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RESUMO 

 
 
O Programa Mais Educação foi criado no Brasil tendo como objetivo ampliar a 

formação integral dos alunos da Rede Pública de Ensino do país por meio de 

incentivos a atividades socioeducativas no contraturno escolar. Tem como prioridade 

a ressignificação das práticas curriculares das escolas públicas e é desenvolvido 

prioritariamente em escolas de baixo IDEB e situadas em locais marcados por 

situações de vulnerabilidade social. O presente trabalho consiste em refletir sobre os 

princípios políticos-pedagógicos-epistemológicos do Projeto Mais 

Educação/SEB/MEC e seus limites e possibilidades. Questionamos se, de fato, ele 

tem atendido aos anseios históricos de melhoria da formação política, humana e 

escolar dos jovens brasileiros. Para tal, foi desenvolvida uma revisão da literatura 

para levantamento e aprofundamento do tema abordado. Após análise percebe-se 

que o objetivo do ensino integral proporcionado pelo Programa são deixados de 

lado, já que a maioria das escolas atendidas não oferecem estrutura física adequada 

para manter os alunos no contraturno. Para agravar a situação, há falta de materiais 

adequados/necessários para se trabalhar os conteúdos e os monitores são mal 

remunerados e, principalmente, apresentam carência quanto ao domínio de 

conhecimentos pedagógicos adequados. Desvios de verba também são apontados. 

Desta forma, conclui-se que o Programa Mais Educação está sendo usado apenas 

para manter os alunos fora das ruas.  
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ABSTRACT 

 

The Program Mais Educação has been created in Brazil with aimed at increasing the 

integral formation of students Public Education Network of the country by 

encouraging the socio-educational activities after school. Priority is the 

reinterpretation of the curriculum practices of public schools and is developed mainly 

in low IDEB schools and located in places marked by situations of social vulnerability. 

This work is to reflect on the political-pedagogical and epistemological principles of 

design More Education/SEB /MEC and its limits and possibilities. Question whether, 

in fact, he has attended to the historical aspirations of improvement of political 

education, human and education of youngsters. To this end, a literature review was 

developed to survey and deepening of the topic discussed. After analysis it is clear 

that the objective of comprehensive education provided by the program are left aside, 

since most attended schools do not offer adequate physical structure to keep 

students in against turn. To make matters worse, there is a lack of appropriate / 

necessary materials to work content and the displays are poorly paid and mainly 

present as the lack of appropriate teaching domain knowledge. budget deviations are 

also indicated. Thus, it is concluded that the More Education Program is being used 

only to keep students off the streets. 

Key Words: Program Mais Educação; Integral Education; Physical Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O ensino público no Brasil, em específico, o ensino básico, ainda apresenta 

resultados catastróficos. Muito deste cenário se deve ao fato políticas públicas 

educacionais equivocadas. Muito se fala que através destes projetos e programas as 

necessidades históricas, que abalam a educação das classes baixas do Brasil, serão 

resolvidas como que por mágica. As sucessivas e crescentes invasões de 

informações negativas sobre o desempenho das escolas públicas brasileiras, 

acabaram por, nos últimos trinta anos, acarretar apenas discussões superficiais para 

criação de soluções rápidas para o sucateamento da educação básica. Sendo 

assim, são propostas que não analisam a fundo a gravidade do problema e 

procuram aplicar modelos de gestão empresarial no âmbito escolar, onde a 

racionalidade técnica e o competitivismo tornaram-se, as palavras de ordem na 

definição das políticas públicas para educação no país (KRAWCZYK, 2014). 

       Uma das propostas em voga é acerca da integralização do ensino básico. A 

educação integral no Brasil surgiu há décadas devido a necessidade de reformular o 

andamento do ensino da escola pública e tentar melhorar seus resultados e também 

tentando torna-la mais democrática (KRAWCZYK, 2014). Infelizmente, essa 

modalidade de ensino não foi implantada em todas as escolas e regiões devido a 

falta de investimento tanto financeiro como na formação de professores. 

