.  

A busca por uma legislação própria que regule o Programa Mais 

Educação nos municípios parece levar adiante tanto a luta contra as formas de 

discriminação social quanto a busca por uma continuidade do Programa. 

Considerando o planejamento das ações, o mecanismo de Gestão Integrada 

adotado e a ausência de normas locais que regulamentem a relação escola/PME, 

podemos afirmar que o PME não está sustentado em todos os seus aspectos. 

Dessa forma, o Programa poderia trazer impactos maiores na promoção do 

fortalecimento da Educação Integral na cidade de Caeté. 

O Município de Caeté conta com um desenho novo para a educação da 

cidade, ainda em vias de concretização, ou melhor, em um momento ainda inicial. 

Em sua dimensão teórico-conceitual, a noção de território educativo continua apenas 

projetada no futuro. Em nosso entendimento, os dados desta pesquisa não permitem 

concluir os motivos pelos quais a inserção de atividades e práticas educativas nos 

territórios não ganhou legitimidade na proposta do Município. Talvez, isso se dê pela 

própria forma de gestão proposta pela Secretaria de Educação, voltada, quase que 

exclusivamente, para o desempenho dos alunos. Essa cultura educacional pode 

apresentar resistências à criação de atividades e situações de aprendizagem fora da 

escola.  

Salientamos, mais uma vez, a preocupação da gestão municipal de Caeté 

em atender à comunidade escolar integrada ao Programa Mais Educação, porém 

essa preocupação se dá numa perspectiva mais técnico-administrativa, na qual a 

dimensão política da educação fica, quase sempre, em segundo plano. Contudo, a 

forma de implementação do PME nas escolas pode trazer frutos, uma vez que a 

experiência a ser transformada e a desconstrução da escola discriminatória podem 

ocorrer a partir do cotidiano de cada escola. Para tanto, a política educacional 

adotada deverá trazer, em seu bojo, o protagonismo dos docentes, dos monitores e 

dos alunos das escolas públicas. Caeté precisa desse pulo. 
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