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 RESUMO  

 

Esta pesquisa se destina a compreender as evidências dos discursos sobre a Educação Integral 

no Programa “Mais Educação” do governo federal, utilizando os princípios teóricos e 

metodológicos da Análise do Discurso (AD), especificamente a abordagem francesa. Sob essa 

metodologia, analisamos os indícios deixados pelos discursos dos documentos de constituição 

do Programa (legais e pedagógicos) afim de compreender os vestígios que sinalizam para a 

visão da Educação Integral. A partir daí, procuramos evidenciar as marcas discursivas que 

revelam os efeitos de sentido, as vinculações com as Formações Ideológicas (FIs), os conflitos 

ou negociações entre as Formações Discursivas (FDs) e as confluências entre os discursos 

oficiais (Portaria nº 17) e os dizeres dos sujeitos do cotidiano do Programa. O ponto de partida 

do trabalho foi o entendimento de como a AD compreende o que seja discurso: uma 

materialidade simbólica própria e significativa da linguagem que é constituído pela língua, 

sujeito e história (PÊCHEUX, 1988). Por serem influenciados pelos instrumentos de 

manifestação ideológica, os discursos são (in) transparentes, ou seja, carregam consigo 

espaços ocupados pela complexidade das condições produção, que não está dito, mas que são 

interpretáveis por estarem significando em suas marcas discursivas ou implícitos (ORLANDI, 

1996). Atentos a esses direcionadores, nos enveredamos em busca pela compreensão do 

conceito de Educação Integral na história da educação brasileira, entendendo que os discursos 

dessa temática se materializaram como construção social e que, refletindo uma visão 

determinada de mundo e a posição de seus sujeitos, fizeram emergir no país as seguintes FIs: 

Integralista ou Concepção Conservadora; Marxista ou Concepção Socialista e; Liberal ou 

Concepção Democrática. Sob influência destas, as experiências da prática de Educação 

Integral no Brasil se configuraram em três concepções ou FDs: Assistencialista (substituir a 

família); Autoritária (prevenir o crime) e; Democrática (acesso ao conhecimento para todos). 

Partindo para a compreensão do chão onde se firmou o “Mais Educação”, fomos à pesquisa 

das características da sociedade contemporânea e a relação desta com seus discursos 

ideológicos que configuram “novas” exigências e necessidades pela formação humana 

integral. Para apreensão da realidade cotidiana do Programa, estabelecemos uma análise 

comparativa entre as marcas discursivas da Portaria 17 (Formação Integral, Tempo Escolar, 

Atividades Socioeducativas e Espaço Educativo) e o discursos dos sujeitos-rotinários 

(professor comunitário, monitor e pai ou responsáveis) de quatro escolas no município de 

Poções, BA, procurando entender as confluências e conflitos do que é proposto para o que é 

efetivado na realidade do Programa. Os resultados encontrados pelos discursos do Programa, 

evidenciaram que, em meio aos obstáculos e déficits da realidade educacional do país, o 

“Mais Educação” surgiu e se evoluiu na esfera nacional tendo os princípios ideológicos 

democráticos como orientador político e filosófico da concepção de Educação Integral, em 

que suas ações, inclusive com bons resultados, vem contribuindo para o oferecimento de um 

processo educacional renovado, articulando saberes escolares e comunitário em “novos” 

tempos e espaços para o desenvolvimento da aprendizagem do educando. Por fim, esperamos 

que o retorno social desta pesquisa possa permitir reflexões de que o discurso da Educação 

Integral, seja ele pela governamental ou acadêmica, não seja entendido de maneira 

fragmentada e desassociada de suas condições de produção, mas deva considerar os elementos 

de reprodução de seu contexto, sejam elas científicas, políticas, econômicas, culturais e 

principalmente de sua base ideológica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral. Programa Mais Educação. Análise do Discurso 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 
This research has aimed to understand evidences of discourses on Integral Education in the 

Federal Government's "More Education" Program, using the theoretical and methodological 

principles of Discourse Analysis (AD), specifically the French approach. Under this 

methodology, we have analyzed evidences left by discourses of the Program's constitution 

documents (legal and pedagogical) in order to understand the traces that indicate to the vision 

of Integral Education. From this point, we´ve sought to highlight the brands that reveal   

effects of meaning, the links with Ideological Formations (IFs), the conflicts or negotiations 

among the Discursive Formations (FDs) and the confluences among official discourses 

(Ordinance no. 17) and the daily subjects’ sayings of the program in reference. The starting 

point of the work has been the understanding on how AD comprehends what discourse is: a 

proper and significant symbolic materiality of language that is constituted by language, 

subject and history (PÊCHEUX, 1988). Because they’ve been influenced by instruments of 

ideological manifestation, the discourses are (non) transparent, that is, they carry with them 

spaces occupied by a complexity of conditions of production, which are not said, but which 

are interpretable as meaning in their discursive or implicit marks (ORLANDI, 1996). 

Attentive to these drivers, Attentive to these drivers, we´ve turned to the search for 

understanding the concept of Integral Education in the history of Brazilian education, 

understanding that the discourses of this theme materialized as a social construction and that, 

reflecting a certain world view and the position of its subjects, emerged in the country the 

following FIs: Integralist or Conservative Conception; Marxist or Socialist Conception e; 

Liberal or Democratic Conception. Under influence of those, the practice experiences of 

Integral Education in Brazil were configured in three conceptions or FDs: Assistencialist (to 

replace the family); Authoritarian (prevent crime) and; Democratic (access to knowledge for 

all). Starting with the understanding of the point where "More Education" was established, we 

have researched characteristics of contemporary society and its relation with its ideological 

discourses that configure "new" demands and needs for integral human formation. In order to   

apprehend the daily reality of the program, we´ve established a comparative analysis among 

the discursive marks of Ordinance no.17 (Integral Training, School Time, Socio-educational 

Activities and Educational Space) and speeches of subjects (community teacher, monitor and 

parent or guardians) of four schools in the city of Poções, Bahia, trying to understand   

confluences and conflicts of what has been proposed for what has been effected to reality of 

the program. The results found by the "More Education" discourses have shown that, in the 

midst of obstacles and deficits in educational reality of the country, "More Education" has 

emerged and evolved at national level, having democratic ideological principles as the 

political and philosophical guiding of conception of integral education, in which its actions, 

including with good results, have contributed to the offer of a renewed educational process, 

articulating school and community knowledge in "new" times and spaces for the development 

of the student's learning. Finally, the study hopes that the social return of this research may 

allow reflections that the discourse of Integral Education, it being governmental or academic, 

can’t be understood in a fragmented and disassociated way of its conditions of production, but 

must consider the elements of reproduction of their context, being they scientific, political, 

economic, cultural and mainly considering its ideological base. 

 

KEY WORDS: Integral Education. “More Education” Program.  Speech Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando, em 2007, iniciamos o caminho que trouxe as possibilidades de reconstruir no 

Brasil as bases para o debate da Educação Integral por meio da implementação do 

Programa Mais Educação, retomamos o sonho por uma escola pública republicana, 

igualitária, de qualidade, universal e de dia inteiro, iniciamos também a construção de redes 

humanas e institucionais que sustentasse a longa construção a ser feita.  

 

Jaqueline Moll, 2015 

Encontro Nacional dos Comitês de Educação Integral 

 

[...] as palavras, expressões, proposições, etc. mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido 

em referências a essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas as quais 

essas posições se inscrevem. 

 

Michael Pêcheux, 1988, p.160 

Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio 

 

Nos últimos tempos, a Educação Integral emerge nos discursos institucionais, 

políticos e midiáticos como um poderoso meio de mobilização no contexto das 

transformações sociais, tornando-se necessária no contexto escolar.  

Para o debate nacional, o Programa “Mais Educação”1, imerso em fortes e diferentes 

discursos, surge como estratégia do governo federal para induzir a concepção de educação 

integral na agenda das políticas públicas da educação nacional, tendo como pretensão o 

discurso pela garantia da melhoria da qualidade de ensino por meio da ampliação da jornada 

escolar. 

Vale destacar que o discurso aqui é entendido pelos princípios teóricos e 

metodológicos da Análise do Discurso (AD), especificamente a abordagem francesa2, que o 

entende como uma materialidade simbólica própria e significativa da linguagem que é 

constituído pela tríade língua, sujeito e história (PÊCHEUX, 1988). Por se tratar de uma 

materialidade da língua, os discursos representam os mecanismos da determinação histórica-

social e os processos de significação da linguagem influenciados pelos instrumentos de 

manifestação ideológica.   

                                                           
1 Neste texto, a expressão “mais educação” referente ao Programa Mais Educação aparecerá com aspas devido 
aos múltiplos significados que ela pode conduzir. A pesquisa procura justamente enveredar-se às condições de 
produção desses significados: é um “mais” por que sinaliza um existir “menos”, um “mais” porque coloca 
sobrecarga de educação à vida escolar ou um “mais” por trazer novas possibilidades para o processo de 
aprendizagem?  

2 A inferência à Análise do Discurso francesa deve-se ao fato de além desta existe a vertente inglesa, não 
utilizada nessa pesquisa. A corrente francesa, como direcionador desse trabalho, segue os pressupostos 
teóricos de Michel Pêcheux. 
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A linguagem, materializada com todo o seu conjunto de cada palavras, sons, imagens, 

gestos e símbolos e enunciados, presentifica a exterioridade da língua através dos discursos. 

Entretanto, os discursos, por serem carregados de um tecido ideológico, não são 

transparentes, sendo facilmente reconhecido os seus sujeitos discursivos e processos 

constituidores, ao contrário, eles constituem um “corpo opaco”3 e (in) transparente que 

carrega consigo toda uma complexidade das condições históricas, econômicas, políticas e 

sociais do tecido ideológico que o constituiu (ORLANDI,1996).  

Assim, os discursos ao serem pronunciados liberam a ilusão de que estão sendo ditos 

de forma “clara” e que o interlocutor os interpretarão de forma unívoca, entretanto, ao 

contrário, sendo a linguagem incompleta, heterogênea e afetada pela história, estará sempre 

propícia aos deslizes, aos múltiplos sentidos, à ambiguidade e produzirá discursos (in) 

transparentes.  

Nesse pensamento, a Análise do Discurso entende que os discursos sobre a Educação 

Integral, propelidos pelos documentos (legais e pedagógicos4) do “Mais Educação” não são 

neutros e explícitos. Entendendo a inexistência da neutralidade, a AD toma esses discursos 

como reveladores de uma “bagagem” ideológica que advêm de uma construção social, 

refletindo uma determinada visão de mundo e vinculados à sociedade em que seus sujeitos 

vivem (PÊCHEUX, 1988).   

Como materialidade (in) transparente, a AD considera que os discursos do “Mais 

Educação”, em torno de uma materialidade educativa, não são explícitos, mas representantes 

de espaços ocupados por aquilo que não está dito, porém que significa em seus implícitos 

(ORLANDI, 1996). Logo, a identificação do implícitos silenciados nos discursos do “Mais 

Educação” remete à investigação dos seus espaços discursivo e ideológico onde se 

desenvolvem as relações de exterioridade da linguagem, tomadas pelas vinculações de 

dominação, subordinação, contradição, conflitos e posições que os sujeitos tomam ao serem 

afetados pela Formação Ideológica (FI) e Discursivas (FD) de visão de mundo, sociedade e do 

que seja a própria realidade educacional. 

                                                           
3 Expressão utilizada nesse trabalho refere-se aos deslizamentos dos sentidos dos discursos por meio da refração 

da ideologia (PÊCHEUX, 1993). Ou seja, os discursos contidos nos textos do “Mais Educação” não são claros, 

objetivos e diretos, ao contrário, sempre refletem o contexto histórico-social produzido por um efeitos 

ideológico. 

4 São os documentos oficinais de constituição legal e orientação pedagógica do Programa “Mais Educação”: 

legai, Portaria Interministerial nº 17/2007 e Decreto 7.083 de 2010; pedagógicos, cadernos -  Gestão Intersetorial 

no Território, Texto Referência para o Debate Nacional, Rede de Saberes Mais Educação e Passa a Passo. 
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Sob esse entendimento, podemos dizer que a interpretação dos discursos do “Mais 

Educação” em seu relacionário à concepção do que seja Educação Integral, se faz necessária. 

Isso porque, como uma materialidade que se desenvolve pela incompletude, esses discursos 

devem ser vistos como “algo que não se fecha”, mas aberto ao movimento em que os seus 

sentidos podem emergir à interpretação pela busca de seus implícitos (ORLANDI, 1996).  

Nessa perspectiva, pelos princípios teóricos e metodológico da Análise do Discurso, 

esta pesquisa, intitulada – Os Discurso (In) Transparentes sobre Educação Integral no 

Programa Mais Educação -  se destina a compreender as evidências dos discursos sobre a 

Educação Integral no Programa “Mais Educação”, identificando os seus sentidos. Visa 

perscrutar os indícios e sinais deixados pelas fissuras dos documentos constituidores do 

Programa, afim de compreender os ruídos e silêncios (implícitos) que sinalizam para a visão 

do que seja Educação Integral, bem como evidenciar as marcas por onde escorrem os efeitos 

de sentido, vinculação às formações ideológicas, confluências ou conflitos entre as formações 

discursivas e as negociações entre os discursos legais e os dizeres dos sujeitos-rotinários5.  

Para o cumprimento desse objetivo a pesquisa foi desdobrada em cinco capítulos de 

trabalho. 

O Primeiro Capítulo - Análise do Discurso Francesa: origem e fundamentos 

epistemológicos - apresenta os pressupostos teóricos da Análise do Discurso, destacando sua 

origem na sociedade francesa em meio a uma crise de paradigmas. Destaca Michel Pêcheux 

como o construtor teórico da AD, na qual com a publicação da obra “Análise Automática do 

Discurso” de 1969, propunha um estudo da linguagem considerando a sua externalidade, ou 

seja, sua historicidade e as condições de produção: econômicas, políticas, sociais e 

principalmente ideológicas. A AD ainda é apresentada como uma disciplina de entremeio6, na 

medida em que utiliza o pensamento da Linguística, do Materialismo Histórico da Psicanálise 

para formular sua teoria do discurso, estabelecendo seus conceitos e procedimentos 

epistemológicos.  

No Segundo Capítulo - Análise do Discurso e a Educação Integral: 

Direcionamento Metodológico – são apresentados os conceitos e procedimentos 

                                                           
5 Corresponde à posição ocupada pelos sujeitos com a rotina do “Mais Educação” e que sessa pesquisa se 

inscrevem como:  professor comunitário (educador social); monitor agente educativo) e; pais ou responsáveis 

(comunidade).  

6 Denominativo utilizado pela pesquisadora Eni Orlandi (1996) para sinalizar a Análise do Discurso é herdeira 

de três complexos ramos do conhecimento: Linguística, Marxismo e Psicanálise. 
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metodológicos da Análise do Discurso para a interpretação do fenômeno educativo, sobretudo 

o sentido da Educação Integral. A natureza interpretativa da AD é demostrada pela lógica de 

que todo enunciado é linguisticamente descritível, oferecendo lugar para a interpretação” 

(PECHEUX, 2006). Assim, o capítulo explica que o analista não chega a um resultado 

perfeito ou definitivo, mas a possibilidades de interpretação. Apenas pretende construir 

procedimentos que permita entender como os discursos se constroem e são distribuídos na 

sociedade.  

É demostrado ainda que para direcionar sua pesquisa, a AD possui conceitos-chaves, 

constituídos pela ressignificação das três “regiões do conhecimento” e utilizados para refletir 

sobre a opacidade da linguagem seja nos aspectos históricos, sociais e ideológicos. São eles: 

discurso, ideologia, condições de produção, memória e interdiscurso e formação imaginaria.  

O texto ainda explica que os conceitos de Formação Ideológica (FI) e Formação Discursiva 

(FD) aparecem na AD atravessando os demais conceitos para permitir a interpretação do 

sentido de um discurso do sujeito, na medida em que toma posição dentro de uma 

determinada formação social.  

O capitulo segue explicando que a compreensão dos princípios da Educação Integral, 

ocorre pela utilização dos conceitos de FI e FD para interpretar como a conjuntura ideológica 

afeta o discurso sobre a integralidade da educação. Demostra que para essa pretensão, serão 

interpretados em relação à Educação Integral: o discurso, enquanto efeito de sentido mediada 

pela formação ideologia; o sujeito, como tomada de posição dentro de uma formação 

discursiva e; as condições de produção representando os instrumentos materiais, 

institucionais e imaginários a partir das formações ideológicas e discursivas para situar os 

sujeitos do discurso. 

No Terceiro Capítulo - Formações Ideológicas e Formações Discursivas sobre 

Educação Integral no Brasil - os discursos sobre a Educação Integral são apresentados como 

uma construção social que, refletindo uma visão determinada de mundo, não podem ser 

analisados e definidos desvinculados das condições de produção da sociedade e da construção 

de suas formações sociais. Estas, por sua vez, vão representar a materialização das Formações 

Ideológicas e Discursivas (FIs e FDs) em função das posições tomadas pelo sujeito do 

discurso, justamente por ocupar o lugar social e sofrer as determinações da ordem da 

exterioridade, dentro das relações ideológicas de dominação, de subordinação e de 

contradição das relações do homem com o seu mundo.   
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O capítulo segue demostrando que os discursos das FIs sobre a Educação Integral vão 

aparecer na história educacional do Brasil com o denominativo7 de “Concepções”. São elas: 

Formação Ideológica Integralista ou Concepção Conservadora, Formação Ideológica 

Marxista ou Concepção Socialista e Formação Ideológica Liberal ou Concepção 

Democrática. Cada uma delas são apresentadas com seus discursos sobre entendimento do 

que seja sociedade, homem, educação, escola, formação, em relação à visão da integralidade 

da educação.  É mostrado também que, apesar de suas contradições, em muitos momentos 

elas se mesclam, não aparecendo de forma linear e estanque na dinâmica da construção 

sociocultural da Formação Ideológica.  

Por fim, o capitulo ainda segue explicando que os discursos da Educação Integral no 

Brasil, sob a influência das FIs, se materializaram em três concepções ou Formações 

Discursivas: Assistencialista (substituir a família); Autoritária (prevenir o crime) e; 

Democrática (acesso ao conhecimento para todos). Essas FDs surgem a partir das 

experiências da Escola de Tempo Integral que se efetivaram na política de educação, 

configurando as concepções e práticas educativas que cada formação social expôs em cada 

conjuntura sociopolítica do país. 

No Quarto Capítulo - Os Movimentos da Contemporaneidade e o Lugar da 

Educação Integral – são apresentados dois focos de reflexões: as características da sociedade 

contemporânea e a relação desta com os discursos ideológicos para as “novas” exigências e 

necessidades pela formação humana integral.  

No primeiro bloco das reflexões, a sociedade atual é apresentada como Sociedade do 

Conhecimento8 ou Sociedade da Informação9, uma conjuntura que se encontra inserida no 

processo de Globalização (SANTOS, 1996), com grande revolução científica e tecnológica, 

                                                           
7 O denominativo “Concepções” é utilizado para o ato de elaborar conceitos em relação à compreensão da 

essência de um objeto ou fenômeno, representando a forma como o Homem entende e explica o seu propósito no 

mundo, tanto no âmbito individual como histórico (ABBAGNANO, 2003). Na história da Educação Integral do 

Brasil esse denominativo aparece nos discursos governamentais ou acadêmicos para representar pensamentos 

tradicionais ou progressistas, com perspectivas distintas de compreensão do que seja o fenômeno educativo.  

8 Segundo o sociólogo Manuel Castells (2003) a Sociedade da Informação pode ser vista como uma organização 

planetária dada a partir da terceira revolução industrial, em meados da década de 1940, vindo até os dias de 

atuais com impacto direto no uso da informação e das tecnologias da informação e comunicação (TICs), 

desencadeada principalmente pela junção entre conhecimento científico e produção industrial. 

9 Segundo o geógrafo Elian Alabi Lucci (2010) a Sociedade do Conhecimento é a sociedade que está se 

formando, tendo por base o capital humano ou intelectual. Nessa sociedade as ideias passam a ter grande 

importância, estão surgindo em várias partes do mundo sendo composto por grupos ou centros de pensamento 

para a discussão dos mais variados conteúdos de circulação pelos veículos de informação.   
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assim como rápidas e constantes transformações na vida econômica, político, social, cultural e 

educacional. É um contexto que também vem revolucionado significativamente o modo de 

viver, pensar, agir e comunicar, alterando radicalmente a estrutura da sociedade baseada nos 

valores, padrões e procedimentos dos moldes tradicionais. 

A partir daí o capítulo segue explicando quais ideologias discursivas estão sendo 

construídas e organizadas na formação social contemporânea em relação à atividade 

educativa, sobretudo da concepção de Educação Integral e ainda, quais são as novas 

necessidades de formação do sujeito, do papel da escola, do professor e da própria educação. 

Incluem-se aí a discussão sobre a Formação Ideológica Neoliberal e seu impacto direto sobre 

a educação e suas práticas, e ainda o pensamento dos “novos pendores da Educação Integral” 

com seus ideários sobre criatividade e novas temporalidade e espacialidades na materialização 

da prática da educação integral.   

O Quinto Capítulo - O Programa “Mais Educação” – apresenta o corpus e o lócus 

da pesquisa com todos os seus desdobramentos e nuances. No corpus, o capítulo analisa os 

discursos dos documentos (pedagógicos e institucionais) do Programa, procurando os indícios 

e pistas que evidencie a concepção de Educação Integral. 

 O desenvolvimento desse capítulo - sob os princípios metodológicos da AD e 

utilização do paradigma indiciário10 – analisa os vestígios que possa revelar a que condições 

de produção o corpo constituidor do Programa rebuscou a concepção de Educação Integral 

para direcionar a sua proposta. Interpreta os posicionamentos político-filosóficas do Programa 

para identificar as Formações Ideológicas que materializam a linguagem discursiva sobre o 

ideário da integralidade da educação. Averigua quais Formações Discursivas estão 

sobressaindo nos discursos dos sujeitos ao se posicionarem em relação à compreensão da 

Educação Integral e “Mais Educação”. 

O capítulo se assenta em sessões para garantir a viabilização da constituição e análise 

do corpus da pesquisa. A primeira procura responder ao seguinte questionamento: Por que um 

Programa denominado “Mais Educação”? Nesta, são apresentadas as razões que justifica a 

criação do Programa diante da realidade educacional do Brasil, destacando as metas e ações 

para consolidar a visão de uma educação integral como estratégia de enfrentamento dos 

                                                           
10 É conjunto de princípios e procedimentos que contém a proposta de um método heurístico formulado pelo 

historiador italiano Carlo Ginzburg (1989), centrado no detalhe, nos dados marginais, nos resíduos tomados 

enquanto pistas, indícios, sinais, vestígios ou sintoma (documentos oficiais, relatórios, decretos leis, fontes 

secundárias e voluntárias).  
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“Menos Educação”. Na segunda sessão (Trajetória da constituição do “Mais Educação” 

como política de indução à Educação Integral), a pesquisa vai aos documentos legais para 

compreender os discurso sobre a Educação Integral que dão sustentação ao “Mais Educação”, 

sublinhando as inferências pela indução dessa concepção nas propostas que se sucederam de 

ampliação do temo escolar no território nacional (CIEPs, CAICs, CEUs e o Mais Educação);  

No subtítulo - Os Sentidos de “Educação Integral” no Programa Mais Educação -  

são averiguados os indícios nos discursos dos documentos pedagógicos que evidencie o 

significado da Educação Integral no “Mais Educação”: a visão política e filosófica do que seja 

sociedade, educação e integralidade educativa, formação humana, escola, currículo escolar, e 

ainda seus objetivos, metas, ações e estratégias para assegurar as propostas do Programa. Com 

base nesses direcionadores, a sessão investiga o posicionamento dos sujeitos para identificar 

as Formações Ideológicas e Discursivas estão dando sustentação aos discursos.  

Na sessão - As Atividades e Sujeitos do Programa Mais Educação – as ações 

socioeducativas são apresentadas como atividades práticas do Programa para efetivar a 

Educação Integral na aprendizagem do educando. Essas ações são discutidas em seu objetivos 

e procedimentos aplicativos, tendo seus discursos interpretados pela AD para verificar quais 

as formações sociais emergem em cada uma dessas propostas. No lombado dessas análises 

aparece as seguintes ações socioeducativas: Acompanhamento Pedagógico; Cultura, Artes e 

Educação Patrimonial; Educação em Direitos Humanos; Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável; Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica; 

Promoção da Saúde e Esporte e Lazer. Para o desenvolvimento dessas ações, a sessão 

apresenta a proposta do Programa para os sujeitos-educadores: o professor comunitário 

(educador social) e monitor (agente educativo). Sobre esses sujeitos, é investigado a 

influência ideológica da sociedade contemporânea nos ideários das novas necessidades dos 

profissionais da educação.  

A última sessão desse capítulo - Portaria Interministerial n.º 17/2007 e Sujeitos do 

Programa Mais Educação: encontros e desencontro dos discursos – estabelece uma análise 

comparativa entre as marcas discursivas da Portaria 17 (Formação Integral, Tempo Escolar, 

Atividades Socioeducativas e Espaço Educativo) e o discursos dos sujeitos-rotinários 

(professor comunitário, monitor e pai ou responsáveis), procurando estabelece a confluências 

e conflitos do que é proposto para o que é efetivado na realidade do Programa.  É apresentado 

o município de Poções e um conjunto de quatro escolas (‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’), entre urbanas e 

periferia, sede e zona rural, como lócus para a realização da atividade empírica. O texto 
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apresenta e analisa o evidenciários que foram destacados nos discursos dos sujeitos, 

destacando a visão e necessidades pelo que seja educação integral, ampliação de tempo 

escolar, atividades socioeducativas e espaços de aprendizagem para as famílias (como parte 

da comunidade).  

Por esses objetivos e direcionadores, cabe ressaltar que a investigação dessa pesquisa é 

motivada, principalmente, pelo interesse em compreender como a temática da educação 

integral vem se fazendo presente nos mais diferentes debates como possibilidade de melhoria 

da qualidade do ensino público brasileiro.  

Afinal, caberia uma prática de Educação Integral nos compêndios da 

contemporaneidade diante da realidade educacional brasileira? De que maneira o “Mais 

Educação”, com suas proposições de formato, prática pedagógica, visão de formação, 

entendimento do que seja sociedade, homem, educação, escola, ensino e aprendizagem, 

requereria a melhoria da educação no Brasil? São esses os nossos questionamentos 

motivacionais para esta pesquisa.  

O interesse também parte da experiência do pesquisador que, como sujeito-educador 

frente à Coordenação de Programas Especiais e Educação Integral no município de Poções, 

BA durante os anos de 2013 e 2016, estivemos interagidos com as práticas e conceitos do 

“Mais Educação”, vivenciado o eu avanços e recuos, realidades e ilusórios.  

Portanto, esperamos que o retorno social desta pesquisa possa permitir reflexão de que 

o discurso da Educação Integral, seja ele pela governamental ou acadêmica, não pode ser 

entendido de maneira fragmentada e desassociada de suas condições de produção, 

desconsiderando os elementos reprodução de seu contexto, sejam elas científicas, políticas, 

econômicas, culturais e principalmente de sua base ideológica.  

Assim, aspiramos que que os reflexivos desta pesquisa, nas nuances e enveredamento 

do binômio Educação Integral-Mais Educação, possa possibilitar a busca de novos caminhos 

e sentidos para o entendimento do que seja: o sujeito, a sociedade e o processo de educativo.  
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1 ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA: ORIGEM E FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS  

 

Simbolicamente, o ano de 1969, em terrenos franceses, marca o surgimento da 

disciplina conhecida como Análise do Discurso com a publicação de duas obras: o número 13 

da revista Langages intitulado “A Análise do Discurso”, difundido no âmbito das pesquisas 

realizadas pela Universidade de Paris -  Nanterre, e a “Análise Automática do Discurso”, de 

Michel Pêcheux (MAZIÈRE, 2007). 

Neste momento histórico, a França vivia duas grandes crises, uma política e outra 

teórica/epistemológica. Em relação à efervescência política ocorria a renovação dos valores 

que acompanhava a proeminente força da cultura jovem que reivindicava o fim de posturas 

conservadoras e a maior liberdade de expressão. O movimento se intensificou quando 

estudantes da Universidade de Nanterre, movidos pela força do partido comunista, 

começaram a clamar pela necessidade urgente das reformas educacionais, além de 

reivindicarem pela mudança da conjuntura política. A partir daí os trabalhadores operários 

questionando suas condições de trabalho e os baixos salários estouraram diversas greves por 

toda a França (MAZIÈRE, 2007). 

Como crise teórica, o movimento francês foi marcado pela superação dos paradigmas 

do estruturalismo que pensava a língua por ela mesma, descrevendo os diversos sistemas 

linguísticos, independentemente das condições de produção ou até mesmo dos sujeitos que 

deles faziam uso. Os novos estudiosos linguistas começaram a pensar na perspectiva de uma 

intervenção da linguagem, de uma ação transformadora que visava combater o excessivo 

formalismo11 linguístico então vigente. O pensamento era de introduzir a reflexão sobre 

historicidade, externalidade e a noção de sujeito como algo fundamental no conceito de língua 

(MAZIÈRE, 2007). 

A partir desse novo entendimento sobre a linguagem, todos os tipos de produções 

culturais e manifestações artísticas, sendo ela a pintura, a literatura, a escultura, a moda, 

passavam a ser pensadas enquanto texto. Esses textos, sejam eles verbais, imagéticos ou 

                                                           
11 O Formalismo, segundo Dillinger (1991), refere-se ao estudo da forma linguística. Nesse sentido, a língua é 

vista como um sistema autônomo e seus estudos focalizarão, especialmente, a fonética, fonologia, morfologia e 

sintaxe; isto é, priorizam-se as características internas da língua, seus constituintes e as relações entre eles. 

Portanto, a língua é observada nas relações entre suas partes e princípios que orientem sua organização, gerando 

explicações que partem da própria estrutura. 
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audiovisuais, tinham um propósito, eram construídos segundo algumas condições de produção 

e produziam sentidos e significações diversas.   

Filósofo de formação, Michel Pêcheux era fascinado pelas máquinas, pelas 

ferramentas, pelos instrumentos e pelas técnicas. Isso fez com que o pensador visasse a uma 

transformação da prática nas ciências sociais, desejando uma prática verdadeiramente 

científica (MAZZOLA, 2009). 

Influenciado pelo pensamento de Althusser e convicto de que as ciências sociais 

também veiculam ideologias, Pêcheux fornece a estas ciências instrumentos científicos em 

sua renomada obra a “Análise Automática do Discurso” de 1969. Isso porque para o 

pensamento pêcheutiano as ideologias são procedências científicas: 

 

Toda ciência é produzida por um trabalho de mutação conceptual no interior de um campo 

conceptual ideológico em relação ao qual ela se torna uma distância que lhe dá, num só 

momento, o conhecimento das errâncias anteriores e a garantia de sua própria 

cientificidade. Nesse sentido, toda ciência é ciência da ideologia da qual ela se destaca 

(PÊCHEUX, 1994, p. 63-64). 

 

Era justamente isso que Pêcheux afirmava que faltava nas ciências sociais para servir 

de instrumento científico na interpretação da linguagem: primeiro, o entendimento de que 

toda ciência é, antes de tudo, a ciência da ideologia com a qual controla seu aparato técnico-

conceitual; segundo, a compreensão de que o objeto de uma ciência não é um objeto empírico, 

mas uma construção subvertida pelo discurso ideológico (PÊCHEUX, 1993).  

Logo, em sua tese, Pêcheux (1993) consegue produzir uma mudança de terreno nos 

estudos da linguagem que afeta, ao mesmo tempo, o território das ciências humanas e sociais, 

trazendo uma proposta de um novo objeto para a interpretação da linguagem, o chamado 

"discurso" (MAZZOLA, 2009). 

Ao trabalhar com a noção de discurso, Pêcheux (1993) questiona a cientificidade das 

ciências sociais daquela época de conceber a língua como instrumento conteudista, de 

comunicação e de informação que se dá entre emissor e destinatário para teorizar como a 

linguagem está materializada na ideologia e como esta se manifesta na linguagem. Assim, 

para o pensador, a língua é a materialidade do discurso por meio da interpelação dos sujeitos 

pela própria ideologia (PÊCHEUX, 1988). 

É nesse sentido que Pêcheux (1993, p.82) define discurso como “[...] efeito de sentidos 

entre interlocutores”, como um lugar particular em que ocorre os mecanismos da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_P%C3%AAcheux
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determinação histórica dos processos de significação da linguagem. Ou seja, não se pode 

interpretar um discurso por aquilo que ele está sendo posto na materialidade dos enunciados, 

ele carrega sentidos que só são interpretáveis quando os interlocutores compartilham das 

mesmas formações ideológicas e discursivas. 

Assim, observa-se nas palavras do autor:  

 

um discurso não apresenta, na sua materialidade textual, uma unidade orgânica em um só 

nível que se poderia colocar em evidência a partir do próprio discurso, mas que toda forma 

discursiva particular remete necessariamente à série de formas possíveis, e que essas 

remissões da superfície de cada discurso às superfícies possíveis que lhe são (em parte) 

justapostas na operação de análise constituem justamente os sintomas pertinentes do 

processo de produção dominante que rege o discurso submetido à análise (PÊCHEUX 

1993, p.104-105). 

 

Por esse pensamento pêcheutiano, pode-se afirmar que é no discurso que se 

concentram e se intrincam as questões relativas à língua, à História e ao sujeito.  

Logo, o discurso para Pêcheux (1993)  não é a língua, nem texto, nem a fala, mas um 

entreposto da língua posta em funcionamento por sujeitos e regida pelo princípio da 

externalidade, necessitando de elementos linguísticos para ter uma existência material, de 

elementos históricos para entender sua prática social numa visão de mundo determinada e de 

elementos psicanalíticos para o entendimento do deslocamento da noção de indivíduo para a 

de sujeito, que se constitui na relação com o simbólico, com a História. 

Por esse motivo, Pêcheux apresenta na sua tese o quadro epistemológico do qual 

emerge a Análise do Discurso (AD) constituído por três “regiões do conhecimento científico” 

(PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 1993, p.163-4): 

 

[...] 1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas transformações; 

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação e; 3. 

a teoria do discurso, como a teoria da determinação histórica dos processos semânticos.  

 

Então, a AD nasce pela benéfice das contradições entre filosofia, linguística e ciências 

humanas e sociais e se constitui bebendo de fontes epistemológicas variadas, tais como as 

releituras de Althusser, Marx, Saussure, Lacan, Bakhtin, Foucault e Freud. Orlandi (1996) 

explica que foi por meio dessas contribuições, tanto no que se refere à produção teórica 

quanto à formulação da análise e seus resultados, que a AD vai se tornar uma “disciplina de 

entremeio”, que se inscreve por meio das questões das práticas analíticas da língua, 

compreendendo o discurso como o aspecto social da linguagem. 
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1.1  Uma Disciplina do Entremeio  

 

Para a objetivação da pesquisa, o discurso, como já foi apresentado anteriormente, será 

interpretado sob a perspectiva teórica da AD e compreendido fundamentalmente como objeto 

teórico, onde se articulam o sujeito, o linguístico e o histórico para tecer redes de significação 

e configurar o sentido de um enunciado.  

Ao reunir saberes de três diferentes regiões de conhecimento – Linguística, Marxismo 

e Psicanálise - a AD distancia-se do formalismo e do conteudismo e introduz uma nova noção 

de discurso para o estudo e compreensão da linguagem.  

Em relação a esse posicionamento dos conhecimentos supracitados, Orlandi (1996) 

imputou à AD a condição de disciplina de entremeio, justificando que sua constituição se dá 

às margens das chamadas Ciências Humanas, entre as quais ela opera um profundo 

deslocamento de terreno: “a AD produz um outro lugar de conhecimento com sua 

especificidade. Não é mera aplicação da linguística sobre as ciências sociais e vice-versa” 

(1996, p.24).  

Nesse sentido, é importante conhecermos os conceitos essenciais de cada uma desses 

saberes (a Linguística, o marxismo e a Psicanálise) para daí entender como eles se integrarem 

ao corpo teórico do discurso, deixam de ser aquelas noções com os sentidos estritos originais 

e se ajustando à especificidade e à ordem própria da rede discursiva. 

Da Linguística, enquanto lugar de reflexão sobre a língua e a linguagem, a AD toma 

como elementos fundamentais a obra ‘Curso de Linguística Geral’ surgida em 1916, na 

França sob o trabalho de Ferdinand de Saussure (1857-1913).  

Para Brandão (2002, p.9) “quer tomando-o como ponto de partida, assumindo suas 

postulações teóricas, quer rejeitando-as, o estudo da linguagem deve-se muito ao tributário de 

Saussure”. 

Assim, a AD considera como ponto de partida para o estudo da linguagem a distinção 

entre língua (langue) e fala (parole) do trabalho de Saussure que afirma que: 

 

Seria ilusório reunir sob o mesmo ponto de vista, a língua e a fala. O conjunto global da 

linguagem é incognoscível, já que não é homogêneo ao passo que a diferenciação e 

subordinação proposta esclarecem tudo. Essa é a primeira bifurcação que se encontra 

quando se procura estabelecer a teoria da linguagem. Cumpre estabelecer entre dois 

caminhos impossíveis de trilhar ao mesmo tempo; devem ser seguidos separadamente 

(SAUSSURE, 2000, p. 28). 
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Como visto, a Linguística saussuriana é formada pela dicotomia língua/fala, em que a 

língua compreende um fato social, formada por um sistema de signos, isto é, um conjunto de 

unidades que se relacionam organizadamente dentro de um todo para representar um meio de 

comunicação entre os membros de uma comunidade.  Para o linguista a língua corresponde a 

parte essencial da linguagem em que o indivíduo, sozinho, não pode criar nem modificar. Já a 

fala, para Saussure compreende a parte individual da linguagem que é formada por um ato 

individual de caráter infinito. Portanto, a língua é imaginada como abstrata e sistêmica e por 

isso claramente assimilada, já a fala não é claramente compreendida, por mudar de acordo 

com os diferentes falantes, que proferem parte do sistema da língua para seu uso definido em 

algumas ocasiões de comunicação. 

Foi justamente nessa época do estruturalismo surgido na Europa, a partir das ideias 

revolucionárias sobre a linguagem de Saussure, que Pêcheux constrói seu pensamento a partir 

da reflexão sobre a linguística. Com Saussure, a linguagem recebeu estatuto científico, 

fundamentando os campos da fonologia, sintaxe, morfologia e semântica, sendo nesta última 

que Pêcheux encontra uma abertura para propor os estudos dos sentidos.  

Orlandi (2003) defende a posição de que Pêcheux tem um firme ancorador no 

pensamento saussuriano, já que o discurso não dissolve a dicotomia língua/fala e se constitui 

numa região intervalar entre ambos.  Para a autora “a AD assume a posição de que se deve 

pensar um objeto ao mesmo tempo social e histórico, em que se confrontam sujeito e sistema: 

o discurso” (ORLANDI, 2003, p.12).    

Do materialismo histórico, a partir do qual surge o entendimento de como se 

efetivam os processos sociais e as transformações das formações sociais a partir da ideologia, 

Orlandi (2003) explica que para a AD pêcheutiana há um real da história que é determinante 

na existência da língua com a produção dos sentidos. Assim a autora explica:  

 

A Análise do Discurso pressupõe o legado do materialismo histórico, isto é, o de que há um 

real da história de tal forma que o homem faz história, mas esta também não lhe é 

transparente. Daí, conjugando a língua com a história na produção de sentidos, esses 

estudos do discurso trabalham o que vai-se chamar a forma material (não abstrata como a 

da Linguística) que é a forma encarnada na história para produzir sentidos: está forma é 

portanto linguístico-histórico. (ORLANDI, 2003, P. 19). 

 

Em outras palavras, pode-se dizer que na AD o materialismo vem explicar o 

funcionamento da língua através da relação que esta estabelece com aspectos 

extralinguísticos, isto é, aspectos de ordem social e histórica. É dessa lógica que surge o 
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pressuposto central da Análise do Discurso pêcheutiana: a investigação sobre o 

funcionamento da articulação entre língua, sujeito e história. Ou seja, para a AD a linguagem 

é uma materialidade em que o falante se inscreve, constituindo-se como sujeito na história.  

É nesse momento da construção do pensamento de Pêcheux que a noção de ideologia 

aparece como um elemento fundamental para pensar o funcionamento da língua em sua 

relação com a história (materialidade linguístico-histórica) e os sujeitos. 

O contato com Louis Althusser (1918-1990) e sua obra Aparelhos Ideológicos do 

Estado (ALTHUSSER, 1985) fez surgir uma reviravolta na organização da Análise do 

Discurso e trouxe o elemento que faltava para que Pêcheux (1975/1988) pudesse propor uma 

teoria de constituição dos sentidos. Teoria essa que fosse além dos níveis linguísticos 

colocados pelo estruturalismo: fonológico, morfológico, sintático e semântico. A semântica 

agora passa ser a parte responsável pelo sentido de um texto ou enunciado, não pode ser 

tomada como mais um nível de organização do sistema linguístico. É nesse entendimento que 

Pêcheux vai trazer para a AD as noções de historicidade e de ideologia em uma de suas 

maiores obras, a Semântica e Discurso de 1975 (PÊCHEUX, 1988).  

A importância de Althusser nessas publicações pecheutianas constituiu o alicerce para 

os fundamentos da AD. A partir da leitura de Althusser, Pêcheux vai pensar nas relações entre 

discurso e ideologias (ALTHUSSER, 1992). 

Althusser debruçou seu pensamento estabelecendo o conceito de ideologia dentro da 

relação entre o marxismo com a Psicanálise. A ideologia, para ele, deriva dos conceitos do 

inconsciente e descreve as estruturas e sistemas que permitem um conceito significativo do 

eu. Estas estruturas, para o pensador, são tanto agentes de repressão quanto são inevitáveis, 

visto que seria impossível escapar das ideologias.  

Nesse viés althusseriano a materialidade da ideologia é introduzida como prática, na 

medida em que “toda ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos” (ALTHUSSER, 

1992, p. 93). Para o pensador, esse fato ocorre porque as pessoas são sujeitos interpelados 

pela ideologia de forma inconsciente quando, diante da rede de sentidos existentes, filiam-se e 

são afetados pela identificação ideológica. Assim, “é pela representação da relação imaginária 

com suas condições de existência que o sujeito se institui” (idem. p. 85). Nessa lógica de 

Althusser, a ideologia seria fundamental para a constituição de indivíduos concretos em 

sujeito. 
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Trazendo a materialidade ideológica do pensamento althusseriano para o discurso, 

Pêcheux (1988) propõe que “o discurso é uma das formas do ideológico”, em que os sujeitos, 

frente à ideologia, possuem uma relação imaginária com o mundo real – com suas condições 

reais de existência e são interpelados porque aceitam o seu papel no interior do sistema de 

relações.  Assim, quando as pessoas falam, escrevem ou se posicionam de um modo e não de 

outro, a posição discursiva que ocupam é constitutiva dos sentidos atribuídos aos fenômenos 

(ou objetos) sociais. 

Esse sistema de relações que determina a posição discursiva, Pêcheux e Fuchs ([1975] 

1993) explicam que, segundo Althusser, representa os lugares onde se dá a luta de classes e as 

posições políticas e ideológicas em confronto. Segundo os autores, é nesse embate que se 

organizam as Formações Ideológicas (FI), as quais mantêm entre si relações de antagonismo, 

de aliança ou de dominação (p. 166). 

As FIs caracterizam-se por serem elementos capazes de intervir como uma força em 

confronto com outras na conjuntura ideológica de uma determinada formação social: 

 

Um conjunto complexo de atitudes e de representações que não são nem "individuais" nem 

“universais”, mas se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe em 

conflito umas com as outras (PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 1993, p. 166 – grifos dos 

autores). 

 

As formações ideológicas (FIs), por sua vez, são compostas pelas Formações 

Discursivas (FDs). Estas definem-se como "aquilo que, numa formação ideológica dada, [...] 

determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, 

de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.)" (PÊCHEUX, 1988, p. 160 – grifos 

do autor). 

Da Psicanálise, concebendo o sujeito como um efeito de linguagem que se constitui 

na heterogeneidade da fala, a AD, por meio de Pêcheux formula a teoria da subjetividade para 

explicar como os sujeitos são assujeitados pela ideologia da estrutura social, da estrutura 

linguística e da estrutura do inconsciente.  

Logo, a psicanálise na AD traz o entendimento de sujeito do inconsciente para a 

compreensão dos caminhos pelos quais este sujeito do inconsciente atravessa o sujeito do 

discurso transformando-o num ser assujeitado. Ou seja, o entendimento de como os sujeitos 

são submetidos às regras específicas que os faz não ser mais um “porta-voz” dos discursos, 
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mas assujeitado ideologicamente ao linguístico, social e inconsciente para delinear o seu 

discurso.  

Para compreender os elementos essenciais que se possa pensar o conceito de sujeito e 

de subjetividade dentro de uma análise histórica dos processos de determinação do sentido 

dos discursos, Pêcheux traz para a AD o pensamento psicanalítico de Jacques Lacan (1901 -

1981) ou autores que se vinculam ao campo lacaniano.  

Em seu retorno a Freud, Lacan prosseguiu explorando a função da palavra no campo 

da linguagem, explicitando como a linguagem estrutura o sujeito em torno de uma falta de 

sentido. Para o pensador, a fala burla essa falha estrutural e “produz”, pelo seu contorno, a 

singularidade do humano e o sentido do ser. O tratamento psicanalítico depende do manejo 

pelo analista da lógica dessa estrutura, na medida que se possa compreender que “a 

Psicanálise verdadeira tem seu fundamento na relação do homem com a fala” (LACAN, 2003, 

p.173). 

Convergindo-se para as teorias da AD, Lacan vai explicar que a linguagem não é um 

mero instrumento de meio de comunicação que o falante utiliza para se expressar, é sobretudo 

a condição do inconsciente e a condição da subjetividade. Pelo inconsciente a linguagem 

seria, no entendimento lacaniano, a condição do humano. Isso se concretiza quando o sujeito 

ao pensar, dizer ou enunciar se reconhece como algo que escapa à sua representação, visto 

que é alienado e forçado à sua representação pelo seu sistema de signos que possui. Logo, o 

inconsciente é a manifestação de um saber desconhecido e não familiar para o sujeito. Em 

suma, algo totalmente sem substância, impensável, inabordável. “O inconsciente”, diz Lacan, 

“é uma parte que falta à disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de seu discurso 

consciente” (LACAN, 1998, p. 260). 

Portanto, tanto Pêcheux quanto Lacan assinalam que o sujeito, enquanto constituído 

pela linguagem, não é causa ou origem de si mesmo. Assim como para a análise do discurso, 

não se trata de um sujeito cartesiano, consciente, autônomo, aquele que diz “eu” para um 

analista. Do ponto de vista lacaniano, o fato de o sujeito falar como um “eu”, seguro de sua 

unidade, mostra que ele “ostenta a linguagem” e, ao mesmo tempo, “nela se perde (LACAN, 

1998).  

Diante do exposto até o momento, percebe-se que a proposta de Pêcheux, a partir do 

qual surge a Análise do Discurso, é a de articulação de três regiões do saber: a Linguística 

com Saussure, enquanto lugar de reflexão sobre a língua e a linguagem; o materialismo 
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histórico com Althusser, para um entendimento de como se efetivam os processos sociais e as 

transformações das formações sociais; a e a psicanálise com Lacan, como uma teoria da 

subjetividade que visa entender o sujeito que se insere nesse processo. 

Eni Orlandi (1994) diz que a contribuição desses pensadores e saberes foi 

extremamente importante para quebrar a ingenuidade e neutralidade em relação à leitura, 

introduzindo uma nova roupagem na reflexão dos sentidos do discurso na relação do sujeito 

com seu contexto social, linguístico e ideológico. Assim encontramos nas palavras da autora:  

 

A melhor forma talvez de compreender essa relação da Análise de Discurso com a 

produção de conhecimento - sobretudo quando pensamos a Escola como espaço 

institucional próprio em que isso se dá - é lembrar o contexto teórico em que a Análise de 

Discurso se constitui. Nos anos 60, a noção de "leitura" sofre uma suspensão. Lacan "lê" 

Freud, Althusser "lê" Marx, Foucault propõe a "arqueologia", Barthes prefere a leitura à 

escritura. Ler adquire o sentido da produção de um dispositivo teórico. Não há mais lugar 

para a relação ingênua, para a naturalização dos gestos de leitura. A Análise de Discurso é a 

região teórica em que se coloca a questão sobre a construção desses dispositivos como parte 

de qualquer reflexão. E é a espessura semântica a relação necessária da linguagem com o 

equívoco e à relação do sujeito com a opacidade, que ganha um estatuto, senão legítimo, ao 

menos incontornável, nas formas de saber (ORLANDI, 1994, p 61). 

 

Entretanto, a autora chama a tenção explicando que apesar da Análise do Discurso ser 

herdeira de três complexos ramos do conhecimento (Linguística, Marxismo e Psicanálise), ela 

não se deixa ser conduzida por seus objetos de estudo. Não sendo puramente o estudo 

científico da língua, fala e linguagem pela Linguística. Não é o estudo dos fenômenos sociais 

por meio de suas contradições pelo Materialismo. Não é puramente o estudo do inconsciente 

pela Psicanalise. É, acima de tudo, a confluência desses saberes para a construção dos 

sentidos do discurso, que por si só, é de natureza tridimensional, abarcando a linguagem, a 

história e a ideologia; como explica Orlandi (2003): 

 

Se a Análise do Discurso é herdeira de três regiões do conhecimento – Psicanálise, 

Linguística, Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção – a de discurso – que 

não se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e 

tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga a Linguística pela 

historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e 

se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a 

ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele 

(ORLANDI, 2003, p.20). 

 

Portanto, quando Pêcheux toma emprestado essas regiões do conhecimento para 

conduzir a teoria da AD, significa também que seus conceitos serão reinventados, 

ressignificados. Por conseguinte, trata-se de novo campo teórico que resulta de uma relação 

entre essas regiões. Uma relação que não é simétrica, visto que se dão de formas diversas. 
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2 ANÁLISE DO DISCURSO E EDUCAÇÃO INTEGRAL: DIRECIONAMENTO 

METODOLÓGICO 

 

 

2.1  Análise do Discurso, uma Disciplina Interpretativa  

 

A Análise do Discurso, ao considerar a linguagem como o mecanismo capaz de 

agrupar o ser humano em sociedade, a fim de realizar seus mais variados objetivos, a toma 

não como algo abstrato e fechado, mas como um sistema material passível de perturbações, 

rupturas e mal-entendidos.   

Assim, a AD considera a linguagem como não transparente, em que são facilmente 

reconhecidos os seus agentes e processos constituidores; pelo contrário, reconhece a sua 

opacidade, sujeita a deslizes e ambiguidade devido às multileituras que podem ser realizadas, 

de onde conclui-se que não existe sentido literal na linguagem.  

É justamente esse reconhecimento da linguagem como um corpo opaco carregada de 

conteúdos simbólicos que fará a AD se enveredar na busca da interpretação da materialidade 

da linguagem que se dará por meio dos processos discursivos. Então, pode-se dizer que, 

dentro de uma observação da linguagem, o foco central da AD não é a frase, mas o discurso, 

como observa Orlandi (2003): 

 

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da 

gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra 

discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de 

movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo 

do discurso observa-se o homem falando. (ORLANDI, 2003, p.15).  

 

Assim, o discurso é visto pela AD como detentor de uma materialidade simbólica 

própria e significativa da linguagem. Sendo assim, com o estudo do discurso, pretende-se 

apreender a prática da linguagem, ou seja, o homem expressando-se em diferentes formas, 

além de procurar compreender a língua enquanto trabalho simbólico, que faz e dá sentido, 

constituindo o homem e produzindo a sua história. 

A interpretação será assim o grande instrumento de trabalho da AD, na medida em que 

acredita que “todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois linguisticamente 

descritível como série [...] de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação” 

(PECHEUX, 2006, p. 53). 
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É nesse sentido que Orlandi (2008) explica que a Análise do Discurso vem para 

ocupar um lugar da necessidade teórica dentro do vazio existente nas ciências sociais e da 

opacidade deixado nos enunciados da linguagem. Essa opacidade passa a ser preenchido pela 

“presença de elementos do político, do simbólico, do ideológico, que é o próprio fato do 

funcionamento da linguagem: a inscrição da língua na história para que ela signifique” 

(ORLANDI, 2008 p.20). 

Portanto, a Análise do Discurso exige uma outra forma de leitura dos textos e 

enunciados. Pêcheux (2000) vem explicitar com clareza o que deseja esta leitura: 

 

A análise de discurso não pretende se instituir como especialista da interpretação, 

dominando “o” sentido dos textos; apenas pretende construir procedimentos que exponham 

o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito [...]. O desafio crucial é o de 

construir interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja através de uma minúcia qualquer de 

um discurso sobre o discurso, seja no espaço lógico estabilizado com pretensão universal 

(PÊCHEUX, 2000, p. 53).  

 

Nessa perspectiva pêcheutiana, a grande missão do analista do discurso é entender 

como os discursos se constroem e são distribuídos na sociedade. Como eles falam sobre nós, 

os falantes da língua, como eles falam sobre as condições de produção, mas sem querer 

intervir nessas condições constituidoras. O objetivo principal desse analista é identificar 

dentro da opacidade dos discursos as suas lacunas, as inconcluências, a desconstrução e a 

ressignificação, para trazer novamente ao objeto de estudo.  

Não cabe, portanto, ao analista do discurso produzir intervenção. Ele não propõe 

construir, criar algo novo, visto que sua proposta é fazer com que as pessoas pensem sobre os 

processos discursivos, refletindo o que foi dito e não dito no conjunto aparentemente 

completo da linguagem, mas afetado pela “não totalidade”. Logo, a AD não será uma ciência 

prescritiva, ela é eminentemente descritiva, analítica e reflexiva. 

Outra característica essencial da AD é que ela é de natureza interpretativa, ressaltando 

que a interpretação do analista não será perfeita ou definitiva. Não se chega pela AD à 

verdade, mas a possibilidades de verdades. Isso porque como todo analista tem uma 

perspectiva sobre determinado objeto estudado, entender o discurso sempre partirá de uma 

determinada perspectiva. Assim, duas análises sobre o mesmo objeto podem não ser, 

necessariamente iguais. 

Sendo assim, a AD não será jamais imparcial e objetiva. O analista atento deve dizer: 

“eu construí uma hipótese com base em pistas fornecidas pelo dizer”. No dizer: “eu sei o que 
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você quis dizer” é uma postura bem complicada para o analista do discurso, visto que nas 

características do inconsciente da linguagem não há sequer um “querer dizer”. O silêncio é 

um conceito fundamental na AD:  aquilo que não é dito, que é silenciado pode demostrar 

inúmeros outros dizeres para dizer de outro modo (ORLANDI, 2003). 

Nesse raciocínio, não existe para a AD a análise total, de totalidade, querendo apenas 

uma verdade ao longo de toda a história. O que vai existir para a Análise do Discurso será 

uma análise de validade em que, dentro do ciclo interpretativo do processo discursivo, pode-

se chegar a nuances interpretativas diferentes.  

 

2.2 Conceitos e procedimentos da Análise do Discurso 

 

Como dito anteriormente, a AD é uma disciplina analítica, reflexiva e interpretativa 

tendo a subjetividade como um dos seus pontos fortes e centrais. Entretanto, isso não quer 

dizer que o analista pode analisar o objete de qualquer forma. É preciso fundamentar a 

interpretação do discurso como materialidade da linguagem com referencial teórico e 

metodológico.  

Como disciplina que advoga contra o formalismo hermético12 da linguagem, 

questionando a negação da exterioridade, a AD valoriza a historicidade da língua, 

identificando a ideologia e as condições de produção para compreender a produção social do 

sentido dos sujeitos do discurso. Para a interpretação desses sentidos, a AD se nutre de um 

referencial epistemológico com conceitos e procedimentos que permitem interpretar a 

linguagem enquanto prática social. É nesse sentido que, em qualquer que seja o estudo de um 

determinado fenômeno, o analista terá como direcionador os seguintes procedimentos 

epistemológicos de estudo da Análise do Discurso pêcheutiana: 

 

 [...] a linguagem não funcionando como um código que se presta à transmissão de 

informações entre locutores ou ainda à comunicação entre locutores ideais em situações 

também ideais; o sujeito não representando o ponto de partida do que diz, sendo o ponto de 

partida dos sentidos, ou seja, o dizer não se inaugura no sujeito; a ideologia não podendo 

ser descartada dos processos discursivos (ela é constitutiva destes) e; não há, nos processos 

de linguagem, a possibilidade de haver o/um sentido, como se a literalidade fosse o ponto 

de partida para o trabalho semântico (DEZERTO, 2010, p. 75). 

                                                           
12 O Hermetismo é uma doutrina esotérica baseada nos escritos das inspirações do deus Hermes, já na idade 

média, na renascença, era a doutrina oculta. Na linguagem, são as expressões usadas na linguagem cifrada, 

fechada, secreta, ou mesmo obscura, de difícil compreensão. Hoje não é tão comum, mas antigamente havia uns 

homens letrados que só faziam discursos usando deste recurso, como no caso de Rui Barbosa em que somente os 

intelectuais, os eruditos entendiam o que ele estava querendo dizer (VIEIRA, 2016).  
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É através desse direcionamento epistemológico que a AD tenta provar que a 

linguagem possui nuances interpretativas que podem ser evidenciadas em rastros e pistas 

deixados pelos interlocutores durante o processo discursivo. Esse direcionamento 

metodológico não possui uma linearidade, ele vai emergindo no momento em que o 

pesquisador deseja interpretar o objeto do estudo.   