Atualmente, um dos projetos em desenvolvimento é o Programa Mais 

Educação. O mesmo é uma estratégia do Ministério da Educação para a ampliação 

da jornada escolar na perspectiva da Educação Integral para escolas públicas da 

rede estadual e municipal de ensino. Segundo o Ministério da Educação (2007) “O 

Programa tem como finalidade formular uma Política Nacional de Educação Básica 

em tempo integral”. 

As Escolas selecionadas pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação – SEB/MEC oferecem carga horária de no mínimo 7 horas diárias durante 

o período letivo. Esta ampliação de jornada escolar tem por objetivo ofertar 

atividades pedagógicas nos seguintes macro campos: Acompanhamento 

Pedagógico, Educação Ambiental, Esporte e Lazer, Direitos Humanos em 

Educação, Cultura e Artes, Cultura Digital, Promoção da Saúde, Comunicação e Uso 

de Mídias, Investigação no campo das Ciências da Natureza e Educação 

Econômicas (Ministério da Educação, 2007). 



 

         Entretanto, ainda são pobres os estudos relacionados à sua eficácia nos 

âmbitos acadêmico e social. Desta forma, esse trabalho se justifica pelo fato que há 

necessidade de realizar estudos sobre essa estratégia do governo, delimitando seus 

alcances. O objetivo do presente trabalho consiste em refletir sobre os princípios 

políticos-pedagógicos-epistemológicos do Projeto Mais Educação/SEB/MEC e seus 

limites e possibilidades. Questionamos se, de fato, ele tem atendido aos anseios 

históricos de melhoria da formação política, humana e escolar dos jovens brasileiros. 

Para tal, foi desenvolvida uma revisão da literatura para levantamento e 

aprofundamento do tema abordado utilizando livros e artigos científicos indexados a 

partir dos seguintes descritores: Programa Mais Educação; Ensino Integral; 

Educação Física. A inquietação/pesquisa surge a partir de experiência docente no 

Programa Mais Educação com escolares do ensino fundamental e médio da Escola 

Rosa Amélia na Cidade de Vitória de Santo Antão/PE, no período de janeiro de 2014 

a julho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Programa Mais Educação e integralidades do ensino básico 

 

A educação integral no Brasil começa a ser debatida na década de 50 do 

século passado, a partir da experiência de implementação da Escola Parque na 

Bahia, com uma proposta democrática para o ensino público, sendo assim, abrindo 

as portas aos estudantes para o ensino básico. Atualmente, a discussão perpassa a 

partir do programa Mais Educação o qual apresenta uma proposta de aumentar a 

carga horaria dos alunos na escola com oficinas pré-selecionadas no contra turno 

escolar, desta forma, configurando-se em uma proposta de ensino integral. O 

Programa está disponível para escolas com baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica), tendo como propósito a diminuição das desigualdades 

educacionais e colocando em pauta mais do que nunca a diversidade cultural 

brasileira (SEHNEM; PERIPOLLI, 2013). 

Com a intenção de aumentar tempos e espaços e ampliar os caminhos 

educativos, o governo federal aposta no ensino integral no país a partir do 

Programa, se escorando na ideia de que  

 

Uma educação pública e democrática, a proposta de educação integral, 
presente na legislação educacional brasileira, compreende o ser humano 
em suas múltiplas dimensões e como ser de direitos. Partindo deste 
entendimento, a secretaria de Educação continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECAD) incorporou em seus desafios a promoção da 
Educação Integral, e, com ela. A perspectiva de ampliar tempos, espaços, 
atores envolvidos no processo e oportunidades educativos em benefício da 
melhoria da qualidade da educação dos milhares de alunos brasileiros. 
(BRASIL, 2009, p, 5)  

 

Para a efetivação do programa in loco, a proposta lança mão da ideia do 

“professor comunitário” o qual é indicado um professor efetivo dos docentes da 

própria escola pra conduzir as oficinas dos macro campos. Este professor é 

responsável pela construção das atividades que compõe o programa. É designada 

uma carga horaria de 40 horas semanais para coordenar e administrar as práticas 

pedagógicas da Educação Integral (NOBREGA; SILVA, 2012). Para a viabilização 

das propostas, é sugerida uma responsabilidade compartilhada. Todos os agentes 



 

da escola são convocados a serem voluntários para contribuir no planejamento do 

dia a dia e nas decisões conjuntas (SEHNEM; PERIPOLLI, 2013). 

