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A pesquisa „Educação Integral entre as práticas de educação escolar e 
não escolar‟ Capes/Obeduc – Cnpq, analisa os pressuposto teórico-
metodológicos do Programa Mais Educação – PME e a sua implantação 
num município da região metropolitana de Porto Alegre. Ativa desde 2013. 

   O PME (Portaria nº 17/2007 e Decreto Lei 7.083/2010) é tido como o 
indutor da política de Educação Integral no país. Visa a formação 
integral e emancipadora alterando e ampliando o ambiente escolar e a 
oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos  educativos.  

O município aderiu ao Programa no ano de 2008 e consta como uma das 
cidades do Projeto Piloto. 

 

     Aqui apresentam-se resultado parciais da investigação de natureza qualitativa. 



  

 A questão acerca dos sentidos do conceito de proteção presente no PME advém 
de estudos anteriores que tem como campo empírico  projetos socioeducativos.  Estas 
práticas educativas resultam na ampliação do tempo de crianças e jovens em 
atividades socioeducativas que conjugam educação, sociabilidade e proteção social 
habitando um campo teórico denominado de educação não escolar. Nelas a ênfase 
recai sobre a formação cidadã e na atenção a algumas necessidades básicas não 
satisfeitas, bem como na proteção/prevenção e/ou reinserção de crianças e jovens 
moradores de periferias urbanas,  conforme resultados de  estudos realizados por 
Zucchetti e Moura (2014, 2010, 2009), Haddad (2009) e Carvalho e Azevedo (2004).  

 Com forte apelo compensatório determinam a priori os sujeitos atendidos e suas 
demandas por assistência social, também extensiva aos seus familiares, constituindo-
se em políticas de inclusão social.  

 Ações de caráter compensatório, embora propositadamente universalizantes, 
voltadas aos que delas necessitam, migram para uma política universal: a educação 
básica. O PME assume sentido de política inter setorial. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

De onde vem o PME? 
 

 

 

Lei de Diretrizes e Bases da  Educação/96 – Amplia o conceito de  educação e 

trata da progressividade da oferta da educação integral. 

O Plano Nacional de Educação (01/10) - Atendimento em tempo integral  

configurando-se como  dispositivo de enfrentamento as desigualdades sociais e 

oportunidade de aprendizagens. 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação/07 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade 

da escola para além da jornada regular. 

XXVII - Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da 

infra estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações 

educativas. 

Plano Nacional de Educação (14/24)  

Meta 6: oferecer educação de tempo integral em 50% das escolas públicas de 

educação básica em jornada de 7 ou mais horas diárias. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Crescimento das Matriculas em Educação Integral:  

 

 Dados do Censo da Educação/INEP incluídas as modalidades  de matriculas em educação 
integral no ensino fundamental (do ensino regular e escolas especiais). 

 BRASIL:  2010 a 2013 - crescimento de 149% nestas matriculas.  

 BRASIL: 2010 a 2013  - crescimento de 163% nas matriculas de educação integral, nas 
redes públicas municipais do ensino fundamental. 

 NO MUNICÍPIO: 2010 a 2013 – crescimento de 353% nas  matriculas em educação integral.  

 

Quando a pesquisa inclui os dados  desde o inicio da oferta do PME no município, no ano de 
2008 o crescimento chega a 582%. 

 Número  de matriculas  em educação integral nos Censos geralmente é menor do que o nº de 
matriculas  e ofertas do PME  e outros projetos de jornada ampliada  nos municípios (MOLL, 
2012)  
 

 



Considerando os indicadores e diante de estudos de pesquisas 
sobre educação no campo social, alinhamo-nos com Arroyo (2012, 
p. 35) ao entender os argumentos de que, seja como 
socioeducativos em meio aberto ou como ações ofertadas através 
do Mais Educação, nos dois casos, trata-se de práticas de 
eminente caráter socioeducativo que se convertem em “direito a 
proteção, cuidado e tempos de dignidade para a infância-
adolescência populares”. Por sua vez, Dayrell et all (2012) 
reafirmam que o programa Mais Educação converge as práticas de 
educação não escolar para dentro da escola, ressaltando a 
condição de política afirmativa e compensatória presente nas duas 
modalidades.  

 



Qual o sentido de proteção que está presente no Programa Mais Educação 

Neste cenário é que tendemos a pensar que o Programa Mais Educação como 
indutor da Educação de Tempo Integral representa um divisor de águas na 
educação brasileira, expressão também utilizada por Moll (2012). Educar, neste 
sentido, ao extrapolar a formação centrada nas aprendizagens curriculares, 
incrementa a função social da escola, da prática docente e do conhecimento. 

Diante de novos riscos de fratura social, ou como diz Castel ante “uma nova 
geração de riscos [...] industriais, tecnológicos, sanitários, naturais, ecológicos, 
etc. [...] ser protegido é estar em condições de enfrentar os principais riscos da 
vida” (2005, p. 60). Daí que proteção social segundo Castel (2005, p. 81) é “não 
somente a concessão de benefício em favor dos mais necessitados para evitar-
lhes uma decadência total. No sentido forte da palavra, ela é para todos a 
condição básica para que possamos continuar a pertencer a uma sociedade de 
semelhantes”.   

 



 O uso do conceito de “sistema de proteção social” utilizado por 
Draibe (2003) tem conotação similar ao uso da expressão 
Estado de Bem Estar Social, abrangendo os velhos e novos 
riscos sociais, ampliando o conceito de seguridade social, 
enquanto sistemas de saúde, assistência social e previdência.  
Que resulta por Draibe (op. cit.) assevera que as políticas sociais 
acolhem uma dupla dimensão: seletiva (com baixo impacto 
social, limita as ações aos segmentos pobres com seus 
programas voltados para o combate da pobreza e aos que 
possuem cobertura do sistema de previdência) e inclusiva 
(baseado nos princípios de justiça social e solidariedade com 
maior ou menor universalismo, tal qual a política educacional).  

 



 reafirmamos o PME enquanto indutor de uma política pública de educação integral. Mas o que 
isto representa de novo?  

 O primeiro é exatamente reafirmar a proximidade entre os modelos didático-metodológicos de 
projetos socioeducativos e as oficinas na modalidade do PME. 

 O PME, por sua vez, é pensado, gerido, financiado e avaliado pelo próprio MEC, mesmo que em 
conjunto com outros ministérios, inscrevendo-se o Programa no campo da  intersetorialidade 

 Uma terceira questão permite  apontar para uma certa divergência entre o PME e os projetos 
socioeducativos. Estes se firmaram, historicamente, a partir de uma lógica que contempla a 
preparação para o trabalho, afirmando uma cultura do trabalho para crianças e jovens 
adolescentes oriundos das classes populares. Somente após a promulgação do ECA é que se 
percebe uma reorientação destas práticas para ações de natureza cultural. Vê-se em algumas 
experiências engajadas: a visitação a museus,  participação em movimentos por melhorias nos 
bairros e pela luta por direitos, viagens de curto percurso,  se constituírem em atividades 
educativas que se deslocam da prescrição do trabalho educativo. 

 

 