A AD, para direcionar sua pesquisa e constituir-se como status científico, possui 

conceitos-chaves, constituídos pela ressignificação das três “regiões do conhecimento” 

(Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise). É por meio deles que o analista vai se 

debruçar na interpretação da opacidade do discurso, procurando refletir sobre o vazio na 

linguagem e as possíveis perturbações do seu sentido, em função de seus variáveis 

condicionantes, sejam eles histórico, sociais e ideológicos.  

Dentre os vários conceitos utilizados pela AD, há alguns que são essenciais para 

qualquer análise. São eles:   

 Discurso; definido como um conjunto de produção de sentidos entre locutores, 

constituído não apenas por um tecido linguístico, mas por um conjunto histórico, 

ideológico e social (PÊCHEUX, 1988).  

 Ideologia; são os conceitos, as categorias, as imagens do pensamento e os sintomas de 

representação que diferentes classes e grupos sociais desenvolvem para dar sentido, 

definir, simbolizar, imprimir inteligibilidade ao modo como a sociedade funciona 

(HALL, 1996). E ainda; [...] “evidências que fazem com que uma palavra ou enunciado 

‘queiram dizer o que realmente dizem’ e que mascarem, assim, sob a ‘transparência da 

linguagem’, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos 

enunciados. (PÊCHEUX, 1988, p. 160). 

 Condições de Produção; representando as circunstâncias e instrumentos materiais, 

institucionais e imaginários do discurso com seu processo de produção (PÊCHEUX, 

1993).  

  Memória Discursiva ou Interdiscurso13; é o movimento e o curso do discurso e que 

tem íntima ligação com a memória. Corresponde ao eterno jogo entre algo que já foi dito 

anteriormente com o que será dito atualmente, configurando todo o motor que ordena a 

continuação dos discursos (PÊCHEUX, 2007/ORLANDI, 2003). 

                                                           
13 A Memoria Discursiva para essa pesquisa será um conceito transversal de extrema importância na medida em 

que, diferentemente de “lembranças pessoais” no sentido diretamente psicologista da “memória individual”, é 

concebida numa esfera coletiva e social, nos sentidos entrecruzados da memória inscrita em práticas, e da 

memória construída do historiador (PÊCHEUX, 2010), responsável por produzir as condições necessárias de um 

funcionamento discursivo e, consequentemente, para a interpretabilidade dos textos do Programa “Mais 

Educação”. Nesse aspecto, são as redes de memória que possibilitará a retomada de discursos já-ditos e 

atualizados à historicidade do acontecimento discursivo da Educação Integral no Programa, permitindo o 

restabelecimento dos implícitos ou silêncios pré-construídos, interpretáveis ao analista do discurso.  
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 Formação Imaginária14; representações do que possivelmente o interlocutor simboliza 

no mundo real, sejam, quais suas funções neste mundo, qual o lugar social ocupado por 

este indivíduo, quais discursos ele já conhece ou desconhece. Determinada qual 

linguagem será utilizada, quais ideias estarão presentes, qual a intensidade e 

agressividade do discurso, já que todos estes fatores dependerão da imagem mental que 

o enunciador terá formado de seu interlocutor (PÊCHEUX, 1993/ORLANDI, 2003). 

O aparecimento desses conceitos como dispositivos analíticos dos processos 

discursivos não possui uma linearidade, pois vão emergindo no momento em que o analista 

sente a necessidade pelo objeto do estudo para interpretar o sentido de um discurso. 

Dentro do reconhecimento da (in) transparência da linguagem, o analista ao buscar o 

entendimento do sentido do discurso, utilizando os princípios metodológicos da AD, leva em 

consideração os elementos históricos, simbólicos e ideológicos do corpo opaco da língua.  

Nota-se aí que, para a construção do sentido de construção de um discurso, é preciso o 

entendimento da constatação das relações de poder, que podem ser historicamente assumidos 

ou não pelo sujeito, a depender das posições discursivas que este poderá ou não ocupar em 

função do funcionamento da ideologia. 

Pêcheux (1988) confirma essa construção do sentido do discurso, afirmando o sentido 

de uma enunciação da linguagem, de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., 

não existe “em si mesmo”, mas é determinado pelas posições ideológicas postas em jogo no 

processo sócio histórico em que os discursos são produzidos: 

 

[...] as palavras, expressões, proposições... mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam, o quer dizer que elas adquirem seu sentido em 

referência a essas posições, isto é, em relação às formações ideológicas (PÊCHEUX, 1988, 

p. 160). 

 

Para o pensador o sentido de um discurso somente dará condições de ser 

interpretáveis, quando o olhar do analista se voltar para as formações sociais que surgem nas 

                                                           
14 A importância da Formação Imaginária para essa pesquisa deve-se ao fato desta manifestada nos processos 

discursivos, constituir instrumento analítico para a compreensão dos discursos da Educação Integral no “Mais 

Educação”. Isso se deve porque esse processo ocorre em ambos os lados: o emissor (sujeito A/documentos legais 

e pedagógicos) faz uma imagem do receptor (sujeito B/educandos, professores, comunidade) que, por sua vez, 

também formará determinada opinião sobre o emissor. Portanto, são as representações mentais que os sujeitos A 

simbolizam dos sujeitos B em relação ao mundo real, suas funções, seu lugar social ocupado e suas 

necessidades, que determina os discursos proferidos. São essas imagens que indica qual linguagem é utilizada, 

quais ideias estão presentes, qual a intensidade e agressividade do discurso, já que todos estes fatores dependem 

da imagem mental que o enunciador (documentos dos “Mais Educação”) forma de seu receptor (sujeitos-

rotinários). Ao mesmo tempo, os sujeitos-rotinários, em função de suas formações imaginárias em relação aos 

sujeitos emissores, determinam as intensidades e caracteres de seus discursos.  
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posições discursivas ocupadas pelos sujeitos, dentro do jogo da ideologia de construção da 

linguagem.   

Essa posição de ocupação do sujeito, seria determinada por dois grandes conjuntos de 

formações: pela Formação Ideológica (FI), que representa o conjunto de atitudes e 

representações ou imagens que o falante, ou emissor do discurso, assume em relação de si 

mesmo, sobre o interlocutor e do assunto em pauta; pela Formação Discursiva (FD), que 

dentro da formação social, histórica e ideológica, representam as práticas discursivas, que 

controla os dizeres dos sujeitos. 

Assim, os conceitos de FI e FD são os grandes pilares analíticos que a Análise do 

Discurso utiliza para a compreensão dos processos discursivos. São eles os grandes 

responsáveis pelo aparecimento dos demais conceitos utilizados pela AD na tentativa de 

interpretação do sentido dos discursos.   

Logo, as formações ideológicas e discursivas, não dizem respeito aos sujeitos físicos 

ou lugares empíricos, mas às formações imaginárias resultante de suas projeções no discurso. 

É o entendimento dessas projeções que permite ao analista do discurso compreender a 

passagem das situações empíricas – que são os lugares dos sujeitos – para a posição dos 

sujeitos do discurso (ORLANDI, 2003). O aparecimento dessas formações também ocorre 

devido à memória discursiva ou interdiscurso, na medida em que permite que os discursos do 

presente possam formular e operar formulações que já foram feitas e enunciadas 

anteriormente.  

Por consequente, a construção das formações discursivas e ideológicas será o resultado 

do jogo de dizeres entre os interlocutores, a partir das condições de produção que representam 

os instrumentos necessários para situar os sujeitos do discurso, em lugares determinados na 

estrutura da formação social. 

Dentro do rol dos grandes pilares metodológicos, o conceito de formação ideológica 

aparece na AD, em relação ao pensamento marxista de Althusser, para justificar a linguagem 

como um poderoso instrumento de manipulação e, por conseguinte, de implantação e 

conservação de ideologias. Por meio dele, tem-se o histórico e o ideológico se associando ao 

discurso e materializando-se no linguístico. Logo, é na linguagem que o sujeito se constitui e 

nela deixa marcas da formação ideológica. 

Pelo pensamento de althusserano, a formação ideológica será determinada pelas lutas 

de classe que ocorrem no interior dos aparelhos de Estado e entre eles e se constituem como 
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um complexo de atitudes e representações relacionado às posições de classe em confronto.  

Brandão (2004) ao analisar a interpretação pêcheutiana do conceito de FI, confirma esse 

pensamento ao diz que num determinado momento histórico as relações de classe podem se 

caracterizar pelo afrontamento de posições políticas e ideológicas que se organizam de forma 

a entreter entre si relações de aliança, de antagonismos ou de dominação. 

 

Falar-se-á de formação ideológica para [...] caracterizar um elemento (determinado aspecto 

da luta nos aparelhos) suscetível de intervir como uma força em confronto com outras 

forças na conjuntura ideológica característica de uma formação social em um dado 

momento; cada formação ideológica constitui assim um conjunto complexo de atitudes e de 

representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’, mas se relacionam mais ou 

menos diretamente a posições de classe em conflito umas em relação às outras (PÊCHEUX 

apud BRANDÃO, 2004, p. 47). 

 

Desta maneira, a ideologia é veiculada aos membros da sociedade pela base material 

linguística e, afetado pelas formações ideológicas o sujeito constrói seus discursos. Assim, o 

homem não está livre das relações sociais, como também não está livre das coerções impostas 

pela sociedade. Sendo assim, pode-se dizer que não podemos escolher quais discursos 

aceitaremos ou proferiremos, visto que somos influenciados pelo conjunto das formações 

ideológicas das sociedades do passado e do presente.  

Assim, as formações ideológicas surgem a partir de uma posição em uma conjuntura, 

determinada pelo estado da luta de classes, determinada pela visão de mundo e de sociedade 

que os aparelhos ideológicos do Estado constituem na perpetuação de sua ideologia. 

 A exemplo das formações ideológicas pode-se citar as institucionais, representando o 

conjunto de regras e procedimentos padronizados, reconhecidos, sancionados e aceitos modo 

de funcionamento da sociedade, imprimindo aos sujeitos um enorme valor social. São elas a 

família, a escola, a igreja, o judiciário, os partidos políticos, os sindicatos, entre outras.  

Existem ainda as FIs de concepções que representam o conjunto de ideias, 

pensamentos, doutrinas ou visões de mundo e de um indivíduo ou de determinado grupo, 

orientado para suas ações sociais, políticas e econômicas de uma sociedade. A exemplo delas 

temos: fascista, de caráter autoritário, militarista; conservadora, de valores morais e sociais; 

comunista, com princípios de igualdade social; anarquista, com liberdade e a eliminação das 

formas de controle de poder; nacionalista, com exaltação e valorização da cultura do próprio 

país; democrática, com participação na vida política; capitalista, que visa o lucro e riquezas; 

outros tipos: ideologia machista, ideologia feminista, ideologia homoafetiva, etc. 
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No interior de uma dada formação ideológica, formulam-se indefinidas formações 

discursivas que são responsáveis por reger “o que pode e o que deve ser dito” em um 

momento histórico dado, a partir da tomada de posição pelo sujeito (PÊCHEUX, 1988). Ou 

seja, o sujeito do discurso, ao tomar posição, afetado pelos condicionantes ideológicos, 

identifica-se plenamente com seus semelhantes como membros de uma sociedade e assim, 

depreendem os discursos definidos por um conjunto de um mesmo sistema de formação 

discursiva. 

Pêcheux (1988) vai explicar que essa tomada de posição dentro de uma formação 

discursiva, pode produz ainda o deslocamento do sujeito a partir de três modalidades: a 

identificação, a contra-identificação e a desidentificação (idem. p, 198). Pela identificação 

ocorre a vinculação plena do sujeito com uma formação discursiva. É o momento em que 

acontece a “reduplicação da identificação” do sujeito (idem. p. 172), isso é, no momento em 

que o sujeito organiza o que pode ou não ser dito no âmbito da FD, ocorre a reduplicação de 

sua identificação com a forma-sujeito.  

Na contra-identificação seria, nas palavras de Pêcheux (idem, p. 198), um 

“distanciamento, dúvida ou questionamento” com relação à formação discursiva que lhe é 

imposta. É o que ocorre, por exemplo, quando dentro de uma formação ideológica de um 

partido de esquerda, o sujeito questiona os discursos da formação discursiva progressista, 

começando a descordar de tais ideologias e querer migrar para a esquerda conservadora.  

A desidentificação será a ruptura com formação discursiva ao qual o sujeito faz parte, 

a partir da quebra do laço ideológico da “reduplicação da identificação”. Nesse momento o 

sujeito não se sente mais confortável os discursos do seu grupo social, procurando outra 

formação que se identifique. No caso da formação ideológica do partido de esquerda, o sujeito 

não se identifica mais com seus princípios e direcionamentos da tendência progressiva e 

migra para a conservadora.   

Pêcheux (1988), ainda vai explicar que as formações discursivas passam a existir por 

meio do interdiscurso15, o qual se caracteriza por “algo que fala sempre antes, em outro lugar 

e independentemente, isto é, sob a dominação do complexo das formações ideológicas” 

(PÊCHEUX, 1988, p.162). 

                                                           
15 Como já mencionado anteriormente, é um dos princípios fundamentais da AD, visto que representa a 

constituição de um discurso em relação a outro já existente, isto é, trata-se de um conjunto de ideias, organizadas 

por meio de um dizer, que se apropria, implícita ou explicitamente, de outras configuradas anteriormente, por 

meio da memória discursiva (MAINGUENEAU, 1989). 
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Logo, o interdiscurso se relaciona diretamente com o conceito de formação discursiva 

justamente pelo fato de que é o interior desta que ocorre a repetição ou apagamento dos 

processos discursivos que, serão selecionados e reconduzidos no tempo e espaço, como 

afirma Brandão (2004): 

 

O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no qual uma 

formação discursiva é conduzida no tempo e espaço [...] a incorporar elementos 

reconstruídos produzidos no exterior dela própria; a produzir sua redefinição e seu retorno, 

a suscitar igualmente a lembrança de seus próprios elementos, a organizar a sua repetição, 

mas também a provocar eventualmente seu apagamento, o esquecimento ou mesmo a 

denegação (COURTINE apud BRANDÃO, 2004, p.91). 

 

Pêcheux (1988) traz a informação de que o interdiscurso por estar inscrito nesta ou 

naquela formação discursiva, interpela ideologicamente sua realidade. É por esse motivo, que 

o discurso de uma FD não deve ser interpretado sem considerar o seu tecido ideológico, 

histórico e social.  Os ditames dos dizeres, revelam muito mais que sons e palavras, mas o 

acúmulo e condições de produção no seu corpo opaco, de conteúdos símbolos e sócio-

históricos das sociedades passada e atual.  

Correspondendo a prática da formação ideológica, a formação discursiva pode se 

apresentar de várias possibilidades. Para tal identificação, existe sempre quando há em um 

discurso uma regularidade de ocorrência nos temas (categorias ordenadoras do mundo natural: 

alegria, medo, vergonha, solidariedade, honra, liberdade, opressão, etc.), nos termos 

(elementos que estabelecem uma relação com o mundo natural: mesa, carro, árvore, mulher, 

etc.) nos textos (escritos que seguem sempre os mesmos princípios e valores sociais), nas 

expressões (com a utilização de dizeres para identificar um povo, tais como, “meu cabelo não 

é ruim, ruim é o seu racismo”  - FD negra, “aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de 

todos” – FD gay, “não há nada mais parecido a um fascista, do que um burguês assustado” – 

DF partidários de esquerda). Quando esse fato acontece, aí preside uma formação discursiva.  

Diante do exposto, como dispositivo analítico da pesquisa, utiliza-se os conceitos de 

Formação Ideológica (FI) e Formação Discursiva (FD), na medida em que pela FI procura 

interpretar de que maneira a força da conjuntura ideológica vem determinando a formação 

social dentro do pensamento e organização educacional brasileiro e evidenciando o discurso 

sobre a Educação Integral. Já pelas FDs, dentro das formações ideológicas, explica com esses 

discursos vem constituindo os seus sentidos e determinando o que pode e o que deve ser dito 

sobre a Educação Integral. 
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2.3 A AD e o Fenômeno Educativo 

 

Desde os primórdios da humanidade, o homem já possuía a necessidade de se 

comunicar utilizando a linguagem. Mesmo não existindo a exata formação das palavras e os 

processos dialógicos como atualmente, eles emitiam sons vocálicos que demonstravam seu 

modo de ver o mundo físico, como também expressavam suas sensações: fome, medo, 

insegurança, tristeza. Desta maneira, o indivíduo já nasce com esse instinto e habilidade 

racional de se comunicar por meio dos diferentes signos da linguagem.   

 A língua com todo o seu conjunto de cada palavra, sons, imagens, gestos e símbolos, 

é um produto de uma ação e reação da produção da cultura. É uma atividade essencialmente 

humana, histórica e social, mas também é um instrumento de manifestação ideológica que se 

adapta ao meio e se modifica, conforme variem as necessidades e as condições de seus 

interlocutores. 

Como ferramenta ideológica, o homem traz em sua linguagem uma “bagagem”, todo 

um complexo de necessidades entre gerações e grupos de constituição social que inclui o 

conhecimento, a arte, as crenças, os costumes, a lei, a moral e os hábitos e aptidões adquiridos 

dentre do seu convívio social.  

Logo, para os seres humanos, a linguagem tem papel importantíssimo na apreensão 

dos conteúdos simbólicos, pois é por meio dela que se constrói a identidade de um povo, pela 

transmissão dos padrões culturais. Essa transmissão da cultura humana por meio da 

linguagem chamamos de fenômeno educativo16.  

Assim, a ação educativa, por meio da linguagem é capaz de produzir a história da 

humanidade que, aperfeiçoando e multiplicando a sua capacidade de comunicação, 

envolvendo palavras, sons e imagens, textos verbais e não-verbais, é capaz de criar e 

transmitir a sua cultura por meio dos mais variados conhecimentos, experiências, valores, 

crenças, modos de agir, técnicas e costumes acumulados por muitas gerações de indivíduos e 

grupos, assimilados e recriados pelas novas gerações.  

Dessa forma, é preciso compreender que refletir sobre a importância da linguagem no 

processo educativo pode nos enveredar por um caminho com respostas muitas vezes 

                                                           
16 Para esta pesquisa, o fenômeno educativo está posto como como um imaginário social e cultural que se 

relaciona às ideologias (como algo aprisionado pelas influências das relações de força no discurso e 

determinadas pelos lugares sociais ocupados pelos sujeitos enunciadores) ou utopias (como algo que transgrede a 

ordem existente para a construção da emancipação do sujeito), tudo dentro do jogo dos conflitos entre as 

formações sociais, determinando o pensamento do que seja, educação, ensino e processo de aprendizagem.   
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incertas.17 Isso porque a educação tem uma materialidade configurada nos discursos e 

enunciados que carregam consigo variados sentidos não transparentes, mas coexistente de 

corpo opaco preenchida com seus caracteres sociais, histórico e ideológicos de sua produção. 

Portanto, percebe-se que a Análise do Discurso se torna um veículo de extremo valor 

para a análise do fenômeno educativo, na medida em que toma a educação como um 

fenômeno dentro do processo social.  

Como já sinalizado anteriormente, os instrumentos teóricos e metodológicos da AD 

possuem uma grande importância para a pesquisa aqui pretendida, que se destina a recorrer 

aos conceitos de formação ideológica e formação discursiva entender os discursos proferidos 

em torno da educação integral no Programa “Mais Educação”. 

 Para tal pretensão, o dispositivo analítico dos conceitos de FI e FD atravessará três 

princípio norteador de base epistemológica para interpretar os discursos em torno da 

Educação Integral: o discurso, enquanto efeito de sentido mediada pela formação ideologia; o 

sujeito, como tomada de posição dentro de uma formação discursiva e; as condições de 

produção, representando os instrumentos materiais, institucionais e imaginários a partir das 

formações ideológicas e discursivas para situar os sujeitos do discurso. 

A partir desses princípios teóricos e metodológicos da Análise do Discurso é que se 

pretende compreender os discursos em torno da educação integral no contexto educacional do 

Brasil. Afinal, que sentidos estão sendo evidenciados nos discursos do “Mais Educação” em 

torno da Educação Integral? Essa concepção demostra quais sentidos para o fenômeno 

educativo? Quais seriam as condições de produção e o posicionamento dos sujeitos dos 

processos discursos no contexto das formações ideológicas político-filosóficas da 

integralidade da educação? Que discursos podem ser evidenciadas nas formações discursivas 

relacionados às práticas de Educação Integral no Brasil? 

As próximas sessões estabelecem esses reflexivos levantados a relação entre as FIs e 

FDs com os sentido, sujeitos e condições de produção dos discursos da Educação Integral.  

 

 

                                                           
17  Compreender o fenômeno educativo, sobretudo no que se refere ao processo de integralidade humana pelos 

princípios da AD é não pretende se instituir como especialista da interpretação que chega a verdades 

incontestáveis (PÊCHEUX, 2000). Ao contrário, os princípios analíticos da AD trilham pela intotalidade em que, 

ao estabelecer seus produtos de análise, outros analistas podem chegar a outras interpretações. Assim, o ciclo 

analítico dos objetos e fenômenos podem der infindáveis.  
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2.4 As Formações Ideológicas e os Efeitos de Sentidos da Educação Integral 

 

Em sua obra “Análise Automática do Discurso”, Pêcheux vai teorizar sobre o discurso, 

concebendo-o como “efeito de sentido entre interlocutores” (PÊCHEUX, 1993, p. 82). Ou 

seja, os discursos que proferidos nas mais diferentes linguagens não estão apenas transmitindo 

informações entre os locutores com evidências naturais de seus sentidos; ao contrário, o 

discurso não leva uma mensagem anexada, nem tão pouco um sentido ancorado. Ele será 

definido a partir da posição que o sujeito ocupa em uma conjuntura social e influenciado 

diretamente pela ideologia: 

 

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, 

um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem com que uma 

palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e que mascaram assim 

sob a transparência da linguagem” aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das 

palavras e dos enunciados (PÊCHEUX, 1988, p.160) 

 

Desta forma, segundo esse pensamento pêcheutiano não existe a observação de 

qualquer objeto ou qualquer fenômeno sem que a ideologia seja o seu direcionador de 

intérprete. Logo, a construção do sentido de um discurso dependerá do entendimento de como 

os sujeitos se relacionam historicamente dentro das relações de poder por meio das posições 

ideológicas que ocupam.  

Nesse pensamento, o sentido do discurso é direcionado pelas formações ideológicas, 

na medida em que se tornam elementos capazes de intervir com força em toda uma formação 

social, afetando os ditames da linguagem. Assim, se o sujeito está afetado por uma formação 

ideológica o que ele vai ter acesso não será o “sentido natural”, mas sim um efeito de sentido.  

Então, será a influência das formações ideológicas que darão as nuances ao sentido de 

um discurso, não o modificando totalmente, mas, essencialmente, será a “condição para a 

constituição do sujeito e dos sentidos” (ORLANDI, 2003, p. 46).  

Orlandi (idem. p. 47) chama essa influência da ideologia de ‘refração’, segundo o qual 

o sujeito, ao observar um objeto ou fenômeno, utiliza-se da ideologia, essa por sua vez, 

converte o sentido em efeito de sentido.  

Nessa perspectiva, uma formação ideologia não ocultará o sentido do discurso, mas 

será a função necessária entre sujeito-linguagem-mundo. Linguagem e mundo irão refluir, 

pela refração, um efeito para o sentido que construirá um imaginário de um sobre o outro pela 

ideologia.  
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Pêcheux (1988) afirma que por essa condição ideológica, a construção do sentido 

sempre será uma construção social e não individual, e que só pode ser interpretado 

considerando o seu “Universo Discursivo”. Isso quer dizer que o sentido só terá qualquer 

significado na relação emissor e receptor do discurso se ambos pertencerem ao mesmo 

contexto histórico e social, compartilhando a mesma visão de um determinado mundo, 

vinculada a seus autores e à sociedade em que vivem. 

Assim, apesar do sentido de o discurso não ser totalmente adverso de uma época ou 

sociedade para outra, ele possui nuances que só se compartilha pela “mesma” ideologia e 

filiado à mesma formação discursiva e condições de produção daquele grupo, vai conseguir 

chegar a uma interpretação similar. Ou seja, quando o discurso for uma prática que provém da 

formação dos mesmos saberes, objetivos, sujeitos, conceitos e modalidades de enunciação, 

bem como compartilhar as mesmas condições históricas, sociais e culturais haverá uma maior 

possiblidade de interpretação do sentido do discurso.  

Em relação à objetivação do sentido da Educação Integral a partir do efeito de sentido 

refratado pela ideologia e interpretável pela Análise do Discurso, o princípio de integralidade 

da educação, que evoca aquilo que é completo, inteiro e total, ao ter seu sentido agregado à 

Educação, evoca a ideia da própria existência humana e do que seja educação. 

Como fator existencial de primeiro plano, os discursos apontam para a existência 

humana atrelada profundamente às tramas históricas e pelo seu agir a partir de uma expressão 

cultural. Advindo de uma dimensão cultural, o ser humano é capaz de apropriar-se da própria 

existência e a ela dar sentido. Sentido e existência, por sua vez, fazem parte de um processo 

que é educacional, por se tratar de transmissão de cultura.  

Sendo um ser que educa e é educado, a espécie humana será capaz de exprimir-se a si 

e aos outros. Isso se dará pela vivência em grupo e pela possibilidade de se comunicar pela 

linguagem. Assim, por meio de seu convívio coletivo, vão se sucedendo uma gama de 

experiências que norteiam o agir humano em sua plenitude integral, sejam elas pelas 

dimensões afetivas, cognitivas, físico e sociais.  

Para a análise do discurso, a ação educacional que norteia a relação existencial 

humana não dá garantias de aplicabilidade imediata e muito menos a certeza de plenitude, 

portanto ideologicamente a ideia de uma educação integral e total seria uma ilusão. 

Entretendo, como condicionante da formação ideológica, esse pensamento ilusório ajuda a 

compreender a ideia de que o ser humano não pode se restringir a uma única dimensão 
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isoladamente, ele vai aglutinando diferentes experiências e diferentes possibilidades de 

conhecimento, constituindo assim a premissa integral da educação humana.  

Dentro da interpretação da AD, essa construção do fenômeno educacional em seu 

aspecto integral para a existência humana ocorrerá pela possibilidade do sujeito distribuir 

sentido e tomar posição dentro dos processos discursivos da linguagem. Por pertencerem ao 

mesmo agrupamento, os interlocutores da linguagem no processo de transmissão do agregado 

educativo, vão atribuindo sentidos que podem ser percebidos, descritos, proferidos, realizados 

e ditos. Não no sentido real e natural, mas com efeito que se edifica pela ideologia do seu 

contexto, fazendo com que sejam adquiridos sentidos aos novos conhecimentos segundo a 

lógica de uma determinada perspectiva.   

Em relação à premissa integral pelo princípio do que seja a própria Educação, os 

discursos sinalizam a educação como processo de desenvolvimento unilateral da 

personalidade, envolvendo a formação de qualidades humanas, tendo em vista suas 

orientações da atividade dentro da relação com o meio social.  

Nessa lógica, o sentido dominante do discurso aponta para uma Educação que se 

constitui como um processo universal e social. A instrução educativa é evidenciada como uma 

formação universal intelectual do desenvolvimento das capacidades cognitivas e a prática 

educativa com o sentido de ações, meios e condições para a instrução.  

Partindo do pensamento de que o sentido da Educação Integral depende de seu 

entrelaçamento com o próprio entendimento da existência do ser humano através da 

transmissão de sua cultura pelo fenômeno educativo, pode-se afirmar que esse sentido da 

educação, em sua premissa integral, vai depender exclusivamente de sua historicidade, na 

medida em que os discursos sinalizam essa prática educativa como um processo social que é 

parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada 

sociedade. As classes e grupos sociais com interesses distintos e antagônicos, repercutem 

tanto na organização econômica e política quanto na prática educativa do sentido da Educação 

Integral. Logo, se a Educação Integral, possui seu sentido socialmente determinado, significa 

que sua prática - seja seus espaços de realização, objetivos, conteúdos de ensino e o trabalho 

docente - está determinada por fins e exigências sociais, políticas e principalmente 

ideológicas. 

Na constituição histórica do significado do discurso da Educação Integral, encontra-se 

o seu sentido atrelado a um determinado contexto social, pois o sujeito sociocultural se forma 
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nesse contexto com uma história cultural adquirida através das experiências vivenciadas. 

Teixeira (1996, p. 183) relata que “os sujeitos socioculturais se constituem, pois, em suas 

experiências vividas no mundo, pelas quais se fazem a si mesmos e à história humana”. 

Tomando por base o pensamento do que seja sujeito sociocultural, o entendimento de 

Educação Integral na sociedade ocidental, tal qual a entendemos atualmente, constituiu-se 

sobre a lógica da formação integral. Isso se daria essencialmente pelo intermédio da 

linguagem.  

Pela lógica ocidental, dentro do processo existencial da vida, o fenômeno educativo se 

enaltece pelo princípio integral de formação humana, na medida em que cada ser humano, ao 

nascer, recebe da “velha” geração os conhecimentos necessários para poder existir no mundo 

por meio da linguagem no convício social. 

A reflexão de que a educação é entendida como processo de formação humana, requer 

buscar compreender quais sentidos essa formação está recebendo por meio da linguagem ao 

longo da tradição histórica e filosófica, bem como ela vem se incorporando na 

contemporaneidade, uma vez que vem ocorrendo mudanças nas formações ideológicas de 

homem e da própria educação. 

A proposta dessa formação ideológica ocidental, tal como a conhecemos hoje, se 

destina à formação integral do sujeito autônomo, responsável por si, pelo outro e pelo seu 

ambiente, capaz de transcender a mera adaptação social para dar sentido à própria vida.  

Pela análise do discurso, é possível interpretar que dentro dessa FI o efeito de sentido 

traz o pensamento ideológico de que o sentido da vida tem de ser buscado e, ainda que possa 

ser modificado dinamicamente pelas condições de produção, isso se dará pela ocorrência do 

projeto de formação integral humana.  

 Assim, a máxima dessa formação ideológica pode ser evidenciada ao se dizer: “viver 

e aprender são coisas que não se separam, já que vida, experiência e aprendizagem estão 

intrinsecamente ligadas, uma colaborando com a outra” (MORAES, 2003, p. 48-49). Nesse 

pensamento ocidental, o entendimento é que no mesmo instante em que vivemos, convivemos 

e nos comunicamos, através de diferentes tipos de linguagens, que nos permite aprender e 

construir o verdadeiro sentido da vida. 

Em relação a essa constituição do sentido da Educação Integral como formação 

integral na constituição do projeto de vida, pode-se encontrar três momentos marcantes na 
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evolução da formação ideológica ocidental: no mundo Greco com a Paideia18 platônica, nos 

princípios da Revolução Francesa com a ideia de desenvolvimento pleno para o ser humano.     

A importante marca e legado do pensamento grego, sobretudo, dos filósofos que 

viviam em Atenas, vem do entendimento de que a educação abrangia a formação física e 

intelectual para a vida social (MANACORDA, 1997). O processo educativo da civilização 

grega era uma maneira de garantir a construção da liberdade individual, mas sem perder de 

vista o sentido da coletividade na polis, isso porque: 

 

O reconheciam como verdadeiros homens apenas os cidadãos que se houvessem adaptado, 

através do conceito de ‘Paideia’ que Platão explicava ser a essência de toda a verdadeira 

educação e que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina 

a mandar e a obedecer, tendo a justiça como fundamento (ILLICH, 1985, p.116). 

    

Nota-se que a principal preocupação dos atenienses que se configura nos objetivos da 

Paideia é a formação geral do homem como cidadão e ser humano, a partir do contato com a 

cultura e com a coisa pública. Esse termo filosófico possui tamanha amplitude que não existe 

um vocábulo que reúna todos os sentidos que os gregos forjaram em Paideia: 

 

(...) evitar o emprego de expressões modernas como civilização, tradição, literatura ou 

educação; nenhuma delas coincidindo, porém, com o que os gregos entendiam por Paidéia. 

Cada um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global. Para 

abranger o campo total do conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma só vez. 

(JAEGER,1995, p.1). 

 

Assim, no período clássico, o que se propunha por meio da educação integral era o 

fortalecimento da formação do homem diante da problematização das questões sociais da 

época. Isso fica evidente quando a análise do conceito de Paideia se relaciona com a ideia de 

formação humana dentro de um projeto de vida, voltada para o desenvolvimento e 

aprimoramento das habilidades individuais fundamentais para a vida em sociedade, como a 

retórica, a persuasão a prática deliberativa.  

Portanto, a Educação Integral nascida no universo grego é a possibilidade de uma 

formação integral ao sujeito, transmitida pela linguagem através de seus mestres. Só daí 

                                                           
18 Paideia é um termo do grego antigo, empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade grega 

clássica. Inicialmente, a palavra (derivada de paidos (pedós) - criança) significava simplesmente "criação dos 

meninos", ou seja, referia-se à educação familiar, os bons modos e princípios morais. Será na mesma Grécia que 

se inicia um modelo de educação com um sentido relativamente semelhante ao que se utiliza hoje. Em meio à 

sociedade ateniense, "Paideia" passa a se referir a um processo de educação no qual os estudantes eram 

submetidos a um programa que procurava atender a todos os aspectos da vida do homem. Entre as matérias 

abordadas estavam a geografia, história natural, gramática, matemática, retórica, filosofia, música e ginástica 

(JAEGER, 1995).  
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teríamos homens e mulheres com reais condições de compreensão de quem de fato eram, de 

seu mundo e seus possíveis desígnios futuros.  

Esse entendimento sobre a Educação Integral no sentido da formação integral da 

Paidéia grega volta à tona quando se buscam abordagens que enaltecem aspectos político-

filosóficos dos percursos históricos.  Nessa linha, verifica-se que a Revolução Francesa é 

outro marco importante para o entendimento do discurso sobre educação integral.  

Atualmente, muito se ouve falar em democratização da escola pública, tendo em vista 

a universalização da instrução. Esses discursos, entretanto, tiveram, na história, um ponto alto 

com a Revolução Francesa no final do século XVIII. Por esse movimento, aconteceram 

reivindicações que a burguesia, então membro do chamado Terceiro Estado juntamente com o 

restante do povo, se aliou aos discursos populares de reivindicação de direitos na luta contra 

os privilégios do clero e da nobreza. Dentre os direitos reclamados estava a igualdade de 

oportunidades educacionais para o povo que até então eram excluídos da escola. 

Na luta por uma escola diferenciada, os ideais franceses reivindicavam a instituição de 

uma “Escola Integral” que se caracterizava sob a perspectiva jacobina de formação do homem 

completo – o que "[...] significava abarcar o ser físico, o ser moral e o ser intelectual de cada 

aluno” (COELHO, 2009, p. 86). Sobre essa concepção de uma formação integral, os 

jacobinos instituem a escola primária pública para todas as crianças, como pode ser percebido 

na informação de Boto (1996, p.16): 

 

Reivindicar uma escola única, laica e gratuita universalizada para todas as crianças de 

ambos os sexos, com formação integral, significava conferir legitimidade ao prospecto de 

regeneração e de emancipação inscrito naquele período que presenciava o acelerar da 

história. 

 

Nesse pensamento, fica evidente que o discurso dos revolucionários da França lançou 

uma perspectiva sobre a educação integral, na medida em que defendiam que os estudos 

educacionais constituíam-se, basicamente, na tentativa de alcance do desenvolvimento pleno 

de todas as crianças: intelectual, físico e moral. Era a ideia de ‘regeneração’ do homem que, 

imiscuída no ideal revolucionário, potencializava o discurso pedagógico de universalização da 

escola, trazia a necessidade de transformar os súditos em cidadãos, transformação esta que se 

concretizava por intermédio desta instituição educativa pela formação integral do homem. 

Esse discurso, contagiado pelo pensamento platônico de Paideia e ressignificado pelos ideais 

da França, vai influenciar a dimensão da formação integral do homem até o século XX: 
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Nesse sentido, foi no século 18, mais precisamente com a Revolução Francesa e a 

constituição da escola pública, que a educação integral voltou à cena, desta vez 

concretizada sob a perspectiva jacobina de formação do homem completo – o que 

significava abarcar o ser físico, o ser moral e o ser intelectual de cada aluno. Nesta 

conjuntura, há dois pontos que precisam ser ressaltados: o primeiro, de que o período 

constitui a instituição pública de ensino – a escola – como lócus privilegiado desse trabalho 

educativo; o segundo, de que é evidente que essa completude contém elementos propostos 

anteriormente, desde a Paidéia, mas também descarta, ou pelo menos olvida outros que o 

pensamento anarquista, construído ao longo dos séculos 18, 19 e 20, vai trazer à tona 

relevantes como, por exemplo, a dimensão estética dessa formação completa (COELHO, 

2009, p. 86, grifo da autora). 

 

Na perspectiva da AD, fica evidente que o pensamento ideário da formação ideológica 

da Revolução Francesa conduz à construção do sentido da Educação Integral atrelado à 

perspectiva da formação integral, em que a instrução é o grande fator para o desenvolvimento 

humano e realocação na posição social. É o pensamento de que o sujeito só estará bem na 

sociedade na medida em que acumule variados e sucessivos saberes, estes de exclusividade da 

instituição escolar.    

Essa lógica da formação ideológica ocidental em potencializar a Educação Integral ao 

viés da formação do sujeito, vai cair como uma luva para atender aos princípios da Revolução 

Industrial no século XVIII. Isso porque a partir desse movimento, a escola começa a exercer 

importante papel na instituição heterônoma da sociedade. Com o início do processo de 

urbanização e da industrialização surgem as novas formulações educacionais, desta vez 

voltadas para a manutenção do poder da classe dominante, a ascendente burguesia:  

 

O incremento das funções e tarefas ligados à gestão e governação do Estado e dos grandes 

conglomerados urbanos, a proliferação de atividades socioeconômicas relacionadas com os 

setores industrial, comercial, agrícola, assim como os transportes e as comunicações, 

desenvolveram de forma gigantesca as necessidades de qualificação da mão-de-obra dos 

diferentes grupos socioprofissionais. Dessa realidade emerge uma nova racionalidade 

instrumental baseada num novo tipo de ensino e pedagogia. Tratava-se, desde então, de 

deixar o ensino escolástico e livresco sem articulação com a razão, a ciência, a tecnologia e 

o mundo do trabalho. Os processos de aprendizagem dos múltiplos saberes passaram a 

ser determinados progressivamente pelos ditames da racionalidade empresarial e 

estatal. O mundo da produção, consumo e distribuição de mercadorias exigia um tipo de 

conhecimentos que não se adequava mais a um saber contemplativo da ordem divina 

(FERREIRA, 1996, p.112, grifo nosso). 

 

Assim, dentro da lógica da formação ideológica industrial, o conceito de Educação 

Integral voltava-se para a o sentido da formação instrucional técnica do sujeito. “Integral” 

passou a ser sinônimo de “desenvolvimento lógico e psicológico de acúmulo de informações 

técnicas e sequenciais”. Ou seja, quando mais o sujeito conseguisse obter as informações do 



 
47 

 

processo produtivo, maior seria a sua condição de se tornar um indivíduo de formação 

integral.  

Por sua vez, a “Escola Integral”, seria aquela com condições de criar o mesmo 

ambiente do espaço produtivo. Sua organização passa a seguir a ordem vigente: a instituição 

praticamente simultânea das sirenes escolares e dos apitos das fábricas, da disposição das 

carteiras de estudo nas salas de aula e dos postos de trabalho nos galpões industriais, da 

incessante repetição de exercícios escolares e de operações manuais, da diferenciação e 

separação entre os momentos de lazer e de labor, da autoridade inquestionável do professor e 

do patrão (sob o risco de retaliações ou expulsões), das competições e hierarquizações, enfim, 

da contínua fragmentação das áreas de conhecimento científico paralelamente à acentuação da 

divisão social do trabalho (FERREIRA, 1996).  

Entretanto, diante dessa lógica produtiva, surge o conceito de Educação Integral 

atrelado aos pressupostos filosóficos e pedagógicos dos movimentos políticos emancipatórios. 

Dentro dos princípios dessa visão perdurava o questionamento da ordem social e sua estrutura 

do processo de formação dos sujeitos. Propunha a reorganização dos processos de autogestão 

escolar, a aprendizagem coletiva entre idades e gêneros diferentes, as oficinas de trabalho com 

o desenvolvimento de diferentes potencialidades, o sistema de classificação avaliativa pelo 

desempenho das habilidades educativas em oposição aos sistemas de avaliação 

hierarquizantes, a autonomia das experiências escolares ou de educação popular para o 

fortalecimento dos conhecimentos da coletividade em detrimento do saber estatal e 

produtivista.  

Esse “novo” sentido para a educação brotou fortemente influenciado pelos ideais do 

marxismo, que suscitava o encontro de diversas práticas pedagógicas e movimentos 

educacionais absolutamente inovadores como forma de se garantir a educação integral para 

garantir a ascensão social da coletividade. 

Desta forma, para esta formação ideológica marxista, a educação integral visava 

restituir aos trabalhadores as habilidades manuais e os conhecimentos intelectuais para além 

das estruturas rígidas escolares concomitante ao desenvolvimento do processo de alienação 

operária. Somete uma educação integral que contemplasse o intelectual, o corporal e 

tecnológica do homem, daria as condições necessárias para que os trabalhadores pudessem 

reassumir o controle completo do processo produtivo econômico e, mais adiante, reconstruir 

autonomamente suas dinâmicas sociais ((MARX; ENGELS,1992).  
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Assim, o sentido da Educação Integral, evidenciado nos seus mais variados discursos 

sobre o princípio da integralidade e processo de formação, sobretudo da formação ideológica 

ocidental e seus desdobramentos até a atualidade, volta-se à possibilidade de desenvolver no 

sujeito um conjunto de potencialidades consideradas essenciais para corresponder ao ritmo da 

mudança da nova sociedade, sejam elas cognitivas ou sociais para a formação do indivíduo 

enquanto ser integral ou ser “multidimensional” (CAVALIÈRE, 2002). 

Estas potencialidades, entretanto, dependem do entendimento do seja sujeito e sua 

tomada de posição dentro da formação discursiva e sua formação ideológica. 

 

2.5  As Formações Discursivas e o Sujeito da Educação Integral  

 

Para a Análise do Discurso o sujeito não é o indivíduo, consciente e senhor de sua 

vontade, muito menos é o sujeito empírico onde se sabe exatamente onde está, que define o 

que vai dizer ou que é o responsável pelo significado da língua. Não é Maria, João e Raquel, 

não é também o falar ou o ouvir.  

O sujeito para a AD será sempre o sujeito discursivo, que carrega consigo marcas do 

social, do ideológico, do histórico e que só vem à tona com as falhas da linguagem, nos 

delisses da fala.  

Pêcheux (1988) explica que o sujeito discursivo surge quando o sujeito universal, que 

é sujeito do saber, é interpelado pela ideologia e assume uma posição dentro de uma formação 

discursiva, torando-se um sujeito ideológico ou forma-sujeito. Para o pensador:  

 

Todo indivíduo humano, isto é, social e ilusório de saber, só pode ser agente de uma prática 

se se revestir da forma de sujeito. A forma-sujeito, de fato, é a forma de existência histórica 

de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais pela tomada de posição dentro de uma 

dada formação discursiva (PÊCHEUX, 1988, p. 150 - grifos do autor). 

 

Como já mencionado anteriormente, há três tomadas de posição pelas quais, 

interpelado pela ideologia, um sujeito tornar-se forma-sujeito e se filiar a uma formação 

discursiva (PÊCHEUX, 1988): pela identificação do “bom sujeito”, que consente livremente 

é o discurso com a FD; pela identificação do “mau sujeito”, que contrapõe o discurso do 

sujeito universal, assinalando a heterogeneidade das FDs e; pela desidentificação com o 

sujeito universal de uma FD e deslocamento para uma FD adversa, em que ocorreria uma 

interpelação da ideologia ao contrário, com deslocamento da forma-sujeito. 



 
49 

 

A identificação do sujeito pela tomada de posição dentro das formações discursivas 

ocorre pelo fenômeno da linguagem, em que, ideologicamente, o emissor lança suas ideias e 

sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos, não ocorre de forma 

transparente. Ou seja, se a linguagem não é transparente, mas sim opaca, sujeita a equívocos, 

desta forma tão opaco e não transparente será a identificação do sujeito do discurso (ELIA, 

2004). 

Diante dessa não transparência da linguagem e afetado pela formação ideológica, o 

sujeito ao tomar posição dentro de uma FD mantém a ilusão de que é a fonte do sentido do 

seu dizer, por isso a AD afirma que o sujeito se constitui pelo esquecimento. 

Desta forma, o sujeito, ao enunciar dentro de uma formação discursiva, não vai se 

lembrar que está sendo afetado por uma formação ideológica e simplesmente vai “esquecer” e 

dizer. O sujeito assim, vai ter a ilusão de que tudo que vai dizer será absolutamente novo, não 

se policiando em relação as coisas que já foi dito pela memória discursiva, não se dá conta de 

que está sendo marcado pelo inconsciente ideológico acreditando que é a origem do dizer. 

Pêcheux e Fuchs (1997), desse modo, afirmam que: 

 

A interpelação do indivíduo em sujeito se dá de tal modo que cada um seja conduzido, sem 

se dar conta, e tendo a impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar 

em uma ou outra das duas classes sociais antagonistas do modo de produção (PECHEUX e 

FUCHS, 1997, p. 166).  

 

Desta forma, Pêcheux (1988), vai teorizar afirmando que o sujeito se constitui pelo 

‘esquecimento’ daquilo que o determina”. As ilusões que os sujeitos criam em relação ao 

discurso - de ser a origem do que diz não havendo outros, de que não há outros sentidos 

possíveis – esquecendo o que já foi dito, será justamente o que lhe fará ser identificado com o 

que diz. Esse esquecimento para Pêcheux (1988) não se dará no sentido de desconhecer algo 

de que se sabia, e sim sob a forma de apagamento. Para Pêcheux (1988, p.183), “o termo 

‘esquecimento’ não está designando aqui a perda de alguma coisa que se tenha um dia sabido, 

como quando se fala de ‘perda de memória’, mas o acobertamento da causa do sujeito no 

próprio interior de seu efeito”. 

Segundo Orlandi (2003), esse processo de constituição do sujeito pelo esquecimento 

ocorrerá porque, na ilusão é o produtor exclusivo do discurso, ocupará uma posição no espaço 

social da formação discursiva, produzindo um discurso determinado por um lugar e um tempo 

histórico, que vai situar em relação ao discurso do outro.  
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Para Orlandi (2003) esse esquecimento (ou acobertamento) pode se dar de duas 

formas. Pelo esquecimento 1 (um), o sujeito, influenciado pela formação ideológica e 

esquecendo a dimensão polissêmica da linguagem, se coloca como origem do que diz, tendo a 

ilusão de que é o criador absoluto de seu discurso. Nas palavras da autora sobre esse 

esquecimento: 

 

É da instancia do inconsciente e resultado do modo pelo qual somo afetados pela ideologia. 

Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos, quando na realidade, 

retomamos a sentidos pré-existentes, pré-construídos (ORLANDI, 2003, p. 350). 

 

 No esquecimento 2 (dois), o sujeito vai subverter a dimensão parafrástica19 da 

linguagem, de que um enunciado em poder se relacionar a vários outros sentidos, tendo a 

ilusão de que o seu discurso reflete o conhecimento objetivo que ele tem da realidade.  

Nesse esquecimento 2 (dois), o sujeito acredita que aquilo que diz é diferente, ou 

ainda, acredita que aquilo que diz só pode ser dito daquela maneira, com aquelas palavras. Ou 

seja, o esquecimento produz como efeito a ilusão de que o sujeito é o dono do sentido do 

enunciado.  

Assim, de acordo com Orlandi (2003) o esquecimento – tanto da ordem ideológica 

quanto enunciativa – é estruturante e fundamental a identificação do sujeito e sentido do 

discurso:  

 

Ele é parte da constituição dos sujeitos e dos sentidos. As ilusões não são “defeitos”, são 

uma necessidade para que a linguagem funcione nos sujeitos e na produção de sentidos. Os 

sujeitos “esquecem” que já foi dito (...) para, ao se identificarem com o que dizem, se 

constituírem em sujeitos. É assim que (...) retomando palavras já existentes como se elas se 

originassem neles (...) sentidos e sujeitos estão em movimento, significando sempre de 

muitas e variadas maneiras. Sempre as mesmas, mas, ao mesmo tempo, sempre outras 

(ORLANDI, 2003, p.36).  

 

Diante das evidencias apontadas aqui, afirma-se que na Análise do Discurso de 

pensamento pecheutiano compreende a constituição dos sujeitos, a partir de uma identificação 

pela tomada de posição no proferimento de um discurso, mediante a interpelação ideológica 

que produz nos sujeitos a ilusão de um discurso novo, esquecendo as nuances do processo 

discursivo em que todo discurso apresenta fala e sentido anteriores. Nessa tomada de posição, 

                                                           
19 O termo em si é derivado do latim paraphrasis, do grego antigo παράφρασις, cujo significado é "maneira 

adicionar de expressar-se". É um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, 

trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Na AD, os processos 

parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. 

A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer (ORLANDI, 2003, p. 36). 
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os sujeitos vão se revelando, bem como evidenciando o histórico e sociocultural em que se 

desenvolve o seu ato discursivo.  

 O sujeito, ao passar de um ambiente para outro, assume os discursos institucionais 

possíveis conforme o seu trânsito. A esse processo de adaptação discursiva a AD chamou de 

assujeitamento. Esse sujeito assujeitado é então aquele que se apropria de um discurso 

preexistentes e faz uso dele a partir de regras também preexistentes. Nesta perspectiva, 

Orlandi (2009), registra: 

 

A forma sujeito-histórica que corresponde à da sociedade atual representa bem a 

contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma liberdade 

sem limites e uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua 

para sabê-la. Essa é a base do que chamamos assujeitamento (ORLANDI, 2009, p. 23). 
 

Em relação à identificação do sujeito no discurso da Educação Integral, verifica-se que 

ela vai se fazer presente quando se evidencia o conceito de formação do indivíduo humano 

nos vários momentos da história da educação.  

Nessa perspectiva da AD, a identidade humana em torno da Educação Integral não 

residirá na pura compreensão da verdade conceitual os dos fundamentos do que seja a 

integralidade educativa. O fato indentitário do sujeito dessa prática educativa encontra-se na 

abrangência indefinida e oculta das ilusões que o homem faz do que seja a Educação integral. 

Ou seja, será uma perspectiva, jamais objetiva, da compreensão do seja integral em relação 

consigo mesmo, com o mundo e com os outros. É dessa subjetividade que se fundamente os 

condicionantes para um sujeito de dimensão integral no campo educativo. 

 É esse pensamento ilusório do inconsciente - atravessado pela ideologia das condições 

de produção dos contextos históricos, sociais e culturais – que trará a consciência que o ser 

humano só estará em sua completude e integralidade se for composto das suas mais diferentes 

dimensões e imbricando formas recíprocas de suas manifestações. Logo, o sujeito em termos 

de integralidade educacional se refere ao ser humano que apresenta um desenvolvimento 

multidimensional – cognitiva, estética, ética, física, social, afetiva. É pensar um sujeito que 

através do processo educativo possibilite a formação integral, em todos os seus aspectos. 

Para a AD é da ordem do impossível, visto que o sujeito é uma noção que se refere à 

incompletude. Isso não quer dizer que esta proposta da integralidade da educação, ainda que 

em parte ilusória, não provoque mudanças na sociedade. O contrário, permitirá ao ser humano 
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o entendimento da busca pelo equilíbrio a partir das diferentes dimensões que se 

interpenetram e se tocam em abertura contínua.  

Nessa lógica, a interpretação da AD leva à evidencia de que o princípio da 

integralidade da educação permite ao homem a compreensão que a constituição e evolução da 

vida, sobretudo dentro da convivência social, não há espaço para o reducionismo. As matérias 

densas e sutis, de múltiplas dimensões, serão fundamentais para o homem se adaptar e fluir 

com equilibro em seu meio.  

A compreensão da inteireza humana será consequência da configuração temática e 

interpretação que cada grupo social vai construindo sobre a as diferentes dimensões. Isso pode 

ser evidenciado nas concepções de sujeito e educação integral que se seguem.  

O sujeito integral de Edgar Morin (2011) na perspectiva da complexidade, se 

identifica na compreensão do ser humano e a educação como autotranscedência, cujo 

fundamento está nos limites da imanência, da ética e do agir humano, no que tange à sua 

prática. 

 A educação, como prática integral, tem a missão de reformular a si e a todos os 

elementos que a constituem. Formar o ser humano na sua integralidade é formar o ser humano 

para a sua humanidade. Nesse ínterim existencial, Morin (2011), prontamente nos adverte: 

 

Cabe à educação do futuro, em termos de uma prática integral, cuidar para que a ideia de 

unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade 

não a pague a da unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade humana (...) É a 

unidade humana que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender 

o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso 

conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno. A educação deverá ilustrar este 

princípio de unidade/diversidade em todas as esferas (2011, p. 55).  

 

Assim, no discurso de Morin, o sujeito da Educação Integral emerge como o 

responsável por encaminhar a compreensão do destino multifacetado do humano que une as 

dimensões da existência (indivíduo, sociedade, historicidade) de forma entrelaçada e 

inseparável.  

Para a AD, o pensamento de Morin de que a integralidade da educação é uma 

consequência da própria espécie humana, em função de sua condição de autotranscedência: 

indivíduo-sociedade-espécie, cérebro-mente-cultura, sendo ao mesmo tempo plenamente 

biológico e plenamente cultural (MORIN, 2011), é ilusório.  
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O entendimento ilusório da AD em relação à integralidade, deve-se ao próprio 

entendimento de sujeito, visto que para a AD o sujeito ao tomar a posição-sujeito estará 

sempre afetado pelo movimento da formação discursiva e ideológicas que assumir, portanto 

será sempre incompleto e jamais total. 

Entretanto, cabe ressaltar a extrema relevância do pensamento de Morin para a 

educação. Não há dúvida de que o pensamento de Morin sobre reforma do pensamento 

através da complexidade entendendo a escola como um organismo fonte de diversidades 

culturais, econômicas ou sociais, permite a potencialização da aprendizagem. Seu 

entendimento em torno da transdisciplinaridade20 como instrumento para a promoção e 

incentivo entre as diversas ciências através, também tem impulsionando de forma global uma 

nova dinâmica para a construção do conhecimento.  

Em relação ao território brasileiro, o discurso em torno do sujeito integral toma corpo 

no pensamento de Paulo Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro.  

Paulo Freire (2001) assume um discurso de que o sujeito integral surge a partir da 

transcendentalidade, identificando a Transcendência como um elemento que está presente no 

diálogo pedagógico, político e emancipatório, promovendo o afloramento do sujeito de 

formação integral. 

Freire (2002) explica que a educação é um processo humano que elabora cultura e 

desenvolve a própria humanidade. No ideário freiriano, pensar a educação é pensar em todas 

as dimensões e concepções de ser humano que a ela estão ligadas e, consequentemente, os 

diferentes processos que se ligam e afirmam.  

Portanto, o sujeito da educação integral para Freire é o sujeito das relações humanas, 

que vai afirmando sua identidade e sua integralidade dentre do processo e das realidades 

históricas que resultado da opressão do homem pelo próprio homem. Nele, encontra-se a 

capacidade de afirmar-se como sujeito de comunicação, transcendência, julgamento crítico e 

discernimento em relação ao mundo e a si próprio, numa percepção atemporal e sem barreiras 

                                                           
20 A Transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 

mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. A teoria da complexidade e 

transdisciplinaridade de Morin (19991), surge em decorrência do avanço do conhecimento e do desafio que a 

globalidade coloca para o século XXI. Seus conceitos contrapõem-se aos princípios cartesianos de fragmentação 

do conhecimento e dicotomia das dualidades (Descartes, 1973) e propõem outra forma de pensar os problemas 

contemporâneos, propondo a religação dos saberes compartimentados (SANTOS, 2005). 
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de espaços. É ele, o sujeito-homem21, capaz de tomar distância, de objetivar o mundo e 

objetivar-se através do ato de conhecer. O conhecimento lhe dá a consciência de mundo, a 

capacidade de construir sentidos, significações e símbolos.  

No pensamento freiriano, o discurso do sujeito integral, vai se constituindo da relação 

entre sujeito professor e sujeito aluno, onde um se identifica pela perspectiva educativa que 

tem do outro: 

 

Nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais 

sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 

igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em 

que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos 

educandos (Freire, 2005, p. 29). 

 

Anísio Teixeira propôs uma educação em que a escola pudesse oferecer às crianças 

um programa completo de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, e mais artes 

industriais, desenho, música, dança e educação física, saúde e alimento à criança, visto não ser 

possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que viviam (TEIXEIRA, 1999).  

Teixeira (1999) argumentava que a formação de um sujeito integral, para os diversos 

níveis de ocupações de uma democracia, passa pela relação entre homem e a qualidade e 

acesso aos sistemas públicos educacionais, defendendo a concepção de educação ampliada e 

“horário integral”, como “formação do pensar e do fazer” para os educandos:  

 

Não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com os curtos períodos 

letivos que hoje tem a escola brasileira. Precisamos restituir-lhe o dia integral, enriquecer-

lhe o programa com atividades práticas, dar-lhe ampla oportunidade de formação de hábitos 

de vida real organizando a escola como miniatura da sociedade com toda a gama de suas 

atividades de trabalho, de estudo, de recreação e de arte (TEIXEIRA, 1999, p. 36).  