Contudo, é preciso também pensar numa estratégia para ampliação do tempo 

escolar e manter o processo contínuo e com qualidade (NOBREGA; SILVA, 2012). 

Para Freitas (2012), na verdade, estes Programas Educacionais, em especial o Mais 

Educação, intensificam ataques à educação básica e 

  
 
 

“É fundamental nos contrapormos à hipocrisia que prega ser possível 
estarmos “todos juntos pela educação”, quando os interesses hegemônicos 
dos empresários reduzem a educação a produzir o trabalhador que está 
sendo esperado na porta das empresas”. 

 

Questiona-se acerca do posicionamento epistemológico das políticas públicas 

para a educação no país. É apontada falta de explicitação do posicionamento 

epistemológico os quais se expressam na mercadorização da educação básica, se 

materializando em precarização do trabalho docente, intensificação do regime de 

trabalho, descentralização gerencial, sistemas avaliativos quantitativos (SEHNEM; 

PERIPOLLI, 2013). 

A educação na sociedade atual esta articulada direta e indiretamente com os 

interesses capitalistas, pois a educação é um aparelho social que possibilita à classe 

dominante mecanismos para se manter. A escola básica e os projetos a ela 

destinada têm oferecido um saber deformado, funcional para o capital. Essa 

distribuição desigual do saber dentro da escola já é uma reprodução do próprio 

capitalismo, é uma maneira de formar valores úteis e pertinentes para o capital. 

Dessa forma, a escola oculta a criticidade e os determinantes que existem por trás 

da prática pedagógica e das políticas públicas para a educação (FREITAS, 2007 e 

2012). 

De acordo com Sehnem e Peripolli (2013), a ampliação da jornada de tempos 

e permanência dos alunos na escola nem sempre garante a qualidade do processo 

educativo, se não considerar a educação como um importante processo de 

formação do ser humano. É de se prestar atenção para que o programa não recaia 

apenas em mais um turno em que prevalecem as disciplinas tradicionais de 

letramento e cálculo que constituem o currículo escolar. Ademais, é de destaque 

que, para multiplicação dos conhecimentos educacionais e sociais, é necessário o 

estreitamento da relação entre escolas e comunidade o que resultará na ampliação 



 

dos espaços educativos. Apenas oficinas nas escolas não garantirão acesso ao 

conhecimento historicamente construído e o trato a partir de seus determinantes 

sócio-históricos (FREITAS, 2007 e 2012). 

 

2.2 O avanço do menos: escola pobre para o pobre 

 

       No Brasil a realidade educacional pública é um assunto muito polêmico, 

devido aos resultados históricos nada satisfatórios na qualidade do ensino das 

escolas públicas, principalmente aquelas das áreas mais carentes que necessitam 

de uma atenção maior. O que se tem visto corriqueiramente são escolas sem 

nenhum investimento do governo, profissionais mal remunerados e mal qualificados, 

desvios de verbas para a merenda e etc...           

Diante deste caos educacional, o governo coloca em prática algumas 

estratégias para conter as defasagens das escolas carentes e reduzir os números de 

reprovação através de programas de baixo custo, um exemplo disso é o Programa 

Mais Educação. Ele oferece ampliação na carga horária escolar fornecendo verbas 

para merenda, materiais pedagógicos e ajuda de custo para os monitores 

(NOBREGA; SILVA, 2012). 

A escola e o conhecimento conduzido a partir desta organização pedagógica 

estreita, com forte apelo à reprodução social e educacional, com ênfase na  

recognição,  com  viés  acrítico  e  a  histórico,  foram descontextualizados da  

realidade  e  separou  a  dimensão  teórica  da  educação  da dimensão prática 

tornando-se obsoleto e não mais satisfazendo  a dinamicidade social  e educacional 

exigida na contemporaneidade.  

 

 

 

“...a escola burguesa declara que quer participar na formação humanista do 
homem, isto é, homem educado em todos os domínios e harmonicamente 
desenvolvido, entretanto, a prática nos mostra que tudo não passa de uma 
falácia, de uma mentira acadêmica, porque a ideologia dessa Escola, 
reflexo de nossa sociedade se baseia na divisão e distribuição arbitrária dos 
homens em classes distintas e antagônicas” (FREITAS, 1995). 

 

Conforme Patto (1992),  

 

 



 

 

Não se pode também responsabilizar os professores pelas mazelas da 
escola pública fundamental, uma vez que eles não passam de produtos de 
uma formação insuficiente, porta-vozes da visão de mundo da classe 
hegemônico e vítimas de uma política educacional burocrática, tecnicista e 
desconhecedora dos problemas que diz querer resolver. (PATTO,1992, 
p.114) 

 

O que se tem visto, de fato, é que o Programa Mais Educação está sendo 

usado apenas para manter os alunos fora das ruas. Problemas como falta de espaço 

físico, falta de domínio pedagógico dos monitores/professores comunitários e 

convencimento dos pais, devido ao custo com transporte, são os apontados como 

entrave para o programa. Ademais, o plano é frágil na sua sustentação financeira. 

Em suma, o modelo de educação integral proposto por meio do Programa Mais 

Educação, aponta para uma política neoliberal (SEHNEM; PERIPOLLI, 2013). De 

acordo com Titon,  

 

 

 

 “Uma proposta de Educação Integral implica estabelecer um novo 
paradigma para a educação enquanto responsabilidade coletiva, 
mobilizando diversos atores sociais na construção e no desenvolvimento de 
projetos pedagógicos próprios de diferentes comunidades educativas, 
comprometidas com a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens”. (p.30). 

 

Portanto para quebrar todas as barreiras desse avanço do menos, escola 

pobre para pobre, necessitamos de estratégias mais efetivas, desde a base até a 

formação de professores, multiplicar oportunidades, investimentos, projetos e 

programas visando mais qualidade não somente quantidade.    

 

 

 

 

 

 



 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os estudos apontam que a falta de espaço físico e materiais apropriados, a 

mal remuneração e formação dos professores e os desvios nas verbas se 

constituem como gargalos para o desenvolvimento do programa. Nos pareceu a 

partir da análise dos textos que os reais objetivos do ensino integral apresentado 

pelo Programa são deixados de lado. 

          Apesar disto, observou-se que mesmo com condições precárias o trabalho 

realizado na experiência docente na escola surtiu efeitos positivos quanto ao 

aprofundamento dos conhecimentos acerca dos conteúdos da Cultura Corporal. A 

oficina de Esportes foi vivenciada se adaptando a toda estrutura e a cultura da 

escola, problematizando acerca dos determinantes sócio-históricos, dessa forma, 

enriquecendo e ampliando conhecimentos e saberes. Foram valorizadas as 

iniciativas educacionais extraescolares e a vinculação entre o trabalho escolar e a 

vida em sociedade. 

Por fim entendemos a escola como o principal instrumento para a formação 

nos alunos de uma consciência sobre sua realidade e sua classe (PISTRAK, 2011). 

Programas como o Mais Educação devem auxiliar na formação de jovens críticos e 

não reféns da sociedade de consumo, tendo o trabalho como princípio educativo, 

onde os escolares possam planejar, organizar, construir e vivenciar coletivamente o 

trabalho pedagógico e as experiências as quais devem possibilitar aprendizagens 

sociais e uma formação humana plena, articulando ciências, tecnología, cultura e 

trabalho. Para isso, acreditamos que os conteúdos de ensino oferecidos às novas 

gerações teriam o papel de armar a criança para a construção de uma nova ordem, 

com novos conhecimentos e concepções sobre a sociedade e sobre as lutas 

travadas pela humanidade no passado e no presente (PISTRAK, 2011). 
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