 

Nesse discurso de Teixeira, fica evidente que a função da escola extrapola o ensino e a 

transmissão de conteúdos que garantam o aprender a ler, escrever e contar. A função da escola 

avança para o campo da educação total com a identificação de um sujeito com várias 

dimensões formativas, no momento em que prioriza no seu currículo, não apenas os 

                                                           
21 Para Freire o sujeito-homem não se reduzindo tão somente a uma das dimensões de que participa (a natural e 

a cultural), não é puramente biológico nem só criador pelo aspecto cultural, também não se reduz aos limites do 

tempo e do espaço. Ele, por poder interferir sobre a realidade para modificá-la, é um homem que se identifica 

pelo seu caráter interferidor. Pela sua capacidade de discernimento ele é impulsionado a tomar consciência de 

sua temporalidade e de sua transcendência. Assim, o sujeito-homem freiriano, é aquele capaz de objetivar o 

mundo e objetivar a si mesmo através do ato de conhecer, criando consciência e construindo sentidos 

significações e símbolos de si mesmo e do mundo (CALADO, 2001). 
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conteúdos clássicos científicos: da leitura, da escrita e das ciências exatas; todavia, quando 

trata e oportuniza em seu trabalho pedagógico a transmissão de valores éticos e morais, do 

ensino das artes e da cultura, de hábitos de higiene e disciplina e de preparação para um 

oficio.  

Preocupado com a pobreza e com os excluídos socialmente, Darcy Ribeiro22 vai a seu 

tempo, promover um debate sólido no campo educacional, apontando a Educação Integral 

como estratégia para dar dignidade aos frequentadores da escola, propriamente para os filhos 

da classe trabalhadora. O sujeito, para Ribeiro (1984) vai construir sua identidade, na medida 

em que, por meio da educação institucional, possui espaço e tempo adequado para 

desenvolver as potencialidades de sua condição humana, todos com as mesmas oportunidades, 

quer sejam de classe mais ou menos favorecidas: 

 

A Escola de dia completo, vale dizer, a que atende seus alunos das 7 ou 8 da manhã até às 4 

ou 5 da tarde, não é nenhuma invenção do Brizola nem minha, nos CIEPs. Este é o horário 

das escolas de todo o mundo civilizado. Todas essas horas de estudo são absolutamente 

indispensáveis para fazer com que o menino francês aprenda a ler e escrever em francês, 

ou o japonês em japonês. Oferecer a metade dessa atenção e às vezes menos ainda a 

uma criança mais carente que a daqueles países, porque afundada na pobreza e porque 

recentemente urbanizada, é condená-la a fracassar na escola e depois na vida (RIBEIRO, 

2013, p. 5 apud MOLL, grifos nosso). 

 

Portanto, na tentativa de compreender a constituição do sujeito do discurso da 

Educação Integral pelo inconsciente e materializada nas práticas educativas, que por sua vez 

depende da ideologia das condições sócio-históricas para o entendimento do que seja 

integralidade educativa, encontra-se a ideia filosófica de homem integral.  

Esse ideário ideológico é realçando pela necessidade de um homem que deve ter 

integrado suas faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, para a garantia de uma 

tomada de posição dentro de uma formação social. Para essa visão ideológica, a tarefa 

prioritária da educação, é a formação do homem, compreendido em sua totalidade.  

 

                                                           
22 Darcy Ribeiro, nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais em outubro de 1922 e faleceu em Brasília, 

fevereiro de 1997. Foi um antropólogo, sociólogo, educador, escritor e político brasileiro. Destacou-se por seu 

trabalho em defesa da causa indígena e da Educação Integral. Foi o relator da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, aprovada no governo Fernando Henrique (1996). Pensava e acreditava que a educação é o caminho 

que leva para a mudança, e isso estava entranhado na sua vida, já que também partilhava do ideal de Anísio 

Teixeira. Seguia os princípios da visão democrática da educação, preconizando uma escola pública, de tempo 

integral e para todos. Através do seu papel político e educador, durante as décadas de 40 a 90 tentou colocar em 

prática seus ideários por uma educação como processo emancipador e redentor de iniquidades sociais. Uma das 

concretizações desse pensamento e visão educacional foi edificado por meio dos CIEPS (Centros Integrados de 

Educação Popular) (NEVES, 2013).  
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2.6 As Condições de Produção do Discurso da Educação Integral a partir das 

Formações Ideológicas e Discursivas 

 

Ao propor descrever os mecanismos formais que constituem o processo de produção 

de um determinado discurso, Pêcheux (2006) definiu o discurso como “efeito de sentidos” 

entre interlocutores, em que os processos de produção do sentido somente serão interpretáveis 

considerando suas determinações histórico-sociais. Para isto, é necessário que o analista do 

discurso considere a não transparência da linguagem, revelando nela a sua opacidade.     

Assim, é no lugar do opaco que a AD vai demandar os seus estudos, visto que, para 

além da materialidade simbólica da língua na produção do discurso, há também uma 

materialidade determinada pelas condições e circunstâncias histórica e ideológica, formada 

pelas relações sociais de uma formação discursiva, em meio às quais os sujeitos históricos 

trabalham a formulação dos “seus” dizeres, provocando agitações nas filiações dos sentidos 

dentro das formações ideológicas,  produzindo uma práxis discursiva.   

Essas condições, que são as responsáveis pela produção do discurso, Pêcheux (1993) 

chamou de condições de produção:  

 

O estudo da ligação entre as circunstâncias de um discurso – que chamaremos daqui em 

diante suas condições de produção – e o seu processo de produção. Esta perspectiva está 

representada na teoria linguística atual pelo papel dado ao contexto ou à situação, como 

pano de fundo específico dos discursos, que torna possível sua formulação e sua 

compreensão (Pêcheux, 1993, 75). 

 

Nessa perspectiva, para a Análise do Discurso as condições de produção 

correspondem às condições em que um discurso é produzido. Elas são os elementos essenciais 

do discurso, que segundo Orlandi (2003, p. 30), compreendem fundamentalmente em sentido 

estrito, “as condições que correspondem as circunstâncias da enunciação: os sujeitos e a 

situação do contexto imediato; em sentido amplo, as condições de produção abrangem o 

contexto histórico e ideológico”    

Em relação às condições históricas, o conceito de condições de produção considera a 

história como um patamar de grande importância, devendo ser preferencialmente 

compreendida como a análise das transformações das quais as sociedades são efetivamente 

capazes.  
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Foucault (1972, p. 287) vem ajudar nessa compreensão ao considerar que as duas 

noções fundamentais da história para a compreensão das condições do discurso “não são mais 

o tempo e o passado, mas a mudança e o acontecimento23”.  

É por esse fato que a noção de história como acontecimento é crucial para a AD, 

primeiramente, por sua relação com a enunciação, concebida como um fato que não se repete, 

ao contrário do enunciado. Por último, por sua relação com a história, matéria prima deste 

campo das Ciências Humanas e Sociais. Pêcheux (1988) afirma que o acontecimento foge à 

estrutura do formalismo da linguagem e por isso o acontecimento da enunciação evidencia a 

exterioridade do discurso, ou seja, a sua historicidade.  

A AD reconhecendo exterioridade ao se pensar a língua, busca conceber uma o 

discurso como um campo aberto ao simbólico, constituído por uma rede dentro da formação 

ideológica, formada por processos culturais, históricos e políticos de produção e o sujeito, 

como “lugar de significação historicamente constituído” (Orlandi, 1996, p. 37). Dessa 

maneira, o propósito da AD com as condições de produção é buscar o sentido que se constrói 

os discursos a partir da exterioridade da linguagem, ou seja da materialidade linguística, 

histórica e ideológica. Conforme Orlandi (2003, p.40): 

 

As condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita a equívoco e a 

historicidade), o que é institucional (a formação social, em sua ordem) e o mecanismo 

imaginário. Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do 

discurso, dentro de uma conjuntura sócio histórico. Temos assim a imagem da posição 

sujeito locutor (quem sou eu para lhe falar assim?), mas também da posição do sujeito 

interlocutor (quem é ele para me falar assim, ou para que eu lhe fale assim?) e também a do 

objeto do discurso (do que estou lhe falando, do que ele me fala?). É, pois, todo um jogo 

imaginário que preside a troca de palavras. 

  

Nota-se aí que, dentro das condições de produção, o sentido de construção de uma 

linguagem vai depender da constelação das relações de poder, que podem ser historicamente 

assumidos ou não pelo sujeito, a depender das posições discursivas que este poderá ou não 

ocupar em função do funcionamento da ideologia.  

                                                           
23 A noção de Acontecimento de Michel Foucault, aparece principalmente na obra A Arqueologia do Saber 

(1969), corresponde o próprio conjunto das condições que tornam um discurso possível. É o que permite 

relacionar o acontecimento enunciativo (discursivo) com acontecimentos que são de outra ordem (técnica, 

econômica, social, política). E estas condições não são apenas regras internas ao discurso, mas também 

condições não-discursivas (aquelas que fazem parte das condições de emergência do próprio discurso). Já para 

Pêcheux, um acontecimento “é um ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 2006, 

p.17), ou seja, pode ser analisado como uma correlação entre o fato e a forma como o fato foi percebido e 

circulado, como ele se atualiza e se mantém sempre presente na memória coletiva (FOUCAULT, 1995 e 

PÊCHEUX, 2006).  
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É essa tomada de posição, ocupando diferente lugares ou papéis, que Pêcheux (1988) 

argumenta ser a mobilização para que os sujeitos possam ocupar diferentes posições na 

sociedade diante dos diferentes contextos políticos e ideológicos. A essa tomada de posição, 

tem-se as formações discursivas e ideológicas.  

Em relação às condições de produção do discurso sobre Educação Integral e sua 

relação com os procedimentos da AD, pode-se afirmar que as concepções em torno dessa 

prática educativa no desenrolar da história da educação, sobretudo a brasileira, esteve atrelada 

aos condicionantes sociais, econômicos, políticos e culturais da sociedade. Logo, os discursos 

das correntes político-filosóficas em torno da integralidade educativa, se materializaram tendo 

por base as influências das classes e grupos sociais com interesses distintos e antagônicos, 

repercutindo tanto na organização quanto na pratica educativa.  

Nesse perceptiva, a Educação Integral socialmente determinada significa os discursos 

de sua prática: objetivos, currículo e o trabalho docente, todos estão determinados por fins e 

exigências sociais, políticas e principalmente pelas formações ideológicas de determinado 

tempo e espaço.  

O que se evidencia sobre as influências educativas quanto às condições de produção 

em torno da Educação Integral é que elas podem ser intencionais diretas ou intencionais 

indiretas. O pensamento de uma prática educacional intencional indireta refere-se às 

influencias do contexto social de uma formação discursiva sobre os indivíduos, ou seja, a 

educação informal (experiências, ideias, valores, prática) que não estão ligadas 

especificamente a instituição, nasce da necessidade direta do sujeito pelo desenvolvimento de 

suas múltiplas dimensões e seu posicionamento discursivo a partir destas.  

Já a Educação Integral intencional direta é o caso da educação de tempo integral, 

geralmente desenvolvida no contraturno escolar, pois a consciência por parte de governos ou 

educadores quanto aos objetivos e tarefas que deve cumprir (professor, monitor, coordenador, 

entre outros). Há ainda a Educação Integral intencional não-formal com atividades educativas 

fora do sistema convencional e da educação formal realizadas na escola e em outras 

instituições educacionais (igreja, sindicatos, partidos, empresas, etc.).  

Em ambas as práticas, o processo educativo é sempre contextualizado social e 

politicamente; há uma subordinação à sociedade que determina objetivos, condições de 

produção de seus discursos e meios de ação. Desta forma, o papel da Educação Integral e o 
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discurso de suas concepções estão implicados nas formas que as relações sociais vão 

assumindo pela ação prática concreta dos homens.  

Em suma, pode-se inferir que há na sociedade uma formação social em que a ideologia 

materializa a necessidade por uma Educação Integral.  É dessa necessidade ilusória que os 

sujeitos tomam posição dentro da formação discursiva a favor da integralidade educativa 

como princípio para o desenvolvimento do projeto de vida. 

Nesse sentido, as formações discursivas e ideológicas, responsáveis pela construção da 

objetividade ilusória do princípio da integralidade da educação, relaciona-se diretamente à 

relação estabelecida entre a educação e a sociedade, em que a primeira cria seus pressupostos 

teóricos-metodológicos em função dos interesses da segunda. Assim:  

 

Os fins da educação derivam da estrutura homogênea do ambiente social, identificam-se 

como os interesses comuns do grupo, e se realizam igualitariamente em todos os seus 

membros, de modo espontâneo e integral: espontâneo na medida em que não existe 

nenhuma instituição destinada a inculcá-los, integral no sentido que cada membro da tribo 

incorporava mais ou menos bem tudo o que na referida comunidade era possível receber e 

elaborar (PONCE, 1994, p. 21). 

 

Cabe aqui então reafirmar o pensamento pecheutiano sobre a poderosa influência da 

ideologia para permitir a interpretação das condições de produção dos discursos. Será a 

ideologia que construirá a representação figurativa da realidade educacional, imputando a 

ilusão de que em todos os momentos históricos da organização de uma sociedade, observa-se 

que, em se tratando de educação, sempre houve "problemas" e muitas das vezes ela é a 

"culpada" da inoperância no setor do desenvolvimento do país. 

Pode-se dizer que diante da constatação de que sociedade brasileira atual, 

tendencialmente causadora da desigualdade e exclusão, vão enaltecer os discursos do papel da 

educação para permitir que esta sociedade conduza a uma outra da prosperidade. Nessa nova 

sociedade, as competências de cada indivíduo, como ferramenta de trabalho e 

desenvolvimento social, devem ser completas e integrais. 

Assim, a interpretação do discurso da Educação Integral vai evidenciar, dentro de suas 

condições de produção, as ideologias exigidas pelo sistema socioeconômico como 

crescimento pessoal do ser humano capaz de orgulhar-se de sua participação como um todo 

nos meandros de seu mundo.  

 

 



 
60 

 

3 FORMAÇÕES IDEOLÓGICAS E FORMAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL  

 

 

3.1 A Educação Integral e as Formações Sociais da Contemporaneidade 

 

Refletir sobre a Educação é enveredar-se por um caminho não transparente e 

polissêmico24, com respostas incertas, muitas propostas e experiências, cada qual emersa em 

sua especificidade histórica. Nessa lógica, a construções históricas das práticas e das 

conceituações teóricas da Educação Integral acompanham variados contextos das experiências 

em educação.  

A ideia utópica de integralidade para a educação do ser humano possui forte relação 

com a concepção de educação construída no contexto histórico de uma dada sociedade. Isso 

porque pensar um conjunto de práticas pedagógicas que possam abarcar essa visão integral do 

ser humano pressupõe reflexões anterior: a sociedade vem requerendo quais atribuições, 

qualidades e habilidades do homem para satisfazer suas necessidades? Esses sinalizariam 

alguma diretriz para a educação integral? E, o conjunto das ações pedagógicas da política 

pública de educação estariam voltadas para um projeto de vida que considere a educação 

integral como pressupostos para vida social?  

Nessa visão, fica claro que o discurso é uma construção social, não individual, e que 

só pode ser analisado considerando seu contexto histórico-social; assim os discursos refletem 

uma visão determinada de mundo e, necessariamente pelo interdiscurso, estão vinculados aos 

discursos dos seus autores e da sociedade em que vivem (PÊCHEUX, 1988). Portanto, os 

discursos que vem sendo proferidos sobre a Educação Integral não podem ser compreendidos 

nem vistos fora de suas condições de produção da sociedade. Ao contrário, devem ser 

analisados e definidos tendo por base a construção histórica de suas formações sociais.  

                                                           
24 Polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo grego polysemos, que significa "algo que 

tem muitos significados". Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. Na AD, a 

produção do discurso se faz "numa tensa relação entre paráfrase e polissemia" (ORLANDI, 1998), sendo o 

processo parafrástico o que "permite a produção do mesmo sentido sob várias de suas formas e o processo 

polissêmico é aquele responsável pelo fato de que são sempre possíveis sentidos diferentes, múltiplos". Esta 

tensão entre paráfrase e polissemia expressa-se, assim, como conflito entre o garantido, o institucionalizado, o 

legitimado e aquilo que no domínio do múltiplo tem que se garantir, se legitimar, se institucionalizar". Ou seja, 

entre os componentes das condições de leitura estão "os sujeitos (autor e leitor), a ideologia, os diferentes tipos 

de discurso, a distinção entre leitura parafrástica (que procura repetir o que o autor disse) e a polissêmica (que 

atribui múltiplos sentidos ao texto)" (ORLANDI 1998). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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Considerar as formações sociais dos discursos em torno da integralidade da educação é 

não pensar em um exterior discursivo, mas pensar o espaço discursivo e ideológico onde se 

desenvolvem as formações ideológicas e discursivas em função das posições tomadas dentro 

das relações de dominação, de subordinação e de contradição. Em suma, compreender as 

formações sociais em torno desse pensamento e prática educativa é abrir caminho para as 

possibilidades de interpretação, de reflexão e de como tais formações materializam o 

ideológico dentro das relações do homem com o seu mundo.  

Para a AD, a interpretação desses discursos ainda permite afirmar que a Educação 

Integral, não se apresenta enquanto uma concepção educacional cientificamente neutra25, ela 

será um conjunto de práticas pedagógicas voltadas para a manutenção da ordem social 

vigente. É o que explica Freire (2006):  

 

[...] é impossível uma educação neutra, que se diga a serviço da humanidade, dos seres 

humanos em geral; de outro, uma prática política esvaziada de significação educativa. 

Neste sentido é que toda posição política é sempre educador e, como tal, sua proposta 

política vai ganhando carne ou não na relação entre os atos de denunciar, anunciar e educar 

(Freire, 2006, p. 23). 

 

Pelo discurso freiriano, fica evidente que a neutralidade da educação é um mito, que 

leva à negação da natureza política no processo educativo. Para o pensador, tanto no processo 

educativo como no ato político, uma das questões fundamentais é ter em vista que estas 

sempre giram a favor de quem e do que, e, consequentemente, contra quem e contra o que se 

faz a educação e a atividade política.  

Nesse pensamento, a neutralidade na educação torna-se algo distante da realidade do 

processo educativo. Isso porque os diferentes conhecimentos sempre se apresentam 

permeados por diferentes ideologias. Logo, quando há tomada de algum procedimento 

metodológico, de alguma visão pedagógica ou mesmo quando há posicionamento em relação 

ao que seja a própria educação, escola, formação humana, estrutura curricular, estes nunca são 

isentos de ideologia.  

                                                           
25Para a AD, quando a ciência se caracteriza pela separação e pela distinção entre o sujeito do conhecimento e o 

objeto; quando se caracteriza por retirar dos objetos do conhecimento os elementos subjetivos; como os 

procedimentos científicos de observação, experimentação e interpretação procuram alcançar o objeto real ou o 

objeto construído como modelo aproximado do real, faz tudo isso pelas influências ideológicas, sejam elas 

institucionais ou do seu grupo social. Portanto, quando o cientista escolhe uma certa definição de seu objeto, 

decide usar um determinado método e espera obter certos resultados, sua atividade não é neutra nem imparcial, 

mas feita determinações das formações ideológicas (ALTHUSSER, 1992 e PÊCHEUX, 1988).  
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Estas FIs não são iguais, diferem-se em seu potencial de influência e estão em 

constante disputa. Quando algumas se tornam fortes, pelo grande número de seguidores e 

transmissões de seus ideários, alcançam as mais diferentes instituições e organizações da 

sociedade, dentre a escola. Assim, a escola nunca foi e nunca será uma “redoma de vidro”; 

sempre será o reflexo e espelho da sociedade. 

A AD, entendendo a inexistência da neutralidade na educação, torna a integralidade 

educativa um idealismo da ilusão. Assim, considera que o conceito de Educação Integral 

desenvolvido na história educacional brasileira, se desenvolveu exclusivamente pelas 

determinações das formações sociais organizadas nessa sociedade. Ou seja, o conceito de 

Educação Integral no Brasil emergiu das escolhas por seu comportamento social (padrões, 

crenças, normas, tabus, tradições, instituições sociais, etc.), processos de aprendizagem e 

organização do sistema político e educacional, sobretudo, afetados pela formação ideológica 

de visão de mundo, sujeito, escola e do que seja a própria realidade educacional. 

Tendo por base o exposto até o momento, pode-se inferir que na história educacional 

do Brasil, o aparecimento das Formações Ideológicas e Discursivas se apresentaram nos 

discursos com o denominativo de “Concepções”. Segundo o pensamento de Pêcheux (1988) 

estas caracterizações da prática educativa em “concepções” vão refletir as diversas posições-

sujeito, que é o sujeito responsável/organizador desse discurso, justamente por ocupar o lugar 

social e sofrer as determinações da ordem da exterioridade.  

Assim, na passagem do espaço empírico26 para o espaço discursivo27, o sujeito 

inscreve estas “concepções” num determinado lugar discursivo, o qual está influenciado pelas 

Formações Ideológicos das necessidades da sociedade de cada momento e que vão refletir nas 

“verdade” e poder institucional que as Formações Discursivas representam socialmente - a 

organização política e educacional. Portanto, teremos “concepções” de Educação Integral, ora 

como alavanque de formação humana nos princípios democráticos, ora como instrumento de 

proteção individual ou ainda como propulsor para o desenvolvimento nacional. 

                                                           
26 O espaço empírico para a AD é o lugar social, espaço que abriga diferentes formações ideológicas que 

interagem com as relações de poder institucional, fixando o lugar que o sujeito ocupa na sociedade. É o conjunto 

das determinações que definem a posição social dos produtores do discurso, podendo ser designado como as 

condições de produção dos discursos (PÊCHEUX, 1998).  

27 Espaço discursivo, relaciona-se com o lugar discursivo onde ocorre a Forma-Sujeito (corresponde ao sujeito 

do saber de uma determinada Formação Discursiva (FD) e a Posição-Sujeito (a relação de identificação entre o 

sujeito enunciador e o sujeito do saber. O sujeito enunciador é aquele que efetivamente enuncia um discurso; já o 

sujeito do saber é aquele que reúne o conjunto de conhecimentos de uma dada área, da pedagogia, da medicina, 

da física, por exemplo) (PÊCHEUX, 1998). 
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3.2 “Concepções” (Formações Ideológicas) Conservadora, Socialista e Liberal  

 

Pode-se afirmar que os discursos sobre a Educação Integral não conseguem ser 

entendidos de forma fragmentada, ou como uma abstração válida para qualquer tempo e lugar, 

ao contrário, esses discursos sempre vão evidenciar suas condições de produção como uma 

prática social e historicamente situada, numa realidade total, que envolve aspectos 

valorativos, culturais, econômicos e políticos que permeiam a vida do homem, dentro do 

processo das Formações Ideológicas.  

Logo, a Educação Integral é, portanto, um processo social que se enquadra numa 

concepção determinada de mundo, a qual determina os fins a serem atingidos pelo ato 

educativo, em consonância com as ideias dominantes numa dada sociedade. 

Isso pode ser evidenciado no discurso de Saviani (1991, p.55) que faz a seguinte 

afirmação: 

 

O estudo das raízes históricas da educação contemporânea, que se exige uma formação 

integral do homem, nos mostra a estreita relação entre a mesma e a consciência que o 

homem tem de si mesmo, consciência esta que se modifica de época para época, de lugar 

para lugar, de acordo com um modelo ideal de homem e de sociedade. 

 

Assim, os discursos da Educação Integral, com suas proposições de formato, prática 

pedagógica, visão de formação, entendimento do que seja sociedade, homem, educação, 

escola, ensino e aprendizagem, são totalmente influenciados por suas condições e concepções 

políticas, econômicas, históricas, sociais e ideológicas de uma determinada sociedade. 

Sendo assim, tanto a teoria quanto as práticas educacionais que se desenvolvem em 

torno da Educação Integral, ao longo de seu processo de construção, se afirmam segundo os 

paradigmas dominantes de sua sociedade de origem, levando a evidenciar que essa prática 

educativa vai levar consigo os elementos reprodutores das condições científicas, políticas, 

econômicas e culturais constituíram dentro das Formações Ideológicas dentro de uma 

determinada sociedade. 

Nesse sentido, quais foram as Formações Ideológicas ou “Concepções” de Educação 

Integral que se afirmaram no discurso político-ideológico do desenrolar da educação 

brasileira? 

Optando-se por um recorte histórico que demostre o pensamento ideológico e seus 

desdobramentos nos movimentos sociopolíticos e educacionais no Brasil no decorrer do 
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século XX e início do XXI, será identificado os momentos em que a educação integral passa a 

ser considerada como uma prática para a sonhada “qualidade da educação brasileira”.  

Nesse sentido, aparecem na história educacional do Brasil três Formação Ideológicas 

relacionadas à Educação Integral: Concepção Conservadora, Concepção Socialista e 

Concepção Liberal. Estas. Por sua vez, não se materializam nos discursos de forma linear, 

nos quais o aparecimento de uma determina a extinção da outra. Apesar de cada uma ter uma 

certa valorização em alguns períodos do contexto da sociedade, em muitos momentos elas se 

mesclam, identificando pontos de vista com os quais o sujeito discursivo se identifica ou não 

para atender as demandas da dinâmica sociocultural da Formação Ideológica.  

A Formação Ideológica Integralista ou Concepção Conservadora, segundo Coelho 

(2005), teve como um de seus expoentes o Integralismo, movimento político-social na década 

de 30. Vinda de pequenos partidos de extrema direita, em torno da liderança de Plínio 

Salgado, um político, escritor, jornalista e teólogo brasileiro que fundou e liderou a Ação 

Integralista Brasileira, partido de extrema-direita inspirado nos princípios do movimento 

fascista italiano. Esse foi direcionado à nação brasileira, ao operariado do país e aos sindicatos 

de classe, aos homens de cultura e pensamento, à mocidade das escolas e das trincheiras e às 

classes armadas. 

Esse Movimento defendia a linha do pensamento tradicionalista, que cada nação 

necessita de um sistema político adequado à sua própria história, cultura, religião e 

pensamento. Dava prioridade à preservação da cultura local, da tradição, dos costumes e ao 

desenvolvimento das zonas rurais, como forma de vencer o multiculturalismo e exaltação dos 

valores nacionais: 

 

[...] controle exclusivo do exercício da representação política mediante a atuação de um 

partido único de massa, caracterizado por forte estrutura hierárquica; ideologia centrada no 

culto à liderança política; exacerbação dos valores da nacionalidade; recusa dos princípios 

que norteiam o liberalismo individual; oposição radical aos valores do socialismo e do 

comunismo; exaltação da colaboração de classes e crença no ideal corporativo; atribuição 

de um papel central ao aparato estatal no plano econômico, social e político; domínio 

absoluto do Estado sobre as informações e, especialmente, os meios de comunicação de 

massa; eliminação de qualquer forma de pluralismo político, com o aniquilamento das 

oposições, embasado na violência e no terror (MAIO apud DELGADO e FERREIRA, 

2007, p.44). 

 

Pela citação do autor, percebe-se que o termo “integralismo” que é derivado de 

integral aparece aqui nessa fase histórica como totalidade do poder central, contra a 

democracia dos partidos e liberalismo individual e aos valores do socialismo e do comunismo.  
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Em relação ao pensamento ideológico de educação, para o Integralismo o homem é 

um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus, seu criador, com direitos e deveres 

inerentes e decorrentes da sua racionalidade e da sua finalidade. O objetivo principal do 

homem é, portanto, a realização plena da sua personalidade segundo sua natureza e seu 

destino. Por conseguinte, o papel da Educação, é dar ao homem os meios para que essa 

realização se efetive (Coelho, 2009).   

Assim, o movimento integralista defendia uma visão de Educação Integral, em que 

suas bases eram a espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina. Assim, o verdadeiro 

ideal educativo é o que se propõe a educar o homem todo. E o homem todo é o conjunto do 

homem físico, do homem intelectual, do homem cívico e do homem espiritual (SALGADO, 

1959). Fundamentos estes que, no contexto de suas ações, podem ser caracterizados como 

político-conservadores (Coelho, 2009).   

Portanto, para os integralistas a educação era uma ação que visava à formação do 

homem por completo: física, científica, artística, econômica, social, política e religiosamente. 

Somente contemplando todos esses aspectos, a escola estaria apta para consolidar uma 

concepção de Educação Integral, aquela com condições de “formar o caráter do ser humano” 

através da aquisição de diversos conhecimentos: 

 

Confundem-se no Brasil essas duas coisas tão diversas: Instrução e Educação. (...) aquela 

tem por fim enriquecer a inteligência, esta objetiva formar o caráter. A cultura de um povo 

mede-se pelo grau de equivalência e de intercomunicação entre o acervo dos 

conhecimentos científicos, literários, artísticos e técnicos e o conjunto de ideias baseadas 

num conceito de vida pessoal e de destinação nacional inspirado em nítida concepção do 

Universo e do Homem e norteado para o futuro segundo o ritmo da tradição histórica 

(COELHO apud SALGADO, 2005, p.03). 

 

Para Coelho (2005, p. 2), “essa concepção comporta um forte componente moralista e 

ideológica, em que as verdades fundamentais do movimento são sempre trazidas à tona, 

consolidando uma visão altamente reprodutora na relação educação-ensino”. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que o movimento representou uma visão progressista de educação com a 

elevação do nível cultural das massas, exaltando uma escola que atendesse ao 

desenvolvimento humano em suas várias dimensões, também se apresentou com a construção 

de uma Formação Ideológica de caráter centralizador do Estado Integralista. A ideologia seria 

então: “salvar as massas não aculturadas por meio de uma educação integral”, entretanto isso 

significava elevar o nível educacional apenas de uma parte da população, a elite integralista.  
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Seria essa elite a responsável pelo comando da nação, por isso deveria estar devidamente 

letrada e possuir muitas dimensões para tal missão. 

Nesse sentido, de acordo com a análise das condições de produção da Formação 

Ideológica do conservadorismo integralista de Educação Integral, evidencia-se que a 

fundamentação educacional, apesar de não fazer referências ao tempo escolar, primou pelo 

desenvolvimento “completo do homem”, que deveria ser desenvolvido em vários aspectos de 

sua subjetividade, entretanto, teve a segregação e a impulsão ideológica como seus   

fundamentos norteadores.  

No Brasil, o movimento Integralista ganhou destaque influenciado 

pelo fascismo italiano durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, combatendo aos 

defensores de pensamentos de direita. Os integralistas acusavam os comunistas de corromper 

a família com seus pensamentos que ameaçavam a formação religiosa das pessoas.  

Esse movimento brasileiro teve grande atuação no político-social, destacando a 

importância do pensamento por uma Educação Integral para alcançar a unidade moral, 

unidade econômica e unidade política do nosso país.  

Em relação à análise das condições de produção do discurso da Formação Ideológica 

Marxista ou Concepção Socialista em relação à Educação Integral permite entender que o 

estudo do desenvolvimento histórico da prática de uma educação integral, na literatura 

educacional brasileira, é recente. Ela foi surgindo, concomitante a outras concepções, na 

medida em que alguns educadores começaram a buscar, no "campo teórico socialista", fontes 

de esclarecimento para fundamentar a formulação de projetos democráticos de educação para 

a sociedade.  

Inspirada nos ideais de Marx e Engels, a Concepção Socialista tem seus princípios 

apoiados na teoria educativa que parte da crítica à educação própria do capitalismo que 

denominam unilateral: escolas e ensinos dedicados a operários.  

O marxismo faz a crítica ao sistema educacional voltado ao modo de produção 

capitalista em que o trabalhador precisa ter certos conhecimentos para poder utilizar os 

instrumentos de produção, entretanto esse conhecimento não é ensinado em sua totalidade, 

visto que, os mesmo pertence ao ele pertence aos donos dos meios de produção e jamais ao 

operário. Desta forma, para essa concepção, os conhecimentos são passados de forma 

parcelada, fragmentada e, assim, o trabalhador não alcança a compreensão da finalidade dele, 

“exigido apenas como executor de tarefas previamente elaboradas” (SOUSA, 1999, p. 103).  

http://www.infoescola.com/historia/fascismo/
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Para a Concepção Socialista, nessas condições, inexistiria a formação humana 

(SAVIANI, 1989). A escola dentro dessa realidade, seria colocada a reproduzir essas relações 

de produção, que fragmenta o ensino e seleciona os aptos para determinadas técnicas. A 

educação, por sua vez, acaba por materializar um ensino dual, com alunos que são preparados 

para o trabalho manual e aqueles que são preparados para a organização, a gestão, a 

elaboração da execução: 

 

Nesta concepção, que se baseia na divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, na 

divisão entre proprietários e não proprietários de meios de produção, o trabalhador detém 

apenas a sua força de trabalho. Tal concepção também vai implicar na divisão entre os que 

concebem e controlam o processo de trabalho, e aqueles que executam o processo de 

trabalho. O ensino profissional é destinado àqueles que devem executar, enquanto que o 

ensino científico-intelectual é destinado àqueles que devem conceber e controlar o processo 

(SAVIANI, 1989, p. 14-15). 

 

Para a ideologia marxista, a divisão social do trabalho repercute na condição de 

homem moderno, transformando-o em indivíduo quando o “separa” da sociedade. Esta 

individualização é necessária para o aumento da produtividade dentro da lógica capitalista. 

Assim, a separação do coletivo é obrigada a produzir individualmente a sua vida – nela tanto a 

atividade de trabalho é solitária, quanto as suas responsabilidades, incluindo-se aí a sua 

formação acontece de maneira individual e fragmentada. Logo, o sucesso ou fracasso será 

exclusivamente individual, à sociedade capitalista, dar-lhe os meios para alcançar a sua 

“formação unilateral”. Embora permita que alguns alcancem o “sucesso” e outros não.  

 

Se as circunstâncias em que este indivíduo evoluiu só lhe permitem um desenvolvimento 

unilateral, de uma qualidade em detrimento de outras, se estas circunstâncias apenas lhe 

fornecem os elementos materiais e o tempo propício ao desenvolvimento desta única 

qualidade, este indivíduo só conseguirá alcançar um desenvolvimento unilateral e mutilado 

(MARX e ENGELS, 2011, p. 43).  

 

Nesses discursos marxistas fica evidente que a Concepção Socialista compreende que 

o desenvolvimento pleno do indivíduo humano, na lógica de Educação Integral, contrapõe a 

visão de educação unilateral que, não aceitando outras formas de formação, deixaria o 

indivíduo é fragmentado e determinado pelas relações econômico-sociais. Assim, essa forma 

de concepção educacional capitalista limitaria a reprodução do pensamento e deixaria os 

indivíduos alienantes da sociedade consumista. 

Se a formação unilateral não seria a modelo de formação integral ideal, qual seria 

então para a Formação Ideológica Marxista o caminho para a Educação Integral? 
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Para Marx, uma formação mais humana e integral será construída quando o 

trabalhador dominar os fundamentos científicos, teóricos e práticos dos diversos processos do 

trabalho que atuam contra a alienação (MARX e ENGELS, 2011). Essa formação se dará pela 

“formação omnilateral” do homem, uma formação total, completa, integral, que desenvolva 

todas as possibilidades de cada homem em igualdade de circunstâncias.  

Nesse sentido a Concepção Socialista pensa a educação como um projeto que aponta 

caminhos para o desenvolvimento social humano e não unicamente individual, não se 

restringindo a avanços científicos e tecnológicos, pelo quase exclusivo desenvolvimento no 

plano intelectual ou no plano manual, pela internalização de valores burgueses relacionados à 

competitividade, ao individualismo, egoísmo, etc. (SAVIANI, 1989). 

Nessa perspectiva, para o pensamento marxista, a verdadeira Educação Integral só 

ocorre pela “formação omnilateral”, aquela capaz de trazer a “liberdade” humana do 

mascaramento ideológico do capital, através da reflexão da realidade exterior, natural e social 

criada pelo trabalho humano como manifestação humana livre, permitindo assim que os 

sujeitos envolvidos no processo de educar percebam a relação que existe entre trabalho e 

educação: 

 

O homem omnilateral não se define pelo que sabe, domina, gosta, conhece, muito menos 

pelo que possui, mas pela sua ampla abertura e disponibilidade para saber, dominar, gostar, 

conhecer coisas, pessoas, enfim, realidades – as mais diversas. O homem omnilateral é 

aquele que se define não propriamente pela riqueza do que o preenche, mas pela riqueza do 

que lhe falta e se torna absolutamente indispensável e imprescindível para o seu ser: a 

realidade exterior, natural e social criada pelo trabalho humano como manifestação humana 

livre (JUNIOR, 2009, p, 02).  

 

Nesse contexto, a Educação Integral, dentro da lógica da Formação Ideológica 

Marxista, deve ser entendida como um instrumento capaz de conceder aos sujeitos as diversas 

ferramenta de conferir unidade entre a escola e a sociedade, cirando possibilidades para uma 

“emancipação dos trabalhadores”, visto que a formação educacional dos indivíduos não se 

pode estar separada das necessidades pela ampliação dos novos horizontes e formação social. 

Assim, o currículo escolar, desde a escola básica deve ser guiado pelo princípio que possa 

devolver ao homem a possibilidade de revolucionar sua postura e o seu pensamento diante do 

sistema capitalista, podendo, desse modo, modificar o quadro de desigualdades inerentes à 

sociedade capitalista (SOUSA, 1999). 

Em terrenos brasileiros, a Concepção Socialista teve início entre a transição dos anos 

1920 para os anos 1930 por meio dos imigrantes que aqui aportaram em busca de melhores 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html


 
69 

 

oportunidades de trabalho. Nesse momento, havia um grande debate envolvendo a temática da 

educação, tendo em vista as transformações socioeconômicas vigentes naquele momento.  

Nesse momento histórico havia uma grande efervescência entre uma sociedade 

agrário-exportadora e rural, de base conservadora, com uma sociedade urbana industrial, de 

base liberal, que fazia emergir projetos educacionais distintos. É justamente nesse 

emaranhado de ideias e interesses que se encontrava também as pedagogias do proletariado, 

reivindicando uma perspectiva de formação mais adequada aos interesses da classe 

trabalhadora.  

Assim, os discursos ideológicos socialistas vicejaram no movimento operário 

propondo uma educação que tornasse a sociedade brasileira mais justa, sem crimes nem 

pobreza, com todos participando da produção e fruição dos bens segundo suas capacidades e 

necessidades. Erradicar a ignorância seria o grande alavanque para a construção dessa nova 

sociedade.  

Para essa Formação Ideológica Marxista ou Concepção Socialista, a Educação Integral 

no Brasil desempenharia, pois, um papel decisivo nesse processo. É desse pensamento que 

nasce a ideia de um a educação completa no pensamento socialista que, em solos brasileiros, 

deveria possuir um caráter crítico e emancipador do ser humano, como pode ser observado no 

discurso a seguir: 

 

No Brasil, o ensino deve ser igual para todos em todos os graus, por conseguinte deve ser 

integral, quer dizer, deve preparar cada criança de ambos os sexos tanto para a vida do 

pensamento como para a do trabalho, a fim de que todos possam igualmente tornar-se 

homens completos (Moriyón, 1989, p. 43, grifo nosso). 

 

Seguindo essa orientação, os vários partidos operários do Brasil e movimentos 

socialistas assumiram a defesa do ensino popular gratuito, laico e técnico-profissional como 

elementos para uma “formação plena e integral”.  

Segundo Coelho (2004), esses discursos da Educação Integral socialistas 

reivindicavam o ensino público, criticavam a inoperância governamental brasileiro, 

principalmente no que se refere à instrução popular. Fomentavam também o surgimento de 

escolas operárias e de bibliotecas populares. Entretanto, não chegaram a explicitar mais 

claramente a concepção pedagógica que deveria orientar os procedimentos de ensino nem os 

caminhos práticos para essa efetivação.  
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Para a AD os discursos socialistas sobre as possibilidades de uma Educação integral, 

carregam consigo toda uma intransparência, na medida em que pode conduzir a equívocos. 

Esse fato ocorreria porque o pensamento ideológico socialista tenta interpelar o sujeito 

educativo, deslocamento a forma-sujeito para um contrário de sua formação - a formação 

individual deve ser superada por uma formação social.  

Esse arsenal da Formação Ideológica Marxista, na tentativa de desidentificação de sua 

FD capitalista, traz ao sujeito a ilusão de que tudo o que está sendo falado é novo, não lhe 

permitindo a reflexão de que está sendo marcado pelo inconsciente e que sua vontade não é 

livre, mas marcado ideologicamente por formação de organização e produção social 

(PECHEUX e FUCHS, 1997). 

A Formação Ideológica Liberal ou Concepção Democrática é outra forma de 

pensamento que tem direcionado os discursos sobre a Educação Integral no Brasil. Ela nasceu 

com os reflexos dos dois grandes acontecimentos históricos (Revoluções Industrial e Francesa 

e ideário Iluminista) que impuseram profundas mudanças à sociedade mundial, dentre elas, o 

impacto na concepção de educação.  

Pela ideologia iluminista, todos os homens tinham em sua constituição natural a 

bondade, porém sofria com o tempo dos efeitos corruptores da sociedade em que vivia. 

Assim, existia a crença de que se todos os cidadãos deveriam fazer parte uma sociedade mais 

justa, com igualdade de direitos. Logo, o bem e a felicidade comum seriam alcançados. É 

nesse momento que nascia a grande bandeira desse movimento, com os ideais liberdade, 

igualdade e fraternidade. 

 

A maioria dos regimes denominados democráticos se baseiam nos ideais preconizados pela 

Revolução Francesa, cuja síntese resultou em três princípios básicos: igualdade, 

fraternidade e liberdade [...] A liberdade é em geral interpretada como a não interferência 

da autoridade na esfera dos interesses privados [...] A fraternidade se estabelece quando 

existe de fato uma comunidade politicamente solidária, com indivíduos iguais e livres [...] 

E a igualdade seria a ausência de privilégios entre os cidadãos, independente de classe 

social, credo, raça e outras características que poderiam diferenciá-los (SILVA, 2011,  p. 

123, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, o pensamento iluminista teve um papel importante na criação do 

ideário contrário ás imposições de caráter religioso, às práticas mercantilistas, ao absolutismo 

do rei e dos privilégios dados à nobreza e ao clero. Esse “novo” pensamento, significou 

transformações sociais e políticas que redundaram na reorganização das relações entre as 

várias camadas da sociedade da época, a partir da criação de mecanismos legais e códigos, 
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projetos políticos, sufrágio e do voto como exercícios de cidadania e a proposta de 

reorganização do ensino público. 

Assim, observa-se que ideário liberal e iluminista, lançou o pensamento de que a 

educação deveria ser constituída e organizada sobre princípio democráticos, dentro das 

necessidades de todos os homens, assim como o principal objetivo da escola moderna, 

conforme Manacorda (2010), explica: 

 

Educar humanamente todos os homens (...): de várias maneiras, com diferentes iniciativas e 

não sem graves recaídas no paternalismo e no assistencialismo, os iluministas, os novos 

utopistas, os reformadores e os revolucionários deste século tentam concretizar este ideal 

(p.288). 

 

Tal pensamento, fez emergir a reflexão por mudanças de novas demandas sociais, 

dentre elas a tão sonhada e desejada universalização da escola, adequando-a aos anseios das 

novas demandas da sociedade. A satisfação das necessidades individuais, quase sempre 

criadas intencionalmente pelos liberais, torna-se o desafio diário dos trabalhadores. Neste 

contexto, a escola moderna cumprirá o papel de preparar os cidadãos para viver nessa nova 

sociedade e também formar a mão de obra demandada pela indústria, em ampla expansão. 

Um dos principais precursores desse pensamento liberal na busca para compreender e 

divulgar o papel da escola nesse cenário foi o americano John Dewey (1859-1952), um dos 

fundadores da escola filosófica do Pragmatismo, que juntamente com Charles Sanders Peirce 

e William James opuseram ao intelectualismo, considerando o valor prático como critério da 

verdade.  

Dentro das principais ideias de Dewey, encontra-se a noção que o autor formulou 

sobre a experiência. O pensador via a experiência como uma fase da natureza, pela qual 

ocorre a interação entre o ser e o ambiente e como estes são modificados.  

Assim, Dewey debatendo o conceito de experiência, que se refere ao conhecimento 

acumulado ao longo do tempo, tenta romper com o dualismo entre empirismo e racionalismo. 

Para o pensador a experiência não se limita ao ato no presente, mas também remonta ao que 

foi aprendido no passado e se reporta ao futuro para se aprimorar a inteligência quando existe 

algum problema. Logo, nessa visão, o ser humano sofre a experiência e reage ao mesmo 

tempo, na medida em que, como ser vivo que está em seu ambiente, sente a repercussão, 

reage com a lógica e busca conseguir os meios para se adaptar. Portanto, para Dewey o ponto 

central da aprendizagem educativa, não é o sujeito nem o objeto, nem a natureza ou o espírito, 
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mas as relações entre eles: a experiência significa integração. Logo, as ideias e os fatos não 

existem fora da experiência (DEWEY, 1978). 

Assim, educação era entendida como: 

 

[...] o processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos 

mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas 

experiências futuras (DEWEY, 1978, p. 17).  

 

Fica evidente que nesses discursos da perspectiva ideológica liberal de base deweyana, 

a educação não seria um processo de preparo para a vida, mas uma contínua reconstrução e 

reorganização da experiência. Assim, uma experiência poderia ser considerada educativa se 

ela aumentasse a qualidade das interações no ambiente e servisse como base para interações 

ainda mais amplas no futuro. Assim, o fenômeno educativo somente seria satisfeito quando o 

educador considera o ensino e a aprendizagem como um processo contínuo de reconstrução 

da experiência, das disciplinas estudadas, das informações trabalhadas, das ideias e 

pensamentos apresentados no ambiente escolar (DEWEY, 1978). 

Outro grande foco dos discursos de Dewey é a consideração da educação como um 

fenômeno social, onde a escola é vista como uma “instituição pela qual a sociedade transmite 

a experiência adulta à criança” (DEWEY, 1978, p. 39). O fenômeno educativo assim, seria o 

veículo social em que as conquistas e acúmulos dos conhecimentos poderia ser repassado de 

uma geração para outra.  

Então, para essa visão, a aprendizagem pela experiência não seria adquirida 

exclusivamente pela atividade espontânea do aluno, ela necessitava de escolas e professores 

que orientasse e estimulasse tal desenvolvimento. É na escola deveria ser como uma agência 

promotora da reconstrução social, no sentido de que os educandos pudessem vivenciar, 

praticar e desenvolver as habilidades requeridas pela sociedade. Para tanto, não bastava 

apenas um ensino de horas reduzidas, com informações livrescas e alunos estáticos no 

processo de aprendizagem. Ao contrário, o aluno deveria se tornar um partícipe no processo, 

envolvido em um processo contínuo de aperfeiçoamento em salas e oficinas de aprendizagens, 

sendo capaz de compreender as informações a partir de suas vivências, experiências reais 

(TEIXEIRA, 1978). 

No Brasil, a concepção liberal também ganha força, sobretudo no início do século XX 

e terá o educador Anísio Teixeira como um dos seus principais expoentes, no campo 

educacional. Teixeira, influenciado pelo pensamento de John Dewey, vai liderar, na década de 
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1930, o Movimento da Escola Nova. A principal característica desse movimento foi a 

contraposição à perspectiva conservadora, que no campo educacional se caracterizava por 

forte ênfase na formação livresca, centrada na figura do professor e sustentado pelo dualismo: 

“letrados” e “iletrados”. Nessa perspectiva, Teixeira vai fazer fortes críticas a esse modelo 

escolar, denunciando sua desvinculação com a vida social. 

Dessa forma, a concepção liberal ganha força na história educacional do Brasil. Em 

linhas gerais, Ghiraldelli (1991) descreve da seguinte maneira os pressupostos da pedagogia 

liberal brasileira: 

 

Basicamente, a pedagogia liberal caracterizou-se por três aspectos: igualdade de 

oportunidades e democratização da sociedade via escola; escola voltada para orientação 

vocacional-profissional e distribuição hierárquica dos jovens no mercado de trabalho; 

escola como posto de assistência social. Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço 

Filho, respectivamente, deram ênfase nestes três princípios. (p. 101).  

 

Desta forma, a concepção liberal vai se se caracterizando na história educacional do 

Brasil por princípios políticos filosóficos que propunha uma educação revolucionária. Essa 

visão falava em uma educação “emancipadora”, aquela que contemplasse os aspectos físicos, 

morais e intelectuais dos alunos. Ou seja, preconizava os ideais de uma Educação Integral.  

Dentre desse universo, Cavalière (2004), destaca que Anísio Teixeira foi, sem dúvida, 

o grande nome para a concretização do pensamento da Educação Integral no Brasil, por sua 

significativa elaboração teórica e técnica, visando à ampliação das funções da escola e o seu 

fortalecimento como instituição.  

Teixeira (1924) publicou um artigo chamado “A propósito da Escola Única”, no qual 

expôs considerações sobre o sistema de ensino daquela escola. Nessa publicação o pensador 

elaborou fortes críticas ao modelo de escola, implementado no Brasil que utilizava uma 

metodologia valorativa do desenvolvimento homogêneo e uniforme, oferecendo um ensino 

comum a todos os educandos, com impossibilidade ao ensino único em uma sociedade 

complexa e de naturezas diversas.  

Em suas considerações sobre a Escola Única, Teixeira criticou: 

 

Como pensar em desenvolvimento idêntico para todas as inteligências de um país, se uma 

delas vai constituir a inteligência de um país, se uma delas vai constituir a inteligência do 

camponês, outra a do industrial, outra a do letrado, a do profissional, a do artista (1924, p. 

01). 
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Inquietado com a formação dos estudantes de seu tempo, Teixeira primou pela busca 

de uma educação completa para o aluno, respeitando as suas individualidades, imprimindo os 

princípios de uma educação integral. Essa nova educação deveria ser construída em bases que 

valorizasse o desenvolvimento completo do educando e de suas potencialidades, por meio de 

um ensino gratuito, obrigatório e laico para todos, regido pelos princípios democráticos. Ou 

seja, uma educação cívica, moral, intelectual e ativa (TEIXEIRA, 1999). 

Coelho (2009) vem ainda explicar que foram essas ideias democráticos de Anísio 

Teixeira que influenciaram fortemente o debate sobre a “escola pública de tempo integral”, 

ganhando efervescência no Brasil no contexto do movimento de renovação da escola na 

primeira metade do século XX. Esse movimento objetivava a encontrar respostas para as 

questões educacionais com as quais estava lidando e de elaborar uma síntese para uma nova 

visão de mundo.  

Essa síntese ficou conhecida como Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 193228. 

Nesse movimento colocou-se em discussão a reconstrução da educação, bem como a 

organização de um sistema escolar único, público e obrigatório para todos, onde cada um 

tivesse a oportunidade de se desenvolver integralmente (COELHO, 2009).    

Na proposta de Anísio Teixeira para a educação deveria ser uma escola que pudesse 

oferecer às crianças um programa completo de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e 

sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação física, saúde e alimento à 

criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que viviam 

(TEIXEIRA, 1999).  

                                                           
28 Refere-se a um documento escrito por 26 educadores, em 1932, com o título A reconstrução educacional no 

Brasil: ao povo e ao governo. Escrito durante o governo de Getúlio Vargas, consolidava a visão de um segmento 

da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir na 

política de educação do país, oferecendo diretrizes e recomendações. O texto dizia que “se depois de 43 anos de 

regime republicano, se der um balanço ao estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, 

dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era indispensável entrelaçar e encadear, 

dirigindo-as no mesmo sentido, todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, 

não lograram ainda criar um sistema de organização escolar, à altura das necessidades modernas e das 

necessidades do país”. Assim, segundo o documento, a causa principal dos problemas na educação está “na 

falta, em quase todos os planos e iniciativas, da determinação dos fins de educação (aspecto filosófico e social) 

e da aplicação (aspecto técnico) dos métodos científicos aos problemas de educação”. Defendia “transferir do 

terreno administrativo para os planos político-sociais a solução dos problemas escolares”. A Educação Nova, 

propunha “servir não aos interesses de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que se funda sobre o princípio 

da vinculação da escola com o meio social”. Ou seja, o objetivo era ter um “ideal condicionado pela vida social 

atual, mas profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação”. Dizia que a escola 

tradicional estava instalada para uma concepção burguesa, deixando o indivíduo numa autonomia isolada e 

estéril. Assim, defendia: educação como uma função essencialmente pública; a escola deve ser única e comum, 

sem privilégios econômicos de uma minoria; todos os professores devem ter formação universitária; o ensino 

deve ser laico, gratuito e obrigatório. A educação era vista como instrumento de reconstrução da democracia, 

permitindo a integração dos diversos grupos sociais (MENEZES e SANTOS, 2001).  
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Coelho (2009) explica que esse pensamento democrático de educação e escola de 

Anísio Teixeira é considerado a principal marca na história da Educação Integral no Brasil, na 

medida em que sua trajetória como educador, seja pelos seus diversos escritos ou participação 

direta na política educacional, apresentou argumentos coesos e seguros sobre o processo de 

formação para tosos os brasileiros. Assim, para Teixeira, a formação humana para a 

consolidação de sua cidadania, nos diversos níveis de ocupações de uma democracia, passa 

pela relação entre qualidade e acesso aos sistemas públicos educacionais, defendendo a 

concepção de educação ampliada e “horário integral”, como “formação do pensar e do fazer” 

para os educandos:  

 

Não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com os curtos períodos 

letivos que hoje tem a escola brasileira. Precisamos restituir-lhe o dia integral, enriquecer-

lhe o programa com atividades práticas, dar-lhe ampla oportunidade de formação de hábitos 

de vida real de como pensar e fazer, organizando a escola como miniatura da sociedade 

com toda a gama de suas atividades de trabalho, de estudo, de recreação e de arte 

(TEIXEIRA, 1999, p. 36). 

 

Nesses discursos de Teixeira, fica evidente que as condições de produção da Formação 

Ideológica Liberal na materialização dos discursos da educação no Brasil, a partir da década 

de 30, fizeram ampla defesa por uma luta em pro da escola pública para todos e que tivesse 

como base a Educação Integral. Com base nessa concepção foi colocado em prática no Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro (Escola-Parque29) implantado em Salvador, na Bahia, na 

década de 1950, a primeira experiência pública de educação integral do país.  

Para Almeida (2001), os documentos elaborados por Anísio Teixeira permitem o 

entendimento de que a Escola Parque era uma proposta de Educação Integral que vislumbrava 

oferecer às crianças e adolescentes a sonhada “educação de qualidade”. Nessa proposta de 

uma “nova escola” a preocupação com o aprendizado deveria seguir dois eixos: a 

contemplação das disciplinas convencionais nas Escolas-Classe no turno regular e o 

desenvolvimento prático e experimental de atividades da parte diversificada do Currículo, no 

contraturno.  

Na parte diversificada, a aprendizagem se efetivava através vários núcleos: Núcleos 

para o desenvolvimento de Oficinas Profissionais (indústria, equipamentos, elétrica, 

                                                           
29 É um sistema de ensino idealizado por Anísio Teixeira onde as escolas deveriam ter o seu tempo ampliado, de 

forma a oferecer além do currículo básico, os alunos pudessem ter acesso a aprendizagens sobre trabalho e à 

cultura ampla da humanidade, desenvolvendo o senso de responsabilidade, de ação prática e de criatividade. A 

primeira unidade da Escola Parque foi instalada na Bahia, em Salvador, onde funciona até hoje com o nome de 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro é reconhecida pela UNESCO como modelo educacional. Em 1957, 

Teixeira elaborou o plano de sistema escolar de Brasília, onde instalou várias outras unidades da Escola Parque. 

Em 1970 foi fundada a primeira Escola Parque no Rio de Janeiro. 
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mecânica, jardinagem e canteiro sustentável), Núcleo de Alimentação (padaria e confecção de 

variados tipos alimentícios); Núcleo de Saúde (primeiros socorros, higienização e cuidados 

com a saúde); Núcleo de Pluralidade Artística (com o desenvolvimentos das artes e visuais, 

cênicas e musical); Núcleo de Pluralidade Esportiva (com atividades de educação física e do 

raciocínio lógico).  

Além destes núcleos, aos alunos que ficavam no ambiente escolar entre as 7h30min e 

as famílias às 16h30min, as Escolas Parques viabilizavam espaços para a integração e 

socialização dos alunos com orientadores, tendo por finalidade promover a reflexão sobre o 

ser, a escola e a sociedade. Para esses espaços, a filosofia do projeto também valorizava os 

entorno da escola ou locais públicos da cidade, tais como centros comunitários, salões, 

igrejas, bibliotecas públicas, praças, quadras, parques, largos, museus, teatros, cinemas, 

clubes, entre outros (ALMEIDA, 2001). 

A autora ainda lembra que esse projeto foi pensado:  

  

“[...] com uma dinâmica e uma estrutura que lembravam uma universidade mirim, a ser 

desdobrada em outros locais da cidade de Salvador e do interior da Bahia, para acompanhar 

o processo de urbanização e a incipiente industrialização que se instalava” (ALMEIDA, 

2001, p. 128).  

 

Isso pode ser evidenciado no discurso que Teixeira proferiu na inauguração da escola, 

sobre o que foi vislumbrado para a instituição como uma proposta de Educação Integral:   

 

Desejamos dar, de novo, à escola primária, o seu dia letivo completo. Desejamos dar‐lhe os 

seus cinco anos de curso. E desejamos dar‐lhe seu programa completo de leitura, aritmética 

e escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e 

educação física. Além disso, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, 

cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua civilização – esta civilização tão 

difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil e complexa por estar 

em mutação permanente. E, além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à 

criança, visto não ser possível educá‐la no grau de desnutrição e abandono em que vive 

(TEIXEIRA, 1959, s/p).  

 

De acordo com Coelho (2009), Teixeira acreditava que, para aquele momento, as 

escolas de tempo integral eram a solução para a infância abandonada, por isso seu projeto das 

Escolas Parques escolhiam as localidades de grande vulnerabilidade social. Esse foi o caso do 

Parque Carneiro Ribeiro, que o primeiro Núcleo construído no bairro da Caixa D´Água, bairro 

popular de Salvador, que tinha grande concentração de menores sem escola, sujeitos aos mais 

variados tipos de violência e abusos e até mesmo abandonados. Além desde, foram 
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construídos mais seis Núcleos nos bairros da Liberdade, Pero Vaz e Pau Miúdo, todos 

localizados no subúrbio soteropolitano.  

É nessa perspectiva que Cavalière (2002b), explica que o sonho democrático de 

Teixeira com as escolas Parques era tornar possível o acesso a uma educação que desse 

condições para todo cidadão brasileiro conquistar uma vida melhor.  Contudo, a pesquisadora 

enfatiza que o projeto de Educação Integral que Anísio vislumbrou para o ensino básico foi 

considerado ambicioso e caro demais para se tornar uma política pública para o Brasil, como 

sonhava o pensador. Assim, o projeto, em princípio, sobretudo pelos investimentos que iria 

solicitar em infraestrutura e contratação de pessoal, causou muito espanto na época. 

Entretanto, a tal crítica, Teixeira (1953, p, 9) respondeu: “[...] É custoso e caro porque 

são custosos e caros os objetivos a que visa. Não se pode fazer educação barata – como não se 

pode fazer guerra barata”. E para os julgaram o projeto como estapafúrdio e visionário, ele 

argumentou: 

 

Não é visionário, é modesto. O começo que hoje inauguramos é modestíssimo: representa 

apenas um terço do que virá a ser o Centro completo. Custará, não apenas os sete mil 

contos que custaram estes três grupos escolares, mas alguns quinze mil mais. Além disto, 

será um centro apenas para 4.000 das 40.000 crianças que teremos, no mínimo, de abrigar 

nas escolas públicas desta nossa cidade. Deveremos possuir, e já não só este, como mais 9 

centros iguais a este. Tudo isso pode parecer absurdo, entretanto, muito mais absurdo 

será marcharmos para o caos, para a desagregação e para o desaparecimento. E de 

nada menos estamos ameaçados. (TEIXEIRA, 1953, s/p, grifo nosso). 

 

Cavalière (2002b) ainda comenta que, posteriormente, o sonho de Teixeira com as 

escolas Parques, foram retomadas em distintas propostas para a educação Integral no Brasil, 

servindo de âncora simbólica para diversos projetos de diferentes governos e tendências 

político‐ideológicas. Como exemplos a autora cita os Centros Integrados de Educação 

Pública, popularmente conhecidos pela sigla CIEPs, que foram desenvolvidos no Rio de 

Janeiro, no governo de Leonel Brizola e os Centros Integrados de Atendimento à Infância, os 

CIACs, que durante o governo do presidente Fernando Collor na década de 1990, foram 

amplamente divulgados.  

Estas e outras experiências de Educação Integral serão analisados na sessão que trata 

do percurso histórico do “Mais Educação”, visto que todas essas práticas se correlacionam 

com a proposta do Programa a partir dos princípios democráticos de Teixeira e de seu ideal 

com a escola em tempo integral.  
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Diante da análise dos discursos das três Formações Ideológicas que se fizeram 

presente na história da Educação Integral do Brasil, pode-se concluir que ambas tiveram sua 

importância no debate atual em torno dessa prática educativa, na medida em que, mesmo 

diante de divergências e embates de sua base sociopolítica, se mesclam e muitas vezes se 

completam em relação ao ideário da possibilidade de “formação completa” como meio para o 

desenvolvimento humano e social.  

Assim, os discursos de Salgado Filho com a ideologia integralista pelo fortalecimento 

do nacionalismo, com seu caráter conservador e elitista, abiu a discussão sobre a necessidade 

da educação possibilitar educar o homem com um todo, em seu conjunto físico, intelectual e 

cívico.  

Já o pensamento socialista, de ideologia marxista contra o modo de produção 

capitalista, propunha uma escola capaz de desenvolver a Educação Integral, plena e completa 

para permitir aos sujeitos uma formação social que “liberte” o homem a alienação do caráter 

essencialmente individualista na formação educacional. 

 Logo, a seus modos e tempos, tanto a Formação Ideológica Integralista quanto a 

Marxista, produziram discursos sobre uma Educação Integral que ficaram na memória 

discursiva os seus subsequentes no pensamento da Educação do Brasil. 

Apesar da grande influência da FI Integralista e Marxista, o pensamento democrático 

da Formação Ideológica Liberal é o que mais se faz presente nos discursos sobre a Educação 

Integral da atualidade, essencialmente na proposta do Programa “Mais Educação”. 

Nos documentos de constituição desse Programa, encontramos o debate sobre os 

princípios democráticos, como uma Educação Integral pública para todos os cidadãos 

brasileiros, a começar pelas localidades de maior vulnerabilidade social. 

 Há também uma clara demonstração da necessidade educacional completa e integral 

para o desenvolvimento humano, com atividades escolares para a reflexão social, incluindo-se 

os “novos espaços” educativo, fora da tradicional sala de aula. Além destes, existe a menção à 

valorização das atividades prática e experimentais no contraturno escolar para a o 

desenvolvimento das “oficinas socioeducativas”.  

Esses evidenciários serão apresentados no quinto capitulo quando for analisado os 

sentidos da Educação Integral nos documentos legais e pedagógicos do “Mais Educação”.  
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3.3 As Formações Discursivas ou Concepções de tempo integral na prática da 

Educação Integral no Brasil 

 

Em seu pensamento acerca da Formação Discursiva (FD), Pêcheux (2006) explica sua 

teoria, focando o elemento ideológico, já que na compreensão dele, a ideologia é 

materializada no discurso. Portanto, para o pensador, a FD está, pelo menos em seu início, 

intimamente relacionada à noção de Formação Ideológica (FI). Assim Pêcheux expõe seu 

conceito: 

 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, em uma formação ideológica dada, 

isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada, determinada pelo estado 

da luta de classes, determina “o que pode e o que deve ser dito”, articulado sob a forma 

de uma alocução, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, 

etc. (PÊCHEUX, 1997, p. 160, grifo nosso).  

 

Esse recorte pecheutiano sugere que a os discursos proferidos dentro de uma FD, 

ocorrem essencialmente devido à Formação Ideológica que os sujeitos se atrelam. Logo, 

dentro de uma FD, "Só há ideologia pelo sujeito e para sujeitos" (idem p. 149). Nesse sentido, 

Pêcheux pôde formular a ideia de que o sujeito, ao falar, é interpelado pela ideologia que o 

constitui, marcando criando sua posição-sujeito dentro da FD. 

Esse posicionamento, que acaba constituindo no sujeito uma identidade ideológica 

dentro de uma FD, surge de acordo com o contexto histórico, social, político, ecônomo e 

cultural, ao qual o sujeito está inserido. Ou seja, o "posicionamento discursivo” define mais 

precisamente uma enunciativa forte ou mais convicta do qual o sujeito se identifica 

ideologicamente.  

Entretanto, não se deve compreender essa identidade que o sujeito mantém com a FD 

de maneira estável, cristalizada, única. Ao contrário, uma FD não é um espaço estrutural 

fechado, pois é constitutivamente "invadida" por elementos ideológicos que vêm de outro 

lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas 

fundamentais (por exemplo sob a forma de "pré-construídos" e de "discursos transversos"). 

(PÊCHEUX, 1997, p. 314). 

Sabendo que dentro da história da Educação Integral as três Formações Ideológicas 

(Conservadora/Integralista, Socialista/Marxista e Democrática/Liberal) materializaram 

diferentes Formações Discursivas, quais são as FD, com seus posicionamentos e transversos 

discursivos que se apresentam nas experiências das escolas tempo integral dentro do 

Programa “Mais Educação” no Brasil? 
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Dentro do cenário brasileiro das políticas públicas de educação a temática da educação 

integral, pela ampliação do tempo da jornada escolar, tem sido alvo de discussão no Brasil 

desde o início do século XX. Vitor Paro (1988) aponta que, nesse período, embora as 

discussões não estivessem voltadas necessariamente para a questão de horário integral, 

surgiram os primeiros elementos geradores que culminariam em uma proposta de educação 

em tempo integral na década de cinquenta. Para o autor a temática da Educação em Tempo 

Integral tem dividindo os analistas e intelectuais, gerando posturas a favor e contra a 

iniciativa: 

 

O movimento de escolaridade de período integral por parte do Estado tem ocupado grande 

parte das discussões a respeito dos problemas do ensino em nosso meio. Seja para expandir 

na medida, seja para condena-la ou revitalizar seu acesso na solução de problemas do 

ensino, todos os que militam na educação escolar se sentem obrigados a expressar seu 

ponto de vista a esse respeito. Os que argumentam contra a instalação do período integral se 

voltam quer para a crítica do caráter exclusivamente assistencialista que os projetos podem 

assumir [...] Os defensores da medida utilizam, como eixo central de justificação, a 

necessidade de resolver o problema do menor abandonado que, sobretudo nos grandes 

centros urbanos, é, explicita ou implicitamente, considerado problema de segurança da 

população (PARO, 1988, p. 13). 

 

Pelos discursos do autor contemporâneo, percebe-se que a proposta da ampliação do 

tempo escolar produz diretamente debates contrários. Guiados por suas convicções 

ideológicas, há FDs que lanças os discursos da benéfice, uma proposta com condições reais de 

minimizar o problema do menor abandonado e excluído das condições socioeducacionais. Já 

as FDs que inferem os discursos da prejudicação, apontam a mudança do foco da proposta em 

que saem o objetivo do desenvolvimento das diferentes potencialidades educacionais para a 

exaltação ao assistencialismo descompromissado ao fenômeno educativo.   

Em relação à ampliação da jornada escolar nas instituições escolares em tempos 

atuais, Cavaliere (2002) descreve que a organização da prática escolar deve ter por objetivo o 

processo formativo do educando, voltado à sua emancipação e assim, “o tempo em que o 

indivíduo está sob a ação da instituição tem que ser não apenas ampliado ou intensificado, 

mas qualitativamente transformado” (p. 125). 

Nesse pensamento, fica claro que a educação em tempo integral no âmbito escolar é 

mais que uma forma de democratização do ensino, visto que, representa uma garantia à 

permanência do aluno na escola, uma vez que a aprendizagem através de projetos esportivos, 

artísticos, de letramento, meio ambiente, socialização, entre várias outras possibilidades, é 

uma oportunidade que pode conduzir ao desenvolvimento socioeducativo para crianças e 
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jovens, e reduz consideravelmente os índices de evasão, repetência e desistência escolar 

(CAVALIÈRE, 2002). 

Segundo Cavalière (2007), no rebuscamento dos objetivos da ampliação do tempo 

escolar, na história recente das práticas de efetivação da educação integral, considerando as 

particularidades de cada localidade, seguem a três justificativas: 

 

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida e justificada de diferentes 

formas: (a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores resultados da ação 

escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas escolares; 

(b) ampliação do tempo como adequação da escola às novas condições da vida urbana, das 

famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da 

mudança na própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na 

formação dos indivíduos (p. 1.016). 

 

Coelho (2009), em História(s) da Educação Integral, explica que a temática da 

educação integral ganhou terreno fértil para o campo das discussões, tanto de cunho teórico 

quanto governamental com a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro e a proposta de 

escolas-parque, em 1953, implantado por Anísio Teixeira em Salvador, na Bahia. A autora 

explica que o debate dessa temática prosseguiu pela década de 1980, a partir da implantação 

dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), idealizados por Darcy Ribeiro durante o 

primeiro mandato do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e ainda outras 

experiências semelhantes, como a criação, de abrangência nacional, dos Centros de Atenção 

Integral à Criança (Caics). Entretanto, foi a instituição do Programas “Mais Educação” que 

contribui para a continuidade e aumento dos discursos e ampliação do debate sobre essa 

prática de ensino.   

Cavalière (2007) explica que os estudos realizados ao longo da última década têm 

identificado ao menos três concepções de escola de tempo integral no debate e efetivação das 

políticas de educação no Brasil: Assistencialista (substituir a família); Autoritária (prevenir o 

crime) e; Democrática (mais acesso ao conhecimento). Essas concepções de educação de 

tempo integral vão representar a construção das Formações Discursivas que se apresentaram e 

ainda se manifestam na história da educação do Brasil, guiados pelas FIs de cada contexto 

sócio histórico.  

A Formação Discursiva Assistencialista, de forte influência do pensamento 

ideológico socialista, é destinada aos desprivilegiados e atendimento dos educandos de classes 

populares. Nela, a escola é considerada como local que tem a função de suprir as deficiências 

gerais de formação, de modo que o conhecimento não é o mais relevante, enfatizando a 
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ocupação do tempo e a socialização primária. Nessa FD, ainda muito predominante nas 

práticas educativas do país, os discursos de seus idealizadores demostram que o mais 

importante não é o ensino dos conteúdos, mas, os cuidados básicos relacionados à saúde, 

integridade física, desenvolvimento humano que proporcionem um bem-estar da criança e o 

do adolescente no espaço escolar em situação de risco social.  

Ainda há um forte discurso nessa concepção de que o espaço escolar além de ser 

pensado como uma instituição preventiva por um lado é também profissionalizante por outro, 

sendo fundamental a ocupação do tempo ampliado. Assim, nesses discursos, a escola de 

tempo integral seria uma oportunidade para tirar as crianças da rua, protegendo-as dos riscos e 

mazelas sociais, do trabalho infantil, à medida que são ocupadas com atividades no espaço 

intraescolar.  

A materialização dos discursos sobre o entendimento de Educação Integral pela FD 

assistencialista vem ocorrendo na educação brasileira já alguns anos. Dentre elas, tem se 

destacado aquelas que recebem crianças e adolescente no contraturno escolar que se 

encontram em vulnerabilidade social, seja pela influência do trabalho infantil, exploração 

sexual, uso de drogas ou induzidos para a criminalidade.  

A Formação Discursiva Autoritária, de grande influência da formação ideológica 

integralista, pode ser caracterizada como aquela que, em seus discursos, associam a escola de 

tempo integral a uma instituição que resguarda crianças e adolescentes do crime. Isso se 

evidencia claramente quando observamos o seguinte dizeres: “estar na escola é melhor do que 

estar na rua”. Esta concepção assemelha-se com o objetivo dos antigos reformatórios de 

“menores”.  

Nessa FD, os discursos se mesclam com a FD Assistencialista, deixando evidente que 

a formação da mão-de-obra manual e mecânica do aprender a fazer, é voltada aos jovens 

menos favorecidos social e economicamente, portanto suscetíveis às adversidades 

depreciativas da sociedade, tais como envolvimento com crimes e drogas. A esses 

adolescentes, a escola de turno diurno e com oferecimento de ofícios para a profissão seria a 

grande saída. A metodologia dessas escolas segue o pensamento da escola tradicional de 

autoritarismo e hierarquismo em que o ensino tem como transversalidade o conceito de 

disciplina como fator para a conquista social. Como exemplo desse modelo de Educação 

Integral ainda presente no Brasil, tem-se as escolas militares.   
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Outra visão de escola de tempo integral é a Formação Discursiva Democrática, fruto 

da formação ideológica e caracterizada pela concepção democrática, a mesma concebe o 

tempo integral como um caminho na busca por uma educação concreta, sólida, no que tange 

ao repasse dos conteúdos historicamente acumulados, na formação cultural e política dos 

indivíduos, por meio de uma experiência democrática e coletiva. Para essa FD, o tempo 

integral é o grande condicionante favorável para permitir a consolidação dos saberes escolares 

e o desenvolvimento do educando:  

 

O tempo integral seria um meio a proporcionar uma educação mais efetiva do ponto de 

vista cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências 

democráticas. A permanência por mais tempo na escola garantiria melhor desempenho em 

relação aos saberes escolares, os quais seriam ferramentas para a emancipação 

(CAVALIERE, 2007, p. 1.029). 

 

Nessa FD, ainda encontramos da concepção multissetorial30, o entendimento de que a 

educação pode e deve se fazer também fora da escola, não sendo necessária a estruturação de 

uma escola de horário integral como único espaço para o desenvolvimento das atividades de 

complementação escolar. Cavaliere (2007) explica essa concepção: 

 

[...] educação pode e deve se fazer também fora da escola. O tempo integral não precisa 

estar centralizado em uma instituição. As estruturas de Estado, isoladamente, seriam 

incapazes de garantir uma educação para o mundo contemporâneo e a ação diversificada, 

de preferência de setores não-governamentais, é que poderia dar conta de uma educação de 

qualidade (p.1.029). 

 

Os discursos dessa FD, mostram que o fenômeno educativo de base integral pode 

existir independe da organização de uma escola de horário integral, compreendida por sua 

natureza multissetorial. Assim, nessa concepção, o tempo adicional pode e deve ser usufruído 

para além da escola, articuladas com outras instituições da sociedade. 

Dentro desse rol das concepções e FDs aplicadas à visão da ampliação da jornada 

escolar, cabe uma reflexão aqui sobre as condições econômicas, políticos, sociais e 

ideológicas do contexto contemporâneo para entendermos quais são os direcionadores de 

formação educacional que a sociedade está exigindo, bem como estabelecer uma relação desta 

com a discursão atual sobre a Educação Integral. 

Para Frigoto (1999) o processo de globalização que configura a sociedade atual, vem 

suscitando debates impulsionadas pelas mudanças na base técnica de produção, em que as 

                                                           
30 Concepção que sinaliza que a educação deve se articular com outros espaços fora da escola (de preferência não 

governamentais) para o oferecimento das atividades de complementação escolar.  
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novas tecnologias apresentam-se como configuradoras da produção econômica, implicando 

no plano político ideológico e nas teses da sociedade e outras denominações. No plano 

econômico, este modelo implica um novo tipo de organização industrial, baseada na 

tecnologia flexível, isso traz também como consequência um trabalhador flexível, com uma 

nova necessidade de “formação humana”. 

Diante desse contexto em que se apresenta o mundo atual, em que as políticas de 

educação segue a lógica do capital e são legitimadas por discursos baseados na ênfase à 

modernização educativa, à competitividade, à produtividade, ao desempenho, à eficiência e à 

qualidade, que expressam a ideologia da contemporaneidade, e sinalizam a efetivação de um 

novo parâmetro político-pedagógico, aparecem alguns questionamentos em relação à atual 

proposta de Educação Integral do governo federal brasileiro, denominado Programa “Mais 

Educação”. 

Assim, seguem as reflexões: é essa lógica de pedagogia da produtividade que constitui 

a base da concepção de Educação Integral do Programa “Mais Educação”? A constituição e 

efetivação Programa a partir de 2007 representa uma imposição das novas solicitações à 

educação, em conformidade com os significativos avanços das forças produtivas, que vieram 

gerar uma nova cultura, centrada no conhecimento científico e tecnológico, tidos agora como 

o mais efetivo fator de produção no mundo capitalista? O “Mais Educação” a vai representar, 

dentro das exigências do contexto atual, um instrumento estratégico para o desenvolvimento 

econômico e social do grande capital? 

E ainda: se as Formações Discursivas são afiliadas a uma Formação Ideológica, 

delimitando o que pode/deve ser dito dentro de uma Formação Social - dentro de uma 

conjuntura social, com toda a sua historicidade e acontecimentos de influência nos aspectos, 

econômicos, políticos, sociais, culturais e educacionais – de que modo esse lugar do 

interdiscurso das FIs Conservadora/Integralista, Socialista/Marxista e Democrática/Liberal 

estão se atualizando e se ressignificando quando são proferidos os discursos do “Mais 

Educação”? De que modo podem ser evidenciados os sentidos das FIs e FDs nos instrumentos 

legais e documentos de constituição do Programa? Com que evidências estão se apresentando 

os discursos da rotina dos sujeitos envolvidos diretamente com a prática do Programa?  

Para o entendimento desses dois blocos de reflexões, serão apresentados, 

subsequentemente, dois capítulos de debates. O primeiro, sobre o “lugar da Educação 

Integral” na contemporaneidade e o segundo, sobre a constituição e prática do “Mais 

Educação”.  
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4 OS MOVIMENTOS DA CONTEMPORANEIDADE E O LUGAR DA 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

A realidade educacional, sobretudo a brasileira não caminha em uma boa perspectiva, 

em que a escola ainda não consegue atender as exigências da sociedade que vivemos. Diante 

dessa constatação, afloram cada vez mais os discursos por uma Educação Integral.  

O afloramento desses genéricos discursivos em considerar a Educação Integral como 

uma possibilidade de “preencher as deficiências” deixadas pelo fracasso escolar da realidade 

da educação brasileira e grande parte dos demais países, deve-se à naturalização do sentido 

efetuado pela ideologia do conceito de integralidade educativa pela sociedade atual.  

Tal entendimento leva à necessidade de compreendermos quais os discursos estão 

guiando as políticas de educação integral na contemporaneidade: os discursos apontam para 

uma escola que tem a função de atender exclusivamente as demandas socioeconômicas da 

sociedade, especificamente para a ocupação do mundo do trabalho ou é uma escola pautada 

na formação humana em suas múltiplas dimensões para que aos educando possam ser os 

agentes de seu próprio espaço social e consigam resolver os desafios do seu cotidiano?  

A sociedade atual, encontra-se inserida em um contexto de rápidas e constantes 

transformações com uma complicada e complexa teia de eventos sociais, num   fenômeno 

denominado de Globalização ou meio Técnico-Científica-Informacional31 (SANTOS, 1996). 

A materialização desse fenômeno na sociedade deu-se por meio da grande revolução 

científica e tecnológica manifestada em uma explosiva rede de conexão e comunicação que 

tornou o mundo interligado e dentro de um ambiente virtual com acesso instantâneo e 

ilimitado à informação.  

Esse processo de uso maciço das tecnologias da informação vem ultrapassando os 

limites do local e regional para atingir a universalização da esfera econômica, como também o 

quadro político, científico, social, cultural e educacional. Isso também vem suscitando 

                                                           

31 A noção de Meio técnico-científico-informacional foi deixada como legado pelo geógrafo Milton Santos 

(1996) para designar evolução dos processos de produção e reprodução do espaço geográfico pelas sociedades. 

Nele espaço passa por transformações, que vão desde o meio natural (período em que o emprego das técnicas 

esteve diretamente vinculado à dependência sobre a natureza, da qual o homem fazia uso sem propiciar 

grandiosas transformações), passando pelo meio técnico (com a introdução de objetos e sistemas que 

provocaram a inserção das tecnologias no meio produtivo, como a Revolução Industrial), até chegar ao período 

atual, em que há uma maior inserção das ciências e do meio informacional (com a união entre os avanços 

tecnológicos e ciência, influenciando fortemente o mercado e as mais variadas atividades humanas, consolidando 

o processo de Globalização) estabelecendo melhor noção das relações entre natureza e sociedade ao longo do 

tempo. 
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mudanças em todas as esferas da vida social, bem como revolucionado significativamente o 

modo de viver, pensar, agir e comunicar, alterando radicalmente a estrutura da sociedade 

baseada nos valores, padrões e procedimentos dos moldes tradicionais (SANTOS, 1996). 

As reflexões sobre o papel assumido pelas tecnologias da informação e comunicação, 

permite o entendimento de que houve um explosivo aumento nos fluxos de informações de 

uma maneira rápida, reconfigurando a noção de tempo e espaço, criando um mundo virtual, 

que supera as fronteiras do mundo físico. É essa nova organização da sociedade em escala 

global que vai inaugurar a chamada Sociedade do Conhecimento (HARGREAVES, 2003), 

Sociedade da Informação (CASTELLS, 2003) ou Sociedade da Aprendizagem32 (POZO, 

2004).  

Diante da constatação dessa nova realidade da sociedade, baseada no tratamento e 

distribuição dos processos tecnológicos de produção da informação e do conhecimento, a 

atividade educacional tem sido profundamente questionada a refletir seu papel. Quais 

ideologias estão sendo construídas e organizadas na formação social contemporânea em 

relação à atividade educativa, sobretudo da concepção de Educação Integral? Quais são as 

novas necessidades de formação do sujeito, do papel da escola, do professor e da própria 

educação?  

O que se pode evidenciar é que, enquanto na Sociedade do Conhecimento adquirir 

informação representa um “boom” no acesso ilimitado aos variados bancos de dados e 

conteúdo informativos, ideologicamente, adquirir conhecimento significa ir além – com a 

condição de prospectar, sondar, perscrutar, partes ou aspectos ainda não conhecidos do 

mundo, da realidade, da vida. 

Essa acelerada mutação da sociedade também tem induzido uma alteração no 

comportamento humanos e exigido do indivíduo uma reciclagem constante e continuada de 

seu estoque de conhecimento, na ilusão de corresponder ao ritmo da mudança.  

Assim, pela formação ideológica contemporânea, o sucesso dos sujeitos dependerá da 

capacidade de processar e gerir a informação e, sobretudo, de desenvolver competências e 

habilidades que lhe possibilite agir com criatividade, flexibilidade e capacidade de iniciativa. 

                                                           
32 Representa a sociedade atual em que a aprendizagem, pelo seu poder de construção e transformação, tem sido 

alterada em função produção de quantidades gigantescas de informação e utilização intensiva de tecnologias 

eletrônicas em rede para facilitar um intenso processo de aprendizagem permanente. Desta forma, o sujeito 

humano, percebe que, independentemente da educação intencional, não só aprende como pode apropriar-se dos 

mecanismos envolvidos no complexo processo de aprendizagem e aperfeiçoá-los (POZO, 2004). 
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Essa seriam as competências lançada pela ideologia da sociedade atual que, pautada pelos 

seus anseios, necessidades e valores, determina que o sucesso dos indivíduos só poderá ser 

alcançado pela adaptação ao mundo global.  

Pode-se dizer que a ideologia da formação social atual requer indivíduos que se 

preocupem em investir na sua própria aprendizagem integral, de múltiplas dimensões, com 

vista ao desenvolvimento de um projeto pessoal e da sua vida que atenda às demandas e 

necessidades da sociedade.  

Logo, o desafio imposto à escola por esta nova sociedade é imenso. Partindo da visão 

de mundo altamente competitivo que valoriza o ser-se flexível, criativo e capaz de encontrar 

soluções inovadoras para os problemas de amanhã, é exigido que se desenvolva nos 

estudantes as competências para participar e interagir de forma integral num mundo global, ou 

seja, é a reorganização do processo educativo voltado para o atendimento da lógica do 

mercado produtivo, como explica Cavalcante (2007): 

 

É nesse sentido que deverão ser implementadas as mudanças do contemporâneo no campo 

de educação, no sentido da adequação do sistema educacional à economia do mercado. 

Para atender a essas mudanças a educação precisa ser reorientada – o papel da escola 

redefinido, seus objetivos estabelecidos e o processo de ensino aprendizagem 

reorganizado. A quem interessa a (re) organização, reorientação do processo de ensino – 

aprendizagem do país, propalada nos discursos oficiais? Em que bases ele deverá ser 

reorganizado, reorientado? (CAVALCANTE, 2007, p.75, grifo nosso). 

 

Nesse discurso da autora, percebe-se que a ideologia é constituída objetivamente, 

sendo que todo constructo ideológico só é inteligível na medida em que for apreendido a 

partir dos processos materiais que caracterizam a sociedade num determinado contexto 

histórico.  

Nessa perspectiva, pela interpretação da Análise do Discurso, é possível considerar 

que a Sociedade do Conhecimento é uma ideologia produzida pelo sistema capitalismo. Isso 

ocorre porque há uma intensão de mudança de foco em relação às críticas radicais da 

Sociedade Capitalista Convencional e a Sociedade Pós-Industrial Tecnológica, em que a 

primeira tem a propriedade privada como fator principal e a segunda possui a centralidade do 

conhecimento teórico como motor propulsor.  Portanto, a função ideológica é dar ênfase ao 

conhecimento como determinante no desenvolvimento da sociedade, diluindo o critério de 

propriedade para definição de classe e enaltecendo a capacidade técnica como fator para a 

ascensão da sociedade (DUARTE, 2003).  
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Castells, (2003) explica que essa nova visão capitalista adveio com a proposta do 

Neoliberalismo. Para o autor, esta proposta corresponde a uma corrente político-econômica 

que passou a ser sistematicamente implantada nos países ocidentais em resposta à crise dos 

anos 1970. As premissas da agenda neoliberal giram em torno de princípios como a 

desregulamentação da economia, a mínima intervenção estatal, a privatização, a redução de 

impostos, o incentivo à competição e a obtenção de lucro. 

Duarte (2003) mostra que a Formação Ideológica Neoliberal, no entanto, não se reduz 

a pacotes cunho social. No pensamento do autor, a educação tem sido um dos seus alvos 

principais, na medida em que, em função de força ideológica, tem grande influência na 

formulação das políticas públicas de ensino e entrado nos ministérios, nas secretarias e nas 

escolas com grande força.  

Esteve (2004) enfatiza que a cartilha neoliberal tem subordinado a educação aos 

interesses de mercado e sua ideologia tem balizado os princípios e os valores educacionais, 

em todos os níveis e categorias. Para o pensador, a principal mudança de foco é a formação 

crítica que, progressivamente é substituída por uma formação tecnicista, com tendências à 

especialização e ao estreitamento curricular, assim “disciplinas como Sociologia e Filosofia, 

por exemplo, são vistas como inúteis ou, quando não, veículos de propaganda ideológica” (p. 

23).  

O mesmo autor ainda explica que uma das características do neoliberalismo é 

dissimular a imensa carga de ideologia que se esconde sob currículos moldados por princípios 

como competitividade, mérito e eficiência. Assim as políticas neoliberais têm instaurado um 

novo tipo de gerencialismo33 nas instituições educacionais: “certas competências docentes, 

como a experiência prévia, são desvalorizadas em prol de práticas gerenciais pouco 

específicas, como ‘inovação’ e ‘empreendedorismo’ (idem, p. 24).  

Essa estratégia da Formação Ideológica Neoliberal tem feito com que as políticas 

educacionais se tornam alvo de avaliações sistemáticas em larga escala, com especial atenção 

à produção de dados quantitativos. Como produto dessa visão, tanto escolas quanto 

professores são estratificados a partir da lógica empresarial de profissionais bem ou 

                                                           
33 O termo gerencialismo, caracteriza-se pelas tentativas de transferir as técnicas de gestão importadas do setor 

privado para o público, cuja introdução foi encorajada pelos governos para diminuir as despesas numa lógica da 

ideologia neoliberal de reestruturação do estado-providência. Esse modelo se assenta em estratégias de gestão de 

organizações empresariais, destacando-se as noções de eficiência e eficácia e competitividade. Na educação, é 

mercado por decisões impulsionadas pela eficiência e competição dos processos de ensino e gestão escolar pela 

realização de exames para verificação do rendimento quantitativo (AFONSO, 1999). 
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malsucedidos em função de seu próprio mérito. Assim, instituições com melhor desempenho 

recebem maior atenção, enquanto aquelas que passam por maiores dificuldades são 

culpabilizadas pelo seu “fracasso”. 

Seguindo essa lógica do gerencialismo à educação, como instrumento da formação 

ideológica neoliberal para utilizar o espaço escolar como estratégia para reforçar a dominação 

pelos processos de condicionamento e assujeitamento, surge o conceito de Qualidade Total34 

para a educação. Essa concepção é uma proposta ideológica que visa, na esteira da política 

neoliberal, ajustar a educação enquanto campo estratégico, a lógica empresarial voltada às 

necessidades de mercado. Desse modo, emerge um modelo de escola “ajustada ao projeto de 

reconversão econômica, social, política e cultural, ou seja, a mercoescola” (AZEVEDO, 2007, 

p. 6). 

A concepção de mercoescola, é assim compreendida: 

 

Essa visão elaborada pelo corolário neoliberal afirma a educação como uma mercadoria a 

mais, um bem que pode ser comprado, vendido ou consumido no mercado educacional. O 

mercado educacional garantirá a hierarquização da qualidade do serviço colocado à 

disposição dos usuários, ou seja, dos consumidores  

(AZEVEDO, 2007, p. 6). 

 

Partindo dessa análise, a finalidade dos sistemas educacionais em tempo atuais, será 

tentar garantir a primazia do projeto da FI Neoliberal. Para essa formação ideológica, ter 

maior acesso às diferentes meio e veículos de informação, dentre eles a educação, é ter maior 

possibilidade de desenvolvimento de um projeto de vida para o “sucesso social”. Nesse novo 

processo, a aprendizagem que não acontece necessariamente nas instituições escolares, mas, 

ultrapassa os muros da escola, podendo efetuar-se nos mais diversos contextos informais por 

meio de conexões na rede global. O papel do professor não deve ser mais o de um mero 

transmissor de conhecimento, mas o de um mediador da aprendizagem.  

Como materialidade dessa lógica neoliberal em relação às políticas educacionais, e à 

aprendizagem, na conferência geral da UNESCO de 1991, foi convocado o político e 

professor francês Jacques Delors para coordenar uma comissão internacional com o objetivo 

de refletir sobre a educação para o século posterior. O relatório desse trabalho foi publicado 

                                                           
34 São técnicas econômicas que se refere a uma estratégia de administração orientada a criar consciência da 

qualidade em todos os processos organizacionais. É referida como "total", uma vez que o seu objetivo é envolver 

distribuidores e demais parceiros de negócios. Na educação, o terno está voltado para a ideia ter um processo 

educativo com mecanismos de eficiência, eficácia, produtividade afim de servir como investimento para a 

ascensão do indivíduo na sociedade produtiva, em nível macroeconômico, como passaporte para o 

desenvolvimento, sobretudo para o sucesso econômico (AZEVEDO, 2007).  
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em 1996 sob o título “Educação: um tesouro a descobrir – Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI”. Nesse relatório Delors aponta 

como principal consequência da Sociedade do Conhecimento a necessidade de 

uma aprendizagem ao longo de toda a vida:  

 

Deu-se, em particular, um nítido aumento do setor terciário que emprega hoje um quarto da 

população ativa dos países em desenvolvimento e mais de dois terços da dos países 

industrializados. O aparecimento e desenvolvimento da “sociedade da informação”, assim 

como a busca do progresso tecnológico que constitui, de algum modo, uma tendência forte 

dos finais do século XX, sublinham a dimensão cada vez mais imaterial do trabalho e 

acentuam o papel desempenhado pelas aptidões intelectuais e cognitivas. Já não é possível 

pedir aos sistemas educativos que formem mão-de-obra para empregos industriais 

estáveis. Trata-se, antes, de formar para a inovação pessoas capazes de evoluir, de se 

adaptar a um mundo em rápida mudança e capazes de dominar essas transformações 
(DELORS, 2000, p.72, grifo nosso). 

 

A Análise desse discurso, evidencia a ênfase na necessidade de formação completa e 

integral de sujeitos que se adaptem às mudanças sociais e que, segundo o Relatório, ocorreria 

em quatro pilares do conhecimento e da formação continuada que podem ser tomados como 

“bússola” para orientar rumo do “futuro na educação integral”. 

Esses “pilares educacionais”, são: Aprender a Conhecer, pelo prazer de 

compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento, curiosidade, autonomia, 

atenção - inútil seria tentar conhecer tudo é preciso aprender a pensar, a pensar a realidade e 

não apenas "pensar pensamentos", pensar o já dito, o já feito, reproduzir o pensamento. É 

preciso pensar também o novo, reinventar o pensar, pensar e reinventar o futuro; Aprender a 

Fazer, através da substituição de certas atividades humanas por máquinas que acentua o 

caráter cognitivo do fazer - vale mais hoje a competência pessoal que torna a pessoa apta a 

enfrentar novas situações de emprego, mas apta a trabalhar em equipe, do que a pura 

qualificação profissional. A flexibilidade é essencial. Hoje, o importante na formação é saber 

trabalhar coletivamente, ter iniciativa, gostar do risco, ter intuição, saber comunicar-se, saber 

resolver conflitos, ter estabilidade emocional; Aprender a Viver Juntos, por meio da 

compreensão do outro, desenvolver a percepção da interdependência, da não-violência, 

administrar conflitos. Descobrir a importância de participar com o outro de projetos comuns 

(DELORS, 2000).  

Além destes, a declaração de Delors ainda aponta um quarto pilar relacionado ao que 

seria o direcionamento para a Educação Integral: o Aprender a Ser. Nessa visão, o 

desenvolvimento integral da pessoa, compreende: desenvolvimento integral da pessoa: 

inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, 
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pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa. Para isso não se deve 

negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. A aprendizagem não pode ser 

apenas lógico-matemática e linguística. Precisa ser integral (DELORS, 2000). 

Para Pozo (2004), a Educação Integral pela lógica neoliberal e Sociedade do 

Conhecimento seria a garantia da Metacognição do conhecimento, definida por John Flavell 

(Stanford University) nos anos 1970 e, em tempo atuais, essencial ao sucesso numa sociedade 

informatizada. Segundo Andretta, Silva, Susin e Freire (2010) esse conceito seria:  

 

A Metacognição é o enfoque da psicologia cognitiva ao processamento da informação, que 

postula que a mente é um sistema cognitivo pelo qual se interage com o meio, nesse 

processo ocorre monitoração, autorregulação e potencialização do próprio sistema. A 

Metacognição não é apenas um conhecimento sobre a cognição, mas uma etapa do 

processamento de nível elevado, que é adquirida e desenvolvida pela experiência e 

pelo conhecimento específico que é armazenado. A Metacognição é uma conquista 

evolutiva do ser humano, devido a sua necessidade de adaptação ao ambiente [...]. Os 

indivíduos hábeis, metacognitivamente, são aqueles que tem a capacidade de apreender 

e aplicar diversos conhecimentos para melhorar seu desempenho acadêmico, 

transformando-se em aprendizes eficientes. Assim sendo, estes aprendizes teriam a 

capacidade de ter consciência do que sabem relativo ao conhecimento declarativo, como 

usar o que sabem relativo ao conhecimento procedural e por que, onde e quando usar o que 

sabem, ou seja, conhecimento condicional, contextual, usando estratégias que auxiliam no 

processo cognitivo (ANDRETTA, SILVA, SUSIN & FREIRE, 2010, p, 8, grifo nosso).  

 

Pelo discurso dos autores, pode-se concluir que a Metacognição é caracterizada como 

o conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos cognitivos e a habilidade de 

controlar esses processos, monitorando, organizando, e modificando-os para realizar objetivos 

concretos. Ou seja, é a ação de pensar sobre o os próximos pensamentos, ou sobre a atividade 

mental de si mesmo, referindo-se à habilidade de refletir sobre uma determinada tarefa (ler, 

calcular, pensar, tomar uma decisão) e poder selecionar e usar o melhor método para resolver 

as tarefas do cotidiano. Também diz respeito à capacidade de governo do próprio 

comportamento e o dos outros, graças à percepção de sensações, de emoções e de crenças 

(FLAVELL & MILLERs, 1999).  

Ribeiro (2003) explica que para os sujeitos contemporâneos poderem gerenciar a 

Metacognição, é preciso desenvolver cinco tipos de capacidades que garantam um efetivo 

alcance do conhecimento: competências para a aquisição de informação, competências para a 

interpretação da informação, competências para a análise da informação, competências para a 

compreensão da informação e competências para a comunicação da informação.  

Nesse pensamento, o sujeito integral, na Era da Informação, seria aquele com 

condições de gerenciar Metacognição, com habilidades que permita a interpretação das 

file://Conhecimento
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informações, com todo o seu conjunto de dados, códigos, símbolos, imagens e sons, formas e 

principalmente pensar sobre o pensamento humano para compreender os mecanismos de 

constituição de uma mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento.  

Por esse pensamento, o papel fundamental da Educação Integral, na melhora do 

rendimento acadêmico, é o desenvolvimento do processo de Aprender a Aprender. Este 

princípio, advindo da declaração de Delors (2000), mostra que na sociedade atual, frente à 

demanda de saber lidar com o aumento de informações, perante a necessidade de qualificação 

cada vez maior para aceder ao mercado de trabalho ou ao ensino superior. Na sociedade, 

atualmente, a capacidade de aprendizagem já é sinônimo de sobrevivência e bem-estar social. 

Entretanto, para a Análise do Discurso, a concepção de Educação Integral atrelada ao 

conceito de Metacognição, merece outra interpretação. Para o início, a AD considera que o 

discurso da aquisição de habilidades interpretativas da informação, necessários como 

integrantes da força eficiente para a aprendizagem, não se efetiva.  

Para a AD o conjunto de competências e habilidades, tai como a capacidade de 

interpretar, refletir, pensar abstratamente, generalizar aprendizados, são extremamente 

importantes para a interpretação das informações, entretanto, não devem ser considerados 

com a totalidade do processo de educação do sujeito. Isso se deve, entre outros fatores ao 

próprio caráter de incompletude humana.  

A AD entende que a interpretação da informação pode permitir mostrar uma 

mensagem de um dado de forma bem trabalhada, mas somente o conhecimento será capaz de 

produz ideias e experiências que permite a espécie humana compreender o seu mundo e os 

caracteres da evolução de sua própria espécie, contudo, sem garantir a eterna insatisfação com 

o “ter” e “existir”.  

Paralelo as influências ideológicas neoliberais, aparecem os “novos pensadores da 

Educação Integral”, grupo de pensadores acadêmicos e “autônomos” que discutem a 

necessidade dessa prática educativa como um processo de formação social do sujeito 

contemporâneo. Esses educadores procuram fazer releituras e olhares sobre políticas 

educacionais e as práticas pedagógicas, procurando refletir e imputar significados sobre a 

Educação Integral na atualidade. 

Em linhas gerais, para esses novos pensadores a Educação Integral constitui um amplo 

conjunto de práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento das potencialidades do ser 

humano, que evoca aquilo que é completo, inteiro, total e acabado em si, ao ter seu sentido 
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agregado à educação contemporânea, evoca uma ideia da busca de ampliação de tempos, 

espaços, sujeitos e situações de educação, prosperando através de iniciativas educacionais que 

visam uma formação equilibrada do sujeito e uma interação dinâmica e sistêmica entre o 

fenômeno educativo com os caracteres da sociedade atual.  

Para Cavalière (2010), a Educação Integral, em tempos contemporâneos, tem o intuito 

de diversificar o universo de experiências educativas, científicas, artísticas, culturais e 

esportivas, estendido a outros espaços educativos a fim de desenvolver todas as dimensões da 

formação humana: cognitiva, afetiva, histórico-social, profissional e familiar, assim: 

 

Educação Integral - ação educacional que envolve diversas e abrangentes dimensões da 

formação dos indivíduos. Quando associada à educação não-intencional, diz respeito aos 

processos socializadores e formadores amplos que são praticados por todas as sociedades, 

por meio do conjunto de seus atores e ações, sendo uma decorrência necessária da 

convivência entre adultos e crianças. [...] quando referida à educação escolar, apresenta o 

sentido de religação entre a ação intencional da instituição escolar e a vida no sentido 

amplo (CAVALIERE, 2010). 

 

Assim, pelo discurso da autora, a ação integral da educação, também em tempos 

contemporâneos, pode ocorrer de forma intencional e não intenciona. Os processos 

intencionalmente estruturados, inscrevem-se no âmbito da educação formal e não-formal, 

remetendo para o trabalho da reflexão de conhecimentos e atitudes que são definidos e 

estruturados no espaço e no tempo escolar ou em situação educativa não escolar, organizada 

fora do ambiente convencional da escola. Já os processos “não intencionais” na educação 

integral informal seria um processo contínuo, através do qual cada pessoa adquire e acumula 

conhecimentos, habilidades e percepções, a partir das experiências quotidianas e da sua 

exposição ao meio envolvente. Para a AD a educação não intencional representa uma ilusão, 

visto que educação tem sempre um objetivo e uma intencionalidade, guiados pela influência 

direta das ideologias da sociedade e seus ditames nos mais diferentes processos da formação 

humana.  

Para a AD a educação não intencional representa uma ilusão, visto que a educação tem 

sempre um objetivo e uma intencionalidade, guiados pela influência direta das ideologias da 

sociedade e seus ditames nos mais diferentes processos da formação humana. 

Em relação ao que seria uma Educação Integral para os compêndios do 

contemporâneo, Edgar Morin defende que o homem seja a constituição de suas duas 

dimensões essenciais: fruto da vida natural e do conjunto cultural. Essa dupla dimensão 
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encontra base no pensamento complexo35, ao qual daria a base de sustentação para uma ação 

educativa integral: 

 

Embora a complexidade emerja inicialmente no campo das ciências naturais, não é menos 

verdadeiro afirmar que, se existe um âmbito ao qual corresponde por antonomásia o 

qualificativo de complexo, esse é o mundo social e humano, que, certamente, é primordial 

para a experiência educativa. A razão é óbvia, pois uma das preocupações fundamentais de 

toda a educação que se preze é a preocupação pelo melhor modo de convivência política na 

polis (MORIN, 2003, p.51). 

 

Nesse pensamento, Morin (2003) explica que a atualidade do pensamento complexo é 

o campo da educação que inibe a formação humana simplificadoras, reducionistas e 

deterministas para permitir a possibilidade de aplicação práticas inovadoras de 

experimentações sociais distintas e multidimensionais. 

Logo, a promoção da Educação Integral para os pensadores contemporâneos  é 

transcender a inteligência intelectual, agregando outras inteligências humanas, tais como: 

Inteligências Emocionais, com a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios 

sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles; Inteligências 

Fisiológicas, ligada a um controle interno dos movimentos do corpo e a um controle externo 

dos objetos do corpo (destreza manual, boa coordenação, capacidade de manter o corpo em 

equilíbrio, bons reflexos, flexibilidade) e; Inteligência  Social, a capacidade de compreender, 

interagir e influenciar positivamente as pessoas, tendo como foco a qualidade e harmonia das 

relações interpessoais e é uma inteligência que se cria na relação com o mundo externo 

(GOLEMAN, 2007). 

O discurso das várias inteligências, também fizeram com que o conceito de Educação 

integral se baseasse na Teoria das Inteligências Múltiplas36 de Howard Gardner 

                                                           
35 A noção de Pensamento Complexo foi denominada pelo filósofo francês Edgar Morin, um dos pensadores 

mais influentes do mundo contemporâneo. Morin define a complexidade como “um tecido de constituintes 

heterogêneos inseparavelmente associados”, e também como “o tecido de acontecimentos, ações, interações, 
retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal”. Para o autor a complexidade 

apresenta-se com os traços inquietantes da confusão, da desordem, da ambiguidade, da incerteza. É a capacidade 

de interligar diferentes dimensões do real. Desta forma, perante a emergência de acontecimentos ou de objetos 

multidimensionais, interativos e com componentes aleatórios, a pessoa vê-se obrigada a desenvolver uma 

estratégia de pensamento que não seja redutora nem totalizante, mas reflexiva. É essa capacidade que Morin 

chamou essa de Pensamento Complexo. Este conceito opõe-se à divisão disciplinar e promove uma abordagem 

transdisciplinar e holística, mas sem abandonar a noção das partes constituintes do todo. A sistémica, a 

cibernética e as teorias da informação sustentam o pensamento complexo (MORIN, 2008).  

 
36 Denomina-se inteligências múltiplas à teoria desenvolvida a partir da década de 1980 por uma equipe de 

investigadores da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo Howard Gardner, buscando analisar e 

descrever melhor o conceito de inteligência. 
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(1983/2001). Gardner como sua teoria contrapôs o paradigma da inteligência única, propondo 

que a vida humana requer o desenvolvimento de vários tipos de inteligências. 

 

[...] existem evidências persuasivas para a existência de diversas competências intelectuais 

humanas relativamente autônomas abreviadas daqui em diante com 'inteligências humanas'. 

Estas são as 'estruturas da mente'. A exata natureza e extensão de cada 'estrutura' individual 

não é até o momento satisfatoriamente determinada, nem o número preciso de inteligências 

foi estabelecido. Parece-me, porém, estar cada vez mais difícil negar a convicção de que há 

pelo menos algumas inteligências, que estas são relativamente independentes umas das 

outras e que podem ser modeladas e combinadas numa multiplicidade de maneiras 

adaptativas por indivíduos e culturas (GARDNER, 2001, p. 7).  

 

Para Gardner (2001), inteligência é a capacidade de resolver problemas ou elaborar 

produtos valorizados em um ambiente cultural ou comunitário. Assim, ele propõe uma nova 

visão da inteligência, dividindo-a em sete diferentes competências que se interpenetram, pois 

sempre envolvemos mais de uma habilidade na solução de problemas. Segundo o autor, elas 

são: Inteligência Verbal ou Linguística, habilidade para lidar criativamente com as palavras; 

Inteligência Lógico-Matemática, capacidade para solucionar problemas envolvendo 

números e demais elementos matemáticos, habilidades para raciocínio dedutivo; Inteligência 

Cinestésica-Corporal, capacidade de usar o próprio corpo de maneiras diferentes e hábeis; 

Inteligência Espacial, noção de espaço e direção; Inteligência Musical, capacidade de 

organizar sons de maneira criativa; Inteligência Interpessoal, habilidade de compreender os 

outros; a maneira de como aceitar e conviver com o outro; Inteligência Intrapessoal: 

capacidade de relacionamento consigo mesmo, autoconhecimento, habilidade de administrar 

seus sentimentos e emoções a favor de seus projetos.  

Sobre essa teoria, Gardner (2001) vem ainda argumentar que todos os seres humanos 

nascem com o potencial das várias inteligências e que são o desenvolvimento desta que torna 

o homem completo. A partir das relações com o ambiente, aspectos culturais e do fenômeno 

educativo, algumas são mais desenvolvidas ao passo que deixamos de aprimorar outras. 

Porém, para o pensador as experiências vividas também contribuem para o desenvolvimento 

de determinadas inteligências. Assim, os estímulos e o ambiente social e da formação humana 

pela Educação Integral são importantes no desenvolvimento de determinadas inteligências. Se 

uma pessoa, por exemplo, nasce com uma determinada inteligência, porém as condições 

ambientais (escola, família, região onde mora) e educacionais (com diferentes ambientes de 

aprendizagem) não oferecem estímulos para o desenvolvimento das capacidades da mesma, 

dificilmente este indivíduo a terá acessível com facilidade. 
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Para os esses “novos pensadores”, os discursos e práticas educativas em torno da 

Educação Integral devem ser materializandos e vinculados às manifestações de três principais 

características:  a Criatividade, Novas Temporalidade e Espacialidades37. 

A lógica da Criatividade relacionada à Educação Integral, possibilita o 

desenvolvimento integral do sujeito. Nesse discurso, a educação integral, é apresentada como 

uma pratica que aplica métodos de ensino-aprendizagem que permitem aos educandos se 

enveredarem à busca do “novo”, mesmo que seja uma simples modificação do que já existe 

(velho). O estimulo para a descoberta da novidade e à curiosidade aos novos desafios, são os 

grandes aliados para o fenômeno educativo de caráter integral, como expõe Abreu (1997): 

 

Quebrar paradigmas é a palavra de ordem. Ser flexível é uma exigência. Olhar para as 

mesmas coisas e pensar algo diferente é a nova solução para muitos dos velhos problemas. 

O desaprender constante do velho para que os espaços sejam abertos para o novo é o 

segredo do sucesso para qualquer empreendimento, seja ele pessoal ou profissional 

(ABREU, 1997, p. 50). 

 

Essa visão acredita que a Educação Integral, como uma prática necessária à sociedade 

contemporânea, não se dará com o ensino livresco e intelectualista das escolas atual que se 

preocupam unicamente em transferir conteúdos de diferentes áreas, desvinculados da 

realidade do aluno. Dessa forma, oferecer a Educação Integral é instigar os aprendizes a 

buscar em seu repertório respostas para as experiências vivenciadas, relacionando 

aprendizagens antigas e atuais. É uma educação voltada para a experiência e a descoberta em 

que os resultados são atingidos pelos educandos, na construção do conhecimento, como se 

pode observar na colocação de Barbosa (2006): 

 

[...] é preciso que o aprendiz possa viver outras experiências, faça várias combinações e 

conexões entre elas, para que se constitua um sujeito capaz de aprender utilizando suas 

possibilidades imitativas e criativas, capaz de representá-las através de várias linguagens e 

capaz de compreender, também, através de várias linguagens, a experiência e a vivência do 

outro, para incorporá-las à sua quando se sentir fascinado por ela (BARBOSA, 2006, p.19).  

 

Em relação à espacialidade e temporalidade para o oferecimento da pratica educativa 

integral, os discursos do contemporâneo voltam-se à interpretação e analise da diferenciação 

entre o que seja espaço-tempo pedagógico e espaço-tempo escolar como elemento 

importantíssimo no oferecimento da atividade educacional.  

                                                           
37 Esses caracteres para a Educação Integral foram organizados a partir da leitura dos autores contemporâneos 

que discutem essa temática:  Gadotti (2009); Libâneo (2014); Cavalieri (1996, 2002, 2007); Coelho (2004a, 

2004b) e; Moll (2012).   
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Entretanto, para tal entendimento, é preciso o esclarecimento dos educadores em 

relação ao diferencial entre o princípio da integralidade da educação e a ampliação da jornada 

escolar ou “escola de tempo integral”, visto que nem sempre eles se configuram e se 

materializam com a mesma finalidade.  

Como já foi apresentado, o princípio da integralidade da educação para o 

contemporâneo, vai se preocupar com o fator “formação integral”. É o princípio que procura 

desenvolver no sujeito um conjunto de potencialidades e inteligências, considerando desde as 

dimensões cognitivas às sociais (CAVALIÈRE, 2002). Para esses educadores, é uma 

aprendizagem que extravasa os muros da escola, não sendo somente a ampliação do tempo em 

que o aluno fica na escola, ela transcende essa perspectiva e alcança inúmeras possibilidades 

de interação e oferece condições para o crescimento pedagógico, pessoal, cultural e social de 

professores e alunos, como explica Guará (2006): 

 

Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a educação deve 

responder a uma multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em que 

vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que construam relações na direção do 

aperfeiçoamento humano. [...] A educação, como constituinte do processo de humanização, 

que se expressa por meio de mediações, assume papel central na organização da 

convivência do humano em suas relações e interações, matéria-prima da constituição da 

vida pessoal e social. (GUARÁ, 2006, p.16) 

 

Já a Escola de Tempo Integral de acordo dom Jaqueline Moll (2010) diz respeito 

àquelas escolas e secretarias de educação que ampliaram a jornada escolar de seus estudantes, 

trazendo ou não novas disciplinas para o currículo escolar:  

 

Escola de tempo integral. Em sentido restrito refere-se à organização escolar na qual o 

tempo de permanência dos estudantes se amplia para além do turno escolar, também 

denominada, em alguns países, como jornada escolar completa. Em sentido amplo, abrange 

o debate da educação integral – consideradas as necessidades formativas nos campos 

cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros – no qual a categoria 

“tempo escolar” reveste-se de relevante significado tanto em relação a sua ampliação, 

quanto em relação à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar ((MOLL, 2010 

apud LECLERC, 2012, p. 95-96). 

 

Pelo discurso dos autores, percebe-se que a Educação Integral é uma concepção da 

educação que não deve ser confundida com o horário integral ou a jornada integral. A Escola 

de Tempo Integral é aquela que amplia a jornada escolar de seus estudantes com a 

implementação da extensão do tempo em turno e contraturno escolar – durante metade de um 

dia letivo, os estudantes estudam as disciplinas do currículo básico, como português e 
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matemática, e o outro período é utilizado para aulas ligadas às artes ou esporte, como salienta 

Teixeira (1959): 

 

Propomos uma escola que dê as crianças seu programa completo de leitura, aritmética e 

escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e 

educação física [...], saúde e alimento, visto não ser possível educá-la no grau de 

desnutrição e abandono em que vive. (1959, p. 79). 

 

É justamente com base nesse diferencial entre Educação Integral e Escola de Tempo 

Integral que o entendimento do que seja as Novas Temporalidades e Espacialidades, 

estando atrelado aos objetivos de e finalidades de cada um desses direcionadores 

educacionais. 

Para Assmann (2007) a prática educativa com visão integral exige um compromisso 

com a compreensão do tempo e o espaço pedagógico. Para o autor, na sociedade atual, o 

tempo pedagógico tem pouca relação com as horas que crianças, jovens e adultos passam na 

escola, em suas salas de aula ou em ambientes desta. Nas palavras de Assmann “O bom uso 

pedagógico do tempo consiste na transformação dos tempos cronológicos, mesmo com a 

ajuda da compactação desses tempos pela mídia eletrônica, em tempos vivos da experiência 

do conhecimento” (p. 234). 

 Logo, o tempo para a prática integral do contemporâneo, faz a distinção entre o tempo 

físico e o tempo social, para demostrar que a organização sistemática do tempo escolar (escola 

de turnos, horário de aulas, intervalo, unidades escolares) não cabe na visão integral, a 

valorização é pelo tempo de perfil pedagógico que permite à escola e seus educadores criar 

um clima favorável às condições de acesso e vivências aprendentes, proporcionando 

experiências de aprendizagem prazerosas e entrelaçando processos vitais e cognitivos.  

Em relação à espacialidade, os idealizadores da educação como um processo integral, 

concede o espaço como uma ação pedagógica e não como um elemento puramente físico. 

Assim, considera que a “espacialização” disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar e 

se observa tanto na separação das salas de aula (graus, sexos, características dos alunos) como 

na disposição regular das carteiras (com corredores), coisa que facilitam além disso a rotina 

das tarefas e a economia de tempo. Para esses pensadores, essa “espacialização” organiza 

minunciosamente os movimentos e os gestos e faz com que a escola seja um “continente do 

poder” (ESCOLANO, 1998).  



 
99 

 

Desta forma, na escola educação integral contemporânea é preciso reorganizar o 

espaço para sair do tradicional, tornando a escola num verdadeiro laboratório de convivência 

e de construção de conhecimentos. É isso que torna o espaço físico um espaço pedagógico.  

Nessa visão, o espaço, é onde se organizam o tempo de ensino e de aprendizagem, 

bem como o palco das relações sociais. Logo, para os contemporâneos, é possível afirmar que 

o espaço pedagógico é mais do que um simples prédio, um espaço puramente arquitetônico, 

ele passa a ser um lugar, na medida em que transcende a estrutura física, revelando diferentes 

perspectivas de formação humana e interesses político-econômicos da sociedade.  

Para esse novo entendimento de espaço escolar como um lugar pedagógico, a 

aproximação com a comunidade é fundamental. Os educadores contemporâneos acreditam 

que na formulação para a Educação Integral, ela sozinha não dará conta de cumprir a nova 

função social, porque essa perspectiva transcende a sistematização do conhecimento 

universal. E amplia-se para um diálogo com as outras esferas da sociedade, que poderão 

oferecer espaços de interação e de aprendizagem, saberes diferenciados que contribuirão aos 

seus educandos essa formação completa, inteira, integral (GADOTTI, 2004).  

Nessa nova perspectiva de novos espaços para educação integral do sujeito, surge o 

entendimento de que a cidade é um local para a aprendizagem. Baseada na Carta das Cidades 

Educadoras38, fruto da publicação na revista em novembro de 2004 do III Congresso 

Internacional em Genova/Itália, defende que as cidades têm um potencial educativo em estado 

inercial, que precisa ser ativado. 

Essa ideia de “Cidade Educadora”, advém assim com a tomada de consciência social 

de que educar, sendo uma tarefa específica da escola e da família, é, antes de mais, uma 

responsabilidade da sociedade no seu todo e na totalidade da sua ação no espaço e no tempo. 

Daí que se exija à cidade, enquanto nicho central da vida coletiva contemporânea, além de 

desenvolver atividades sociais e econômicas, também seja um espaço de aprendizagem 

comum em uma escola a céu aberto.  

Gadotti (2004) explica essa importância da cidade como um local para a aprendizagem 

significativa: 

                                                           
38 É um documento elaborado a partir do movimento das Cidades Educadoras, que teve início em 1990 com o I 

Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, na Espanha. Nela estão contidos os 

princípios orientadores para compreender a cidade, enquanto nicho central da vida coletiva contemporânea, que 

se humanize e se transcenda como meio integralmente humano e humanizante: o direito a uma cidade educadora; 

o compromisso da cidade e; ao serviço integral das pessoas (CREI, 2014).  
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A cidade dispõe de inúmeras possibilidades educadores. A vivência na cidade se constitui 

num espaço cultural de aprendizagem permanente por si só. Mas a cidade pode ser 

‘intencionalmente’ educadora. Uma cidade pode ser considerada como uma cidade que 

educa, quando, além de suas funções tradicionais – econômica, social, política e de 

prestação de serviços – ela exerce uma nova função cujo objetivo é a formação para e pela 

cidadania (GADOTTI, 2004, p. 02).  

 

Por essa visão, os defensores da educação com prática integral esperam que pela 

vivência na cidade, a aprendizagem seja significativa. Isso ocorre na medida em que o 

educando possa a identificar na cidade um orgânico de representação das relações humanas, 

que acompanha a vida inteira dos indivíduos nas mais variadas formas e funções da cidade: 

como espaços de violências e exclusões, mas também como centros de ações privilegiadas e 

de variadas oportunidades. Assim, a cidadania, a participação social e o fenômeno educativo 

caminham ao lado da democracia, solidariedade e tolerância. A escola, assim, é compreendida 

como uma “Escola Cidadã”, um território de construção de cidadania: 

 

Nesse contexto, o conceito de ‘Escola Cidadã’ ganha um novo componente: a comunidade 

educadora reconquista a escola no novo espaço cultural da cidade, integrando-a a esse 

espaço, considerando suas ruas e praças, suas árvores, seus pássaros, seus cinemas, suas 

bibliotecas, seus bens e serviços, seus bares e restaurantes, seus teatros e igrejas, suas 

empresas e lojas... enfim, toda a vida que pulsa na cidade. A escola deixa de ser um lugar 

abstrato para inserir-se definitivamente na vida da cidade e ganhar, com isso, nova vida. A 

escola se transforma num novo território de construção da cidadania (GADOTTI, 2004, p. 

03). 

 

Diante do exposto nesse capítulo, a Análise do Discurso evidencia que na sociedade 

neoliberal desafiam a forma de se fazer educação na escola regular e consequentemente 

causam perplexidade, insegurança e inquietação aos sistemas de ensino, às escolas e 

professores. A sociedade atual, com o advento da tecnologia e a dinâmica da produção do 

conhecimento, traz questionamentos sobe as formas de legitimações na formação da 

identidade do sujeito, na medida em que vêm exigindo corpos compatíveis com o modo de ser 

e de estar no mundo contemporâneo e requerendo outras habilidades e competências para 

tornar cada indivíduo mais produtivo e eficaz. Para a AD, é nesse sentido que a escola é 

interpelada ideologicamente pelas exigências e transformações da sociedade.  

É com base nessas características e nuances da sociedade contemporânea que houve a 

instituição do Programa “Mais Educação”. Sob um amplo arsenal propagandas, esta proposta 

lança discursos na perspectiva de garantir a desejada “melhoria da qualidade da educação”. 

Mas afinal, que evidencias podem ser constatadas dos discursos desse Programa, em seus 

instrumentos constituidores, propostas e objetivos e rotina? 
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5 O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

 

5.1 Formação e Análise do Corpus  

 

Como já foi enunciado, a proposta dessa pesquisa procura entender os discursos da 

Educação Integral que estão materializados na proposta pedagógica do Programa “Mais 

Educação”. Como já se sabe, este Programa constitui uma estratégia do Ministério da 

Educação em parceria com Estados e Municípios para induzir a concepção de educação 

integral na agenda de políticas educacionais do governo brasileiro, tendo como principal 

mecanismo de atuação a ampliação da jornada escola.  

Em todos os documentos constituidores e propagandas governamental o “Mais 

Educação” é lançado com discursos na pretensa garantia de melhorar a qualidade educacional 

da rede pública por meio dos objetivos de sua proposta: desenvolvimento de ações 

socioeducativas no contraturno escolar, em diferentes espaços e tempos, debruçado num 

projeto coletivo de aprendizagem pela articulação dos conteúdos escolares com o saber dos 

alunos e comunidades. 

Sob a proposta desse Programa, o corpus da pesquisa procura refletir aos seguintes 

questionamentos: que evidências podem ser constatadas nos discursos do “Mais Educação” 

que demostre a concepção de Educação Integral? Caberia uma concepção de Educação 

Integral na estrutura curricular e práticas do ensino público brasileiro do contemporâneo? Que 

indícios revelam as condições de produção do corpo constituidor do Programa que demostre 

um direcionador para o fenômeno da integralidade da educação? Os posicionamentos político-

filosóficas de Educação Integral estão revelando quais formações ideológicas? Quais 

formações discursivas estão sobressaindo nos discursos dos sujeitos?  

A pesquisa procura responder esses questionamentos através dos princípios teóricos e 

metodológicos da Análise do Discurso (AD), pretendendo detectar o conjunto de elementos 

estruturados para verificar o modo de organização do discurso sobre a Educação Integral no 

“Mais Educação”.   

Enquanto analista do discurso, no campo da metodologia de Pêcheux, não 

pretendemos compreender o “Mais Educação” por uma mensagem de superfície linguística, 

cujo cerne é o corpus bruto (definidos anteriormente a seus objetos) e textos, como um 

conjunto de palavras e frases transmitindo uma informação. Isso nos levaria a uma análise 
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conteudística, onde o que temos a dizer serve apenas para comprovar uma conclusão pré-

estabelecida (LAGAZZI, 1988). Ao contrário, intencionamos perscrutar os processos 

discursivos que estão imbricados sujeito e condições de produção, concebidos enquanto lugar 

material da língua, em que se realizam os efeitos de sentidos pela manifestação ideológica e 

existência sócio-histórica dos objetos e processos da linguagem (PÊCHEUX, 1988). 

Isso resultou no direcionamento do corpus da pesquisa, visto que, como analista 

discursivo, nos enveredamos com a historicidade dos discursos proferidos em torno da 

Educação Integral no “Mais Educação” pelo trabalho da ideologia. Em outras palavras, os 

discursos contidos nos documentos do Programa (legais e pedagógicos), assim como dos 

sujeitos que estão diretamente envolvidos com sua rotina, advêm à tona não apenas como uma 

situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto local de simples 

troca de termos, mas resulta de um processo de deslizamento de sentidos produzidos pela 

força ideológica das condições de produção onde este discurso foi produzido.  

A esse deslizamento de sentido, Pêcheux (1993) chama de “efeito metafórico”, isso é, 

o fenômeno responsável pela constituição dos sentidos em que a cada novo enunciado e 

discurso proferido, haja um deslizamento de um termo a outro, de um contexto sócio-

histórico, produzido por um efeito ideológico. Assim, nenhum discurso é neutro, ele aparecerá 

sempre fruto da ideologia de quem o produziu.  

A partir do objeto discursivo, o corpus da pesquisa se deixou embrenhar pela análise 

dos possíveis deslizamentos metafóricos dos discursos da Educação Integral, materializados 

nas palavra, expressões e posições que os sujeitos do “Mais Educação” ocupam em relação às 

formações ideológicas e discursivas (PÊCHEUX, 1988). Somente assim, foi possível 

identificar quais direcionamentos de FI e FD estão sustentando os discursos sobre o 

Programa, entendendo que as posições política e ideológicas deste, com seus objetivos, visão 

de educação e formação humana, estão determinados por fins das formações sociais dentro da 

conjuntura sócio-histórica que transcende a noção de tempo e espaço.  

Para dar conta do corpus dessa pesquisa, foi utilizado como princípio da Análise do 

Discurso, os seguintes instrumentos metodológicos39: o Paradigma Indiciário (GINZBURG, 

1989) e Recorte Discursivo (ORLANDI, 1984).  

                                                           
39 A AD como uma disciplina analítica, reflexiva e interpretativa que tem como objetivo central a busca pela 

compreensão discurso na construção social e relação com os sentidos da linguagem, não utiliza método 

cartesianos de procura das verdades inquestionáveis, ao contrário sua metodologia utiliza instrumentos que 

sirvam para a busca dos não-ditos nos enunciados, revelando os sentidos que, por sua vez servirá de base para 

outras interpretações.  
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O Paradigma Indiciário é uma ferramenta de investigação de determinada situação, 

movimento ou fato social pela desconstrução ou desnaturalização do discurso. Por esta 

metodologia, o enunciado (o texto, o documento, o discurso) deixa de ser um substrato 

fechado e passa a ser um corpo fissurado que deixa vestígios.  Logo, perscrutar os indícios do 

discurso é missão do analista do discurso: 

 

Ler os indícios no/do corpo de um discurso exige averiguar o detalhe, o sinal, a minúcia 

que apenas o olhar refinado para o indício, a pista e o sinal pode perceber. Nesses termos 

todos nós, que trabalhamos com a metodologia da teoria discursiva francesa, 

encontramo-nos debruçados diante do texto como caçadores de pegadas do sujeito, de 

secreções de sentidos e de vestígios da estrutura e do acontecimento, tocando os suores 

do enunciado pelo que escorrega às margens. Não nos interessa a mensagem como bloco 

fechado, mas as fissuras que ela conserva, o minúsculo de um pêlo esquecido em um passo 

de equívoco, em uma troca de palavra e de som, em um caco de desarranjo que reclama 

acuidade de escuta (SOUSA, GARCIA e FARIA 2014, p. 96, grifo nosso).  

 

Assim, por meio do paradigma indiciário, os detalhes tidos como pequenos, 

secundário, marginais e desprezíveis, passam a ser para a AD os pontos discursivos centrais 

para as análises dos processos discursivos. Como adverte Ginzburg (1989 p.144): “É 

necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis”, inaugurando assim, uma 

interpretação que atice olhos para perceber a grandiosidade de detalhes, o minúsculo em 

movimento, a erva daninha pouco reparada na imensidão de corpos discursivos (SOUSA, 

GARCIA e FARIA, 2014).  

De posse dessa metodologia, o corpus dessa pesquisa considerou a realidade da 

linguagem contida nos discursos do “Mais Educação” como um corpo opaco onde existem 

zonas privilegiadas (sinais, indícios) que permitem decifrá-la (GINZBURG, 1989). Portanto, 

nosso interesse foi sair em busca do rastro, dos ruídos e silêncios que constituam pista e 

indícios da concepção de Educação Integral nos meandros do Programa, identificando as 

marcas por onde escorrem os efeitos de sentido, as vinculações, as formações ideológicas, os 

conflitos entre as formações discursivas e as negociações entre os discursos legais e discursos 

dos sujeitos-rotinários.  

Utilizando o paradigma indiciário, dentro dos princípios da Análise do Discurso, no 

corpus dessa pesquisa foram analisados vários documentos, sendo de caráter legal e 

pedagógico. Dentre os legais, que constituíram a base de criação do “Mais Educação” e deram 

condições para a busca dos vestígios sobe a Educação Integral, investigamos: Constituição 

Federal (art. 205 a 214), Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE/2007), Plano de Metas e Compromisso Todos 
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pela Educação de 2007, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB/2007), Portaria Interministerial n.º 

17/2007, Decreto Federal n° 7.083/2010  e Plano Nacional Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024, Lei 13.005/2014). 

Os documentos pedagógicos são os instrumentos que contém a proposta do “Mais 

Educação”, neles então destrinchados os princípios políticos, filosóficos e visão de educação, 

assim como os objetivos, metas e diretrizes do Programa. Desta forma, estes documentos 

formaram as principais fontes do corpus dessa pesquisa que, usando o paradigma indiciário, 

tiveram suas marcas discursivas identificas e interpretadas. Os principais documentos 

pedagógicos analisados foram: Educação Integral. Texto Referência para o Debate Nacional 

(2009), Programa Mais Educação: gestão intersetorial no território (2009), Rede de Saberes 

Mais Educação (2009) e Programa mais Educação: passo a passo (2009). 

Para analisar os vestígios e sinais deixados pelos sujeitos após falar a AD utiliza a 

noção de Recorte Discursivo, sendo este “uma unidade discursiva de fragmentos 

correlacionados de linguagem e situação e que não pode ser mensurado na linearidade” 

(ORLANDI, 1984, p.14). O gesto analítico de recortar visa ao funcionamento discursivo, 

buscando compreender o estabelecimento de relações significativas entre elementos 

significantes de um discurso. Entretanto, para a AD, esses elementos significantes não são 

considerados como signo, mas como cadeia significante, o que permite ao analista buscá-los 

sempre em uma relação de movimento, de estabelecimento de relações.  

Ao utilizar o recorte discursivo da cadeia de significantes, a AD considera a 

incompletude e a opacidade constitutivas da linguagem, não se tendo a ilusão de analisar o 

texto por completo. Assim, os recortes discursivos do corpus desta pesquisa, considerando o 

movimento dos discursos, se enveredou na busca pelas marcas discursivas de rolamentos, 

rachaduras e trincadas que aparecem com ênfase em relação à Educação Integral no “Mais 

Educação”.   

Nessa pesquisa, marcas discursivas foram o produto da atividade discursiva, aquelas 

que se constituíram como objeto analítico. Representou a construção sobre a qual o analista se 

debruçou para buscar, na superfície dos discursos, os vestígios e indícios que guiaram a 

investigação sobre a concepção de Educação Integral. Ou seja, as marcas discursivas 

representaram os implícitos dentro dos enunciados que foram investigados. 
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Por esse motivo, buscar as marcas discursivas nesse trabalho foi mergulhar na tessitura 

dos dizíveis e não-dizível, entendendo que os sentidos da Educação Integral ali presentes, 

pudessem ser lidos, mesmo não estando ali, sendo de suma importância a consideração tanto 

do que o texto pudesse dizer quanto do que ele não disse, ou seja, o que estava implícito, que 

não era dito, mas que significava. 

Lembramos que, quando se trata do não-dito sobre a concepção de Educação Integral 

nos discursos do “Mais Educação” - do implícito, colocando em questão o que não é 

verbalizado, mas que está ali, configurado no espaço do branco do discurso do Programa, 

guardando segredos nas entrelinhas e gerando um silêncio – não quer dizer que tenha ocorrido 

um estrato negativo. Ao contrário, para Orlandi (1995) o silêncio não é apenas a falta de 

palavras, não é a sombra do verbal, mas uma forma diferente de significar (diferente do 

verbal), mas não é o vazio: “o silêncio significa e produz as marcas discursivas que aguça a 

busca e a interpretação dos sentidos pelo analista” (idem, p. 16). 

Para a construção das análises dos recortes discursivos, procurando a identificação e 

interpretação das marcas discursivas, utilizamos alguns eixos temáticos. Esses eixos 

representam a frequência dinâmica da identificação das marcas discursivas dentro dos 

recortes.  

Na análise dessa pesquisa, os recordes discursivos dos eixos temáticos foram retirados 

da Portaria Interministerial n. º 17/2007. A escolha por estes documentos se deu pela tamanha 

importância que o mesmo representa no processo de criação do “Mais Educação” constituindo 

os princípios direcionadores do Programa. Diante deste, foram identificadas as principais 

marcas discursivas para o recorte, sendo eles: (1) formação integral; (2) tempo escolar; (3) 

atividades socioeducativas; (4) espaço educativo.  

Após a delimitação dos eixos temáticos foram estabelecidos os recortes discursivos 

das entrevistas. Ou seja, dos recortes, passou a ser analisada a materialidade linguística que 

deu forma aos inícios e marcas discursivas sobre a concepção de Educação Integral no “Mais 

Educação”. Nesses recortes também foram analisadas as posições dos sujeitos e as condições 

de produção de seus discursos, evidenciando as formações ideológicas e discursivas no 

confronto com os sentidos da integralidade humana dentro das políticas educacionais do 

Brasil. 
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5.2 O Lócus da Pesquisa 

 

Tendo como ponto de partida para a definição da temática dessa pesquisa, a análise 

sobre os discursos da Educação Integral no Programa “Mais Educação”, deparamo-nos com a 

necessidade de conhecer o discurso dos sujeito-rotinário, aqueles que estão diretamente 

envolvidos com as atividades do Programa – professor comunitário (educador social), monitor 

(agente educativo) e pais de alunos (família/comunidade).  Para o cumprimento dessa 

demanda, tivemos que adentrar nas unidades escolares afim de estabelecer um diálogo entre 

os sujeitos.  

Desta forma, a pesquisa possui um lócus (do latim: lugar, posição, local), para a 

constituição do corpus empírico do qual, resolvemos pela demarcação de quatro unidades 

escolares da primeira etapa do ensino fundamental do município de Poções, Bahia. Para o 

cumprimento ético, nessa pesquisa as escolas são identificadas pelas letras ‘A’, ‘B’ ‘C’ e ‘D’, 

cada uma com sua especificidade no atendimento ao “Mais Educação”. As escolas foram 

pesquisadas levando em consideração dois fatores, localização e eixo temático, assim 

tivemos: Escola ‘A’ (periferia/ eixo temático: formação integral); Escola ‘B’ (periferia/ eixo 

temático: tempo escolar); Escola ‘C’ (campo/ eixo temático: ações socioeducativas) e; Escola 

‘D’ (centro/ eixo temático: espaço educativo). 

 A escolha dessa metodologia se deu em função de alguns fatores. Primeiro, a 

constatação de que o trabalho pedagógico, os conteúdos de ensino e as expectativas dos 

docentes, o rendimento escolar do educando, as necessidades educacionais das famílias, a 

visão da comunidade em relação à ampliação do tempo escolar diferem de um 

estabelecimento a outro em função de sua localização geográfica, seja dentro do mesmo 

perímetro urbano com as escolas do centro e periferia, como entre as escolas da sede e do 

campo.  Segundo, deve-se ao fato da proposta do “Mais Educação” prever o oferecimento 

diferenciado das atividades socioeducativas para as escolas da sede e do campo, tendo ainda a 

possibilidade de escolhas de acordo com a realidade do contexto social de onde a escola está 

inserida. Essa constatação faz com que a realidade do Programa apresente grandes diferenças 

em relação ao seu contexto social, diferenciando assim, os discursos de seus sujeitos.  

Assim, qual o significado de educação integral, escola de tempo integral, Programa 

“Mais Educação”, atividades socioeducativas e espaços de aprendizagem alternativos para os 

sujeitos-rotinários do centro, da periferia, da sede e do campo?  É justamente nesse lócus que 

esta pesquisa enveredou-se para a construção do seu corpus analítico.   
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5.2.1 O município de Poções/BA no lócus da pesquisa 

 

Por representar um local de residência para o analista, foi escolhido o município de 

Poções, BA como lócus para esta pesquisa. 

Ora, seria possível que alguém faça pesquisa saindo ileso do jogo das influências do 

seu contexto de inserção? Como analista do discurso, acreditamos a resposta seja “não”. Isso 

porque, o investigador, ao escolher o objeto de sua investigação, já traz consigo a influência 

das condições de produção e processos discursivos ao qual pertence, sendo ideologicamente 

conduzido pelos ideários de suas formações discursivas, das determinações de processo 

intelectual e até mesmo de suas idiossincrasias. 

Logo, a escolha do município de Poções para a realização empírica da pesquisa não 

aparece ao acaso, mas surge da interferência do jogo relacional nascido das interações 

pesquisador-pesquisa a partir do lugar ocupado pelo sujeito-pesquisador diante do seu objeto 

de investigação e alguns de seus desdobramentos na produção de conhecimento.  

Diante desta constatação, cabe aqui explicar ao leitor que o pesquisador se debruçou 

por esta temática, justamente porque esteve diretamente envolvido com a discussão da 

Educação Integral e Programa “Mais Educação” por 4 anos (2013-2016) quando ocupou a 

Coordenação de Programas Especiais e Educação Integral do município de Poções, bem como 

se associou ao Comitê Territorial Baiano de Educação Integral Integrada. Este último é uma 

articulação intersetorial da sociedade civil que possui diversos representantes de diversas 

organizações tendo por fim concorrer para a promoção e consolidação da educação integral no 

estado da Bahia.  

À frente da citada coordenação municipal, o pesquisador participou das nuances do 

objeto dessa pesquisa. Nos anos de seu serviço foi possível observar o processo de evolução e 

involução do “Mais Educação” em Poções, participar do seu cotidiano na realização das 

atividades, nos planejamentos de suas ações, nos eventos da produção do processo de 

aprendizagem, das etapas de ampliação e redução das unidades participantes, dos momentos 

de debate e discussões entres educadores, gestores, alunos, familiares e comunidade.    

Entretanto, apesar dessa interação pesquisador-objeto pesquisado, os objetivos dessa 

pesquisa foram garantidos na medida em que, no momento das análises, o pesquisador voltou 

o olhar para os vestígios e indícios dos sujeitos discursivos, deixando em plano secundários 

suas emoções enquanto sujeito partícipe da efetivação do Programa.   
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Depois da explicação do porquê pela escolha do município, cabe agora tecer algumas 

informações sobre o município de Poções para que o leitor possa conhecer um pouco mais 

sobre o lócus, onde desenvolveu-se das averiguações dos discursos dos sujeitos-rotinários e 

interpretações destas. Assim, conheceremos aqui um pouco de Poções/BA. 

Segundo dados do IBGE (2014c), o município de Poções está localizado na 

Mesorregião Centro Sul Baiano, na Zona Fisiográfica de Vitória da Conquista, na latitude 14° 

31`47” Sul e longitude 40° 21`55” Oeste.  Limita-se com Boa Nova, Nova Canaã, Iguaí, Bom 

Jesus da Serra e Planalto. Possui uma área total de 826.535 km², ocupada por 44.701 

habitantes, densidade demográfica de 54,08 hab/km² sendo que a maioria, 34.659 reside na 

zona urbana e 10.042 habitantes na zona rural. 

A cidade possui sua atividade socioeconômica basicamente dependente da agricultura, 

que tem como principais produções: café, feijão, tomate, maracujá, mandioca, banana, milho 

e aipim. Na pecuária, destaca-se o rebanho bovino. No setor de bens minerais, é produtor de 

ferro. Possui uma cooperativa de produtores de leite próximo ao povoado de Morrinhos, onde 

o mesmo é pasteurizado e embalado; e conta também com pequenas indústrias de 

beneficiamento de vegetais, a exemplo de palmito, doce de banana e biscoitos, além de 01 de 

esmalte (POÇÕES, 2015a). 

  O comércio local está em expansão com lojas diversas (roupas, sapatos, perfumarias, 

bijuterias, relojoarias, utensílios domésticos e móveis), incluindo óticas, farmácias, 

supermercados, salões, casas lotéricas, financeiras e três agências bancárias (Banco do Brasil, 

Bradesco e Caixa Econômica Federal). Vale ressaltar que o setor de serviço público e privado 

vem contribuindo efetivamente com o crescimento da economia local (POÇÕES, 2015b) 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea/2014d), o município 

tem apresentado um considerável crescimento de sua renda per capita entre 1991 e 2010, 

chegando a ultrapassar 130% nas últimas duas décadas, passando de R$ 130,27 no ano de 

1991, para R$ 204,45 para 2001 e para R$ 300,74, em 2010. Isso equivale uma taxa média 

anual de crescimento de 4,50%. Entretanto, comparada à renda per capita nacional, vê-se que 

a renda dos poçõenses ainda é muito baixa, na medida em que a média do brasileiro em 2015 

chegou a R$ 1.113, variando entre os R$ 2.252 do Distrito Federal - o maior valor em todo o 

país - e os R$ 509 do Maranhão, o de menor peso.  
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do município apresenta 

uma crescente, de 0,281 para 0,604, entre 1991 e 2010 (IBGE/2014c), sendo um reflexo da 

longevidade da população.  

Em relação aos aspectos socioculturais, o município destaca-se em várias 

manifestações populares. O ponto de maior participação popular é a festa dedicada ao Titular 

Divino Espírito Santo, que tem pontos altos como celebrações religiosas, procissão, chegada 

das bandeiras, busca do mastro, shows musicais na praça central. Outros aspectos também 

característicos da cultura de Poções são: a jornada espírita, terno de reis, concursos de 

quadrilhas, os carurus, festa Maçônicas, manifestações afrodescendentes, encontro nacional 

de hip hop, a marcha para Jesus que acontece no aniversário da cidade, encontro de 

capoeiristas, dia da Bíblia e também a janela indiscreta que se trata de um evento de cinema 

produzido por alunos universitários (POÇÕES, 2015c). 

No aspecto educacional, o município possui instituições educacionais elementares. 

São 03 escolas estaduais que atende o Ensino Médio, 31 escolas municipais e 4 creches, que 

atendem desde a Educação Infantil, até as séries finais do Ensino Fundamental, possuindo 

também 05 escolas privadas.  No que se refere ao Ensino Superior, foi contemplada com 

apenas 02 faculdades particulares e 02 extensões, 01 pública, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB e 01 privada, Universidade Norte do Paraná estando apenas esta 

última em exercício (POÇÕES, 2015c).  

Com base nas informações sobre o município de Poções, podemos inferir que os seus 

indicadores socioeconômicos sinalizam para a realidade da maioria dos pequenos municípios 

brasileiros, sobretudo da região nordeste: vocação econômica inexplorada, baixo orçamento, 

condições de renda deficitária, reduzido investimento em educação, má administração 

pública, corrupção, entre outros (BRASIL, 2010c). 

Em relação à vocação econômica, o município de Poções não tem focado em 

atividades que vise potencializar as características da região, valorizando a sua diversidade e 

aproveitando as suas vantagens, comparativamente às vantagens de outras regiões. 

Por estar em uma área de transição, entre a Caatinga e a Zona da Mata (Brasil, 2014c), 

são várias as vocações econômicas deste município que poderiam ser potencializadas, 

destacando-se: pecuária com animais de pequeno porte, com ênfase para caprinos e ovinos 

com incentivo ao pequenos agricultores na região da caatinga; mineração com parceria 

público privado na região da mata; turismo sustentável no povoado de Morrinhos devido de 
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barragem; cultural com maior desenvolvimento dos festejos juninos, natalinos e “Festa do 

Divino”; incentivo à fruticultura irrigada com recursos hídricos da cidade.  

Devido à baixa expectava de desenvolvimento econômico, a prefeitura do município 

segue a mesma lógico dos pequenos municípios. Dados pelo Tesouro Nacional mostram que, 

de um total de 4.581 municípios com dados disponíveis, 2.546 (56%) geraram menos de 10% 

de suas receitas em 2014 (BRASIL, 2015). Essa é a lógica de Poções que vive com baixa 

capacidade de gerar receitas e mantem sua dinâmica estrutural quase pelos exclusivos 

repasses do Estado e do governo federal. A consequência disso é um município empobrecido, 

com grande parcela da população vivendo das poucas contratações que o setor público pode 

realizar.  

Como foi mostrado, o município ainda apresenta dificuldades quanto ao oferecimento 

educacional. Não há nenhuma instituição de curso superior pública e nem a sinalizado de uma 

proposta imediata para a instalação desta, assim como também não há no município curso 

para atendimento público à educação profissionalizante. Esses sinalizadores levam à 

compreensão de que no município os concluintes do ensino médio ficam sem perceptivas 

quanto aos estudos futuros ou inclusão no processo produtivo. 

Entretanto, em relação ao ensino fundamental, que constitui o lócus dessa pesquisa, a 

investigação constatou que na grande maioria das unidades escolares houve melhoramento da 

infraestrutura e pessoal de apoio para a realização das atividades do “Mais Educação”, entre 

os anos de 2013 e 2016. Essa melhora ocorreu porque as atividades do Mais Educação” 

acabam “forçando” a reorganização ou construção de novos espaços escolares que atenda a 

demanda do quantitativo de alunos a mais no contraturno da escola. 

Assim, para as atividades do “mais Educação”, encontramos: a escola ‘A’ recebeu a 

construção de duas salas, mais um pátio coberto; na escola ‘B’ houve a construção de uma 

sala, um refeitório e ainda o aluguel de um espaço da comunidade para as atividades; a escola 

‘C’ recebeu uma extensão com duas salas, uma cozinha, um refeitório e um pátio coberto e; 

na escola ‘D’ houve a criação de um refeitório e uma sala para as oficinas de teatro e dança. 

É diante dessas observações e realidades que o “Mais Educação” foi analisado nessa 

pesquisa, sempre na perspectiva da busca pelas pistas dos discursos que os seus sujeitos 

deixam nas pegadas da materialização da linguagem.  
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5.2.2 Programa Mais Educação em Poções/BA 

 
  

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (2015c), no município de Poções o 

“Mais Educação” teve início no ano de 2011, em seis unidades escolares.  Em 2012 houve 

uma ampliação do Programa passando para a oferta em 12 unidades. Já em 2013, a ampliação 

salta para 27 escolas participantes. Finalmente em 2014, com a entrada de mais três escolas o 

“Mais Educação” consegue alcançar a totalidade das escolas do Ensino Fundamental I e 

Ensino Fundamental II, perfazendo um total de 29 escolas, 5.342 alunos (aproximadamente 

33% do total de alunos da rede daquele ano). Isso pode ser observado na tabela 01.  

 

Tabela 01: Quantitativo de alunos participantes do Mais Educação, por escolas – 2014 – 2015 
(Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Poções - POÇÕES, 2015c) 

ESCOLAS 
ATIVAS 

 

ESCOLAS 

 

ALUNOS 
PARTICIPANTES 

2014 + 2015 
2014 2015 

X X ESC MUL ABILIO FERREIRA CAMPOS 270 

X  ESC MUL ALEXANDRE PORFÍRIO 210 

X X ESC MUL ALVINO FERREIRA PAIVA 101 

X X ESC MUL ANISIO TEIXEIRA 92 

X X ESC MUL ARNULFO RAMOS SILVA 150 

X X ESC MUL BEM ME QUER 191 

X X ESC MUL BENVINDO JOSE DA SILVA 226 

X X ESC MUL BOA SORTE 104 

X X ESC MUL CONEGO PITHON 150 

X X ESC MUL DEUSDNEA MACEDO 125 

X X ESC MUL DOM CLIMERIO 200 

X X ESC MUL DR ANTONIO CARLOS MAGALHAES 200 

X X ESC MUL EURYCLES MACEDO 182 

X X ESC MUL JOAO CHAVES 107 

X X ESC MUL JOSE DE ANCHIETA 148 

X X ESC MUL LUIS HERALDO DUARTE CURVELO 300 

X X ESC MUL MONTEIRO LOBATO 200 

X X ESC MUL NADIR CHAGAS BENEDICTIS 170 

X  ESC MUL OTAVIO JOSE CURVELO 230 

X X ESC MUL PEDRO ALVES CUNHA 300 

X X ESC MUL PROF ALZIRA NASCIMENTO 116 

X X ESC MUL PROF MARIA ROSA DIAS ROCHA 221 

X X ESC MUL TIRADENTES 130 

X X ESC MUL WOLNEA MACEDO 280 

X X INSTITUTO DE EDUCACAO MANOEL PADRE 210 

X X INSTITUTO EDUCACIONAL PROFESSORA BOHEMIA MARINHO 200 

X X POLO EDUCACIONAL EVANDO MASCARENHAS 200 

X X POLO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 166 

X X POLO EDUCACIONAL PAULO MAGALHAES 163 

 TOTAL – 2014 5.342 

TOTAL - 2015 4.902 
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Além destes, em 2014 o Programa contou com o quantitativo de 120 monitores nas 

diversas atividades socioeducativas, sendo as principais: orientações de estudo, letramento, 

matemática, teatro, dança, esportes, atletismo, karatê, canteiro sustentável. Cada escola ainda 

conta com um professor que coordena as atividades do programa, o professor comunitário. 

Segundo a proposta estrutural do Programa, para confirmar a adesão as escolas pré-

selecionadas deverão preencher o Plano de Atendimento, declarando as atividades que irão 

implementar, número de estudantes participantes e demais informações solicitadas. Esses 

Planos deverão ser definidos em parceria com as secretarias municipais ou estaduais de 

educação, que juntos, viabilizarão meios para o desenvolvimento das atividades, tais como 

definições tempos e espaços, contratação de pessoal de apoio, transporte e alimentação 

(BRASIL, 2014a).  

Em 2015 o município continuou com o mesmo Plano de Atividades de 2014, 

entretanto houve uma redução do repasse dos recursos e a inatividade de duas escolas, 

diminuindo o total de alunos participantes para 4.902, como se observa na tabela 01.  

Nesse mesmo ano, o município recebeu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) um quantitativo de R$ 602.729,89 (seiscentos e dois mil, setecentos e vinte 

nove reais e oitenta e nove centavos) distribuído entre os meses de maio a novembro. Esse 

quantitativo correspondeu o repasse de 21 escolas, sendo que 7 escolas não receberam os 

devidos recursos em 2015, sendo elas: Escola Municipal Alexandre Porfírio, Escola 

Municipal Antônio Carlos Magalhães, Escola Municipal Benvindo José da Silva, Escola 

Municipal Deusdneia Macedo, Escola Municipal Eurycles Macedo, escola Municipal João 

Chaves, Escola Municipal Otavio José Curvelo e Escola Municipal Wolnéa Macedo 

(POÇÕES, 2015c). 

Das escolas que não receberam recursos em 2015, somente as escolas Alexandre 

Porfírio e Otavio José Curvelo tiveram suas atividades suspensas por falta de recursos, as 

demais permaneceram ativas com os recursos restantes de 2014 (POÇÕES, 2015c). 

Do montante enviado pelo FNDE, 80% foi destinado às despesas de custeio para 

aquisição de bens e materiais de consumo e para a contratação de serviço dos monitores que 

realizam as oficinas nas escolas. Os 20% restantes foi destinado para cobrir despesas com a 

aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas manter o programa, como 
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por exemplo, aquisição de bebedouro, fogão, armário, ventilador, equipamento de 

informática, projetor de slides, geladeira, entre outros.  

Ainda foram destinados R$ 344.448,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e oito reais) pelo Programa de Alimentação Escolar (PNAE) para 

custear as despesas com a alimentação dos alunos durante a realização do programa em cada 

escola. Ressalta-se que durante as atividades do programa aluno participante recebe três 

refeições: o lanche durante o seu período escolar, o almoço e o lanche na hora da realização 

das oficinas.  

Em relação ao desenvolvimento das atividades do Programa Mais Educação, em 2015 

tivemos as seguintes oficinas (BRASIL, 2015c): 

1. Orientações de Estudo e Leitura: em todas as escolas  

2. Esporte na Escola: em todas as escolas 

3. Karatê: nas escolas – Antônio Carlos Magalhães, Bem Me Quer, Benvindo José 

da Silva, Deusdnéa Macedo, Monteiro Lobato, Luis Heraldo Duarte Curvelo, e 

Professora Bohêmia Marinho. 

4. Capoeira: nas escolas – Arnuldo Ramos, Cônego Pithon, Dom Climério, Evando 

Mascarenhas, Jose de Anchieta, Nadir Chagas Benedictis, Pedro Alves Cunha e 

Wolnéa Macedo 

5. Teatro/ Direitos Humanos: Abílio Ferreira Campos, Alvino Ferreira Paiva, 

Anísio Teixeira, Bem Me Quer, Benvindo José da Silva, Boa Sorte, Dom 

Climério, Eurycles Macedo, João Chaves, Nadir Chagas Benedictis, Pedro Alves 

Cunha, Wolnéa Macedo, Manoel Padre e Professora Bohemia Marinho 

6. Dança: nas escolas - Deusdnéia Macedo e Eurycles Macedo  

7. Arte Circense – na escola Luis Heraldo Duarte Curvelo 

8. Raciocino Lógico/ Xadrez - nas escolas Don Climério e Eurycles Macedo  

Diante exposição do corpus e lócus da pesquisa, as próximas sessões serão destinadas 

às análises dos documentos constituintes do Programa (institucionais e pedagógicos), com o 

sabido objetivo de evidenciar o entendimento do que seja Educação Integral no “Mais 

Educação”. No subsequente trabalho discutiremos o porquê de um programa de “mais 

educação”, a trajetória da constituição do Programa como política de indução à Educação 

Integral, a análise das marcas discursivas da Portaria n. º 17 e os recortes discursivos da 

entrevista com os sujeitos-rotinário (professor comunitário, monitor e pais ou responsáveis).  
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5.3  Por que um Programa de “Mais Educação”? 

 

O Programa Mais Educação precisa de muito espaço e muito tempo, mas é um muito que 

não se restringe a metros quadrados e a mais horas de relógio, não. É muito mais que isso. 

E, ao mesmo tempo, muito menos. Explico: Quando ele chega a nossa escola ele impacta, 

afeta o status quo. É que o Programa Mais Educação é exigente, guloso. Não quer só MAIS 

educação, quer também MAIS espaços, MAIS tempos, MAIS gente, MAIS oportunidades 

(BRASIL, 2010h, grifo do autor). 

 

Diante da constatação da “gulodice” do Programa “Mais Educação” por ‘mais’ tempo, 

‘mais’ espaços e ‘mais’ gente na efervescência do discurso pelo oferecimento de ‘mais’ 

oportunidades aos educandos participantes de suas ações, fica um questionamento ao leitor: o 

que de fato significa esse “Mais Educação” diante da realidade educacional brasileira, uma 

ampliação da educação e escola que temos ou reorganização de um quadro conceitual do que 

seja sujeito, processo formativo e sociedade para um constructo real das oportunidades 

educativas? 

Apostando na tentativa de “qualificar” a educação brasileira, o governo, especialmente 

através do Ministério da Educação, tem investido de diversas formas em programas, projetos 

e leis que busquem a reorganização do currículo escolar, através de políticas que 

regulamentem a ampliação do acesso e permanência dos alunos na Educação Básica. A 

exemplo disso, foram instituídas as seguintes políticas: ampliação do Ensino Fundamental 

para nove anos, (lei nº 11.274/2006) e, obrigatoriedade da matrícula da criança na Educação 

Infantil a partir dos quatro anos de idade, com a lei nº 12.796/2013.  

Para além dessas medidas, os discursos emanados pelos dirigentes federativos, nos 

diferentes meios de comunicação, ainda evidenciam que, para “qualificar o ensino” da rede 

básica, haja a necessidade de ampliação do tempo e do espaço escolar por meio do 

investimento na infraestrutura dos espaços da escola e utilização de espaços alternativos para 

complementar a educação na chamada Escola de Educação Integral40. 

Esse direcionamento para a escolarização em tempo integral está ganhando corpo nas 

políticas de educação no Brasil, na medida em que já se encontram inseridas tanto nos 

projetos políticos das esferas de governo, como em iniciativas propostas por entidades da 

                                                           
40 O termo Escola de Tempo Integral, no Brasil, diz respeito àquelas escolas que ampliaram a jornada escolar de 

seus estudantes, com um quantitativo de aproximadamente três horas extras no diário semanal. Geralmente a 

maioria das unidades de ensino que adota esse modelo organizam suas atividades educativas em dois turnos: 

turno convencional, para realização das disciplinas do currículo básico e; contraturno, para as atividades ligadas 

às artes ou esporte (CREI, 2014). 

http://porvir.org/wiki/educacao-integral
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sociedade civil. Assim, os conceitos e práticas inerentes a esse modelo educacional ganham 

cada vez mais corpo e força no debate nacional rumo à tentativa da melhoria da chamada 

‘qualidade do ensino público” brasileiro. 

A partir da constatação de que a discussão sobre a ampliação da prática educativa 

integral torna-se cada vez mais presente na realidade sociopolítica do país, foi instituído sobre 

a Portaria Interministerial nº 17/2007 o Programa Mais Educação (PME), cujo objetivo 

principal consiste na ampliação do tempo de permanência na escola pelo oferecimento de 

atividades socioeducativas no contraturno escolar.  

Diante desse desejo governamental pela melhoria da educação e criação do Programa 

Mais Educação, podemos questionar: como “qualificar” uma educação que vem sendo falha 

para uma população historicamente marginalizada e ofertada para uma escola pública que 

privilegia uma aprendizagem mecânica e fraca em detrimento de um pensamento autônomo, 

global e de emancipação?  

Em relação às “novas” políticas e discursos de aplicação do tempo escolar na tentativa 

de melhor o ensino público, Arroyo (2012) aleta que esse tempo extra de “mais educação” 

não deve ser o “mais do mesmo”: 

 

Uma forma de perder seu significado político será limitar-nos a oferecer mais tempo da 

mesma escola, ou mais turno – turno extra -, ou mais educação do mesmo tipo de educação. 

Uma dose a mais para garantir a visão tradicional do direito à educação [...]. Se pararmos 

aí, estaremos perdendo a rica oportunidade de mudar o nosso sistema escolar, por tradição 

tão gradeado, rígido e segregador dos setores populares. Se um turno já é tão pesado para 

tantos milhões de crianças e adolescentes condenados a opressivas reprovações, 

repetências, evasões, voltas e para tão extensos deveres de casa, mas uma dose do mesmo 

será insuportável (ARROYO, 2012, p. 33, grifo nosso). 

 

Nesse discurso do autor, fica evidente que a efervescência pela ampliação do período 

escolar nos últimos anos, não traz garantia do aumento das oportunidades de aprendizado nem 

a melhoria da tão desejada “qualidade do ensino”. Nesse pensamento, oferecer um “Mais 

Educação” sem considerar a realidade da educação do Brasil, seria a sobreposição de uma 

escola conteudista e segregalista (ARROYO, 2012).  

Para o mesmo autor, é esse conceito de escola que vem se materializam na maioria do 

conjunto educacional do país, se apresentando com o seguinte perfil: um conjunto de 

disciplinas fragmentadas, aplicadas por horários sistemáticos e corridos e em uma escola de 

turnos; carga horária - de quatro horas e meia para o diurno e três horas e meia para o noturno 

- constituindo tempo insuficiente para aprender bem todo o conteúdo e construir 

conhecimentos (o contato dos alunos com algumas matérias é de uma aula apenas por 
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semana) e, totalmente enfadonho quando estes informativos são desvinculados da realidade 

significativa do aluno; valorização de uma quantidade enorme de informações aos alunos, 

com um sistema que incentiva a "decoreba" para passar nas avaliações; aulas 

majoritariamente expositivas e alunos passivos,  com pouco ou nenhum protagonismo do 

discente no seu próprio processo de aprendizagem, não havendo preocupação com o 

desenvolvimento lógico, o raciocínio, a reflexão e o encadeamento das ideias e pensamentos, 

nem com o debate da cultura geral e regional e seus condicionantes de formação e exclusão 

social.  

Diante desse pensamento da escola com função da redistribuição da informação, 

Rubem Alves (2004) afirma a característica principal das escolas brasileira em tempos 

contemporâneos: uma escola que está se tornando não apenas chata, mas também inútil. Para 

o pensador a escola não tem nada a ver com a vida das crianças e jovens, o que acabam não 

tendo o prazer em aprender: 

 

Não é de hoje que a escola é chata. Ela sempre foi assim e isso acontece porque as coisas 

são impostas às crianças, adolescentes e jovens. A prova de que uma criança gosta de ir à 

escola é se, na hora do recreio, ela está conversando com os amigos sobre as coisas que a 

professora ensinou. E não se vê isso. Então fica evidente que elas gostam da escola por 

causa da sociabilidade, dos amiguinhos, por causa do recreio. Mas elas não estão 

interessadas naquilo que se ensina na escola. Você acha que um adolescente, vivendo na 

periferia, pode ter interesse em dígrafos (grupo de duas letras usadas para representar um 

único fonema)? Não tem interesse nenhum. Existe outra expressão terrível: grade 

curricular. Já brinquei que deve ter sido cunhada por um carcereiro. A criança está 

vivenciando problemas que não têm nada a ver com os assuntos das aulas. Mas os 

professores apenas se justificam, dizendo que o programa afirma que é aquilo que se deve 

ensinar e acabou. Eu diria que na escola tradicional não se leva em consideração o 

desejo de aprender da criança. Elas expressam isso através dos questionamentos que 

fazem (ALVES, 2004, p. 01).  

 

Por esses discursos dos autores (ARROYO, 2012 e ALVES, 2004) fica evidente que 

não se deseja que o “Mais Educação” do Programa instituído pelo governo seja o “Mais” da 

escola tradicional de disciplinas desconectadas do cotidiano dos jovens, escolas sem a 

participação dos alunos nas decisões e processo educativo, professores desestimulados e 

avaliações que terminam em reprovação, desmotivando o estudante após sucessivos fracassos. 

Esses são alguns fatores que aponta o desejo dos educadores por uma outra proposta de 

Educação Integral em que os educandos possam se identificar e não ter que achar escola 

chata.  

Nesse viés, Moll (2007), afirma que a proposta de Educação Integral no Programa 

Mais Educação traz um diferencial, fugindo da secular escola tradicional:  
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Instituir o debate para construir uma proposta de Educação Integral, representa o convite 

para a criação de estratégias que assegurem, às crianças, aos adolescentes e aos jovens, o 

acesso aos veículos de comunicação, o domínio de diferentes linguagens, a prática da 

leitura, a crítica, do desenvolvimento da criatividade, principalmente, a produção de 

comunicação como instrumento de participação democrática, longínquos ao paradigma da 

escola tradicional (MOLL, 2007, p.27). 

 

A mesma autora ainda explica que a construção da proposta pedagógica para o 

Programa Mais Educação, adveio das experiências “sólidas” e “edificantes” da concepção de 

educação pública de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Para a autora, juntos, esses pensadores 

foram pioneiros na luta pelo ensino público de qualidade, que se materializava numa prática 

educativa integral.  

 

O esforço empreendido por meio do Programa Mais Educação nos últimos anos dirigiu-se à 

mobilização de “forças vivas” da educação brasileira e de seus recursos orçamentários, para 

construção de práticas pedagógicas e de um campo conceitual que permitam caminhar na 

perspectiva da educação integral, tendo como referência as Escolas-Parque de Anísio e os 

Centros Integrados de Educação Pública de Darcy, sem o contorno preciso de uma ou outra 

experiência paralisasse encaminhamentos construídos sob as condições das escolas públicas 

(MOLL, 2012, p.28). 

 

Outra reflexão que se pode fazer em relação ao slogan “Mais Educação” é que sua 

nomenclatura conduz diretamente ao implícito “Menos Educação”. Ou seja, a chamada pelo 

“Mais” se relaciona diretamente à carência da educação. Mas qual seria o “Menos” de 

educação a que essa proposta se reporta? 

Sobre essa reflexão, a proposta do Programa traz o reconhecimento das desigualdades 

sociais e educacionais como um fator de persistência do entrave educacional no território 

brasileiro. Chama atenção de que uma nova visão de prática educativa voltada à sonhada 

qualidade da educação, só se consolidará quando fazer frente às diferenças de renda, etnias, de 

gênero, orientação sexual do milhões de educandos Brasil a fora: 

 

Uma análise das desigualdades sociais, que relacione tanto os problemas de 

distribuição de renda quanto os contextos de privação de liberdades, é requerida para 

a construção da proposta de Educação Integral. Essa construção, no Brasil, é 

contemporânea aos esforços do Estado para ofertar políticas redistributivas de combate à 

pobreza. Nessa perspectiva, faz-se necessário um quadro conceitual mais amplo para que a 

pactuação de uma agenda pela qualidade da educação considere o valor das diferenças, 

segundo o pertencimento étnico, a consciência de gênero, a orientação sexual, as idades e as 

origens geográficas. Vale destacar, nesse quadro, a influência dos processos de 

globalização, as mudanças no mundo do trabalho, as transformações técnico-científicas e as 

mudanças socioambientais globais, dentre outras, que impõem novos desafios às políticas 

públicas, em geral e, em particular, às políticas educacionais, principalmente em países 

emergentes como o Brasil (BRASIL, 2009b, p. 10, grifo nosso). 
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Pelo discurso do documento de instituição pedagógica, fica evidente que ao falar em 

“Mais Educação” o Programa reconhece diretamente o “Menos Educação”, materializada nas 

imensas disparidades socioeducacionais do Brasil. 

Assim, a proposta do Programa reconhecendo o “Menos Educação” está deixando 

claro que a educação brasileira tem assinalado para os desafios da escola diante das 

contradições da sociedade atual, na qual se evidenciam avanços científicos e tecnológicos 

numa velocidade nunca antes presente, coabitando com velhas questões ainda não resolvidas: 

miséria e vulnerabilidade social e o acesso à educação marcado pela diferença de 

oportunidades entre ricos e pobres, negros e brancos, entre Norte e Sul.  

Diante dessa constatação de um “Menos Educação” proposta do Programa reconhece 

que para ocorrer a consolidação de políticas públicas de caráter efetivo na educação brasileira, 

é preciso levar em consideração a realidade social do educando. Logo, para os idealizadores 

do Programa, somente diante do contexto socioeducacional do aluno, será possível consolidar 

suas ações, seus planejamentos, avaliações, debates coletivos, medidas de avanços e recuos, 

entre outros. Essa seria a base para a distribuição geográfica do Programa.  

Para essa consolidação espacial na esfera nacional, a proposta do Programa recorre aos 

diagnósticos sociais construídos pelos órgãos e institutos federativos, implicados em sistema 

de monitoramento de indicadores gerais: 

 

Hoje, nas áreas sociais, incluindo-se a educação e de extrema valia para o Programa Mais 

Educação, o Brasil dispõe de informações consistentes, coletadas e analisadas por órgãos 

reconhecidos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), para citar alguns. Especificamente no campo da educação, 

contamos com indicadores e dados expressos pelo Censo Escolar, pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) (BRASIL, 2009b, p. 11). 

 

Nesse direcionamento, munindo-se de informação socioeducativas do educandos, o 

Programa reconhece que um dos fatores para o “Menos Educação” está associado à pobreza e 

à grande desigualdade de renda do país. Reconhece que a situação do ensino público ainda 

apresenta grandes dificuldades e se agrava nas localidades mais pobres, entre elas as regiões 

Norte e Nordeste e as periferias dos centros urbanos que padecem da insuficiência de recursos 

para construir e equipar escolas e pagar salários dignos aos professores.  

Assim, a proposta do Programa entende que a pobreza tem reduzido as oportunidades 

educacionais, em termos quantitativo e qualitativo e influenciando diretamente ao acesso ao 
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mercado de trabalho, à consciência crítica e às oportunidades e condições de vida das pessoas, 

gerando ainda mais as disparidades de renda.  

É nesse reconhecimento que, a partir de 2007 o “Mais Educação” começou a definir os 

seus territórios de atuação levando sem consideração as distorções regionais e educacionais. 

Segundo a Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação, o Programa 

passou a atender, inicialmente, as escolas que apresentam baixo IDEB41, situadas nas zonas de 

Vulnerabilidade Social42. 

Com relação ao IDEB, o Programa estabelece critério para que as escolas possam 

fazer a adesão: 

 

O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para seleção das unidades 

escolares urbanas em 2014: escolas estaduais, municipais e/ou distrital que foram 

contempladas com o PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos 

iniciais e/ou finais, (IDEB anos iniciais de 4.6 e IDEB anos finais de 3.9), totalizando 

23.833 novas escolas (BRASIL, 2014a p. 17). 
 

Por este discurso do documento oficial, podemos evidenciar que o “Mais Educação”, 

ao estabelecer critérios de adesão com base no IDEB, se materializa como uma proposta 

seletiva, onde os baixos rendimentos escolares nas taxas de aprovação, reprovação e 

abandono, tem lugar prioritário para o desenvolvimento de suas ações. Essa escolha do 

Programa é o reconhecimento direto das desigualdades na educação do país: 

 

Em 2006, às vésperas de implantação do Programa Mais Educação, em uma escala de 0 a 

10, o IDEB identificou sistemas de ensino com índices que variavam de 1,8 a 6,0 e escolas 

que variavam de 0,7 a 8,5. Essa discrepância revela profundas desigualdades nas condições 

de acesso, permanência e aprendizagem na educação escolar, refletindo a complexidade de 

um processo em que se entrelaçam diversos fatores relativos tanto à estruturação social, 

política e econômica da sociedade brasileira, quanto ao trabalho pedagógico realizado no 

cotidiano por professores e demais profissionais nas escolas públicas (BRASIL, 2009b, p. 

11). 

 

                                                           
41 É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das primeiras iniciativas brasileiras para “medir a 

qualidade do aprendizado” nacionalmente e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Foi criado em 2007 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É calculado a partir de dois 
componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação, obtido pelo Censo Escolar) e as médias de desempenho 

nos exames de desempenho utilizadas da Prova Brasil (avaliação censitária das escolas públicas com aluno do 5º 

e 9º ano) aplicados pelo Inep. Os resultados dos rendimentos são colocados em uma escala de zero a dez. O 

objetivo principal, segundo o MEC, é que o Brasil conquiste 6 pontos no Ideb da primeira etapa do Ensino 

Fundamental até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil (BRASIL, Portal do MEC, 2016).  

42 Vulnerabilidade social é um conceito multidimensional que diz respeito a uma condição de fragilidade 

material ou moral de indivíduos ou grupos diante de riscos produzidos pelo contexto econômico-social. Está 

relacionado a processos de exclusão social, discriminação e violação de direitos desses grupos ou indivíduos, em 

decorrência do seu nível de renda, educação, saúde, localização geográfica, dentre outros (MONTEIRO, 2011). 
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Como o Ideb é divulgado a cada dois anos, tendo metas projetadas até 2022, o 

Programa tem identificado as unidades federativas e as escolar com os piores rendimento para 

a sua maior atuação. Assim, os estados de Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Maranhão, Amapá, Roraima e Pará tem prioridades por ficaram com os menores 

Idebs nos últimos anos (oscilando entre 2,9 e 3,5, segundo dados do Inep).  

A partir daí a expansão do Programa para todo o território nacional, passou também a 

levar em consideração, como caráter prioritário, as instituições de ensino localizadas em 

zonas de vulnerabilidade social. Assim como critérios para adesão ao “Mais Educação”, tem 

sua sinalização para os municípios com maiores índices de situações socioeconômicas 

deficitárias ou historicamente relegado dos seus direitos essenciais:  

  
 

Municípios com 15% ou mais da população “não alfabetizados”; municípios que 

apresentam 25% ou mais de pobreza rural; municípios; municípios com assentamento de 

100 famílias ou mais; municípios com escolas quilombolas e indígenas e escolas com 

índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família 

(brasil, 2014a, p.17).  

 

Considerando as áreas de maior vulnerabilidade social para sua atuação, o “Mais 

Educação” espera melhorar o rendimento escolar, na medida em que acredita que essa 

condição de fragilidade dos indivíduos pode contribuir para a defasagem na aprendizagem: 

 

 

É importante assumir que a situação de vulnerabilidade e risco social, embora não seja 

determinante, pode contribuir para o baixo rendimento escolar, para a defasagem 

idade/série e, em última instância, para a reprovação e a evasão escolares. Há estudos que 

permitem identificar forte correlação entre situação de pobreza, distorção idade/série e 

dificuldades para a permanência na escola, violência e risco social, o que acaba 

contribuindo para a perpetuação de ciclos intergeracionais de pobreza. Não se trata aqui de 

criminalizar ou patologizar a pobreza, mas de construir soluções políticas e pedagógicas 

criativas e consequentes para o combate às desigualdades sociais e para a promoção da 

inclusão educacional (BRASIL, 2009b, p. 13 -14). 

 

No discurso do Programa (BRASIL, 2009b), verificamos que há uma sinalização de 

que as distorções educacionais do país se repetem dentro dos municípios, mesmo dos mais 

ricos, por abrigarem uma população de alta vulnerabilidade e baixa escolaridade. Esses 

grupos populacionais são aqueles que moram nas periferias dos centros urbanos e que 

representam: os pobres, e negros. 

Esse discurso se confirma ao serem analisados os dados do IBGE (2010):  das crianças 

de famílias com renda per capita de até um quarto do salário mínimo, 62,02% terminam a 

escola com distorção ou defasagem idade-série, ou seja, com idade maior que a ideal em 
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função da evasão e o abandono escolar, contra apenas 11,52% nas famílias com renda 

superior a dois salários mínimos por pessoa. Além disso, enquanto 30,67% dos estudantes 

brancos (1,6 milhão) não termina o ensino fundamental na idade certa, o percentual chega a 

50,43% (3,5 milhões) entre as crianças negras.   

Além do Ideb e da consideração das áreas de maior vulnerabilidade social, outro foco 

de atuação do Programa está nas localidades com as maiores desigualdades regionais e 

educacionais, com baixa redistribuição de recursos. Logo, a liberação dos recursos e 

intensificação das atividades do Programa leva em consideração a distorção entre as 

diferentes localidades do pais.  

Desta forma, para o Programa, as regiões Norte e Nordeste passam ser consideradas 

centros de atenção, visto que, tomando dados do INEP (2010) em 2009 as regiões com maior 

percentual de alunos em risco de abandonar a escola (aqueles com repetências seguidas e 

elevadas distorções entre a série que deveriam estar cursando na idade adequada) eram a 

Norte (18,33%) e a Nordeste (17,68%), as duas mais pobres do país.  

O Programa ainda destina ações e recursos para as zonas rurais, na medida em que 

tomando dado da Secretaria de Educação Básica (MEC/SEB, 2010b), constatou que nas 

escolas localizadas no campo das regiões Norte e Nordeste o percentual de crianças 

“atrasadas” chega a ser duas vezes maior que no Sul e no Sudeste. Isso porque nas zonas 

rurais, mais pobres e com dificuldades de acesso, os indicadores educacionais são 

inversamente proporcionais ao tamanho dos problemas. Das 3,7 milhões de crianças e 

adolescentes entre 4 e 17 anos que estão fora da escola, a maioria está nas zonas rurais. E 

ainda, as pessoas que vivem no campo têm em média 3,9 anos de estudo a menos que as que 

vivem na cidade.  

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na região Norte 

e em locais localidade do Nordeste existe o desafio das grandes distâncias, fazendo com que 

as crianças, espalhadas por imensos territórios, tenham de percorrer um longo percurso e 

horas para chegar até a escola. Ainda assim, para o FNDE a ampla maioria dos alunos 

matriculados nas zonas rurais (65%) não conta com transporte escolar público. 

Assim, partindo do reconhecimento do “Menos Educação” no sistema educacional 

brasileiro, o Programa foi criado (Portaria n° 17) estabelecendo uma parceria intersetorial e 

interministerial em que faz parte o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Ministério da Cultura (MINC), o 
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Ministério dos Esportes (ME), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). Por esta característica intersetorial, o Programa tem a pretensão de 

construir parcerias, tanto financeiramente quanto pela legalidade da garantia do oferecimento 

da prática da educação integral, procurando meio e estratégias par a diminuição das distorções 

educacionais: 

 

Portanto o primeiro princípio para levar a cabo um programa intersetorial, em tempos de 

incerteza, consiste na construção de recursos de poder e legitimidade, uma vez que será 

exigido algum grau de inovação do ponto de vista da gestão de cada agente institucional 

envolvido. A intersetorialidade supõe trocas sustentadas na horizontalidade das relações 

políticas, gerenciais e técnicas. Não se trata de equivalências, mas, sobretudo, do 

reconhecimento da capacidade que cada política setorial tem a aportar ao propósito comum: 

garantir educação integral às crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 2009a, p. 25). 

 

A lógica do Programa é que suas atividades possam ser, progressivamente, 

aprimoradas com a participação de educadores, educandos, artistas, atletas, equipes de saúde e 

da área ambiental, cientistas, gestores das áreas sociais, enfim, com todos aqueles que, pessoal 

e profissionalmente, dedicam-se à tarefa de garantir os direitos das crianças, adolescentes e 

jovens. 

Como serão posteriormente apresentadas, o Programa propõe o desenvolvimento de 

atividades que atuem diretamente nessas áreas de maiores déficits educacionais e 

vulnerabilidade social, tanto pra as zonas urbanas quanto as rurais, indo desde o 

acompanhamento pedagógico até o desenvolvimento de atividades cultuais, artísticas e 

esportivas. Prevê ainda que os seus participantes tenham acesso a duas refeições diárias, 

sendo que uma delas seja o almoço. 

Certamente o discurso evidenciado em relação a um “Mais Educação” como política 

pública na tentativa de superar os graves problemas do “Menos Educação” na história 

educacional brasileira é essencial e positiva para que o Programa possa traçar suas metas e dar 

diretrizes que oriente às ações de sua proposta. No entanto, cabe aqui salientar que não é 

possível alcançar grandes objetivos de uma só vez, como se o Programa tivesse o mágico 

poder de tudo acertar.  

Enquanto analista do discurso, cabe nos questionar: o discurso do Programa teria a 

condição de influenciar para uma mudança na velha estrutura da escola pública brasileira de 

espaço pedagógico reduzido e de uma escola conteudista, segregalista e presa em si mesma? 

Caberia uma concepção de Educação Integral no paralelo à estrutura curricular e práticas do 

ensino regular brasileiro? 
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5.4 Trajetória da constituição do Programa Mais Educação como política de 

indução para a Educação Integral 

 

Os discursos sobre a Educação Integral vêm tomando conta da sociedade brasileira 

desde a década de 1920. Este discurso encontra-se no Manifesto dos Pioneiros de 1932, que 

teve como seu emissor Anísio Teixeira e outros educadores, explicitando a relevância, 

naquele momento histórico, de renovar a educação do país, adotando um modelo e concepção 

de educação que não fosse excludente e buscasse a formação integral do sujeito por meio da 

vinculação do trabalho escolar com o meio social a que o sujeito pertence (COELHO, 2009). 

Essa Educação Integral seria um direito de cada indivíduo, sendo esta, uma função social a ser 

realizada pelo Estado com a cooperação de todas as instituições sociais.  

 

Mas, do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre logicamente para o 

Estado que o reconhece e o proclama, o dever de considerar a educação, na variedade de 

seus graus e manifestações, como uma função social e eminentemente pública que ele é 

chamado a realizar, com a cooperação de todas as instituições sociais (MANIFESTO, 1932, 

p. 45). 

 

Novamente, no século XXI, o discurso sobre a Educação Integral é retomado como o 

instrumento capaz de trazer a sonhada melhorar a educação brasileira procurando desenvolver 

integral e plenamente o sujeito através de outros componentes curriculares, com a ampliação 

da jornada escolar e a utilização de outros espaços educativos. 

Foi nesse pensamento que o “Mais Educação” surge no cenário educacional brasileiro 

em 2007 como estratégia do Ministério da Educação para indução da construção de uma 

agenda nacional para a possibilidade de uma Educação Integral com a ampliação da jornada 

escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias.  

Para o conhecimento da institucionalização legal do Programa e o entendimento de seu 

caráter indutor para a consolidação da política de Educação Integral, é preciso analisar o 

discurso na trajetória do século XX ao dias atuais, passando pelo texto das Constituições de 

193443, 1967 e 1988 com seus subsequentes marcos legais.  

                                                           
43 Surgiu da Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Getúlio Vargas após as pressões impostas pela 

Revolução Constitucionalista (movimento armado ocorrido no estado de São Paulo em 1932, que tinha por 

objetivo derrubar o governo provisório de Vargas) para garantir o processo de redemocratização do país. No 

campo educacional, a carta constituinte se mostrou visivelmente preocupada com o desenvolvimento do ensino 

médio e superior. A grande meta era formar futuras gerações preparadas para assumir postos de trabalhos 

gerados com os avanços pretendidos no setor econômico. Paralelamente, também assegurou a criação de um 

ensino primário público, gratuito e obrigatório. Além disso, defendia o ensino religioso nas escolas e o uso de 

diferentes grades curriculares para meninos e meninas (COSTA, 2002). 
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Analisando os textos constitucionais, constata-se que a educação vem sendo abordada 

no Brasil como um direito de todos e dever do Estado e da família desde a constituição de 

1934: 

 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos, 

cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de 

modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva 

num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana (BRASIL, 1934, artigo 149). 

 

Nesta mesma constituição, no artigo 150, já se falava em ensino integral, de 

incumbência da União, que garantiria: “ensino primário integral gratuito e de frequência 

obrigatória extensivo aos adultos” 

Segundo a pesquisa de Coelho (2009) sobre a história da Educação Integral no Brasil, 

no decorrer do século XX a luta principal foi pela universalização do ensino público, pelo 

acesso à educação escolarizada. Isso é evidenciado no texto da Constituição de 196744, artigo 

176, em que “a educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais da liberdade 

e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola”. 

Logo, muitas foram as formas de atingir tal objetivo, entre elas, a fragmentação do ensino, em 

tempo, espaço e currículo reduzido.  

Com a universalização da escolarização sem investimentos em construções de novas 

escolas, preparação profissional e falta de planejamento educacional, foi implantada a divisão 

do período de ensino em dois, três e até quatro turnos diários de aula na mesma escola, para 

conseguir atender a massa popular, e desta forma, foram tratando com descaso a educação 

pública, oferecendo o mínimo do mínimo necessário, ou seja, aprender a ler, escrever e 

calcular, para trabalhar no mercado de trabalho e atender as necessidades da sociedade 

capitalista (COELHO, 2009). Entretanto, a pesquisa destaca que a classe dominante sempre 

                                                                                                                                                                                     
 

44 Adotada a partir de 15 de março de 1967, representou a ascensão do regime militar no governo brasileiro. 

Ampliou as atribuições do Poder Executivo e enfraqueceu o princípio federativo ao reduzir a autonomia política 

dos Estados e municípios. Apesar dos visíveis traços centralizadores, o novo presidente declarou que a carta era 

“moderna, viva e adequada". Na educação, o texto previa o acesso à educação obrigatória e do dever do Estado. 

Entretanto, esta abarcava apenas o ensino fundamental (primário), restrita faixa etária dos sete aos quatorze anos. 

O ensino médio e superior público seriam destinados somente aos mais necessitados e, ainda assim, seriam 

gradualmente mais restritivos, posto que a Constituição previa que a gratuidade daria lugar a bolsas de estudos 

que deveriam ser restituídas. A educação de jovens e adultos não foi contemplada no texto. Quanto ao 

financiamento da educação, o texto previa a aplicação mínima de recursos provenientes de impostos, sendo treze 

por cento para a União, e vinte e cinco por cento para Estados, Distrito Federal e municípios (COSTA, 2002). 
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teve escola de tempo integral, nos colégios jesuíticos no período colonial, nos colégios e 

liceus que atendiam a elite imperial e nos internatos.  

A partir dessa experiência, apenas quatro outras propostas se sucederam na segunda 

metade do século XX e início do século XXI, tendo como objetivo de projeto político-

pedagógico a Educação Integral: os Centro Integrados de Educação Pública (CIEPs) no Rio 

de Janeiro, 1980 e 1990 no governos de Leonel Brizola e com apoio de Darci Ribeiro; os 

Centros Integrados de Atenção à Criança (CAICs) em diferentes localidades e  adotados em 

âmbito nacional a partir de 1990 com um projeto arquitetônico que coube a Oscar Niemeyer; 

os Centros Educacionais Unificados (CEUs) em São Paulo, a partir de 2001; e o recentemente 

Programa Mais Educação (PME) espalhados em todas as unidades da federação a partir de 

2007. 

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), popularmente apelidados de 

“Brizolões”, presentes no Rio de Janeiro desde 1983.  Esse projeto despontou-se quando o 

governador Leonel Brizola, o vice-governador e secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia 

Darcy Ribeiro, solicitou a Oscar Niemeyer um projeto arquitetônico capaz de conter os 

espaços necessários a uma escola de tempo integral com atividades escolares e 

socioeducativas das 8h até as 17h30.  

Entre 1983 e 1994 foram pelo menos 500 CIEPs como resultados expressivos: 

205.000 vagas de Ciclo Básico, 137.000 vagas para a Educação Juvenil, 4.778 alunos 

residentes dos quais 2.416 foram reintegrados às suas famílias e 2.362 permanecem em 

atendimento nos CIEPs, 23.500 novos empregos de professores e funcionários de apoio 

(COELHO, 2009). Com a morte de Brizola, o projeto começou a estagnar, restando pouco 

menos de 150 escolas funcionado em situação precária.  

Os discursos sobre os CIEPs mostram uma grande defesa desse projeto, mostrando 

que o grande sonho de Brizola e Darcy eram criar os alicerces para uma escola pública que 

promovesse um planejamento integrado, oferecendo às crianças e aos adolescentes a 

possibilidade de um exercício pleno da cidadania, sabendo ler e escrever, compreendendo 

sociedade e transformando o ambiente em que vive.  

Desta forma, os discursos sobem os CIEPs, se repetem no evoluir da história 

educacional brasileira. Eles vão apontar para “avanço” e “retrocesso” desse projeto de escola 

em Tempo Integral que despertou durante décadas o interesse de várias entidades 

governamentais ou não, bem como da comunidade científica e acadêmica, sempre no 
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direcionamento das causas e consequências da implementação destes projetos para a 

qualidade do ensino público e melhoria das políticas de educação.  

Os Centros Integrados de Atenção à Criança (CAICs) e aos Centros Educacionais 

Unificados (CEUs) desenvolveram-se em São Paulo. O primeiro de alcance nacional, mas 

com grande destaque no estado paulistano. O segundo com origem apenas na sua capital.  

Os CEUs começaram a ser estruturado em 2001 pela Prefeitura de São Paulo como um 

projeto intersecretarial, inspirado no projeto arquitetônico da Escola Parque de Anísio 

Teixeira na Bahia. O princípio educacional que norteia o projeto dos CEUs é o de prover um 

tipo de educação que possibilite o desenvolvimento integral para crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, incluindo a educação formal, a não formal e as atividades socioculturais, 

esportivas e recreativas como formas de aprendizagem. 

Já os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) foi um 

programa educacional brasileiro criado pelo governo Fernando Collor de Melo, em 1993. 

Esse projeto de pretensão da prática educacional integral através construção de escolas 

modernas onde as crianças e os adolescentes pudessem desenvolver diferentes atividades 

educacionais.  

Os CEUs e principalmente os CAICs constituíram-se práticas isoladas de educação 

integral que tiveram sua vida estagnada logo após a troca política de seus idealizadores.  

Na busca pela origem e sentidos dos discursos da ação educativa integral os textos 

legais, observamos que a Constituição de 1988 no o art. 205, garante a “Educação como 

direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa” (BRASIL, 1988, p. 

21). 

Nesse texto constitucional, fica evidente duas novas preocupações com a educação: a 

educação deverá garantir o desenvolvimento pleno e integral das pessoas, não mais limitando 

aos aspectos cognitivos da aprendizagem; e, não mais a escola será a única responsável pela 

educação, a sociedade passa a ser também responsável pela garantia deste direito. A partir 

desse discurso, podemos constar duas hipóteses sobre o novo direcionamento da educação, 

sobretudo em relação à temática da necessidade do desenvolvimento em relação à “formação 

de um sujeito integral”.  

Primeiro, a partir da constituição de 1988 e sobretudo nos anos 90 a educação passou a 

emergir-se nos discursos políticos como meio de mobilização no contexto das transformações 
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econômicas, culturais e sociais, o que passou a tornar necessárias as mudanças também no 

contexto escolar. Exigindo-se um perfil de homem participativo com diferentes dimensões do 

desenvolvimento humano, que transforma e é transformado no contexto de suas relações 

sociais.  

Segundo, o discurso educacional a partir da nova constituição chama a sociedade para 

a responsabilidade da educação. A mudança de paradigmas com uma visão mais cooperativa e 

humanizada das relações pessoais e coletivas trouxe a discussão da responsabilidade social 

para o fenômeno educativo. Foi a viabilização dos institutos, órgãos e grupos sociais (família, 

escola, organizações da sociedade - fundações, associações, religiões, sindicatos e partidos 

políticos) como corresponsáveis pelo processo educativo. Isso tem desencadeado uma grande 

discussão em relação ao ato de educar e tomadas de posições inequívocas, tanto por parte da 

sociedade como do Estado.   

A exemplo dessa constatação, temos o aparecimento de aparelhos privados, fortemente 

intencionados, que começaram a surgir fazendo o papel de assessoria assistencial, com 

programas de assistencialismo em substituição às políticas sociais e de educação. Além disso 

o discurso da responsabilidade social trouxe um crescente aumento do “voluntariado”, e do 

filantropismo, eximindo ainda mais a responsabilização do Estado em gerir políticas públicas 

que atendam a necessidade da população.  

Seguindo a lógica das transformações sociais e exigências para a “formação integral 

do sujeito” no final o século XX, outro documento importante que contribui para a discussão 

sobre a Educação Integral é a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, intitulado, Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).  No artigo 58 são destacados alguns pré-requisitos para a 

efetivação de um currículo significativo, integrado à vida e aos desafios da cidade e do 

mundo, sem o qual não pode existir formação integral: “no processo educacional respeitar-se-

ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do 

adolescente, garantindo a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. ” 

(BRASIL, 1990).  

Vê-se aí claramente que o discurso do texto do ECA reafirma a importância de uma 

educação que extrapole os conteúdos tradicionalmente abordados nas escolas, valorizando a 

convivência familiar e comunitária, as manifestações culturais e os movimentos sociais.  

No intuito de institucionalizar a garantia pela oferta de educação igualitária e acessível 

às camadas populares da sociedade, com comprometimento de um sistema que visasse a 
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“qualidade do ensino”, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB - 

Lei nº 9.394/96).  Esse documento reafirma a importância da educação escolar integral como 

uma das bases fundamentais para o pleno desenvolvimento do educando (artigos 1° e 2°). Ao 

especificar a jornada do ensino fundamental a Lei traz à tona, de forma literal, a discussão em 

torno da relação entre a formação integral do educando e o tempo na escola, no artigo 34:  

 

A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de [permanência na 

escola [...] Inciso 2º: O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino (BRASIL, LDB, 1996, p. 6). 

 

O texto da LDB 9394/96, quase cinquenta anos depois à experiência do Centro 

Carneiro Ribeiro de Anísio Teixeira, explicita-se, ainda que de maneira bastante imprecisa, a 

discutir diretamente a Educação em Tempo Integral no âmbito das políticas públicas no 

Brasil. Lembrando que os textos anteriores (constituições e ECA) fizeram menção apenas à 

premissa e desejo de uma Educação Integral. A LDB, por sua vez, vai trazer a informação 

sobre a ampliação do tempo escolar, preconizando a ampliação gradativa do tempo de 

permanência na escola na forma da progressiva, o que constitui um marco importante para 

trajetória da Educação integral no país.   

Entretanto, percebe-se que o discurso desse documento deixa uma grande lacuna em 

seu texto em relação à Educação em Tempo Integral, que fica: “a critério dos sistemas de 

ensino”, dando‐lhes, assim, a opção de ofertá‐la ou não e, também, a liberdade de como ou 

quando fazê‐lo. Nessa perspectiva, os sistemas de ensino, ao considerarem a possibilidade de 

ampliação do tempo escolar, levaram em consideração as suas tradições e singularidades 

associadas, por exemplo, às concepções que defendem acerca da educação e suas dimensões 

da sua rede física e de pessoal.  

Para a AD o texto jurídico possui sua opacidade e portanto, suscetível às contradições, 

falhas, furos e diversas interpretações. Assim, o texto da LDB ao pronunciar a “a critério dos 

sistemas de ensino”, permite ao sujeito a possibilidade de produzir um “efeito metafórico” 

(Pêcheux, 1988), ou seja, deslizar seus sentidos e seus pontos de deriva. Trata-se de um 

“fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual” (idem, p. 96).  

Para Pêcheux (1988, p. 97), esse deslizamento, a metáfora (tomada aqui como 

transferência) “é o lugar da interpretação, da ideologia, da historicidade”.  Logo, por estarem 
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os sujeitos condenados a significar, o processo de interpretação será encarado na perspectiva 

ideológica, regida pelas condições de produção específicas (ORLANDI, 1996). 

Foi justamente esse deslize interpretativo que mostrou que em quase duas décadas 

após a promulgação da LDB (9394/96) os sistemas de ensino e suas respectivas escolas 

esbarraram em suas fragilidades e dificuldades e não conseguiram implantar a ampliação da 

jornada do tempo escolar.  

Essa “fragilidade”, como um furo interpretativo dos sistemas de ensino que justifica o 

não fortalecimento da jornada do tempo escolar, encontra-se no próprio entendimento do que 

seja a Educação Integral pelos órgãos, instituições e pela própria sociedade. Assim, não se 

luta muito por algo que não se conhece direito. Outro ponto bastante enaltecido por este 

retardamento é a questão da fragilidade dos espaços físicos escolares. Logo, há uma questão 

sempre presente: como ampliar o tempo escolar, com mais aglomerado de estudantes se o 

espalho físico e demais condições da infraestrutura não estão sendo adequados ao menos ao 

convencional escolar de turnos? 

À parte as grandes fragilidades educacionais, sobretudo na garantia por uma educação 

integral, a LDB permitiu uma vasta reflexão sobre essa temática em todo o território nacional. 

Da reflexão dessa lei, tivemos inúmeros seminários, conferências debates, incluindo-se ai a 

construção dos planos nacional, estadual e municipal de educação.  

Logo, para reforçar a proposta da LDB (9394/96) sobre a ampliação do tempo escolar, 

foi instituído em 2001 o Plano Nacional da Educação - PNE (10.172/2001). PNE, de acordo 

com a lei estabelecido, tem como objetivo garantir a continuidade das políticas educacionais 

ao longo de dez anos. Faz parte de sua missão articular as iniciativas da União, dos Estados e 

dos Municípios, aplicando, através de ações, metas e objetivos, os princípios norteadores da 

educação nacional formulados na Constituição Federal e na LDB.  

Ao pensarmos na discussão em torno do Plano Nacional de Educação, há que se 

considerar os diversos sentidos e concepções que, implicados na definição do termo ao longo 

do tempo, servem de base para a compreensão do assunto em torno da temática sobre a 

Educação Integral ou escola de tempo integral.  São as origens e nuances relacionadas à 

prática da educação na visão integral que nos ajudam a compreender seu espaço e papel no 

campo das políticas educacionais brasileiras. Nessa perspectiva, no texto desse documento 

está prevista a ampliação da jornada para sete horas diárias. As Metas do Plano Nacional de 

Educação (2001-2011) apontam: 
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21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir escola de tempo integral, 

que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e 

funcionários em número suficiente. 1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito 

anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola 

e a conclusão desse ensino. (...) Prioridade de tempo integral para as crianças das camadas 

sociais mais necessitadas. (...) A expansão que se verifica no atendimento das crianças de 6 

e 5 anos de idade conduzirá invariavelmente à universalização, transcendendo a questão da 

renda familiar (BRASIL, 2001, p. 5). 

 

Nesse discurso do texto do PNE (2001-2011) pode ser evidenciado além da 

reafirmação do aumento da jornada escolar, uma primeira definição para tempo integral, 

expressa pela menção de um período mínimo de sete horas para a permanência dos educandos 

escola.  

Para a AD há outras possibilidades de interpretação do discurso dessa lei. O que ficou 

evidente é que o PNE 2001 priorizou a extensão do tempo para as crianças oriundas de 

famílias menos favorecidas, associando a progressiva ampliação do tempo escolar às crianças 

das camadas sociais mais necessitadas, às crianças de idades menores, das famílias de renda 

mais baixa. Nesse caso, temos a influência direta da Formação Ideológica Conservadora e da 

Formação Discursiva Assistencialista.  Neste caso, a Educação Integral se destinaria apenas a 

uma fração da sociedade, o atendimento a determinadas condições e necessidades da clientela 

escolar, ou mesmo da ocupação ampliada do tempo a fim de permitir o cumprimento do 

horário de trabalho dos pais destas crianças, mantendo-as longe das ruas por um período 

maior de tempo. 

 Pêcheux (1993) explica que esse pensamento do sujeito-lei em relação ao 

oferecimento da prática integral aos “menos favorecidos” deve-se ao imaginário das 

circunstâncias em que um discurso é produzido. Dentre tais circunstâncias, Pêcheux x (1993, 

p. 82) destaca as Formações Imaginárias:  

 

O que funciona nos processos discursivos é uma série de formulações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem 

do seu próprio lugar e do lugar do outro.  

 

Transpondo essa proposição ao discurso do instrumento legal, podemos inferir o 

sujeito-lei (A), diante do contexto de desigualdades da sociedade brasileira, imagina o sujeito-

aluno (B) das camadas sociais menos favorecidas carenciadas das necessidades básicas de 

alimentação, saúde, higiene e com grande vulnerabilidade social.  
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Para essa questão, Coelho (2004b) explica que não negando a função socializadora do 

ambiente escolar e nem tampouco a carência de ordem econômica das camadas sociais menos 

favorecidas, a Educação Integral não pode se instituir como uma prática unicamente para 

cumprir fins meramente assistencialistas em detrimento do cumprimento do seu objetivo 

maior de conseguir a transformação social necessária para que essa camada populacional 

consiga ascender socialmente. A pesquisadora ainda lembra que a melhoria do nível social de 

todos requer oferecer aos alunos condições de acesso e de permanência no ambiente escolar 

além de um conjunto de ações pedagógicas que lhes garantam a melhoria contínua do 

processo de ensino aprendizagem tais como revisão dos componentes curriculares, melhoria 

do processo de avaliação, alimentação e transporte escolar, entre outras.  

Percebe-se que a legislação brasileira continuou evoluindo nas últimas décadas 

para elevar o debate da Educação Integral como um direito de todos os cidadãos brasileiros. 

Foram esses marcos legais que deram sustentação aos gestores públicos, escolas e 

comunidades de todo o país, além de implementarem ações e programas que contemplasse a 

prática educativa integral.  Esse foi o caso da criação do Programa “Mais Educação”.  

No tocante ao mecanismo institucional, o “Mais Educação” foi instituído pela Portaria 

Interministerial 17/2007 e pelo Decreto Presidencial 7083/2010 e integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a 

ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da educação integral.  

O texto referência para o debate nacional sobre o “Mais Educação” (Brasil, 2009), 

entende a Educação Integral como um novo redimensionamento sobre um novo olhar em 

relação à sociedade e as formas educativas. 

 
 

A Educação Integral exige mais do que compromissos: impõe também e principalmente 

projeto pedagógico, formação de seus agentes, infraestrutura e meios para sua implantação. 

Ela será o resultado dessas condições de partida e daquilo que for criado e construído em 

cada escola, em cada rede de ensino, com a participação dos educadores, educandos e das 

comunidades que podem e devem contribuir para ampliar os tempos e os espaços de 

formação de nossas crianças, adolescentes e jovens que vivem na contemporaneidade 

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

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

exposição aos efeitos das mudanças em nível local, regional e internacional.  Isso tudo na 

perspectiva de que o acesso à educação pública seja complementado pelos processos de 

permanência e aprendizagem (BRASIL, 2009b, p. 6). 

 

A análise do discurso do texto referência para o debate sobre a criação do Programa, 

permite evidenciar que a proposta traz a reflexão sobre a educação em sua dimensão histórica, 

suscetível às constantes transformações, na qual sujeitos nela inseridos podem interferir. 

http://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/gestao-publica/
http://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/escola/
http://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/comunidade/
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Compreende o princípio integrador da educação, propondo um ambiente escolar com 

processo formativo que busque vivências diferenciadas. Que crie possibilidades para uma 

reconstrução pessoal mais autônoma e com condições reis de interação social mais criativa e 

equânime, onde haja respeito às individualidades na busca do bem comum.  

A iniciativa de criação do Programa é coordenada pela Diretoria de Educação Integral, 

Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade do Ministério da Educação (SECADI), secretarias estaduais e municipais de 

Educação e sua operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – 

PDDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.  

Segundo um de seus documentos constituidores o principal objetivo do Programa é 

fomentar a educação integral dos alunos por meio da ampliação do tempo de permanência dos 

estudantes sob a responsabilidade da escola, no contraturno escolar, como expõe a Portaria 

Normativa Interministerial n° 17, de 24 de abril de 2007: 

 

Dos objetivos: o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e 

de programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, visões e práticas 

curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e 

ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos [...] apoiar a 

ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do ambiente escolar nas redes 

públicas de educação básica de Estados, Distrito Federal e municípios, mediante a 

realização de atividades no contraturno escolar (BRASIL, 2007a, p.1). 

 

Para a Análise do Discurso, o texto da portaria de institucionalização do Programa, 

encontra-se evidente que o tempo em que o aluno estará com as atividades socioeducativas 

ficará sob a responsabilidade da escola. Entretanto, essa jornada ampliada não prevê a 

realização das atividades socioeducativas de forma mesclada às oferecidas no turno regular, o 

que constitui uma grande lacuna para a estrutura do Programa.  

Assim, para que essas ações não sejam vistas de forma fragmentada, diferenciando as 

atividades regulares das complementares seria necessário que estejam registradas no projeto 

político pedagógico da comunidade escolar. Caso contrário, tornarão ações isoladas, indo de 

encontro à proposta de formação integral que o próprio documento propõe.  

Além destes, o documento de institucionalização do Programa (Portaria n° 17) ainda 

estabelece a parceria intersetorial e intergovernamental de ampliação da jornada escolar e de 

educação integral nas escolas públicas municipais e estaduais, sob a indução do Governo Federal 

Brasileiro. Ainda faz parte dessa construção a ação interministerial em que faz parte o 
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Ministério da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura, dos 

Esportes, da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente.  

Seguindo a mesma onda da pauta da Educação Integral, após a participação ativa da 

sociedade na elaboração e tramitação, foi instituído o Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-202445), que entrou em vigor em 26 de junho de 2014 com a Lei 13.005 (BRASIL, 

2014b). O novo PNE estabelece 20 metas para a política educacional brasileira nos próximos 

10 anos. No rol dessas metas, encontra-se a meta 06 que tem como princípio norteador: essa 

meta destina-se a ofertar educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. 

A meta seis do PNE fala de aumentar o tempo de exposição dos alunos a situações de 

aprendizagem e ampliar seu repertório por meio de atividades socioculturais, entretanto, como 

foi apresentado o Brasil ainda vive um “Menos Educação” em as lutas históricas pela 

melhoria da educação ainda não foram suficientes para acabar com o analfabetismo, o baixo 

índice nos rendimentos de aprendizagem, a alta evasão e repetência escolar, a oferta do ensino 

em boa parte do Norte e Nordeste, entre muitos outros. Assim, como garantir a oferta da 

Educação Integral para 50% das escolas do país se a grande maioria falta as condições 

essenciais de funcionamento físico e aprendizado?  

Diante da realidade da sociedade contemporânea e indicativos legais quando ao 

oferecimento da Educação Integral, o que de fato a proposta do Programa traz em sua 

proposta que demostre um direcionador para o fenômeno da integralidade da educação? E em 

relação ao desenvolvimento da rotina, quais são as suas atividades práticas, estas tem 

conseguido cumprir os objetivos de sua proposta? Consegue o Programa atender as demandas 

do contemporâneo e alcanças as estratégias para minimizar os problemas do “Menos 

educação”? Estas reflexões serão apresentadas a seguir no debate sobre os sentidos da 

educação integral e as atividades desenvolvidas pelo Programa. 

                                                           
45 O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento institucional com definição de metas e diretrizes a 

serem atingidas para os próximos dez anos (2014-2024), tal como determina a Constituição Federal. São vinte 

metas referentes aos diversos aspectos da educação brasileira. A meta 06 possui 09 estratégias para a garantia da 

Educação Integral: promover a oferta de educação básica pública em tempo integral; estimular a oferta de 

atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos(as) matriculados nas escolas da rede pública de 

educação básica por parte das entidades privadas de serviço social; instituir programa de construção de escolas 

com padrão arquitetônico; institucionalizar e manter programa nacional de ampliação e reestruturação das 

escolas públicas; fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos; 

atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo 

integral; garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência e; adotar medidas para otimizar o 

tempo de permanência dos alunos na escola (BRASIL, 2014b).  
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5.5 Os Sentidos de “Educação Integral” no Programa Mais Educação 

 
Inicialmente, a proposta do Programa se estruturou tendo a visão de que a educação e 

a escola deva atuar com duas funções essenciais: 'proteger' e 'educar'. No ´proteger` a proposta 

reconhece as profundas desigualdades nas condições de acesso, permanência e aprendizagem 

na educação escolar nacional. Identifica também a situação de vulnerabilidade e risco social 

em se se contra milhares de estudantes do país, que embora não seja determinante, pode 

contribuir para o baixo rendimento escolar, para a defasagem idade série e, em última 

instância, para a reprovação e a evasão escolares. Seria essa situação, devidamente mapeada 

pelos institutos de pesquisa e monitoramento, o lócus de maior atuação protecional do 

Programa.  

Para essa linha de objetivos do “Mais Educação”, a AD contribui explicando que em 

uma determinada conjuntura (Formação Social) os modos de se atribuir sentidos são 

diretamente determinados pelo lugar de onde se enunciou. No caso da proposta do Programa, 

o que de fato representa a exposição das crianças e adolescentes às áreas de vulnerabilidade 

social? Não estaria este decreto disfarçando as falhas do próprio Estado pela não garantia dos 

direitos essenciais do cidadão brasileiro, dentre eles o de proteção? A ideologia da 'proteger' 

aos “mais necessitados” não estaria colocando a situação da pobreza como condicionante para 

a incapacidade de desenvolvimento educacional? 

Sobre isso Patto (2007), adverte:  

 

A partir de então, as reformas e os projetos educacionais e o entendimento das dificuldades 

crônicas de escolarização que assolam grande contingente dos alunos da rede pública de 

ensino têm-se norteado por uma longa paráfrase de uma concepção fundamental: os pobres 

são menos capazes, mais ignorantes, mais propensos à delinquência – seja por motivos 

constitucionais seja por deficiências no ambiente familiar, lido em chave moralista –, 

motivo pelo qual, no discurso oficial, uma das concepções mais pregnantes da função social 

da escola, ao longo da história do pensamento educacional brasileiro, é, explícita ou 

implicitamente, a de prevenção da criminalidade, o que praticamente anula a escola como 

instituição que tem o dever de garantir o direito de todos ao letramento e ao saber (p. 245, 

grifo da autora).  

 

Em relação à função de 'educar', a proposta do Programa prevê o oferecimento de 

atividades socioeducativas, para além das salas de aula convencional e até mesmo dos muros 

da escola, que tenha uma jornada escolar ampliada, ofertando um rol de atividades de 

acompanhamento pedagógico em letramento e raciocínio matemático, esporte e lazer, cultura 
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e arte, educação ambiental e em direitos humanos, promoção de saúde, comunicação e uso de 

mídias (BRASIL, 2009d).  

Moll (2012) confirma o pensamento da necessidade do Programa como uma política 

indutora ao debate e prática da Educação Integral para o enfrentamento das desigualdades 

educacionais e possibilidade de desenvolvimento da sociedade: 

 

O aperfeiçoamento da democracia no Brasil impõe, entre outras tarefas, o enfrentamento 

das desigualdades sociais historicamente corroboradas pelo sistema educacional por meio 

da entrada tardia e, em geral, em condições adversas das camadas populares na escola [...] 

Portanto, o debate da educação integral bem como a proposição de ações indutoras e de 

marcos legais claro, para a ampliação, qualificação e reorganização da jornada escolar 

diária, compõe um conjunto de possibilidades que, a médio prazo, pode contribuir para a 

modificação de nossa estrutura societária (MOLL, 2012, p. 130). 

 

Pelos discursos da pesquisadora e mentora do Programa, fica evidente que a proposta 

do “Mais Educação” criou-se pelo reconhecimento das fragilidades educacionais da educação 

brasileira. Fragilidade essa, já de domínio público nos mais diferentes discursos:  

 

A consciência da precariedade da escola oferecida às crianças das classes populares – uma 

escola que, como regra, não garante mais nem mesmo alguma capacidade de ler e escrever 

– tornou-se de domínio público. A cada publicação de resultados de pesquisas dos níveis de 

aprendizagem das matérias escolares de alunos da rede pública brasileira de ensinos 

Fundamental e Médio que confirmam o desastre, surgem editoriais e reportagens na mídia 

que denunciam o estado de coisas vigente (PATTO, 2007, p. 243) 

 

Esse pensamento sobre a finalidade dúbia do “Mais Educação”, dentro do contexto da 

educação nacional, tem levado ao seguinte questionamento: Quais são de fato os sentidos da 

Educação Integral nos discursos dos documentos constituidores do Programa? Que evidências 

eles nos trazem? A que Formações Ideológicas e Discursivas esta proposta está atrelada?  

Em relação à integralidade da educação na constituição do sentido do “Mais 

Educação”, o Programa tem como orientador os princípios, dos seguintes documentos legais e 

pedagógicos: o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007; o Plano de Metas 

e Compromisso Todos pela Educação de 2007; o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de 

2007 (Fundeb); a série Mais Educação, documentos que compõe a proposta do Programa 

Mais Educação e; o documento Programa Mais Educação: passo a passo. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), aprovado em 15 de março de 

2007, é um documento que tem por objetivo criar estratégias e ações para melhorar a 

educação no país, tendo como metas a promoção de uma ‘educação de qualidade’, inclusiva, 
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que viabilize a construção da autonomia e o respeito à diversidade para todas as etapas da 

educação básica, em um prazo de quinze anos.  

Além da prioridade educacional, inclui ações de combate a problemas sociais que 

inibem o ensino e o aprendizado com qualidade, como programas suplementares, tais como o 

de fornecimento de energia elétrica para a zona rural, o oferecimento de medita à saúde 

preventiva das crianças e adolescentes e o oferecimento de óculos para as os alunos com 

dificuldades de visão, entre outros. As ações deverão ser desenvolvidas conjuntamente pela 

União, estados e municípios. Ou seja, é a visão do educando, tanto em suas necessidades 

educacionais quanto sociais.   

Assim, nesse documento do MEC sobre as razões, princípios e programas do PDE 

estão direcionadas para uma concepção de Educação Integral, na medida em que considera o 

sujeito humano como predisposto a um ciclo educacional de modo integral: 

 

[...] aparece como corolário da autonomia do indivíduo. Só ela garante a todos e a cada um 

o direito a novos passos e itinerários formativos. Tal concepção implica, adicionalmente, 

não apenas compreender o ciclo educacional de modo integral, mas, sobretudo, promover a 

articulação entre as políticas especificamente orientadas a cada nível, etapa ou modalidade 

e também a coordenação entre os instrumentos, da política pública disponíveis. Visão 

sistêmica, implica, portanto, reconhecer as conexões intrínsecas entre educação básica, 

educação superior, educação tecnológica e alfabetização e, a partir dessas conexões, 

potencializar as políticas de educação de forma que se reforcem reciprocamente (BRASIL, 

2007b, p. 12-13). 

 

Para a Análise do Discurso, essa visão do Plano de Desenvolvimento da Educação, ao 

qual o “Mais Educação” tem seus princípios como orientador de Educação Integral, permite 

aponta para alguns implícitos. Essa visão sistêmica, de conexões e voltadas à educação 

tecnológica seque a lógica da Formação Ideológica Neoliberal que tudo liderado pela 

expansão das novas tecnologias de informação e comunicação, que criam novas maneira de 

compreensão de como estão as relações intersociais e interpessoais, incluindo ai a educação. 

Por essa FI tem-se a ilusão de que o progresso educacional seja alcançado exclusivamente 

pelo desenvolvimento da técnica e da informação, o que conduz a uma educação 

instrumentalizada e individualizada, sem relação com o desenvolvimento social do sujeito.  

Entretanto, há que se considerar os discursos do PDE também lança as bases para a 

reflexão de que o debate sobre a Educação Integral não deve ser vista como uma questão 

fragmentada e desassociada da Formação Social, mas articulada com todas as nuances da 

sociedade, assim como o próprio processo educativo em sua estrutura completa, em níveis e 

modalidades.  
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O Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação instituído pelo Decreto 

Federal nº 6.094, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007c) é outro documento oficial que 

explicita a concepção de Educação Integral do “Mais Educação”. O plano é a conjugação dos 

esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração, das 

famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. Os 

sistemas municipais e estaduais que aderirem ao ‘Compromisso Todos pela Educação’. Nele, 

encontra-se 28 diretrizes pautadas em resultados de avaliação de qualidade e de rendimento 

dos estudantes. 

Nesse documento há um forte argumento sobre a necessidade da participação de toda a 

sociedade – família, comunidade, empresas e outras instituições – para a concretização da 

proposta do Programa, enfatizada pelo discurso da melhoria da “qualidade da educação” com 

trabalho voluntário em um movimento promotor de mobilização social.  

O capítulo 3, artigo 7º, dispõe:  

 

Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos e 

privados, tais como organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, entidades de 

classe empresariais, igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas 

que se mobilizem para a melhoria da qualidade da educação básica. (BRASIL, 2007c).  

 

O discurso desse decreto fica exposto a chamada pelo envolvimento e compromisso da 

sociedade como mecanismo social para a melhoria da qualidade da educação. Esse 

envolvimento se daria com o trabalho voluntariado e colaborativo junto aos diversos 

segmentos da esfera federal, estadual e municipal, estabelecendo, assim, a 

corresponsabilidade da sociedade como forma de garantir o sucesso do plano. 

Assim, é possível tirar duas evidências do discurso desse decreto que constitui uma 

das bases do “Mais Educação”. Primeiro, os pressupostos do decreto sinalizam uma proposta 

de educação integral, na medida em que só é passível ter a integralidade da educação quando 

houver um compromisso coletivo por meio da ampliação de jornada escolar envolvendo os 

diversos segmentos sociais públicos e privados que promovam o acesso aos meios culturais 

para os estudantes, assegurando a qualidade da educação pública. 

Segundo, que o instrumento de constituição do Programa (Portaria Interministerial n.º 

17/2007) destaca o papel relevante que o trabalho voluntário assume na execução do “Mais 

Educação”, onde as várias possibilidades de atividades existirem nas escolas é estabelecida 

pelo trabalho voluntário pela ação dos monitores, estes como agentes sociais que possuem o 
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conhecimento específico em algumas das atividades definidas pela escola sob a égide do 

Programa.  

A interpretação da AD em relação ao Plano de Metas e Compromisso Todos pela 

Educação na proposta de Educação Integral do Programa pela valorização do voluntariado, 

deixa evidente a influência da Formação Social Contemporânea. Isso porque a lógica do 

voluntariado está atrelada ao contexto das condições de produção do discurso neoliberal, 

dentro da lógica atual do capitalismo: 

 

Nossa intenção é mostrar como a lógica capitalista atual se apropria de valores, como a 

solidariedade, e de motivações individuais (sejam elas de ordem religiosa ou aquelas 

ocasionadas por situações como desemprego etc.) para forjar uma ‘cultura do 

voluntariado’ necessária ao estabelecimento do consenso e de um “novo” padrão de 

intervenção social (BONFIM, 2010, p.11, grifo nosso).  

 

Nessa perspectiva, para a Análise do Discurso a prática e o incentivo pelo voluntariado 

depende dos interesses políticos e ideológicos de cada sociedade, onde no caso 

contemporâneo a Formação Ideológica Neoliberal lança o ideário do voluntariado é algo 

benéfice da atividade educacional, na medida em que ocorrerá o compartilhamento dos 

ganhos e responsabilidades do ato de educar. Ou seja, essa ação voluntária, em quase todas as 

suas práticas, atrela-se à funcionalidade do capital, assumida na sociedade brasileira, possui a 

ideologia da responsabilidade pelo direito à educação como uma questão que deixou de ser 

responsabilidade exclusiva do Estado, mas agora sobre a corresponsabilidade entre o Estado e 

a sociedade civil, incluindo a atuação pelo oferecimento da educação.  

Diante dessa visão, fortemente influenciadas pelas orientações neoliberais cujos 

princípios orientaram mudanças no papel do Estado pós década de 1980, a proposta do 

governo federal com o “Mais Educação” é que as atividades sejam desenvolvidas por 

voluntários: profissionais da educação, educadores populares, estudantes universitários e 

agentes culturais. Esses voluntários são os monitores e tutores que prestam seus serviços nas 

unidades escolares natureza voluntária, nos termos da Lei n° 9.60846, 18 de fevereiro de 1988 

                                                           
46 O trabalho voluntário é definido pela Lei 9.608/1998 como a atividade não remunerada prestada por pessoa 

física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Para ser 

enquadrado no conceito da lei do voluntariado, o trabalho deve ter as seguintes características: ser voluntário, ou 

seja, não pode ser imposto ou exigido como contrapartida de algum benefício concedido pela entidade ao 

indivíduo ou à sua família; ser gratuito; ser prestado pelo indivíduo, isoladamente, e não como “subcontratado” 

de uma organização da qual o indivíduo faça parte e, portanto, seja pela mesma compelido a prestá-lo; e ser 

prestado para entidade governamental ou privada, sendo que estas devem ter fim não lucrativo e voltado para 

objetivos públicos (BRASIL, 1998).  
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e que e farão jus ao ressarcimento das suas despesas com transporte e alimentação decorrentes 

da prestação do serviço.  

Pela proposta do Programa, as unidades escolares devem solicitar aos voluntários o 

preenchimento e assinatura do Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário, 

disponibilizado pelo FNDE:  

 

[...] pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, 

serviço voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de 

monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e 

artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital 

e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em 

Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução 

e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará 

jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da 

prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará 

vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim 

(BRASIL, 2014a, p. 75). 

 

Assim, como um ideal de uma educação pública e democrática, na perspectiva da 

construção por uma Educação Integral que compreende o ser humano em suas múltiplas 

dimensões e como ser de direitos, a proposta do “Mais Educação” precariza as condições de 

trabalho nas escolas com a introdução do voluntariado. Logo, a proposta do programa carrega 

em si a mescla da Formação Ideológica Liberal com princípios inovadores para a formação 

social do sujeito-homem, com a influência da Formação Ideológica Neoliberal que lançam o 

ideário do trabalho voluntário como forma de contribuir com a sociedade.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), é outro documento constituinte do 

“Mais Educação” que serviu de base para construir o sentido da concepção integral dentro do 

Programa. 

Esse fundo foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela 

Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que 

vigorou de 1998 a 2006. Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua 

implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, 

quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos 

recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios para a 

formação do fundo atingiu o patamar de 20%. 
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O objetivo do Fundeb é remanejar recursos para garantir um gasto mínimo por aluno 

matriculado na educação básica nos estados e municípios. Com ele, esse desempenho se 

desdobra para todo o ensino básico garantindo o ingresso nos seus três níveis (Infantil, 

Fundamental e Médio) e suas cinco modalidades transversais (educação indígena, educação 

especial, educação de jovens e adultos, educação profissional e educação do campo). Logo, o 

Fundeb foi criado para cumprir o objetivo de universalizar o atendimento à educação básica 

pública visando a sua qualidade.  

Em relação aos princípios da integralidade da educação, o Fundeb determina e 

regulamenta a educação básica em tempo integral nos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental (art.10, § 3º), indicando que a legislação decorrente normatiza essa modalidade 

de educação. Nesse sentido, o Decreto nº 6.253 (BRASIL, 2007d), ao assumir o estabelecido 

no Plano Nacional de Educação, dispõe sobre o Fundeb e regulamenta a Lei nº 11.494. 

Definiu em seu artigo 4º que:  

 

Considera-se educação básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual ou 

superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total 

que um mesmo estudante permanece na escola ou em atividades escolares. (BRASIL, 

2007e). 

 

Os discursos que ocorrem em torno do Fundef deixam evidências esse fundo, dentro 

das políticas públicas da educação brasileira, afirmou-se como o mais importante mecanismo 

de redistribuição de recursos vinculados à educação, visto que constitui a principal medida a 

ser implementada no conjunto das prioridades educacionais presentes, por promover a 

imediata e efetiva redistribuição dos recursos da educação. 

Nessa perspectiva, os discursos dos documentos legais de constituição do Fundeb, 

ainda evidencia que esse fundo ampliou as possibilidades de oferta de Educação Integral ao 

diferenciar os coeficientes de remuneração das matrículas, não apenas por modalidade e etapa 

da educação básica, mas também pela ampliação da jornada escolar. No Fundeb, além de se 

encontrar a ampliação da jornada escolar como possibilidade para toda a educação básica 

nacional, ainda associa maiores percentuais de distribuição de recursos, evidenciando uma 

tentativa de garantir o real direito à educação em tempo integral.  

Assim, dos discursos dos textos constituintes do Fundeb e de seus debatedores, vem à 

tona o entendimento de que o fundo, respondendo aos objetivos gerais da educação nacional 

de estabelecimento de políticas públicas voltadas à universalização da educação com 
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possibilidade de se chegar à sua qualidade social, concederia uma maior valorização à 

educação em tempo integral.  

Em relação ao discurso sobre a prática integral da formação pela ampliação da jornada 

escolar para o contraturno escolar, representando a base estrutural do Programa, bem como 

elemento de discurso da LDB, PNE e PDE, no Fundeb essa chamada se enaltece pela 

possibilidade de garantia e repasse de recursos. 

É bom salientar que os discursos em torno da ampliação do tempo escolar nas escolas 

públicas desde as primeiras décadas do século XX até o momento vem sendo motivo de 

muitos debates calorosos. Em nome dessa ampliação tem-se colocado a escola em um lugar 

de destaque para que ela possa ser organizada, tendo em vista a melhoria da qualidade do 

ensino, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 

9394/96). 

Na visão de Libâneo (2013) a escola de tempo integral deve ter objetivos claros e 

possui princípios da Educação Integral para que possa ser aplicável sob o propósito de 

aumentar a permanência diária dos alunos na escola. O autor argumenta que, os princípios da 

educação integral devem ser efetivados dentro dessa nova organização escolar de ampliação 

da jornada escolar, por meio dos seguintes indicativos:  

 

a) ampliação da jornada escolar, geralmente para os dois turnos do dia; b) promoção de 

atividades de enriquecimento da aprendizagem para além das atividades da sala de aula, 

incluindo em alguns casos atividades de reforço escolar para alunos com dificuldades de 

aprendizagem e aumentar o tempo de estudo de todos os estudantes; c) potencializar efeitos 

de métodos e procedimentos de ensino ativo como estudos do meio, utilização de situações 

concretas do cotidiano e da comunidade, integrando conteúdos, saberes experienciais dos 

alunos, arte, cultura; d) provimento de experiências e vivências de diversidade social e 

cultural seja em relação às diferenças étnicas seja às próprias características individuais e 

sociais dos alunos; e) integração mais próxima com a família e a comunidade, incluindo a 

valorização de conhecimentos e práticas da vida em família e na comunidade, isto é, 

integrar a escolas com outros espaços culturais, envolvendo também parcerias com a 

comunidade (LIBÂNEO, 2013, p. 06). 

 

A proposta do “Mais Educação”, dentro dessa visão e estratégia de formação integral, 

vai se estruturar com a ampliação do tempo escolar: ocorrendo a ampliação de 4 para 7 horas 

diárias, num total de 35 horas semanais. Nas palavras de Saviani (2009, p.8), o Programa tem 

as seguintes estratégias:  

 
Propõe-se a ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, o que implica também 

a ampliação do espaço escolar para a realização de atividades educativas, artísticas, 

culturais, esportivas e de lazer, contando com o apoio dos Ministérios da Educação, 

Cultura, Esporte e Desenvolvimento Social. 
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Seguindo essa visão, em 2009, o Ministério da Educação lançou a Série Mais 

Educação, tendo por objetivo o entendimento conceituação, a operacionalização e a 

implementação da proposta do Programa. Essa publicação foi dividida em três cadernos com 

os eixos temáticos descritos a seguir 

O primeiro caderno intitulado Gestão Intersetorial no Território, debate a gestão 

intersetorial no território nacional (BRASIL, 2009a) e detalha o modelo de gestão 

interministerial envolvendo os Ministérios da Educação, dos Esportes, da Cultura, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente.  

Esse documento prevê a elaboração de uma estrutura organizacional e operacional por 

meio de programas ministeriais e de projetos que componham as sugestões e procedimentos 

dos marcos legais para sua operacionalidade.  

Em relação à concepção de Educação Integral, o documento tem a seguinte 

explicitação:   

 

Entendemos a relevância da Educação Integral como meio para assegurar o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes em todos os âmbitos da condição humana. 

Ao usufruir da condição de sujeito de direito, elas e eles podem sentir que têm lugar 

legítimo no mundo de hoje, enraizado no mundo de ontem e com perspectiva de um 

amanhã, ou seja, que possam ser felizes [...] Dessa forma, a Educação Integral constitui 

ação estratégica para garantir proteção e desenvolvimento integral às crianças e aos 

adolescentes que vivem na contemporaneidade marcada por intensas transformações: no 

acesso e na produção de conhecimentos, nas relações sociais entre diferentes gerações e 

culturas, nas formas de comunicação, na maior exposição aos efeitos das mudanças em 

nível local, regional e internacional (BRASIL, 2009a, p 18).  

 

No discurso do primeiro caderno da Série Mais Educação em relação à proposta sobre 

a Educação Integral para o Programa, fica evidente que, influenciado pela Formação 

ideológica Liberal, o sujeito-documento deixa-se ser conduzido pela formação imaginária e 

supõe sentido materializado de educação integral para a formação do sujeito-aluno.  

Esse processo de antecipação do designo da argumentação ocorre porque ao se colocar 

na posição de outro interlocutor, o sujeito-documento passa a trabalhar dentro dessa formação 

imaginária, o que significa que o dizer do sujeito-aluno será feito da forma como idealizou, 

para que produza o efeito que este mesmo sujeito deseja. Esse desejo, por sua vez, não é seu 

mais sim pertencente à ideologia da formação social ao qual está inserido, refletindo em suas 

ações e direcionando seus discursos. 
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Portanto, influenciada idelogicamente pela Formação Social Liberal, pode-se dizer que 

o mecanismo imaginário do sentido da Educação Integral do documento pedagógico ‘Gestão 

Intersetorial no Território’, “produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, 

dentro de uma conjuntura sócio-histórica” (ORLANDI, 2003, p. 40):  

 

O imaginário faz necessariamente parte do funcionamento da linguagem. Ele é eficaz. Ele 

não ‘brota’ do nada: assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e 

são regidas, em uma sociedade como a nossa, por relações de poder. A imagem que temos 

de um professor, por exemplo, não cai do céu (ORLANDI, 2003, p. 42). 

 

Pela Análise do Discurso, outro ponto que merece uma interpretação é a afirmativa 

sobre a possibilidade dos sujeitos, munidos de seus direitos sobre Educação Integral, ‘sentir 

que têm lugar legítimo no mundo de hoje, enraizado no mundo de ontem e com perspectiva de 

um amanhã, ou seja, que possam ser felizes’. Que lugar do sujeito seria esse que se afirmar 

com a proposta do Programa? Como seria possível a proposta do “Mais Educação” tornar os 

sujeitos felizes? Afinal o que é ser feliz? 

O discurso da garantia do “lugar do sujeito” remete ao pensamento da Formação 

Ideológica Conservadora na medida em que naturaliza que antes não havia um lugar para esse 

sujeito e que, essa negação do direito à educação, advinha da própria omissão do Estado. 

Agora, com a “nova postura” do Estado e das políticas de educação, sobretudo no debate e 

prática da Educação Integral, há um reconhecimento a educação como um direito fundamenta 

ao desenvolvimento dos indivíduos nas suas dimensões física, intelectual, social, emocional e 

simbólica.  

Em relação à interpretação do discurso sobre a possibilidade de alcance da felicidade 

pela proposta de uma Educação Integral, Morin (2003b) nos ajuda a entender afirmando que 

todo conhecimento, seja ele no ambiente escolar ou esfera das relações sociais, comporta o 

risco do erro e da ilusão. Para o pensador a educação do passado, presente e futuro sempre 

enfrentou, enfrenta e enfrentará o problema de dupla face do erro e da ilusão. O maior erro 

seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão seria subestimar o problema da ilusão. 

Portanto, o maior equívoco seria a ilusão de que o saber, em todas as suas nuances, torna as 

pessoas mais felizes. Ao contrário, o futuro da educação deixará sempre o sujeito no ilusório 

da felicidade (MORIN, 2003B). 

Nesse pensamento, podemos evidenciar que o discurso do “Mais Educação” como 

possibilidade ao alcance da felicidade é ilusório. Essa afirmativa se justifica em função da 
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felicidade não tem uma receita única, que ela é relativa às características de cada indivíduo e 

que seria muito difícil estabelecer uma Educação Integral em que todos os participantes do 

Programa seriam felizes. Com certeza, cada indivíduo tem suas necessidades e capacidades 

próprias com determinados interesses, desejos, aversões, medos e esperanças. 

Esse objetivo do Programa se complicaria muito mais no contemporâneo, visto que os 

sentidos em que a escola e a família atribuem à educação estar voltada essencialmente para as 

conquistas individual do sujeito: aquela que lhe dará um determinado status profissional, 

social e financeiro que não necessariamente representa a sua felicidade. Assim, a influência da 

sociedade contemporânea, sobretudo pela FI Neoliberal impute o ilusório de que, desde 

pequenas, as pessoas sejam incutidas com valores e crenças na vida pelo ganho individual, em 

que a educação ao invés de capacitá-las para serem felizes as tornam, na verdade, mais e mais 

insatisfeitas. 

Entretanto, apesar da ilusão de que a proposta do Programa traria a possibilidade de 

felicidade individual, em função das incertezas do futuro, merece a reflexão de que num 

sistema social onde o poder econômico e político está interessado mais em ter um ser humano 

facilmente manipulável do que consciente, cabe a educação, e mais especificamente à 

Educação Integral com todas as suas potencialidade de desenvolvimento humano em 

diferentes dimensões, procurar caminhos para formar o indivíduo com uma mente reflexiva, 

capaz de conduzir sua vida com sabedoria e habilidade de poder manifestar a felicidade para 

si e para o seu meio, além do exclusivamente “ter” e “ser”.  

O segundo caderno da Série Mais Educação é a Educação Integral, Texto Referência 

para o Debate Nacional que apresenta uma proposta sobre ao meandro da educação integral 

(BRASIL, 2009b).  

Nesse caderno encontra-se um texto referência para debate nacional. O texto foi 

produzido pelo Grupo de Trabalho composto por diversos segmentos sociais envolvidos com 

a escola, tais como gestores e educadores de todas as esferas públicas municipais, estaduais e 

federais, representantes de diversas associações educacionais, como União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação (Consed), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 

Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (Anfope) e universidades e 

organizações não governamentais. A coordenação deste trabalho ficou a cargo da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da 

Educação.  
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Para a explicação da concepção de educação integral na materialização das estratégias 

do Programa, esse segundo caderno traz em seu discurso a justificativa do porquê de uma 

prática de educação integral no contexto da educação brasileira.  

 

Uma análise das desigualdades sociais, que relacione tanto os problemas de distribuição de 

renda quanto os contextos de privação de liberdades, é requerida para a construção da 

proposta de Educação Integral. Essa construção, no Brasil, é contemporânea aos esforços 

do Estado para ofertar políticas redistributivas de combate à pobreza. Nessa perspectiva, 

faz-se necessário um quadro conceitual mais amplo para que a pactuação de uma agenda 

pela qualidade da educação considere o valor das diferenças, segundo o pertencimento 

étnico, a consciência de gênero, a orientação sexual, as idades e as origens geográficas. 

Vale destacar, nesse quadro, a influência dos processos de globalização, as mudanças no 

mundo do trabalho, as transformações técnico-científicas e as mudanças sócio-ambientais 

globais, dentre outras, que impõem novos desafios às políticas públicas, em geral e, em 

particular, às políticas educacionais, principalmente em países emergentes como o Brasil 

(BRASIL, 2009b, p.10) 

 

A Análise do Discurso do recorte desse segundo caderno da Série Mais Educação 

permite evidenciar que há grande influência da Formação Ideológica Liberal ou Concepção 

Democrática, visto que compreende o modelo educacional por seu caráter integrador das 

multidimensões humanas, transcende uma visão assistencialista, comumente relacionada à 

educação na atualidade, para potencializar os princípios liberais igualitário no oferecimento 

de uma educação pra todos.  

No discurso deste documento, fica evidente também que a Proposta do “Mais 

Educação” segue a lógica das políticas de redistributivas, articulando-se com outros 

programas sociais federais - sobretudo o Programa Bolsa Família (PBF), para o enfrentamento 

das condições de pobreza e vulnerabilidade social do Brasil. Entretanto, a análise desse 

discurso é tensa e impregnada das ambiguidades e paradoxos, na medica em que configura a 

educação, como uma das mais importantes e elementares políticas sociais, dentro de um 

contexto de caráter dual e contraditório: uma sociedade organizada institucionalmente nos 

paradigmas do regime democrático e do Estado de Direito, porém convivendo com uma 

estruturalmente desigual.  

Assim, ao mesmo tempo em que a proposta do “Mais Educação” se afirma como uma 

política social de caráter universal pela ampliação da escolaridade e o crescimento do 

contingente de alunos atendidos nos sistemas e redes públicas para o desenvolvimento de 

atividades socioeducativas, ela tem sido orientada também a se concentrar em processos que 

asseguram o acesso e a permanência de grupos mais vulneráveis socialmente na escola, como, 

por exemplo, os programas de distribuição de renda mínima, como o Bolsa Família.  
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Nota-se ainda no discurso da proposta do Programa, dentro da visão democrática, a 

preocupação com as grandes questões da contemporaneidade de influência global, colocando 

assim a preocupação com questões integradas frente ao pensamento fragmentário de 

conhecimento e sociedade estanque. Nesse sentido, a proposta do “Mais Educação” aborda a 

questão da diversidade como importância do respeito ao diferente e condição para qualidade 

do ensino, sobretudo na perspectiva da Educação Integral. Nas páginas do documento pode 

ser evidenciado uma grande preocupação com o oferecimento de atividades socioeducativas 

que considere as diferenças de etnia, idade, gênero, sexualidade e identidades socioculturais 

do Brasil.  

O discurso desse segundo caderno ainda chama atenção para qual tempo extra se 

necessita na escola. Logo, a valorização é pelo tempo da otimização onde possam ser 

aplicadas ações que estimule a criação e o pensamento lógico da criança em várias dimensões 

do desenvolvimento humano:  

 

Nessa perspectiva, entende-se que o tempo qualificado é aquele que mescla atividades 

educativas diferenciadas e que, ao fazê-lo, contribui para a formação integral do aluno, para 

a superação da fragmentação e do estreitamento curricular e da lógica educativa demarcada 

por espaços físicos e tempos delimitados rigidamente. Nesse sentido, entende-se que a 

extensão do tempo – quantidade – deve ser acompanhada por uma intensidade do tempo – 

qualidade – nas atividades que constituem a jornada ampliada na instituição escolar 

(BRASIL, 2009b, p.28) 

 

O terceiro caderno, da Serie Mais Educação -  Rede de Saberes Mais Educação, 

sugere caminhos para a elaboração de propostas pedagógicas de Educação Integral por meio 

do diálogo entre saberes escolares e comunitários: 

 

O projeto de educação integral tem como desafio estabelecer um diálogo ampliado entre 

escolas e comunidades. Acreditamos que, enfrentando a distância que hoje caracteriza as 

relações entre escola e comunidade, poderemos ampliar a dimensão das experiências 

educadoras na vida dos estudantes, promovendo a qualificação da educação pública 

brasileira. Para isso, os diversos programas de governo que integram o Mais Educação 

precisam estar articulados às principais questões com que se defrontam estudantes e 

professores cotidianamente (BRASIL, 2009c, p. 13) 

  

Nesse discurso o que chama atenção é a relevância que o Programa tem ao valorizar o 

saber local. É o reconhecimento de que, embora a escola seja o local privilegiado da 

apropriação do conhecimento, ela não é o único na sociedade. Assim, a proposta enaltece a 

importância da participação da comunidade na escola, com reconhecimento e valoração dos 

saberes extracurriculares e efetivação de parcerias no trabalho educativo, de forma que as 
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trocas de experiências possam gerar conhecimentos compartilhados, atingindo o maior 

contingente de pessoas em sua área de localização. 

Nessa perspectiva, um dos objetivos principais do Programa é fortalecer a integração 

da escola com o território no qual está inserida, visando maior participação das famílias e 

representantes da comunidade local na construção e execução das suas ações. Isso vai se 

constituir como condição necessária para garantir uma educação voltada para a cidadania, a 

convivência e a efetivação dos princípios e valores democráticos. 

Nos discursos desse terceiro caderno, ainda encontramos os caminhos que o Programa 

trilhará para fazer a conexão entre o saber escolar e o local. Isso se dará por uma organização 

de intercâmbios representados na forma de ‘Mandalas de Saberes’ para incorporar as diversas 

realidades territoriais brasileiras: 

 

1. Ao centro o objetivo: a construção de Projeto de Educação Integral 2. No segundo 

círculo situar os saberes comunitários selecionados. 3. O círculo seguinte é o espaço 

reservado para a identificação dos Macrocampos. Eles apresentam as áreas onde se situam 

os programas de governo. 4. Em seguida aparecem as áreas onde se situam os ministérios 

que compõem o programa. 5. Os saberes escolares integram o círculo seguinte ((BRASIL, 

2009c, p. 34). 

 

Nessa estrutura do Programa, mostrado no discurso do documento, o projeto de 

interação se realiza através de parcerias entre escolas, membros das comunidades, famílias, 

poderes públicos, organizações sociais, entre outros. Visa o entorno de uma ação comunitária 

e escolar comum, mediante a ampliação de tempo e espaço. É um repensar sobre os processos 

de aprendizagem, seus nexos e possibilidades de forma a ampliar também os conteúdos e 

metodologias na relação ensino–aprendizagem. 

Completando o rol de documentos que formam a base do pensamento integral do 

“Mais Educação”, aparece o caderno Programa Mais Educação: passo a passo (BRASIL, 

2009d).  Nele, a educação integral é considerada, em suas múltiplas dimensões, voltadas ao 

desenvolvimento do ser humano, para um modelo democrático e igualitário de educação para 

todo o país: 

 

Os princípios da Educação Integral são traduzidos pela compreensão do direito de aprender 

como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à 

convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio desenvolvimento de 

uma sociedade republicana e democrática. Por meio da Educação Integral se reconhecem as 

múltiplas dimensões do ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças, 

adolescentes e jovens (BRASIL, 2009d, p. 6). 
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Nesse discurso, fica evidenciado o princípio da Formação Ideológica Liberal em que a 

Educação integral se destina no processo de formação humana. Inspirado no pensamento de 

Teixeira (1989) de que a educação não é um privilégio, mas um direito de todo cidadão 

brasileiro por um ensino e escola laica, estatal, gratuita e obrigatória, de formação 

multidimensional, isto é, física, moral e intelectual.  

Mediante as observâncias do discurso sobre o sentido da Educação Integral contidas 

na proposta do “Mais Educação”, pode-se evidenciar que, dentro do rol das concepções na 

história brasileira, a proposta do Programa, na maioria do conjunto de seus instrumentos 

constituidores, nasce influenciada pela Formação Ideológica Liberal ou Concepção 

Democrática.  

Influenciada por essa ideologia liberal democrática, a proposta do “Mais Educação” 

deixa evidente que o espaço escolar tradicionalmente concebido não é suficiente para garantir 

o conjunto de aprendizagens necessárias para que crianças, adolescentes, jovens e adultos 

enfrentem os desafios da sociedade contemporânea. Essas aquisições supõem novos arranjos 

consonantes com o desafio de educar no século XXI. Alinhada a essa demanda, a educação 

integral promove processos educativos que entrelaçam a experiência escolar à vida nas 

comunidades e nas cidades e se convertem em uma responsabilidade coletiva (BRASIL, 

2009b). 

Assim, quase todos os seus documentos de orientação pedagógica, essa visão se 

contrapõe à ideia clássica de que a educação se restringe ao processo centrado na escola e 

voltado apenas para o conhecimento acadêmico e enaltece a Educação Integral. Essa “nova” 

concepção compreende que educar é garantir o desenvolvimento de todos, em múltiplas 

dimensões – intelectual, física, afetiva, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, 

compartilhado por crianças e adolescentes, jovens e adultos, famílias e comunidade, 

educadores e gestores (BRASIL, 2009b). 

Além disso, reconhece que os estudantes devem estar no centro do processo de ensino-

aprendizagem. Isso significa que todas as dimensões do projeto pedagógico (currículo, 

práticas educativas, recursos, agentes educativos, espaços e tempos) são construídas, 

permanentemente avaliadas e reorientadas a partir do contexto, interesses, necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento e perspectivas de futuro dos estudantes (BRASIL, 2009c). 

Para esse fato, a proposta do Programa valoriza as singularidades de cada educando, 

em seu ritmos, necessidades, interesses e estilos distintos. Essas singularidades são colocadas 



 
149 

 

pelo “Mais Educação”, como a matéria-prima que o educador deve ter para constituir o pilar 

do processo educativo, do planejamento à avaliação. Assim, entende as diferenças como a 

riqueza no processo ensino-aprendizagem. Então, nas atividades do Programa devem ser 

respeitadas todas as diferenças representadas pelas deficiências, origem étnico racial, 

condição econômica, origem geográfica, orientação sexual, religiosa ou qualquer outro fator 

(BRASIL, 2009a). 

Nessa perspectiva, a proposta do “Mais Educação” reconhece os educandos como 

sujeitos de direito, aqueles expressando suas linguagens singulares produzem suas culturas na 

interação social. Por isso a propostas do Educação Programa exalta a oportunização de tempo 

e espaço para que os educandos possam desenvolver de suas culturas. Por esse motivo, o 

“Mais Educação” compreende que os processos educativos devem articular os diferentes 

espaços e tempos de aprendizagem disponíveis e garantir a ampliação e diversificação de 

interações significativas para todas os educandos.  

É nessa lógica que compreende que o tempo de quatro horas diárias que caracteriza a 

média da jornada escolar brasileira se mostra insuficiente, exigindo-se a ampliação da jornada 

para um período entre sete e nove horas diárias. Esta jornada deve ser definida de acordo com 

os contextos locais e as necessidades dos alunos em cada etapa, sem perder de vista a 

importância de que os alunos tenham acesso a diferentes interações mediadas pela escola. 

É pertinente a reflexão aqui de que, apesar da grande influência da Formação 

Ideológica Liberal Democrática da base de John Dewey, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy 

Ribeiro e Jaqueline Moll, a proposta do “Mais Educação” consta de certa influência de outras 

formações ideológicas. A concepção Conservadora Assistencialista aparece, na medida em 

que a proposta traz em sua gênese o referencial para a necessidade de trazer para a escola as 

crianças que estão em vulnerabilidade social, efetivando-se como um programa de proteção as 

crianças e jovens que dele participam, por isso o seu vínculo ao Programa Bolsa Família. Pela 

interpretação da AD, podemos colocar que é um programa que traz os benefícios 

assistencialistas, sem perder de vista que o foco pelas nuances da Educação Integral. 

Paralelamente à influência da FI democrática, a Formação Ideológica Neoliberal se faz 

presente, implicitamente, na proposta do “Mais Educação”. Essa concepção neoliberal lança o 

pensamento de que a educação deva ser um instrumento para permitir o desenvolvimento de 

um projeto de vida para os indivíduos, como “sucesso social”. A educação, assim, precisa ser 

diferenciada para permitir que os sujeitos possam receber uma reciclagem constante e 

continuada de seu estoque de conhecimento, na ilusão de corresponder ao ritmo da mudança 
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da sociedade. Nessa visão, uma Educação integral seria necessária para permitir o 

desenvolvimento de diferentes atividades que desenvolva nos educandos as competências e 

habilidades para lhes premir agir sempre com criatividade, flexibilidade e capacidade de 

iniciativa. Tudo isso para atender à lógica ideologia do atual modo de produção capitalista.  

Portanto, sem desmerecer a valorização da concepção democrática, o “Mais 

Educação” chega às escolas em 2007 com uma serie de intensões, mescla sua proposta, a 

outras concepções, ora progressistas com práticas educativas na direção da autonomia dos 

sujeitos-alunos diante da sociedade contemporânea, ora com resquícios dos princípios 

retrógrados dos contextos assistencialistas e conservadores.  

A partir da criação do Programa, houve um expressivo aumento em relação à adesão. 

De acordo com levantamento feito pelo INEP (abril de 2015), a matrícula no ensino integral, 

especialmente no “Mais Educação”, foi um dos grandes destaques do Censo Escolar da 

Educação Básica em 2014. Esse Censo revelou que, desde 2009, o número de matriculados 

em educação integral no ensino fundamental cresceu 139%, só de 2013 para 2014 o 

crescimento foi 45,2% chegando no final de 2014 com 4,5 milhões de estudantes em 61 mil 

escolas, nas 27 unidades federativas e 92% dos municípios brasileiros.  

Nas sessões seguintes serão apresentas a rotina do “Mais Educação”. No começo 

apresentaremos o desenrolar das ações socioeducativas, destacando as suas temáticas, 

objetivos e metas, bem como identificando as formações ideológicas e discursivas que 

sobressaem em cada uma delas. Em seguida, abordaremos a tomada de posição dos sujeitos 

responsáveis pelo desenvolvimento de tais ações: o professor comunitário e o monitor, 

buscando o contexto para as necessidades de seus aparecimentos e adentrada no Programa.  

A partir daí o debate volta-se para o comparativo dos discurso, procurando analisar as 

correlações, complementações ou divergências entre os enunciados do sujeito-lei (Portaria 

Interministerial) e os sujeitos-rotinário (professor, monitor e pais).  

O momento da investigação dos discursos dos sujeitos da escola será apresentado num 

processo analítico em que, guiado pelos princípios da AD e instrumentos do indiciário, 

procuraremos tecer as evidências do sentido da Educação Integral e os significados atribuídos 

ao “Mais Educação” pelos componentes de sua ação educativa.  
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5.6 As Atividades e Sujeitos do Programa Mais Educação 

 

5.6.1 As Ações Socioeducativas 

 

A Proposta de Educação Integral do “Mais Educação” ao considerar o educando como 

sujeitos de direito, que possui a sua singularidade na construção do percurso formativo, sendo 

necessário a educação e escola deterem um amplo conhecimento da 

multidimensionalidade pelas quais os alunos aprendem e se desenvolvem, perpassando não 

apenas pelo intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural, propõe a utilização 

de uma pluralidade de ações e atividades de intervenções práticos a partir das necessidades, 

interesses e dos objetivos de aprendizagens. Essas intervenções são as Ações Socioeducativas 

(BRASIL, 2009d). 

Carvalho (2006) explica o sentido desse termo: 

 

O termo socioeducativo contido na programática da educação integral designa um campo 

de múltiplas aprendizagens para além da escolaridade, voltadas a assegurar proteção social 

e educacional, oportunizando o desenvolvimento de interesses e talentos múltiplos que 

crianças e jovens aportam. Designa igualmente finalidades como a convivência, 

sociabilidade e participação na vida pública comunitária, entendendo este campo como 

privilegiado para tratar, de forma intencional valores éticos, estéticos e políticos (2006, p. 

10 - grifos nossos).  

 

Para a proposta do Programa (BRASIL, 2009a), as ações socioeducativas são 

atividades complementares (oficinas socioeducativas) que tem como intencionalidade o 

trabalho que considere o educando na sua totalidade, tornando assim, tempo e espaço atrativo, 

mais lúdico, para além da convencional sala de aula, e que busca a efetivação do 

conhecimento através de diferentes atividades, valorizando a livre criação das culturas e as 

particularidades dos saberes, fazeres e sentimentos expressados por meio do universo 

simbólico e artístico.  

O desenvolvimento dessas ações socioeducativas representa uma proposta 

contemporânea de influência dos princípios da FI Liberal Democrática, porque, alinhada as 

demandas do século XXI, tem como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos e 

responsáveis consigo mesmos e com o mundo, através da inclusão educativa e complementar 

curricular, que busquem contribuir para a igualdade de oportunidades, de acesso e progressão 

escolar a todos. 

Para o desenvolvimento satisfatório do “Mais Educação”, a escola deve oportunizar 

espaços e tempos para o desenvolvimento das atividades do Programa. Isso geralmente ocorre 

http://educacaointegral.org.br/reportagens/como-pensar-um-ensino-medio-promova-equidade/
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no contra turno escolar e em espaços alternativos, tais como quadras, bibliotecas, sala de 

informática, pátio escolar ou extraescolar como as praças, anfiteatros, entre outros.  

Assim, a escola assume o papel de articuladora da distinção entre as aulas e as oficinas 

socioeducativas, assegurando o planejamento entre os educadores, tanto do ensino regular 

quanto do Programa. Portanto a intencionalidade da relação entre o “Mais Educação” e a 

escola é a garantia de que os saberes dos alunos possam dialogar com as diferentes linguagens 

que compõem as experiências formativas, envolvendo e integrando o conhecimento 

acadêmico curricular com as experiências práticas do educando com o corpo, as emoções, as 

relações e códigos socioculturais desenvolvidas pelas oficinas do Programa.  

De acordo com a proposta do Programa, as ações socioeducativas foram organizadas 

em sete macrocampos: (1) Acompanhamento Pedagógico; (2) Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial; (3) Educação em Direitos Humanos; (4) Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável; (5) Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e 

Tecnológica; (6) Promoção da Saúde; (7) Esporte e Lazer, exclusiva para as escolas do 

campo.  

De acordo com a proposta do Programa, esses macrocampos estão relacionados com 

as quatro áreas de conhecimento constantes no currículo da base nacional comum e na 

perspectiva do Relatório Delors (aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e 

aprender a fazer), devendo serem trabalhados de forma interdisciplinar e considerados o 

contexto social dos educandos:   

 

[...] devem ser trabalhadas, preferencialmente, de forma interdisciplinar e considerando o 

contexto social dos sujeitos. É importante fomentar práticas educativas que promovam aos 

estudantes a compreensão do mundo em que vivem, de si mesmo, do outro, do meio 

ambiente, da vida em sociedade, das artes, das diversas culturas, das tecnologias e de outras 

temáticas. A distribuição das atividades dos macrocampos se interligam com as quatro 

áreas de conhecimento constantes no currículo da base nacional comum – Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Desta forma, na ampliação do 

tempo escolar na perspectiva da educação integral busca-se expandir o horizonte formativo 

do estudante e estimular o desenvolvimento cognitivo, estético, ético e histórico. Retoma-se 

a perspectiva presente no Relatório Delors (UNESCO), trabalhando na educação integral 

com os quatro pilares da educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a 

conhecer e aprender a fazer (BRASIL, 2014a, p. 8). 

 

A interpretação da Análise do Discurso sobre a base de referência das ações 

socioeducativas na proposta do “Mais Educação” permite o evidenciamento de algumas 

marcas da FI neoliberal. Isso porque, como já foi debatido anteriormente, os fundamentos 

teóricos exalados pelo Relatório de Delors (UNESCO, 1999), exprime as novas competências 
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exigidas pelo mercado neoliberal para que os indivíduos se adaptem à sociedade capitalista da 

contemporaneidade, dentre estas o papel da escola com a formação do sujeito. Nessa 

perspectiva, a proposta do “Mais Educação” que segue os princípios democráticos, possui 

implicitamente as influências da visão neoliberal que, ideologicamente, orientando as 

cartilhas educacionais, estabelece que a função precípua da escola como lugar de transmissão 

objetiva dos conteúdos científicos e culturalmente transmitidos são necessários para promover 

o desenvolvimento individual do sujeito como garantia para a ascensão de um “sucesso 

social”. 

A proposta do Programa, com o desenvolvimento das ações socioeducativas, também 

sinaliza que os macrocampos do conhecimento tenham a inspiração de três documentos 

referenciais: a Série Mais Educação47 (MEC, 2009), os Cadernos Pedagógicos do Programa 

Mais Educação48 (MEC, 2010) e o Texto Desencadeador do Debate Nacional sobre a Política 

Curricular da Educação Básica49 (MEC, 2012). Esses documentos sinalizam que as ações do 

“Mais Educação” trabalhem na perspectiva gerar sujeitos criativos, inventivos, autônomos, 

participativos, cooperativos e preparados para as inserções sociais, políticas, culturais, 

laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de produção na 

sociedade atual (BRASIL, 2004ª).  

                                                           
47 É uma trilogia que apresenta a conceituação, a operacionalização e a implementação do Programa Mais 

Educação. O primeiro caderno intitula-se Gestão Intersetorial no Território e ocupa-se dos marcos legais do 

Programa, das temáticas Educação Integral e Gestão Intersetorial, da estrutura organizacional e operacional do 

Programa MAIS EDUCAÇÃO, dos projetos e programas ministeriais que o compõem e de sugestões para 

procedimentos de gestão nos territórios. O segundo caderno intitula-se Educação Integral - texto referência 

sobre Educação Integral para o debate nacional. O terceiro caderno intitulado Rede de Saberes Mais 

Educação, sugere caminhos para a elaboração de propostas pedagógicas de Educação Integral por meio do 

diálogo entre saberes escolares e comunitários (BRASIL, 2009b). 

48 Representa um conjunto de quinze documentos para contribuir com o Projeto Político-Pedagógico da escola e 

a reorganização do seu tempo escolar sob a perspectiva da Educação Integral. Apresenta uma reflexão sobre cada 

uma das temáticas que compõem as possibilidades educativas oferecidas pelo “Mais Educação”, quais sejam: 

Acompanhamento Pedagógico; Alfabetização; 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; Educação Econômica. E ainda: Educação Especial na 

perspectiva da educação inclusiva; Educação Integral no Campo e; Territórios Educativos para a 

Educação Integral - a reinvenção pedagógica dos espaços e tempos da escola e da cidade (BRASIL, 2009b). 

49 Texto que apresenta o debate nacional para orientar as formulações curriculares do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio da Educação Básica em todas as modalidades, oferecendo subsídios para o debate público, 

com vistas à definição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a perspectiva da garantia aos direitos à 

aprendizagem e ao desenvolvimento de crianças, jovens e adultos brasileiros na Educação Básica, a partir das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Foi produzido no período 2011- 2013, sob a coordenação da 

Diretoria de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do MEC com a participação de 

representantes dos sistemas estaduais das diferentes regiões do país, representantes das Universidades Públicas, 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) (BRASIL, 2014a). 
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É ainda objetivo do trabalho com as ações socioeducativas do Programa, garantir o 

trabalho com oficinas pedagógicas50 tento por base três princípios:  

 

Éticos, no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceitos e 

discriminação; Políticos, defendendo o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania 

e; Estéticos, valorizando as diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura 

brasileira, e a construção de identidades plurais e solidárias (BRASIL, 2014a, p. 8, grifo 

nosso). 
 

Na proposta do “Mais Educação” as oficinas pedagógicas devem ser compreendidas 

como o instrumento capaz de promover nos educandos a apropriação, construção e produção 

de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva. Assim compreende o que 

seja oficinas socioeducativas: 

 

Um tempo e um espaço para aprendizagem; um processo ativo de transformação recíproca 

entre sujeito e objeto; um caminho com alternativas, com equilibrações que nos aproximam 

progressivamente do objeto a conhecer. É, pois, uma oportunidade de vivenciar situações 

concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos 

em que sua metodologia muda o foco tradicional da aprendizagem (cognição), passando a 

incorporar a ação e a reflexão (VIEIRA, 2002, p. 11) 

 

A ação socioeducativa Acompanhamento Pedagógico em Letramento e Raciocínio 

Logico Matemático no “Mais Educação” tem o objetivo de contribuir para a alfabetização, 

leitura e escrita na perspectiva do letramento e no desenvolvimento da capacidade do 

raciocínio matemático através de oficinas, jogos e atividades lúdicas, sempre articulando o 

saber dessas ações com o currículo proposto pelo sistema de ensino.  

No macrocampos Acompanhamento Pedagógico, a “Oficina Letramento” remete a 

uma concepção de alfabetização ampliada, no sentido de oportunizar a qualificação das 

relações com a escrita e com a leitura, de modo que os alunos possam apropriar-se destas 

“ferramentas” para compreender e intervir criticamente sobre o mundo que os cerca. Para essa 

concepção utilizada pelo “Mais Educação”, o letramento “apresenta-se como fenômeno sócio-

histórico e implica mudanças nas atividades sociais quando um código (escrita) tem uso 

generalizado” (TFOUNI apud PEREIRA, 2017, p. 178) e também um conjunto de práticas 

                                                           
50 É uma metodologia de trabalho pedagógico em grupo, caracterizada pela construção coletiva de um saber, de 

análise da realidade, de confrontação e intercâmbio de experiências, em que o saber não se constitui apenas no 

resultado final do processo de aprendizagem, mas também no processo de construção do conhecimento. Possui 

basicamente duas finalidades: (a) articulação de conceitos, pressupostos e noções com ações concretas, 

vivenciadas pelo participante ou aprendiz; e b) vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, apropriação ou 

construção coletiva de saberes. Assim, desenvolve-se uma experiência de ensino e aprendizagem em que 

educadores e educandos constroem juntos o conhecimento em um tempo-espaço para vivência, a reflexão, a 

conceitualização: como síntese do pensar, sentir e atuar (VIEIRA e VOLQUIND, 2002). 
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sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 2008, p.22).  

Desta forma, o “Mais Educação”, ao promover a “Oficina de Letramento” pretende 

levar os educandos a percebam a importância de aprender o código da escrita e suas diferentes 

linguagens para, a partir daí, adquirir habilidades para usá-las no seu cotidiano. Assim, ao 

trabalhar com a literatura e os diversos textos - cartas, encartes, notícias de jornal, crônicas, 

bulas de remédio, receitas culinárias, ofícios, anúncios de classificados, formulários de 

identificação, revistas de variados assuntos, histórias em quadrinhos, folhetos diversos, jornais 

atualizados, livros, álbuns, guias de viagem e outros portadores de textos que puderem ser 

disponibilizados - lendo, escrevendo e criando, a pretensão do Programa é que os educandos 

ampliem e diversifiquem a visão e a interpretação sobre o mundo e sobre a vida. 

Para o sucesso dessa ação socioeducativa, a proposta do Programa exalta as práticas 

sociais dos alunos, recomendando que o conhecimento prévio do aluno, sua fala, sua cultura: 

 

Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessário investir em ações 

que potencializem a disponibilidade do aluno para a aprendizagem, o que se traduz, por 

exemplo, no empenho em estabelecer relações entre seus conhecimentos prévios sobre um 

assunto e o que está aprendendo sobre ele (PCN, 1997, p.53).  

 

Nesse discurso do documento orientador do “Mais Educação”, a ação socioeducativa 

do Letramento evidencia a necessidade de que o educador possa refletir que, ao iniciar uma 

nova situação de ensino-aprendizagem nas oficinas, é preciso considerar que o conhecimento 

prévio dos alunos constitui um amplo esquema de ressignificação, devendo ser mobilizado 

durante todo o processo da atividade, pois a partir deles o indivíduo interpreta o mundo. 

No macrocampos Acompanhamento Pedagógico, a “Oficina de Matemática” na 

proposta do “Mais Educação” é compreendida como uma educação matemática que 

possibilita os sujeitos a compreender o mundo em que vivem, assim: 

 

Reforçando o papel social da educação matemática que tem por responsabilidade promover 

o acesso e o desenvolvimento de estratégias e possibilidades de leitura do mundo para as 

quais conceitos e relações, critérios e procedimentos, resultados e culturas matemáticos 

possam contribuir (FONSECA, 2004, p. 12). 

 

Por essa visão, o discurso mostra que a oficina de Matemática do Programa pretende 

desenvolver um conjunto de atividades práticas que promova a realização de situações-

problemas para que o educando passa adquirir uma postura ativa no processo. O discurso da 
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proposta dessa oficina evidencia a necessidade de um sujeito protagonista, reflexivo, crítico 

que participa integralmente da construção da aprendizagem, se interessando pela construção 

da noção da matemática no seu cotidiano (BRASIL, 2014a).  

Assim, para os discursos dessas oficinas, o trabalho com matemática deve ser 

desenvolvido com atividades que conduza o educando a buscar solução do problema nas 

novas situações-problemas colocados, instigando-lhes a curiosidade matemática e 

possibilitando o raciocínio lógico. Então, no desenvolvimento dessas atividades o aluno 

operativo na resolução de problemas passa a ser influenciado pela sua própria aprendizagem, 

construindo uma estrutura mais sólida para a aplicação criativa das fórmulas e aplicações 

matemáticas, podendo assim com que possam modificá-las e aplicá-las na forma em que o 

problema propõe, para chegar ao resultado esperado, que satisfaça a resolução do problema, 

tanto de situações colocadas pelo educador quanto no seu ambiente social (BRASIL, 2014a). 

Para a realização dessa ação socioeducativa, as propostas do “Mais Educação” 

propõem a utilização de diferentes instrumentos, equipamentos e ferramentas como recursos 

didáticos para o desenvolvimento da oficina de matemática. A proposta da Programa 

considera que somente com a experimentação em situações-problemas reais o educando terá a 

condição transferir os conhecimentos das oficinas para o seu cotidiano, refletir 

matematicamente. Portanto, estratégias como os estímulos pelas diferentes brincadeiras e 

jogos, assim como outras atividades que envolva o medir, contar, cortar, colar, fazer, desfazer, 

são ações essenciais para o cumprimento da finalidade dessa ação (BRASIL, 2014a). 

A proposta do “Mais Educação” do o macrocampos Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial tem como finalidade desenvolver atividades socioeducativas que conduzam os 

educandos a despertarem o interesse pela cultura, a arte e o patrimônio cultural como 

conhecimentos imprescindíveis e inevitáveis para que haja apropriação e identificação das 

diversas linguagens e bens culturais, dando assim condições para que possam compreender a 

sua própria identificação no mundo em que vivem. Assim, o objetivo dessas atividades 

socioeducativas visa o: 

 

Incentivo à produção artística e cultural, individual e coletiva dos estudantes como 

possibilidade de reconhecimento e recriação estética de si e do mundo, bem como da 

valorização às questões do patrimônio material e imaterial, produzido historicamente pela 

humanidade, no sentido de garantir processos de pertencimento ao local e à sua história 

(BRASIL, 2014a, p. 11). 
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Por dessa oficina, a proposta pedagógica do Programa, a escola passa a ser 

compreendida como um espaço organizado de conhecimento e produção e de cultura, assim, é 

necessário que ela tenha, além da característica comum de toda instituição de ensino, a de possibilitar 

a construção do conhecimento pela reflexão dos conteúdos sistematizados, passa também a ser autora 

de um jeito próprio onde ocorra as manifestações culturais dos hábitos e valores dos educandos através 

do desenvolvimento das oficinas do “Mais Educação”.   

A proposta é de as oficinas parta das manifestações da história do próprio educando, enquanto 

sujeito que produz sua cultura: 

 

Propomos uma didática intercultural, na qual tentamos entender o educando, a partir da sua 

história, compreendendo o indivíduo como um sujeito que interpreta, interfere e questiona o 

mundo, “inaugurando” outros mundos, isto é, como sujeito que produz cultura, enquanto 

curte cultura. O sujeito do saber não pode ser compreendido sem que se pense em sua 

relação com o mundo. Os sujeitos estruturam-se através desta relação (BRASIL, 2009c, p. 

13). 

 

Desta forma, como afirma Bourdieu (1996) "a cultura é o conteúdo substancial da educação, 

sua fonte e sua justificação última [...] uma não pode ser pensada sem a outra", logo, embasados na 

ideia de que a cultura é um elemento que nutre todo o processo educacional e que tem um papel de 

suma importância na formação de um indivíduo, esse movimento reivindica a inclusão da cultura no 

currículo escolar. 

Buscando transformar realidades, redimensionando a escola num espaço educativo de maneira 

a valorizar as formas de criação e manifestações artísticas do educando, a proposta do Programa passa 

a trabalhar a arte, deverá ser iniciado por um questionamento a respeito do homem e o significado de 

sua existência: 

 

Como a arte é uma das expressões da cultura de um povo e fonte inesgotável de leitura 

metafórica e poética do mundo, ela poderá traduzir o pensamento sensível sobre o “objeto” 

representado, congregando signos diversos. São estes signos que, ao se agruparem e se 

inter-relacionarem, vão criar as linguagens artísticas (BRASIL, 2009c, p. 20). 

 

A partir de 2012, o macrocampo referente às manifestações artísticas passou a incorporar a 

Educação Patrimonial, em função de uma sugestão do Ministério da Cultura, afim de permitir a “[...] 

identificação de referências culturais e o fortalecimento dos vínculos das comunidades com seu 

patrimônio cultural e natural, com a perspectiva de ampliar o conhecimento sobre a diversidade 

cultural” (BRASIL, 2009c, p. 22). 

Assim, a proposta do “Mais Educação” compreende o que seja Educação Patrimonial como 

um processo educativo permanente formais e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, 

apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em 



 
158 

 

todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e 

preservação (IPHAN, 2004). 

Considera ainda que pelas oficinas do “Mais Educação” os processos educativos devem 

primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento que prime pela noção do patrimônio 

cultura. Isso ocorre quando o educador do Programa promove atividades lúdicas e prazerosas, 

possibilitando aos educandos adquirirem valores que permita-lhes apropriar e a usufruir dos bens 

culturais como parte de sua própria existência no mundo.  

Para a efetivação do macrocampos Cultura, Artes e Educação Patrimonial, o Programa 

oferece as seguintes oficinas socioeducativas: 

 

As linguagens artísticas (expressão individual ou coletiva) são: Visual (pintura, escultura, 

grafite, desenho, cineclube e mosaico, com atividades como desenho, pintura, escultura, 

cineclube, grafite, mosaico, colagem, relevo, arte instalação (manifestação artística na qual 

a obra é composta de elementos organizados em um ambiente), cenário, figurino, 

fotografia, audiovisual, videografismo, etc.); Corporal (danças clássicas, contemporâneas, 

folclóricas, capoeira, danças africanas com destaque para a capoeira, intervenções 

artísticas, prática circense e tantas outras possibilidades de se comunicar utilizando o corpo, 

o movimento); Dramática (teatro, teatro do oprimido, teatro de fantoches, teatro de 

sombras, teatro mudo, teatro do invisível, teatro imagem, teatro de bonecos, leituras 

dramáticas, análise de peças, filmes e programas de TV, intervenção, teatro de máscaras, 

teatro clássico, teatro do absurdo, teatro épico, teatro fórum, teatro legislativo, leituras 

dramáticas, etc.) e Musical (canto coral, percussão, flauta doce, banda fanfarra, hip-hop – 

que podem ser trabalhadas isoladas ou em conjunto com outras linguagens visual, corporal 

e dramática). Além destes tem-se a Educação Patrimonial, composto por atividades que se 

refere às formas de expressão individual ou coletiva do patrimônio cultura, dentro de um 

universo comunicacional composto por signos que podem ser visuais, auditivos, gestuais, 

entre outros (BRASIL, 2014a, p. 11, grifo nosso). 

 

Para a Análise do Discurso, a oficina do “Mais Educação” ao trabalhar e incentivar as 

manifestações da diversidade cultural no ambiente escolar torna-se um veículo de grande importância 

para o processo de formação do sujeito, na medida em que pela cultura “criamos e recriamos as teias e 

os tecidos sociais de símbolos e de significados que atribuímos a nós próprios as nossas vidas e aos 

nossos mundos” (BRANDÃO, 2002 pág. 31). Entretanto, há de se considerar que a escola, como 

instituição social, carrega para si todas as ideologias dos discursos da sociedade ao qual está inserida, 

no tempo e no espaço. Assim, admite-se que as ideias e valores culturais trabalhados no ambiente 

escolar são, muitas vezes veiculados inconscientemente ao pensamento ideológico socioeconômico de 

determinado contexto social. Portanto, é preciso que a escola e os educadores do “Mais Educação” 

tenham autonomia relativa para produzir a reflexão sobre a diversidade sociocultural dos seus 

educandos, manifestados nas nuances do espaço local, regional e nacional, podendo inclusive refletir 

os valores e costumes relacionados à base econômica e social que vem determinado a sociedade atual.  

O macrocampos Educação em Direitos Humanos, dentro da proposta do “Mais 

Educação” tem a pretensão de desenvolver atividades socioeducativas que que possam relevar, nos 
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educandos, a preocupação com importantes questões a serem enfrentadas por nossa sociedade: a 

garantia da plena realização do direito à educação, a formação dos alunos em valores fundamentais à 

vida pública e o conhecimento de sua condição de sujeitos de direitos. Assim o objetivo dessa oficina 

é desenvolver: 

 

Um conjunto de atividades educacionais que tenha a finalidade de promover o respeito dos 

direitos e liberdades fundamentais, contribuindo para a prevenção e combate ao 

preconceito, discriminação e violências. Essas atividades devem proporcionar 

conhecimento, habilidades, competências e empoderamento para que os estudantes sejam 

protagonistas da construção e promoção de uma cultura de direitos humanos (BRASIL, 

2014a, p. 11). 

 

Percebe-se assim que a proposta do “Mais Educação”, como uma política de indução 

da Educação Integral, influenciada pela FI democrática, compreende o processo educacional 

como condição para o desenvolvimento humano, num contexto de educação pública. Como 

próprio de um projeto ideológico, o “Mais Educação” assenta-se sobre aspectos históricos, 

filosóficos e políticos que estão implicados no uso da noção e das práticas em Direitos 

Humanos. Assim, essa abordagem propõe oferecer, pela Oficina de Direitos Humanos do 

Programa, condições de aprendizagem reflexiva e formação de pessoas para a vida em 

sociedade e em comunidade, de forma a valorizar o convívio, a solidariedade e a afirmação 

dos indivíduos e grupos sociais em suas identidades e em condição de dignidade humana 

(BRASIL, 2010d). 

Nessa proposta do Programa, as atenções voltam-se para as questões colocadas pelo 

contemporâneo e das demandas educacionais, ecológicas, étnicas, de gênero, de sexualidade, 

entre outras questões culturais. Esses são aspectos culturais da atualidade que têm colaborado 

para o aprimoramento da ideia e das práticas de Direitos Humanos no ambiente escolar.  

Para a execução da oficina, o “Mais Educação” organizou as atividades em sequências 

para que os conteúdos sigam uma progressão de desafios necessária à construção de 

conhecimento. Entretanto, a proposta alerta que isso não significa que não possam haver 

alterações ou ampliações de acordo com a avaliação do educador que irá aplicar a oficina que, 

trabalhando como protagonista no processo de formulação de seus objetivos, seque as 

necessidades de sua realidade local. Assim, o conteúdo, na proposta do Programa, deve ser 

entendido como sugestão para abordar o tema Direitos Humanos e não como um conjunto 

fechado de atividades que deve ser aplicado sem alterações. 

De maneira geral, a proposta da Oficina de Direitos Humanos, seque a seguinte 

orientação de conteúdos: 
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Por meio de múltiplas linguagens artísticas, entre as quais a fotografia, o vídeo, a literatura, 

a música e a dança, esta atividade se propõe a abordar os direitos humanos de maneira 

transversal e interdisciplinar, levando os estudantes a refletirem e dialogarem sobre seus 

direitos e responsabilidades enquanto protagonistas de uma sociedade livre, pluralista e 

inclusiva, a partir do contexto escolar e social no qual estão inseridos. Os recursos 

disponibilizados permitem que ao longo do ano sejam organizadas exibições fotográficas, 

apresentações musicais e teatrais, mostra de vídeos, entre outros, a respeito das diversas 

temáticas de direitos humanos, quais sejam: proteção da infância e adolescência; equidade 

de gênero e diversidade sexual; enfrentamento ao trabalho infantil; bullying; memória e 

verdade; história e cultura africana e indígena; inclusão de pessoas com deficiência; 

democracia e cidadania; liberdade artística, livre expressão do pensamento, entre outras 

(BRASIL, 2014a, p. 16). 

 

A interpretação da Análise do Discurso sobre aplicação das discussões sobre os 

Direitos Humanos na proposta do “Mais Educação”, chama atenção para a importância da 

escola e educadores ficarem alerta em relação à alienação dos discursos da mídia em relação 

ao debate dessa temática. Isso ocorre quando os veículos midiáticos, no cotidiano social, 

ofuscam as reais discussões sobre as violações dos direitos humanos, pela exaltação de 

manchetes bombástica de algum caso macabro de extrema violação da dignidade humana, tais 

como um estupro ou uma agressão a um negro. Isso gera uma extrema carga negativa na 

expressão, criando uma exclusão puramente moral e depreciando a evolução legal daqueles 

que lutam por seus direitos ao longo dos anos.  

Além disso, o discurso midiático51, como instrumento de informação da sociedade, 

acaba sendo influenciada e direcionada pelas ideologias ao qual elas pertencem. Logo, a 

relação da mídia com os direitos humanos nem sempre é de respeito “à dignidade da pessoa 

humana”, em muitos casos ocorre o favorecimento ao opressor ou a incitação à violência aos 

excluídos historicamente, transmitindo a ilusão que aqueles são os detentores da verdade em 

relação a tal violação.  

É nessa perspectiva que a escola teve estar preparada para agir com autonomia contra 

a força alienante dos discursos da sociedade e seus instrumentos midiáticos.  

A ação educativa Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável dentro da 

proposta do “Mais Educação” representa um conjunto de atividades que promova reflexões, 

por meio da configuração de arranjos educativos do Programa, assim de criar no ambiente 

escolar Espaços Educadores Sustentáveis. Assim compreende o que seja esses espaços: 

                                                           
51 São aqueles proferidos pelos sujeitos-midiáticos, ou seja, pelos produtores de enunciados que, na Sociedade da 

Informação, utilizam os mais diferentes recurso e múltiplas linguagens da comunicação tecnológica: rádio, TV, 

jornal, cinema, revista, internet, com diversas formas de comunicação digital através de instrumentos como blog, 

flog, vídeos, webquest, hipertextos, chats, fóruns de discussão, mapas conceituais, portfólio, diário de bordo, 

msn, twitter, facebook, whatsapp, instagram, entre muitos outros.  
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Espaços educadores sustentáveis são aqueles que têm a intencionalidade pedagógica de se 

constituir em referências de sustentabilidade socioambiental, isto é, espaços que 

mantenham uma relação equilibrada com o meio ambiente; compensam seus impactos com 

o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, permitindo assim qualidade de vida para as 

gerações presentes e futuras (BRASIL, 2010e, p.7).  

 

Na proposta do Programa encontramos a referência de que, a partir do momento em 

que o “Mais Educação” possa desencadear as condições para promover a formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens com a ampliação dos tempos, atores, territórios e 

oportunidades de aprendizagem, será possível criar referências de tempos e espaços 

sustentáveis, reorganizando o currículo na perspectiva da Educação Integral, com a utilização 

dos recursos do planeta de forma sustentável (BRASIL, 2010e).  

Nessa perspectiva, a educação ambiental, com o cumprimento dos objetivos da oficina 

do Programa, torna-se um instrumento preponderante para ressignificar os tempos e espaços 

escolares e apontar trilhas transformadoras a serem percorridas na escola e na comunidade. A 

partir daí, após a construção de uma “escola sustentável”, seria possível também a reflexão 

socioambiental para outros territórios – casa, bairro, cidade, estado, nação. De modo 

generalizado, os objetivos da Oficina de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, 

visa promover: 

 

Processos pedagógicos que favoreçam a construção de valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, competências e atitudes voltadas para a sustentabilidade sócio ambiental e 

econômica, bem como a compreensão da função social dos tributos e o controle social. 

Nessa construção ganha ênfase o debate sobre a transformação das escolas em espaços 

educadores sustentáveis, atividades baseadas em experiências que motivem a criatividade e 

o protagonismo, a educação voltada para a cidadania e para o consumo consciente e 

responsável. Este macrocampo é pautado por uma intencionalidade pedagógica acerca das 

formas sustentáveis de ser e estar no mundo, com foco no espaço físico, gestão e currículo 

(BRASIL, 2014a, p. 14). 

 

Dentro dos objetivos da oficina do Programa ainda encontramos a sinalização de que, 

na visão de uma escola sustentável, que pensa e gera espaços educadores sustentáveis, pode-

se praticar uma educação ambiental que não apenas diga às pessoas o que deve ser feito, mas 

que reflita em suas práticas cotidianas as premissas da sustentabilidade. 

Ao trabalhar com essa oficina, a proposta aponta atividades relacionadas ao próprio 

espaço físico e arquitetônico da escola, assim como sua inserção na comunidade. Qual a 

quantidade de árvores em relação ao espaço construído? Que tipos de espaços coletivos estão 

disponíveis (quadras, bibliotecas, anfiteatro, jardins). Caso existam, como são utilizados? 

Essas são reflexões para um começo de atividade. Sugere-se também que possa ser trabalhado 
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a paisagem do entorno da escola, com hortas, pomares e áreas de lazer/esporte do bairro e do 

município.  

Nessa linha de raciocínio, uma educação ambiental, trabalhada nas oficinas do “Mais 

Educação”, deve ir além dos muros da escola. A proposta sinaliza que os educadores devam 

conduzir os educandos a observar a cidade, levando-os a verificar a existência dos vários 

espaços disponíveis para serem utilizados como espaços de reflexão da temática 

socioambiental, tais como: parques, jardins, hortos florestais, museus, cinemas, parques de 

diversão, bibliotecas públicas, centros culturais, telecentros, salas verdes, pontos de cultura, 

espaços com experiências inovadoras realizadas por organizações não governamentais, 

empresas, órgãos do governo, etc. Assim, a extensão das ações socioeducativas da oficina, 

promovendo a interação escola e comunidade, bairro e cidade, possibilita maior socialização 

do saber e construção de cidadania (BRASIL, 2010e).  

De forma geral. As principais ações socioeducativas disponíveis para a Oficina de 

Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, são: 

 

Economia Solidária e Criativa / Educação Econômica, atividades baseadas em 

experiências que motivem a criatividade, protagonismo, a educação para o consumo 

consciente, responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais; Horta Escolar e/ou 

Comunitária, desenvolvimento de experiências de cultivo da horta como um espaço 

educador sustentável; Jardinagem Escolar, intervenção para a qualificação do ambiente 

escolar por meio do cultivo de plantas ornamentais nativas, medicinais, aromáticas, 

comestíveis, cercas vivas, arborização e de práticas que auxiliam a repensar, reduzir, 

recusar, reutilizar e reciclar na vida cotidiana; Com-Vidas (organização de coletivos pró 

meio-ambiente), visando intercâmbios entre escola e comunidade. Esta atividade visa 

combater as práticas relacionadas ao desperdício, à degradação e ao consumismo para a 

melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida; Conservação do Solo e Composteira, 

desenvolvimento de proposta para construção de jardim ou horta para produção de 

alimentos, medicinais, fibras e bioenergia por meio de um sistema que una coleta seletiva e 

triagem de lixo, compostagem, minhocário, sistemas de captação, tratamento e 

reaproveitamento de águas, energias renováveis, bioconstrução, produção de alimentos e; 

Uso eficiente da Água e Energia, visa criar um espaço de discussão e aprofundamento 

sobre o uso sustentável da água e da energia (BRASIL, 2014a, p. 14-15, grifo nosso).  

 

Para a Análise do Discurso, alguns implícitos precisam ser colocados nesse 

oferecimento da Oficina de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Primeiro, a 

questão do Desenvolvimento Sustentável, despontado atualmente como novo parâmetro de 

organização econômico-social para todos os países (centrais e periféricos), com base na 

proposta de uso racional dos recursos naturais para a satisfação das necessidades das gerações 

presente e futura. Entretanto há de se considerar que este potente discurso, que vem reunindo 

inúmeros defensores, é uma força ideológica para manter a dominação de classe e a alienação 

que enxerga a Natureza puramente como mercadoria. Portanto, fica oculto em um discurso de 
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“Proteção à Natureza”, o potencial ideológico da sociedade produtiva que, de forma nada 

ingênua, cria uma falsa noção de conciliação entre o capitalismo e a questão ecológica, 

ofuscando a real estratégia de ajuste da natureza aos interesses econômicos (através de 

estratégias para a conservação das riquezas naturais). 

Por essa interpretação da AD, o trabalho com a educação ambiental nas oficinas do 

“Mais Educação” deve contar com profissionais com condições de fazer a reflexão sobre o 

real significado do desenvolvimento sustentável. A não compreensão desse discurso pode 

influenciar fortemente o trabalho do educador na perspectiva ideológica do capital. Isso pode 

ocorrer quando a pedagogia da educação ambiental, voltando-se para o indivíduo (cidadão ou 

empresa) e passando a ideia de que o todo da sociedade é soma das partes, imputar a 

sustentabilidade ambiental, no atual desenvolvimento, para as ações de cada indivíduo.  Ou 

seja, basta cada um fazer a sua parte, pois a solução para os problemas ambientais no planeta 

passa a ser uma questão de conscientização, uma questão de educação ambiental para 

promover o desenvolvimento sustentável.  

Esses discursos da educação ambiental seria alimento para a alienação capitalista, 

visto que, esconderia a grande contradição entre ‘Trabalho’ e ‘Capital’ pela apropriação 

desenfreada da natureza, com fins economicistas no atendimento ao consumismo da 

sociedade contemporânea. A escola e o Programa, assim, deixariam de levantar as reais 

questões de destruição da natureza e passaria a conduzir a reflexão do ser "politicamente 

correto", transformando o debate das questões econômicas mais relevantes da sociedade em 

questões morais.  

A Oficina Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica é outro 

macrocampo do “Mais Educação” no trabalho das ações socioeducativas. Essa oficina prevê a 

realização de atividades que oportunize outras possibilidades educativas, para além daquelas 

compartimentadas pelos tradicionais currículos escolares, estabelecendo a comunicação e o 

diálogo com a cultura digital52 como instrumentos capazes de gerar aprendizagem educativa 

                                                           
52   É o conjunto de todas as manifestações humanas produzidas, exibidas ou transformadas por meio digital, 

apontando novas formas de produção, circulação e recepção de produtos e bens culturais, transformação de 

linguagens e novas formas de propagar informação e conhecimento. Além disso, representa uma mudança no 

comportamento humano e do convívio em sociedade. Como o ambiente virtual possui suas características 

específicas, as relações sociais se baseiam nessas características, como por exemplo a rapidez de 

compartilhamento de informações, o anonimato, entre outras. Se baseando nessas caraterísticas, o indivíduo 

acaba trazendo alguns destes hábitos para o ‘mundo físico’, como o ritmo acelerado, o compartilhamento fácil, 

os hábitos de digitação e até mesmo fala (CASTELLS, 2002).  
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e possibilitar outras áreas do conhecimento, em arranjos mais abertos, criativos e 

participativos dentro da sociedade contemporânea. Assim, estabelece o objetivo da oficina: 

  

O macrocampo, Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica oferece às 

escolas a possibilidade de criarem e fortalecerem ecossistemas comunicativos, estimulando 

práticas de socialização e convivência no espaço escolar. Trata-se de um novo olhar sobre a 

relação dos campos, Educação e Comunicação que, quando articulada com a cultura digital 

e para fins pedagógicos, são capazes de constituir redes virtuosas de comunicação e 

comunicadores firmadas em práticas colaborativas e democráticas (BRASIL, 2014a, p. 9, 

grifo nosso). 

 

Para a proposta do Programa, os ‘ecossistemas comunicativos’ são os processos de 

troca simbólica que gera os laços sociais e culturais deixados por sucessivas gerações e 

constituem as manifestações de processos comunicacionais na medida em que formam o 

tecido das relações educativas ou escolares.  

Nessa perspectiva do “Mais Educação”, a prática da educação integral transforma-se 

em um tecido comunicativo por possibilitar um espaço de diálogo e cidadania. Por este fato, a 

comunicação deve ser colocada no cerne do fazer pedagógico, interligando o local com o 

mundial, o pessoal com o coletivo, o individual com o social, promovendo, a partir da escola, 

um ‘ecossistema comunicativo’ que contemple experiências culturais, o uso das mídias da 

informação e da comunicação e ainda fazer do espaço escolar um local de aprendizagem 

significativa no sentido de encantar respostas para o que está sendo aprendido.  

Para a proposta do Programa, esse ‘ecossistema comunicativo’ se daria pela prática da 

“educomunicativa”. Esse conceito se baseia no seguinte pensamento:  

 

A Educomunicação é o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e 

avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 

comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a melhorar o 

coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso dos 

recursos da informação no processo de aprendizagem. Em outras palavras, a 

educomunicação trabalha a partir do conceito de gestão comunicativa (SOARES, 2002, p. 

24).  

 

Ainda encontramos no documento do Programa a inferência de que pela 

‘educomunicação’ produz uma modificação no modelo cristalizado da relação entre professor 

e estudante. Por ela, “não há mais lugar para um transmissor ativo e um receptor passivo de 

informações, mas sim uma relação dialógica onde todos têm a palavra, para estar no mundo 

e com o mundo” (BRASIL, 2014a, p. 9). 
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Para esse pensamento, para o educar dentro das características da sociedade 

contemporânea, o “Mais Educação” chama atenção para que as suas atividades possam 

possibilitar prática refratada pela cultura digital em todos os campos da vida, seja do espaço 

escolar ou não. 

As oficinas com a cultura digital são destinadas a conduzir a educação dentro do 

processo integral nas suas múltiplas formas de ser e habitar a contemporaneidade, na tentativa 

de problematizar formas de pensar as comunidades hoje, voltadas para as formas de 

comunicação pela cultura digital (habilidade para comunicar ou mesclar qualquer produto 

baseado em uma linguagem comum digital utilizando-se equipamentos e redes digitalizadas 

de bases de dados, informação e comunicação).  

Para a realização prática dessa oficina, o “Mais Educação” oferece condições de 

acesso ininterrupto à internet nos espaços escolares ou promove uso desta em espaços 

comunitários. Pelas ações do Programa também são realizadas atividades nos laboratórios de 

informática e outros para que os educandos possam desenvolver as múltiplas formas de se 

comunicar, sejam elas através das linguagens artísticas, entre as quais a fotografia, a literatura, 

a música e a dança, seja da cultura digital pela produção vídeos, criação de blogs e sites, ou 

até mesmo a reflexão sobre a utilização consciente das redes sociais.  

De forma geral, as principais ações socioeducativas desenvolvidas nas oficinas de 

Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital, são: 

 

Ambiente de Redes Sociais, promoção da cultura participativa por meio de ambientes de 

relacionamento em rede e criação de blogs; Fotografia, utilização da fotografia como 

dispositivo pedagógico de reconhecimento das diferentes imagens e identidades que 

envolvem a realidade dos estudantes; Histórias em Quadrinhos, utilização deste gênero 

textual para a formação do gosto pela leitura e para o desenvolvimento estético-visual de 

projetos educativos, numa perspectiva de respeito à diversidade; Jornal Escolar, utilização 

de recursos de mídia impressa no desenvolvimento de projetos educativos dentro dos 

espaços escolares; Rádio Escolar, essa atividade tem o propósito de trazer para o universo 

do estudante temas de direitos humanos e promoção da saúde por meio de projeto de rádio 

escolar; Robótica Educacional, objetiva preparar os estudantes para montar mecanismos 

robotizados simples baseados na utilização de "kits de montagem", possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades em montagem e programação de robôs; Tecnologias 

Educacionais, aplicação de tecnologias específicas visando à instrumentalização 

metodológica para ampliação das oportunidades de aprendizado dos estudantes 

participantes do Programa Mais Educação e; Vídeo, essa atividade tem o propósito de 

trazer para o universo do estudante temas de direitos humanos e promoção da saúde por 

meio da produção audiovisual, com exibição de curtas, produção de vídeo-histórias, criação 

de roteiros e filmagens (BRASIL, 2014a, p. 9-10, grifo nosso). 

 

Para a Análise do Discurso, a proposta do “Mais Educação”, através dos discursos dos 

documentos pedagógicos da oficina de Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e 
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Tecnológica, evidencia uma preocupação com as questões contemporânea, necessárias à 

compreensão do sujeito no mundo atual. Há, no entanto de se fazer algumas observações.  

A AD, partindo do pressuposto de que a língua não pode ser estudada 

desvinculadamente de suas condições de produção, uma vez que os processos que a 

constituem são histórico-sociais, possui a interdiscursividade (MAINGUENEAU, 1989) com 

lugar privilegiado nos estudos do discurso, pois ao considerar o interdiscurso como objeto, 

busca-se apreender a interação entre formações discursivas diferentes. Portanto, uma vez 

admitida a ideia de que a interdiscursividade é constitutiva de todo e qualquer discurso, 

admite-se igualmente que um discurso sempre nasce de um trabalho sobre outros discursos. 

Por essa lógica da AD, pode-se evidenciar que os discursos vinculados no ciberespaço 

- caracterizado por um novo meio de comunicação digital que surge da interconexão mundial 

da rede de computadores (a internet) e dos avanços tecnológico da Sociedade da Informação, 

transmitindo um universo infindável de textos, imagens e sons que se conectam de maneira 

múltipla e intrincada os seres humanos pelas manifestações da ‘cibercultura’ (LÉVY, 1999) - 

advém de outras formações discursivas. Assim, o sentido dos discursos das novas formas de 

comunicação do mundo digital “não existe em si, mas é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórica em que as palavras são 

produzidas” (ORLANDI, 2003, p. 42).  

Por esta constatação, o “Mais Educação” ao trabalhar essa temática precisa estar atenta 

ao potencial ideológico que os novos discursos de comunicação digital arsenal midiático 

possui sobre os seus usuários e interlocutores. Seus educadores precisam compreender as 

mídias digitais para além de seu referencial de informação, mas também como veículo de 

alienação que, por meio de suas lentes críticas, propõe a sociedade diferentes pontos de vista 

em cima de contextos sociais, induzindo a adotar ou não ideologias muitas vezes alienadoras. 

Entender que elas possuem um papel de destaque para a construção do caráter humano, uma 

vez que através deles, muitos adquirem uma identidade voltada para aquilo que lhes é 

atrativo, criando, assim, modelos, costumes e hábitos da sociedade além de definir tendências 

através de meios de comunicação para que as pessoas possam se espelhar em estereótipos 

propostos pela mesma.  

Portanto, é louvável a discussão do “Mais Educação” das novas formas de 

comunicação para criar novas possibilidades para o conhecimento humanos. Contudo, não 

esquecer que a televisão, jornais, revistas, a internet, blogs, facebook, twitter, instagram, 
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whatsapp e muitos outros, produzem discursos com potencial de influenciar nosso 

comportamento, aderindo assim, novas concepções ao modo de agir e pensar da sociedade.  

No macrocampo Promoção da Saúde, a proposta do “Mais Educação”, na perspectiva 

de educação integral de possibilitar o desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens em 

todas as suas dimensões humanas (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física e 

biológica), visa trabalhar com atividades que ofereça subsídios para promoção da saúde na 

jornada de tempo integral na escola ou fora de seus limites físicos, com os estudantes que 

participam do Programa, ratificando a existência de uma educação comprometida com a saúde 

do escolar, bem como com diferentes culturas, gênero, diversidade sexual e com 

características singulares de cada estudante, capaz, assim, de pensar o território de 

responsabilidade escolar a partir de uma prática educacional integral.  

Os objetivos dessa ação socioeducativa do “Mais Educação”, é: 

 

Apoio à formação integral dos estudantes com ações de prevenção e atenção à saúde, por 

meio de atividades educativas que poderão ser incluídas no projeto político pedagógico 

(projetos interdisciplinares, teatro, oficinas, palestras, debates e feiras) em temas da área da 

saúde como saúde bucal, alimentação saudável, cuidado visual, práticas corporais, 

educação para saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de drogas (álcool, tabaco e 

outras), saúde mental e prevenção à violência. Desse modo, possibilitar o desenvolvimento 

de uma cultura de prevenção e promoção à saúde no espaço escolar, a fim de prevenir os 

agravos à saúde e vulnerabilidades, com objetivo de garantir a qualidade de vida, além de 

fortalecer a relação entre as redes públicas de educação e saúde (BRASIL, 2014a, p. 16). 

 

Por esse discurso, podemos evidenciar que a proposta, na medica em que se 

compromete com uma educação integral, contribui significativamente para promoção de 

saúde quando suas ações pedagógicas têm como horizonte a garantia desses direitos. Isso 

porque a programa saúde é a sinalização direta para a qualidade de vida, estando associada 

aos direitos humanos, como: o direito ao trabalho, à habitação, à educação, à alimentação, ao 

transporte, ao saneamento básico, à cultura, à previdência, à assistência social e ao lazer.  

Na proposta ainda há o entendimento de que, o educador do Programa ao trabalhar 

com a atenção à saúde deve ter estratégias e ações direcionadas à vida cotidiana do aluno e a 

temas voltados para o conhecimento e desenvolvimento do autocuidado, assim como com o 

cuidado com o outro e com o ambiente. Desta forma, o Programa informa que para trabalhar 

com promoção da saúde é importante saber sobre os determinantes sociais, pois estas ações 

tratam da problematização da vida cotidiana e questões que envolvem a produção coletiva de 

qualidade de vida e a importância da discussão de políticas públicas, procurando superar a 

responsabilização individual pela falta de saúde (BRASIL, 2010f).  
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Para o trabalho com as oficinas, a recomendação do Programa é pela existência da 

organização pedagógica, com planejamento das atividades e objetivos claros, assim como os 

meios que permitirão a prática efetiva e articulada com a política pública voltada para 

educação e saúde. Para tanto, prima-se que anteriormente haja levantamento do perfil os 

educando, escola e comunidade, com as suas faixas etárias, quantitativos de gêneros, situação 

e identificação de acravo à saúde, situação de saneamento básico da escola e comunidade, 

histórico de ocorrências nos principais bairros do entorno, postos de saúde do bairro, e outros.  

A partir daí, segue as seguintes atividades:  

 

Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos à Saúde – Criação de estratégias de 

promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos a partir do estudo de problemas de 

saúde regionais: dengue, febre amarela, malária, hanseníase, doença falciforme, etc. 

Promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos no currículo escolar por meio de 

alimentação saudável dentro e fora da escola; saúde bucal; práticas corporais e educação do 

movimento; educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/AIDS; 

prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; saúde ambiental; promoção da cultura 

de paz e prevenção das violências e acidentes (BRASIL, 2014a, p. 17).  

 

Para a interpretação da Análise do Discurso, refletir sobre os discursos da educação 

em saúde implica na observação de inúmeros aspectos relevantes, dentre eles, as origens e 

implicações que essa temática pode sofrer no ambiente escolar, tendo em vista a diversidade 

de discursos posto pela sociedade. Assim, novamente a AD chama atenção para a alienação 

comportamental, agora em relação ao modelo de saúde calcado em estilos de vida que são 

apresentados pelas mídias, através de novelas, filmes, internet e demais fontes. 

 São esses discursos de elementos padronizados, sobretudo aqueles que referenda o 

melhor modelo de “saúde física”, a mais oportuna para a colocação em uma posição social. 

Por exemplo, o mundo da beleza magra para as mulheres e musculosa para os homens que 

aqui merecem destaque, visto que, cada vez mais surgem os chamados “milagres das dietas”: 

receitas mágicas de emagrecimento rápido ou explosão muscular com efeito instantâneo. Isso, 

no entanto, tem colocado em risco a saúde dessas pessoas e, em muitos casos com danos 

irreversíveis.  Portanto, a alienação da beleza acaba ofuscando ou desvalorizando a verdadeira 

preocupação com os cuidados à saúde.  

Nessa perspectiva, a escola e o “Mais Educação”, ao trabalhar essa temática, deve 

ficar atendo aos discursos dos educandos em relação a essa problemática. É preciso refletir 

seriamente a influência das mídias com o trato à saúde. Assim, promover saúde na escola é 
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analisar discursos e, a partir deles, criar mecanismos de percepção e fuga das alienações. Só 

assim, haverá garantia da saúde como direito fundamental do cidadão.  

Com o macrocampo Esporte e Lazer, o “Mais Educação” tem a finalidade de oferecer 

atividades para o estabelecimento das relações interpessoais e coletivas que aproprie o acesso 

a conhecimentos e experiências de esporte e lazer, considerados fatores de grande importância 

para o desenvolvimento social e humano, na medida em que esses dois são assumidos como 

meios e fins educativos (BRASIL, 2010g).  

A proposta do Programa explica que para cumprir os objetivos, a oficina de esporte e o 

lazer devem priorizar os valores que alicerçam a convivência entre iguais e diferentes, bem 

como ampliar e diversificar as formações e oportunidades dessas práticas pelos sujeitos de 

todas as idades, entendendo que cada sujeito vive etapas diferentes de aprendizagem, com 

facilidades, dificuldades, competências e habilidades diversas; com possibilidades de aprender 

que também se diferenciam uma das outras, traduzindo em experiências únicas as práticas 

culturais (BRASIL, 2010g). 

Por sua vez, proposta do Programa enfatiza que a escola e o “Mais Educação” ao 

trabalhar com esporte e lazer devem estar comprometidos com a cultura local, resgatando os 

valores, tradições e costumes, através de atividades que levem os seus educandos a refletirem 

sobre o esporte e o lazer como formas de manifestações da diversidade cultural, que podem e 

devem ser utilizadas na aprendizagem com práticas que despertem a criatividade e a visão 

crítica no desenvolvimento integral do aluno. Diante do exposto, o objetivo geral dessa ação 

socioeducativa visa a aplicação de: 

 

Atividades baseadas em práticas corporais, lúdicas e esportivas, enfatizando o resgate da 

cultura local, bem como o fortalecimento da diversidade cultural. As vivências trabalhadas 

na perspectiva do esporte educacional devem ser voltadas para o desenvolvimento integral 

do estudante, atribuindo significado às práticas desenvolvidas com criticidade e 

criatividade. O acesso à prática esportiva por meio de ações planejadas, inclusivas e lúdicas 

visa incorporá-la ao modo de vida cotidiano (BRASIL, 2014a, p. 15). 

 

Assim, para o Programa, o esporte e o lazer têm papéis especiais na formação 

ampliada, tendo em vista a educação integral, que implica escola, mas também a família e a 

comunidade. Desta forma, as atividades esportivas e de lazer desenvolvidas pelo “Mais 

Educação”, tai como os jogos, brincadeiras esportivas, danças, ginásticas, lutas, entre outros, 

representam expressões da cultura que, passíveis de serem transmitidos através das gerações e 
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imbuídos de significados, passam a ser utilizados como princípios educativos para o 

desenvolvimento integral do educando. 

O documento da proposta do Programa chama atenção para o esporte como uma 

prática sócio-histórica e cultural, de criação humana que pode ser redimensionado, recriado e 

reinventado pelos seus praticantes, segundo seus desejos e necessidades. Como fenômeno 

sociocultural que é ideologicamente determinado, o esporte revela as contradições vividas na 

prática social de cada sociedade. Por esse fato, dependendo de como o esporte é concebido e 

valorizado, pode ser interpretado e praticado de forma a reforçar as condições sociais 

contraditórias, que enfatizam o individualismo e valoriza a concorrência e a seleção, 

independentemente das estratégias usadas e suas consequências (BRASIL, 2010g). 

Por essa constatação, a proposta do “Mais Educação” trabalha com o esporte na 

perspectiva educacional e o de participação/lazer. Como esporte educacional, as ações e 

atividades do Programa evita a seletividade e a competitividade de seus praticantes, com a 

finalidade de alcançar o desenvolvimento integral e a reflexão da cidadania e para o lazer. Já 

como esporte de participação/lazer, são desenvolvidas atividades que visa a livre escolha dos 

educandos, compreendendo as modalidades esportivas praticadas com finalidade de 

integração dos praticantes na plenitude da vida social e na promoção da saúde (BRASIL, 

2010g). 

Em relação ao lazer, o “Mais Educação” considera este como um dos direitos 

fundamentais para o desenvolvimento social, cultural e educacional humano. Ele é entendido 

na proposta do Programa como cultura vivida com alegria e liberdade no tempo disponível 

fora das obrigações sociais. É um tempo, um espaço e uma oportunidade que privilegia as 

vivências lúdicas, para brincar de diferentes modos e participar de diferentes formas. É 

também um momento que pode ter um meio educativo no ambiente escolar, na medida em 

que for praticado e orientado por educadores que vise a formação de valores, atitude, 

conhecimentos e aptidões através do desenvolvimento pessoal, social, físico, emocional e 

intelectual, desencadeando no alcance da qualidade de vida dos participantes (BRASIL, 

2010g). 

Portanto, a proposta do “Mais Educação” sinaliza que o esporte e o lazer, quando 

desenvolvidas de forma consciente pelos educadores do Programa, pode trazer consigo 

características como a busca pela saúde, qualidade de vida, prazer, entre outros, devido ser um 

importante transmissor de valores, como respeito, cooperação, inclusão, educador.   
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Ne maneira geral, as atividades do Programa destacam as seguintes atividades 

socioeducativas a serem desenvolvidas com essa oficina: 

 

Atletismo; Badminton; Basquete; Futebol; Futsal; Handebol; Natação; Tênis de 

Campo; Tênis de Mesa; Voleibol; Vôlei de Praia; Xadrez Tradicional e Xadrez Virtual 

- com o apoio às práticas esportivas para o desenvolvimento integral dos estudantes pela 

cooperação, socialização e superação de limites pessoais e coletivos, proporcionando, 

assim, a promoção da saúde; Basquete de Rua; Corrida de Orientação; Ginástica 

Rítmica; Judô, Karatê, Luta Olímpica e Taekwondo; Recreação e 

Lazer/Brinquedoteca e; Yoga/Meditação (BRASIL, 2014a, p. 15-16, grifo nosso). 

 

A Análise do Discurso da proposta do “Mais Educação” em relação à oficina de 

Esporte e lazer, permite evidenciar que a preocupação do Programa compreende essas práticas 

com importantes instrumentos pedagógicos que integra às finalidades gerais da educação 

integral, de desenvolvimento das singularidades, de formação para a prática social e reflexão 

para a cidadania. O Esporte e o lazer, entendidos pelo Programa como produtos das 

formações social, cultural e história, é visto como campos pedagógicos abertos para a 

exploração de novos sentidos/significados, ou seja, permite que sejam explorados pela ação 

dos educandos envolvidos nas diferentes situações. 

É nesse sentido que a AD levanta duas interpretações em relação a essas práticas 

socioeducativas. A primeira, é a constatação de que, como produto do contexto social, a 

prática esportiva vem sendo fortemente influenciada pela sociedade capitalista. Isso porque o 

potencial midiático e televisivo tem ofuscado a liberdade de escolha dos momentos e 

atividades do esporte como lazer dos cidadãos, sobretudo o trabalhador. Ideologicamente, 

essa liberdade de escolha seria algo muito perigoso para a máquina econômica: 

 

O temor do desconhecido e dessa ruptura com a ordem existente por intermédio do ócio, da 

sensibilidade e da experiência teriam feito com que o Estado e outras instituições sociais, 

representantes das classes dominantes, elegessem as atividades a serem praticadas e os 

objetos a serem contemplados, com o intuito de dirigir o tempo livre da maioria dos 

indivíduos, de converter a percepção destes àquilo que seria apenas aparente e que 

corresponderia a uma simples constatação do existente, de tornar a fruição do prazer como 

sinônimo de uma descarga imediata de instintos, produzidas como um meio de aliviar as 

tensões e de gerar uma catarse coletiva, a partir da qual todos poderiam voltar revigorados 

ao trabalho produtivo (PAGNI, 2003, 86 - 87).  

 

Diante desse discurso, fica evidente a preocupação capitalista com o tempo livre do 

trabalhador, na medida em que essa ociosidade poderia conduzir às escolhas das práticas 

esportivas coletivas, o que poderia produzir, através do convívio social, reflexões em relação 

às necessidades de lazer e descaço e direitos à prática esportiva, gerando reivindicações, 

tensões e conflitos entre trabalhador, patrão e Estado. A solução para essa problemática do 
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setor econômico é então o controle das práticas esportivas coletivas através da ideologia 

capitalista.  

Essa ideologia, por meio dos mecanismos da Indústria Cultural53, ofusca o prazer 

esportivo coletivo como fruto de uma escolha ou de um desejo autêntico do sujeito, pela 

imposição das práticas individualistas, que valoriza o trato muscular nas academias e em 

algumas vezes as corridas solitárias. Tudo isso com o intuído de tornar o sujeito 

individualizado, recluso do convívio coletivo e principalmente, consumista dos serviços e 

produtos esportivos e energéticos, portanto, aptos para a retroalimentação dos mecanismos 

capitalistas.  

A segunda interpretação da AD é em relação ao pensamento contemporâneo do que 

seja lazer. O que percebemos é que, atualmente o lazer está sendo inserido cada vez mais de 

uma maneira que os meios de comunicação de massa lançam discursos apelativos para que os 

indivíduos a usufruam seu tempo livre com produtos industriais. Com essa sobreposição dos 

discursos tecnologias, os jogos eletrônicos, como o videogame, apesar trazerem alguns 

benefícios como a promoção da agilidade, raciocínio, reflexo, podendo até proporcionar 

aprendizagem de outras culturas e novos idiomas, provocam sério malefícios às crianças e 

adolescentes, muitos deles irreversíveis. Esses produtos, com um alto poder viciante, que já 

vêm dizendo como se brinca, como se joga, deixem o potencial de criatividade, motricidade, 

interação e socialização totalmente inibidos ou relegados ao totalmente no ostracismo.  

Por estas considerações da AD, o trabalho com esporte e lazer no “Mais Educação” 

precisa de reflexões e planejamentos que possibilite à escola e seus educadores a compreender 

as armadilhas ideológicas colocadas pela sociedade contemporânea, facilmente influenciável 

no ambiente escolar. O profissional do Programa precisa ter autonomia reflexiva suficiente 

para conduzir as atividades esportivas e de lazer para além dos discursos individualista de 

crescimento da massa muscular e do lazer relegado aos tecnológicos. Somente assim, o 

esporte será conduzido como uma vivência de produz valores necessários para o convívio em 

sociedade como a tolerância, a inclusão e o respeito.  

 

                                                           
53 O termo foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer 

(1895-1973), a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista industrial. Significa que a produção 

cultural passa a produzir arte com a finalidade do lucro. Para se obter lucro com o cinema, por exemplo, é 

preciso fazer um filme que agrade o maior número de pessoas. Dessa forma, criam-se alguns padrões, como o 

vilão e o mocinho, as histórias de amor, os finais felizes. No fundo, toda a produção artística fica padronizada e a 

indústria define qual tipo de arte pode ser consumido (BARCELLOS, 2000). 
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5.6.2 Os sujeitos-educadores do “Mais Educação”: professor 

comunitário e monitores  

 

Como uma das políticas sociais, as políticas educacionais ao longo da história da 

educação brasileira foram se modificando procurando adequar o sistema de ensino à estrutura 

social vigente, e às determinações políticas e econômicas de cada época. Nessa perspectiva, 

compreender quais são os sujeitos-educadores do atual Programa “Mais Educação”, leva à 

compreensão de quais condições de produção e formação sociais estão influenciando o 

sentido desse Programa, assim como determinado o perfil de seus educadores.   

Nesse sentido, consideramos que o sujeito ocupa uma posição no espaço social e que, 

a partir daí, produz um discurso determinado por um lugar e tempo histórico, a constituição 

dos sujeitos-educadores do “Mais Educação” - aqui compreendidos como seres sociais 

construídos a partir de uma identificação mediante uma interpelação, um discurso, ou seja, um 

efeito de sentido entre outros sujeitos, que se dá ideologicamente pela sua inscrição numa 

dada formação discursiva (ORLANDI, 2003) – será determinado pelas condições de produção 

da sociedade contemporânea.  

Essas condições de produção, representadas pelo conjunto histórico-social como sendo 

as relações entre as classes sociais, as disputas de interesses e as tensões decorrentes da 

manutenção ou ruptura com o poder as condições dizem respeito aos dados situacionais no 

momento em que o sujeito enuncia a partir da posição que lhe foi possível ocupar 

(ORLANDI, 2003). Ou seja, são as condições de produção que irão representar os sujeitos-

educadores do “Mais Educação” e a situação em que eles podem ser definidos.   

Assim, como explica Pechêux e Fuchs (1997), a interpelação do indivíduo em sujeito-

educador do “Mais Educação” se dá de tal modo que o mesmo seja conduzido sem se dar 

conta, e tendo a impressão de estar exercendo sua livre vontade, quando na verdade está 

ocupando um lugar dentro da formação discursiva devido as influências das ideologias do 

modo de produção da sociedade ao qual pertence. Assim, a forma sujeito-educador que 

corresponde à da sociedade contemporânea, representa as contradições dessa interpelação: “é 

um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma liberdade sem limites e uma 

submissão sem falhas - pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua para sabê-la” 

(ORLANDI, 2009, p. 23). 

Nessa perspectiva, frente às mudanças da sociedade contemporânea, os documentos do 

“Mais Educação”, apresentam discursos que evidenciam este momento de mudanças: 
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Face às características e aos desafios da contemporaneidade, as funções, historicamente 

definidas para cada uma das instituições socializadoras – entre elas a escola –, também se 

modificaram e exigem novas configurações, o que implica agregar novos conceitos e 

assumir novas posturas, mais dialógicas e articuladas, determinando novos acordos 

entre essas instituições (BRASIL, 2009b, p. 29) 

 

Esse discurso deixa evidente que a proposta do Programa, propondo mudanças na 

postura da escola a partir de novas posturas, na direção de uma transformação social ampla, 

não deixa de assumir, em sua essência, a ideologia da economia neoliberal da sociedade 

globalizada.  Para Gómez (1998, p. 22) a “função educativa da escola é imersa na tensão 

dialética entre reprodução e mudança” e onde o “conhecimento, social e historicamente 

construído e condicionado, deve ser utilizado como ferramenta de análise para compreender, 

para além das aparências superficiais do status quo real − assumido como natural pela 

ideologia dominante”.  

A respeito da dialética entre reprodução e mudança, Mészáros (2008, p. 65) afirma:  

 

[...] o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e 

adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a automudança 

consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem social 

metabólica radicalmente diferente. 

 

Diante desses discursos e reflexões de recontextualizações de conceitos do 

contemporâneo, cabe aqui o seguinte questionamento: quem é o sujeito-educador do 

Programa “Mais Educação”? 

Nos documentos do “Mais Educação”, há uma política de “abertura para o 

reconhecimento de diferentes agentes educadores” (BRASIL, 2009b, 39). Nessa política de 

abertura, a proposta do Programa prevê a gestão intersetorial e as parcerias e diálogos com os 

“diversos atores sociais”, questionando o papel de educar da escola contemporânea e 

requerendo a participação da comunidade no em conta do processo educativo: 

 

O contexto contemporâneo de massificação crescente e de complexidade dos problemas da 

vida cotidiana vem tensionando a escola e questionando sua hegemonia educativa, pois 

esta vem perdendo seu monopólio no que se refere à educação das novas gerações. A 

escola não consegue mais sozinha dar conta da educação das crianças, adolescentes e 

jovens [...] Diante disso, passamos a considerar este entorno por dois motivos basicamente: 

para resignificarmos a prática educativa, ligando a escola com a vida da comunidade, 

considerando no projeto pedagógico os saberes emanados do contexto local, como também 

para dividir com a comunidade e com as demais instituições, ali localizadas, a 

responsabilidade sobre a educação das suas/nossas crianças, adolescentes e jovens, mas 

esta crise não é exclusiva da escola (BRASIL, 2010h, grifo nosso).  
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Esse discurso sinaliza um processo educativo que busca “construir-se para além do 

espaço escolar” e a “preocupação com o respeito às diferenças culturais” e locais num país de 

extensões continentais composto de diversas “riquezas de saberes”, assim, a proposta do 

Programa considera que, em tempos do contemporâneo, seja preciso “transformar a escola 

num espaço onde a cultura local possa dialogar com os currículos escolares, reconhecendo 

que as experiências educacionais se desenvolvem dentro e fora das escolas”  (BRASIL, 

2009c, p. 13).  

Por essa compreensão de uma escola aberta às vivencias comunitárias, com o desafio 

de dialogar constantemente com os agentes sociais, a proposta do “Mais Educação” não torna 

a escola um espaço exclusivamente de instrução, ela é também um espaço de socialização. 

 

A metodologia para educação integral apresentada aqui pode ser compreendida como um 

instrumento de diálogo e troca entre os saberes de escolas e comunidades. Acreditamos que 

as escolas no Brasil só têm a ganhar se buscarem e se abrir para as vivências 

comunitárias, assim como as comunidades para suas escolas [...] Esta concepção de 

educação integral não se limita ao aumento do tempo e espaço nos projetos de educação, 

mas parte da ideia de que os estudantes são seres portadores de uma complexa 

experiência social e merecem atenção diferenciada porque são fruto de processos 

igualmente diferenciados. Compreende a educação como um desafio para escolas e 

comunidades e pretende dialogar com a complexidade de agentes sociais, territórios e 

saberes que envolvem as experiências comunitárias, buscando construir-se para além do 

espaço escolar (BRASIL, 2009c, p. 16 -17, grifo nosso). 

 

Por esse discurso, fica evidente que a proposta do Programa remete para função 

socializadora em que o processo educativo vai se desenvolvendo e ampliando o horizonte de 

exigências das condições de vida para a comunidade, ou seja, dos limites das ações educativas 

são construídas com o diálogo das ações no plano social, das vivência e saberes da 

comunidade, do aprender coletivamente e da possibilidade do acesso à aprendizagem pelos 

ambientes diversificados de cultura dos educandos.  

É nesse contexto de construção do saber pelo diálogo constante dos agentes sociais, 

que o “Mais Educação” faz a abertura do conceito de professor para educador social54, “um 

indivíduo que passa a ter a função de m mediador entre o educando, a sociedade e a cultura” 

(MACHADO, 2010, p. 58). 

                                                           
54 Educador social é o profissional responsável por atividades pedagógicas para promover a integração social de 

pessoas e educandos em situação de risco e vulnerabilidade social. No ambiente escolar, são responsáveis para 

assegurar ao aluno, seus direitos, abordando-os, sensibilizando-os, em como identificando as necessidades e 

potencialidades criativas destes educandos para desenvolvendo atividades que favoreça a aprendizagem pela 

articulação entre o saber escolar e o comunitário. Precisa estar preparado para lidar com diversos casos e 

situações-problemas, com alunos desprovidas de atenção e carinho e geralmente carenciados de valores morais, 

tendo que entender e integrar uma diversidade de temas presentes nos diferentes grupos sociais às atividades 

educacionais (MÜLLER e RODRIGUES, 2002).  
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Desta forma o assujeitamento do indivíduo professor em educador vai ocorrer, 

ideologicamente, pelas novas necessidades educacionais da sociedade contemporânea. Essa 

interpelação da ideologia de um “novo sujeito” representa os conflitos e contradições entre a 

Formação Ideológica Conservadora e a Formação Ideológica Democrática na influência da 

organização educacional brasileira.  

Pelo Conservadorismo, o indivíduo professor instrutor assume a função de mero 

transmissor e reprodutor dos saberes instituídos, repetindo todo dia os mesmos recursos 

metodológicos na rotina escolar, busca as competências técnica e teórica e a inteligência 

cognitiva do educando, privilegiando o desenvolvimento das dimensões mais instintivas que 

traduzem os aspectos mais materialistas do ser humano e reduzindo-se aos muros/muralhas da 

escola, da sala de aula, sem estabelecer qualquer diálogo com a comunidade. Enfim, submete 

os indivíduos explicitamente aos ditames ideológicos estabelecidos da sociedade 

(FRIGOTTO, 1999).  

Já pelo Democratismo, o indivíduo professor assume a função de educador, um 

mediador no processo de construção do conhecimento que garante a autonomia do educando 

em relação às reflexões de si e do mundo que vive: reinventando permanentemente seus 

procedimentos em cada experiência de aprendizagem vivida; problematizando os conteúdos 

para favorecer a reflexão e a criatividade para a reinvenções do conhecer, inaugurando 

caminhos novos e extraordinários; tecendo atividades socioeducativas imprevisíveis, abertas 

ao fluxo das aventuras para o além dos muros escolares; valorizando a multidimensionalidade 

do indivíduo em seus aspectos físico, cognitivo, emocional e social  para o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem e estabelecendo uma relação com a comunidade de parceria na 

aprendizagem do educando, primando pelo saber social na construção coletiva de uma 

educação de base integral (FRIGOTTO, 2001).  

Na interpretação da Análise do Discurso, essa postura de renovação que designa um 

“novo professor”, direcionado a ocupar uma “nova postura”, é implicitamente influenciado 

pela ideologia da sociedade contemporânea. Isso porque a interpelação do indivíduo em um 

determinado sujeito é constituída coletivamente pelas condições históricos, políticas, 

econômicas, sociais, culturais, de influência puramente ideológica. É essa construção que 

admite os conflitos e as contradições de cada processo de assujeitamento, uma vez que a visão 

de mundo, sociedade, educação, escola é construído na interação, em que a ação do sujeito 

sobre o objeto é mediada pelo outro através da linguagem. Assim, essa postura de sujeito-

educador dinâmico, participativo, produtor de seus conhecimentos, que recalca a 
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personalidade, a cultura e os valores da classe dominante por princípios de mudança, implica 

também movimentos como ele ressignifica um já dito, influenciando pela ideologia do modo 

de ser, pensar, falar, agir e se posicionar da classe dominante como um todo. 

É justamente diante da postura do conflito entre a FI conservadora e a FI democrática 

que a proposta do “Mais Educação” vem requerer o seu perfil de educador. Entre ideologias e 

contradições, a proposta do Programa sinaliza o perfil de um educador como mediador, mais 

articulador e de viabilização do contato dos alunos, e de suas comunidades, com o 

conhecimento, num processo participativo, fundamentado nas aspirações e nos impasses 

cotidianos. Desta forma, esse profissional da educação, apesar das contradições ideológicas, 

segui aos princípios democráticos, passando a ser compreendido não como o agente que 

controla o processo educativo, mas como partícipe da construção da aprendizagem que 

interage concomitantemente sujeito-educador e sujeito-educando.   

Para o “Mais Educação” o sujeito-educador é também um agente social. Ou seja, um 

profissional que tem o objetivo de contribuir para a aprendizagem do estudante de forma 

contextualizada, relacionando o que se aprende com seu convívio social. Que tem a condição 

de articular a proposta do Programa como os diferentes atores sociais e de fazê-los 

experimentar na prática a ideia de que o processo de aprendizagem escolar existe na medida 

em que a relação escola-comunidade for processualmente fortalecida (BRASIL, 2009c). 

É nessa perspectiva exaurida dos discursos -  de que há a necessidade de uma mútua 

colaboração entre a esfera social e a dimensão escolar, principalmente, em relação ao meio 

externo do local a que as unidades de educação pertencem – que nasce na proposta Programa 

dois sujeitos-educadores para o desenvolvimento das atividades socioeducativas: o Professor 

Comunitário e o Monitor.  

O Professor Comunitário, também chamado de articulador, “responsável por mediar 

as relações escola/comunidade”, segundo a proposta do “Mais Educação” é um professor 

ligado às Secretarias (Municipais, Estaduais ou Distrital), preferencialmente efetivo55 com 

carga mínima de 20h semanais, de trabalho efetivo na coordenação do Programa (BRASIL, 

2009c, p. 79). Assim, os objetivos desse profissional para o Programa, são: 

 

                                                           
55 O documento oficial diz que o professor comunitário deva ser um professor efetivo de 40 horas, por conhecer 

a realidade escolar por mais tempo e por ter disponibilidade de acompanhar o desenvolvimento do Programa 

durante os dois turnos de seu desenvolvimento na unidade escolar (BRASIL, 2014a).  
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O objetivo do professor comunitário é formular, em conjunto com as diversas forças 

atuantes nos territórios, um projeto de educação integral que nasça da relação entre desafios 

e vocações locais [...] Preferencialmente, o articulador deve ser um professor que já tenha 

relações com a comunidade; que seja parte dela (se possível); que conheça seus líderes, 

vocações locais (equipamento público: clubes, igrejas, bibliotecas, museus, outras escolas 

centros culturais, centros comerciais, fábricas, praças etc.). É importante também que 

conheça (ou pesquise) a história local (BRASIL, 2009c, p. 79). 

 

Por esse discurso, podemos evidenciar que, como o nome sugere, este professor 

comunitário, materializado ideologicamente na condição de sujeito-educador social para o 

cumprimento das demandas do contexto social, deve ter um forte vínculo com a comunidade, 

pois lhe é atribuída a responsabilidade pela articulação da escola com seu entorno.  

Em relação às funções do Professor Comunitário, a proposta do Programa considera 

fundamental “o planejamento, articulação e mobilização dos diversos espaços e agentes 

educativos envolvidos na realização da educação integral” (BRASIL, 2009b), elencando as 

seguintes atribuições: acompanhar a gestão pedagógica e administrativa do programa, 

favorecendo a troca de saberes formais e informais através do diálogo pleno com a 

comunidade; procurar criar um ambiente agradável de confiança e respeito mútuo entre o 

Programa e os membros da comunidade escolar; organizar/planejar o tempo ampliado como 

tempo continuo no currículo escolar, articulando o saber socioeducativo com o disciplinar; 

acompanhar o trabalho dos monitores no desenvolvimento das ações socioeducativas; mapear 

as oportunidades de parcerias e fortalecer o ‘território educativo’ no qual a escola se situa; 

estabelecer um diálogo continuo com a comunidade, numa proposição de ‘itinerários 

formativos’ que transcendam os muros das escolas e cria ‘pontes’ entre a escola e a 

comunidade e; assumir o papel de articulador da relação entre a escola e a comunidade, 

propondo projetos político-pedagógicos por meio da busca de superação dos reducionismos 

técnicos ou políticos, da proposição de um ‘novo modo de vivenciar as dimensões 

administrativa e pedagógica no planejamento da educação’ e do “incentivo ao protagonismo” 

da população usuária - estudantes, pais e comunidades (BRASIL, 2009a, 2009b, 2009c, 

2009d).  

Para a Análise do Discurso, essa imensa quantidade de atribuições ao professor 

comunitário, evidenciada nos discursos dos documentos do Programa, traz a reflexão de quais 

funções esses sujeitos têm ocupado. São funções pedagógicas? Administrativas? Se 

relacionam aos princípios do conservadorismo ou democráticos?    

Como podemos constatar as funções do professor comunitário, dentro da proposta do 

“Mais Educação” mostra-se confusas. Se por um lado, existem as atribuições de planejamento 
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e reflexão das pedagógico do trabalho dos monitores, por outro, parecem desempenhar um 

papel que seria dos sistemas de ensino, como é o caso de “estimular a participação de 

colaboradores”. Há ainda caráter administrativo como o gerenciamento do Programa, 

supervisão dos monitores e fazer a busca dos parceiros sociais na rua, seu bairro e sua cidade, 

recrutando profissionais para desenvolver as atividades socioeducativas.  

Com tantas atribuições o professor comunitário tem sua identidade confusa, na medida 

em que vivendo num espaço e proposta de mudanças e transformações, com uma escola de 

princípios democráticos requerendo sua ação como instrumento para a uma nova construção 

da aprendizagem, tem as influências ideológicas do contemporâneo mudando sua função para 

os mais variados papéis, esvaziado o caráter pedagógico de sua atribuição principal, sem 

permissão de sua reflexão à aceitabilidade.  

A posição monitor é o sujeito-educador responsável pelo desenvolvimento das 

atividades socioeducativas do “Mais Educação”. Nos documentos oficiais encontramos as 

seguintes referências sobre este profissional: 

 

A Educação Integral abre espaço para o trabalho dos profissionais da educação, dos 

educadores populares, estudantes e agentes culturais (monitores, estudantes 

universitários com formação específica nos macrocampos), observando a Lei n.º 

9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. Trata-se de uma dinâmica instituidora 

de relações de solidariedade e confiança para construir redes de aprendizagem, capazes 

de influenciar favoravelmente o desenvolvimento dos estudantes. Nessa nova dinâmica, 

reafirma-se a importância e o lugar dos professores e gestores das escolas públicas, o papel 

da escola, sobretudo porque se quer superar a frágil relação que hoje se estabelece entre a 

escola e a comunidade, expressa inclusive na conceituação de turno x contraturno, currículo 

x ação complementar (BRASIL, 2009d, p.14, grifo nosso). 

 

O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, preferencialmente por estudantes 

universitários de formação específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou 

pessoas da comunidade com habilidades apropriadas, como, por exemplo, instrutor de 

judô, mestre de capoeira, contador de histórias, agricultor para horta escolar, etc. Além 

disso, poderão desempenhar a função de monitoria, de acordo com suas competências, 

saberes e habilidades, estudantes da EJA e estudantes do ensino médio. Recomenda-se a 

não utilização de professores da própria escola para atuarem como monitores, quando 

isso significar ressarcimento de despesas de transporte e alimentação com recurso do FNDE 

(BRASIL, 2014a, p. 18-19). 

 

Para a Análise do Discursos, os documentos do Programa ao explicitar seus dizeres 

sobre o Monitor, como o principal responsável pelas atividades socioeducativas, deixam 

implícitos que, nessa pesquisa, precisam ser revelados.   

Primeiramente, temos o retorno da exaltação da construção da proposta de Educação 

Integral por meio da construção de uma rede de saberes em que a aprendizagem do educando 

ocorre pelo diálogo constante entre os saberes escolares e comunitários. Para o Programa, esse 
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diálogo é promovido pela articulação do Professor Comunitário e agora, o monitor. É este 

último, agora como “agente educador”, o responsável pelo desenvolvimento da aprendizagem 

do educando através da articulação entre o saber escolar das ações do “Mais Educação” com 

as diferentes experiências do saber cultural. Além de “agente educador”, o Monitor recebe 

muitas outras definições no cotidiano do Programa: agente cultural, arte-educador, educador 

de rua e educador social e oficineiro.  

Essas nomenclaturas utilizadas representam as diferentes concepções que os sujeitos 

(grupos sociais ou instituições) vem construindo sobre os sujeitos-educadores do “Mais 

Educação”, revelando que a recepção deste Programa, mesmo com uma proposta unificada e 

documentos pedagógicos direcionadores, apresentam diferentes posicionamentos em relação à 

identificação do papel do monitor.  

A expressão “oficineiro”, a priori, remete à influência do pensamento conservador, 

visto que, sua nomenclatura vem da palavra ‘oficina’ que remete a designar um lugar de 

trabalhos técnicos, mecânico e instrumentalizado. Este seria o campo de atuação da Formação 

Ideológica Conservadora Tecnicista que prima para a inserção da educação nos modelos de 

racionalização do sistema de produção capitalista e a escola, por sua vez, com o papel 

eficiente e funcional de empregar técnicas especiais de ensino a fim de formar indivíduos 

extremamente preparados e direcionados para desenvolver suas funções produtivas.  

Para a proposta do “Mais Educação”, implicitamente influenciada pela formação 

social conservadora, designa a função do oficineiro sob os princípios do ‘novo’ sujeito-

educador:  

 

É quem apoia a reflexão sobre a problemática apresentada e media a produção de 

conhecimento coletivo dos envolvidos. Ele é componente de uma rede contínua pautada 

pelo diálogo entre todos os que participam do processo, em uma teia sob a qual se 

desenham possibilidades de relação e identificação. A atividade cognitiva, da qual o 

oficineiro é um possível condutor, se dá por meio de vivências e experimentações e é, 

portanto, construtiva uma vez que os caminhos aparecem conforme se percorre o processo 

de aprendizagem, considerando como fundamental a troca de saberes e a construção 

coletiva. A partir de uma dinâmica lúdica e informal, as oficinas e os oficineiros 

permitem uma participação pautada, sobretudo, no desejo de experimentar e vivenciar, o 

que pode diferenciar o processo de ensino e aprendizagem e somar a métodos formais de 

educação (CREI, Oficineiro, 2014, grifo nosso).  

 

A análise desse discurso evidencia que a proposta do Programa como a oferta da 

Educação Integral, utilizando uma expressão de influência ideológica conservadora, requer 

uma prática moderna para o Monitor. Tal proposta resgata a importância de um profissional 

mediador entre os saberes historicamente produzidos e socialmente necessários, levando os 
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alunos a construírem seus conceitos, valores, atitudes e habilidades que lhes permitam o 

desenvolvimento intelectual e social. 

Diante dos discursos sobre a função do monitor, ‘agente educativo’ ou ‘oficineiro’, 

segue a seguinte reflexão: ora, se é este profissional que efetivamente está em contato com as 

crianças, adolescentes e jovens das escolas e responsável pelo desenvolvimento das oficinas, 

então é o responsável também pelo processo formativo desses educandos. Se assim os são, 

porque os mesmos não são reconhecidos como professor, não são contratados como 

profissional, não são ressarcidos, e muito menos, não recebem a formação para a 

responsabilidade de sua função? 

Em busca de uma definição da figura do sujeito-educador monitor, a proposta do 

Programa considera que “a atuação dos profissionais da educação não se deve limitar aos 

espaços tradicionais da escola” e, nesse sentido, “ganha relevância a valorização do trabalho e 

da cultura como princípios educativos”. Assim, para o “Mais Educação” o ofício de professor 

também pode ser entendido como “uma arte” que pode aprimorar o processo interativo de 

ensinar e de aprender, por meio da “prática reflexiva de sua arte” (BRAISL, 2009b). Nesse 

sentido, o monitor do na proposta do “Mais Educação”, representa: 

 

O educador é aquele que reinventa a relação com o mundo, que reinventa sua relação com 

o conteúdo que ensina, com o espaço da sala de aula e com seus alunos. É aquele que se 

permite ver nos alunos possibilidade e processos em realização. Por isso pode ser 

comparado a um artista na arte de mediar aprendizagens e buscar sempre o (re) 

encantamento com sua profissão (BRASIL, 2009b, p. 36-37, grifo nosso).  

 

A análise desses discursos mostra que o monitor, frente ao contexto contemporâneo, se 

coloca como educador na medica em que, pela proposta de desenvolvimento das atividades 

socioeducativas do “Mais Educação”, teria a condição de promover a educação social dos 

educandos, promovendo a reflexão dos saberes para o convívio social. Nesta perspectiva, o 

monitor ocupa o lugar do educador com condições de reinventar a realidade para mediar as 

circunstâncias que promova o processo de aprendizagem do educando. Logo, esse profissional 

deverá ser acessível às mudanças que o mundo contemporâneo lhe impõe, se colocando como 

um artista que transformar a sua obra de acordo com sua realidade e as condições de trabalho.  

Este discurso da posição de agente educativo social assumida pelo monitor evidencia a 

força da Formação Ideológica Contemporânea, sobretudo dos princípios neoliberais que lança 

a ideia de um profissional que deve estar encantado por sua profissão. Assim, esse sujeito-

monitor encantado pela ocupação de educador, não oferecerá resistência aos planos da 
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sociedade capitalista e sua racionalização hegemônica. Ou seja, por estar apaixonado, não 

conseguirá refletir sobre as condições de sua profissão, de lutar por seus direitos e melhores 

de trabalho.   

Dessa forma, sob a égide do discurso de cooperação, coparticipação e principalmente 

do voluntariado - na lógica da descentralização que prega a união de um “todos pela 

educação” na garantia da promoção de uma educação pública e de “qualidade” - os “novos 

atores educativos”, na sua maioria jovens e desempregados, são “contratados” pelas escolas 

como monitores. Estes, sem se darem conta que irão desenvolver as ações educativas mais 

importantes do “Mais Educação” na oferta da Educação Integral, aceirarão receber uma ajuda 

de custo para alimentação e transporte, assumindo turmas de 30 alunos do ensino fundamental 

ou do ensino médio. 

Outra lógica que pode ser evidenciada no discurso sobre o monitor é a precarização 

em relação à exigência de sua formação. Se o monitor é o responsável direto pelas oficinas, 

teria este profissional as condições formativas teóricas e práticas para o desenvolvimento das 

ações do “Mais Educação”, que propõem trabalhar com o acompanhamento pedagógico em 

letramento e matemática, com as reflexões sobre os direitos humanos e o respeito às 

diferenças, a sustentabilidade ambiental, a promoção da saúde, a importância da atividade 

esportiva e de lazer para o processo de aprendizagem, a complexidade das relações entre a 

escola e a sociedade, entre muitas outras? 

Na análise do discurso sobre o perfil dos monitores para desenvolver as atividades e 

ações socioeducativas, parece existir uma tensão entre as proposições contidas nos 

documentos do Programa. 

Primeiramente, ao referenciar sua “preferência por estudantes universitários das áreas 

específicas”, o Programa sinaliza para a importância dos saberes científicos nos trabalhos das 

ações socioeducativas. Por outro lado, ao dizer que, ao desenvolvimento das atividades podem 

pleitear “pessoas da comunidade com habilidades apropriadas”, reforça a sua essência de 

sinergia de saberes escolares e comunitários. Ou seja, o saber acadêmico e cultural, ambos na 

mesma condição de acento. Outra questão que merece uma avaliação nesse discurso é a 

referência aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Médio como aptos a 

também atuar como monitores, o que sinaliza para a não exigência de formação para atuar 

como monitor. 
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Assim, se por um lado há uma atenção para uma formação mínima (universitária), por 

outra aparece a inexistência de critérios formativos a ser requerida para atuar como monitor 

nas atividades de extensão da jornada escolar (com o saber popular e possibilidade de 

estudantes da EJA e ensino médio atuarem).  

Na proposta do Programa não há nenhuma menção em relação à formação dos 

monitores, apenas um lembrete de que “trata-se de tarefa a ser empreendida, tanto pelos 

cursos de formação inicial e continuada, quanto pelos sistemas e pelas próprias escolas” 

(BRASIL, 2009b, p. 37). Assim, os monitores entram nas escolas como a missão de ocupar o 

lugar de sujeitos-educadores sem qualquer proposta de formação ente os federados.  

Assim, as incertezas do Programa em relação ao perfil e formação, necessários para a 

atuação do monitor como educador, pode colocar em risco a aprendizagem do educando. Isso 

se efetivaria na medida em que os educandos, com maior ou menor grau de influência, 

tendesse a se identificar com o educador.  

Desta forma, à proporção que o educador demostra seus engajamentos em questões 

políticas e sociais deixando sua visão expressa na maneira de trabalhar as atividades do 

Programa, há possibilidades de serem “copiados” pelos aluno.  Assim, se o educador for 

responsável e advindo de um processo formativo comprometido com o trabalho educativo, 

facilmente será munido de autonomia em relação às influências depreciativas da sociedade 

economicista, de valorização à competição e individualização do sujeito-humano, logo, 

dificilmente sua influência será negativa, porque certamente suas colocações terão 

embasamento reflexivo e coerente os princípios científicos e filosóficos adequados. 

Entretanto, se o monitor adentrar na escola sem a devida formação, dificilmente terá as 

condições para ocupar a posição sujeito-educador. Seu trabalho poderá tender para correntes 

ideológicas vexatória em relação às questões complexas da contemporaneidade, tais como a 

intolerância religiosa, o respeito aos direitos humanos, a diversidade étnica e culturas, as 

opções sexuais e de gênero, entre outros que exigem uma postura ética e moral de um 

educador.  

Na próxima sessão será analisado justamente o cotidiano do “Mais Educação” na 

tentativa de evidenciar, por meio dos encontros e desencontros entre o discurso institucional 

(Portaria 17) e dos sujeitos diretamente envolvidos com a rotina (professor comunitário, 

monitor e pais de educandos), os acertos e deslizes, potencialidades e inabilidades dentro da 

vivência do Programa.  
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5.7 Portaria Interministerial n. º 17/2007 e Sujeitos do Programa Mais 

Educação: encontros e desencontro dos discursos 

 

Como foi apresentado anteriormente, o “Mais Educação”, foi criado pela Portaria 

Normativa Interministerial em 24 de abril de 2007. Por este instrumento legal, temos o 

indicativo de que o Programa é direcionado às crianças, adolescentes e jovens da rede pública 

de ensino básico, com o objetivo de otimizar as ações e os investimentos, já existentes no 

país, para que complementem a formação escolar com a ampliação do tempo na escola, tendo 

como ancorador formativo a concepção de Educação Integral.   

Partindo desse princípio, quais seriam os discursos direcionadores do corpo da Portaria 

nº 17 para evidenciar uma prática de Educação Integral? E ainda, qual a relação dessa 

evidência com os discursos dos sujeitos que estão diretamente relacionados com o cotidiano 

das ações socioeducativas do “Mais Educação”? 

Para estabelecer esta relação e análise discursiva, será considerado que a linguagem do 

texto da Portaria n° 17 não é transparente, mas pode possuir a sua opacidade carregada de 

conteúdos simbólicos e sujeita a equívocos e interpretações diferenciadas devido às condições 

e circunstâncias histórica e ideológica, ao qual os discursos foram produzidos (Pêcheux, 1993, 

p.75). 

Considera-se também os sujeitos do discurso, como aqueles carregados de marcas do 

social, do ideológico, do histórico e que só vêm à tona com as falhas da linguagem, nos 

deslizes da fala. Ou seja, sendo a linguagem não transparente, não transparente será o sujeito 

do discurso.  

Desta forma, os discursos analisados aqui serão aqueles pronunciados a partir de 

condições de produção no contexto histórico, político e social e principalmente ideológico, de 

uma sociedade. 

Em relação à análise do discurso do corpo do texto da Portaria nº 17, procurando as 

evidências da concepção de educação integral, serão observados quatro recortes discursivos: 

(1) Formação Integral; (2) Tempo Escolar; (3) Atividades Socioeducativas; (4) Espaço 

Educativo. 

Para a interpretação dos sujeitos dos discursos serão analisados os dizeres do 

Professor Comunitário (educador social) do Monitor (agente educativo) e pais de alunos 

(comunidade).  

 

http://www.cultura.gov.br/upload/Portaria%20Normativa%20Interministerial%2024-04-07%2002_1177949314.pdf
http://www.cultura.gov.br/upload/Portaria%20Normativa%20Interministerial%2024-04-07%2002_1177949314.pdf


 
185 

 

5.7.1 Análise dos Recortes Discursivos 

 

A partir desse momento serão analisados alguns recortes discursivos do texto da 

Portaria Interministerial nº 17 de 2007, procurando evidenciar a relação destes com os 

discursos dos sujeitos já mencionados: professor comunitário, monitor e pais dos educandos. 

Assim, as interpretações procurarão responder aos questionamentos: os discursos da Portaria e 

da rotina do “Mais Educação”, através de seus sujeitos-rotinários, estão se entrelaçando? 

Quais seriem seus pontos de encontro e desencontros? Que direcionamento de Formação 

Ideológica (Conservadora, Socialista e Liberal) estão sustentando os discursos sobre a 

Educação Integral? Esses discursos sustentam quais Formações Discursivas (Assistencialistas, 

Autoritários ou Democráticos)? 

A escolha da Portaria nº 17 e não pelo Decreto 7.083/10 (que regulamenta o Programa 

Mais Educação), deve-se à necessidade de entender o discurso embrionário da criação do 

“Mais Educação”, na tentativa de compreender quais os direcionadores de Educação Integral, 

ampliação do tempo escolar e rotina das atividades consta na proposta inicial do Programa. 

Em relação ao discurso dos sujeitos-rotinários, a escolha pelo Professor Comunitário 

(educador social) e Monitor (agente educativo) aparece devido ao fato destes representarem 

os personagens principais pelo desenvolvimento do Programa (organização/planejamento do 

Plano de Ação, articulação com as outras atividades escolares e comunidades, efetivação das 

atividades socioeducativas), além de representarem significativos “novos” papéis e ampliação 

do escopo de funções no processo educativo.  

Em relação à escolha do discurso dos pais, a pesquisa partiu da proposta do Programa 

que, ao considerar a Educação Integral como “processo vivo e em permanente construção”, 

necessita do trabalho conjunto de diferentes atores sociais, entre eles a família (BRASIL, 

2009c). Nessa perspectiva do “Mais Educação”, a educação integral perpassa tanto o 

ambiente escolar quanto o familiar, visto que a escola: 

 

[..] nunca educará sozinha, de modo que a responsabilidade educacional da família jamais 

cessará. Uma vez escolhida a escola, a relação com ela apenas começa. É preciso o diálogo 

entre escola, pais e filhos (REIS, 2007, p. 6). 

 

Por isso, o ideal, do ponto de vista da Educação Integral para o “Mais Educação”, é 

que a construção da aprendizagem ocorra com a colaboração permanente não apenas de 

alunos e profissionais de educação das escolas, mas também, e fundamentalmente, com a 

participação ativa dos pais e responsáveis. Portanto, para o Programa, apenas assim será 
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possível proporcionar uma ligação entre o que acontece no âmbito escolar e a identidade do 

educando, relacionando saber escolar e saber social do contexto e a vida cotidiana, que, dessa 

forma, viverão em aprendizado constante, independentemente de estarem em sala de aula 

(BRASIL, 2009c). 

É nesse pensamento que o discurso dos pais dos educandos se tornará um importante 

instrumento para a interpretação da análise da interação do Programa com a efetivação de 

suas práticas. Através do enveredamento desses discursos buscaremos as evidências e quais 

espaços e canais a escola e o Programa estão criando para viabilizar a participação da família, 

quais as colaborações dos pais com o planejamento, a gestão e até mesmo as práticas 

pedagógicas da escola e, quais constatações se evidenciam em relação ao processo de ensino-

aprendizagem do educando.   

Sobre a análise do textual da Portaria n° 17, é pertinente salientar aqui que o mesmo 

está organizada em três partes básicas, sendo a primeira, a parte preliminar, constituída pela 

epígrafe, a ementa e o preâmbulo. Na Epígrafe, a portaria apresenta seguinte titulação: 

“Portaria Normativa Interministerial Nº- 17, de 24 de Abril De 2007”. Na emenda resumirá a 

matéria tratada do texto nos dizeres: “Institui o Programa Mais Educação, que visa fomentar 

a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades 

socioeducativas no contraturno escolar”.  

O preâmbulo, que é a parte inicial do texto, vai destacar a base constitucional da 

Portaria, a políticas de atendimento educacional e social e os princípios orientadores da 

concepção integral:  a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional); a Lei 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); art. 227 – Direitos Fundamentais 

(Constituição Federal/88); Política Nacional de Assistência Social; Situação de 

Vulnerabilidade e Risco de parcela da população; Políticas Sociais para a inclusão; A 

Educação extra espaço escolar; O Esporte como ferramenta educativa; O papel das atividades 

pedagógicas e socioeducativas no contraturno e a; Necessidade de ampliação da vivência 

escolar (BRASIL, 2007, p. 1). 

A segunda parte normativa, é o corpo específico do texto, onde estão prescritas as 

normas de conteúdo substantivo com relação à matéria regulada, e a parte final, que aborda as 

disposições relativas às medidas necessárias para a implementação das normas da lei.  

A análise do discurso aqui, se debruçará sobre escopo da parte normativa do “Mais 

Educação”, uma vez que nosso objetivo consiste em compreender o direcionamento dos 
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recortes discursivos sobre a concepção de educação integral presente no texto relacionado à 

matéria regulada. 

Em relação aos recortes discursivo, foram destacadas quatro temáticas: formação 

integral, tempo escolar, ações socioeducativas e espaço educativo.  

A análise da Formação Integral considera essa temática como um dos recortes 

discursivos centrais dentro da proposta do “Mais Educação”, estando em várias citações do 

texto da Portaria nº 17. Nesse texto, o Programa é apresentado como um veículo com 

possibilidade de promover a formação dos educandos nos aspectos sociais, psicológicos, 

pedagógicos e afetivos, no contraturno escolar e por meio das atividades socioeducativas.  

Na análise da temática Tempo Escolar, os discursos da Portaria nº 17 afirmam que o 

“Mais Educação” promoverá a melhoria da aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens 

matriculados em escola pública por meio da ampliação do tempo de permanência escolar que 

se dará no contraturno escolar. Esse tempo corresponde ao período de realização das 

atividades do Programa, que segundo proposta equivale a três horas diárias e quinze horas nos 

cinco dias semanas.  

A análise das Ações Socioeducativas possui para a pesquisa grande relevância, pois 

estas, segundo a proposta do Programa, são as responsáveis para o aumento da oferta da 

atividade educacional na unidade escolar, além de serem consideradas as atividades 

direcionadoras da formação integral dos educandos que, durante a jornada ampliada, 

possibilita uma maior vivencia de experiências aos alunos, bem como estabelece estratégias 

relacionadas à proteção dos educandos em situações de risco social.  

A análise da temática Espaço Educativo tem sua importância para esta pesquisa, na 

medida em que a proposta do “Mais Educação” sinaliza que as atividades socioeducativas 

podem ser desenvolvidas em espaços alternativos. Esses espaços, são lugares disponíveis na 

sociedade e na própria escola de grande potencial para a aprendizagem. Para a proposta, eles 

podem ser na própria escola ou na cidade, sejam reconhecidas como “cidades educadoras”, 

com suas praças, parques, museus, bibliotecas, campo de futebol e demais espaços 

alternativos de vivencia.  

A partir de então, essas temáticas serão analisadas em recortes, dentro do conjunto 

Discurso da Portaria X Discurso dos Sujeitos, buscando as evidências dos dizeres: encontros 

e desencontros entre o discurso institucional e a vivência do Programa.  
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5.7.2 Formação Integral (Primeira Temática de Análise) 

 

PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº- 17, DE 24 DE ABRIL DE 2007 
 

 
Recorte: A1 

Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações, de projetos 

e de programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, visões e práticas 

curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e 

ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos (art. 1°). 

 

Recorte: A2 

O Programa será implementado por meio do apoio à realização, em escolas e outros 

espaços socioculturais, de ações socioeducativas no contraturno escolar, incluindo os 

campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer mobilizando-os para a melhoria do 

desempenho educacional, ao cultivo de relações entre professores, alunos e suas 

comunidades, à garantia da proteção social da assistência social e à formação para a 

cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos humanos, consciência 

ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e consciência corporal, 

segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, compartilhamento 

comunitário e dinâmicas de redes (art. 1°,parágrafo único). 

 

Recorte: A3 

Promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças, 

adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e estéticas, aproximando o 

ambiente educacional da diversidade cultural brasileira, estimulando a sensorialidade, a 

leitura e a criatividade em torno das atividades escolares (art. 2°, V). 

 

Recorte: A4 

Estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação efetiva em torno de 

práticas esportivas educacionais e de lazer, direcionadas ao processo de 

desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade (art. 2°, VI). 
 

 

No discurso dos sujeitos-rotinários: 

 

Recorte: Aa1 

Eu acredito que esse Programa seja sim uma prática que permite a formação integral. Eu 

estou trabalhando como coordenadora desse programa já tem mais de três anos e tenho 

observado dois aspectos importantes: primeiro que as crianças e adolescentes que 

participam das oficinas ficam mais atentas e respondem melhor as demais atividades 

escolares, como é o caso do raciocínio matemático e da escrita e leitura, depois porque 

esses educandos conseguem se desenvolver rapidamente em vários tipos de oficinas. Aqui 

na escola já teve oficina de xadrez e pintura, agora tem oficina de teatro e dança e também 

de karatê. Em todas essas oficinas os alunos se adaptaram rapidamente a cada uma delas. 

Desse jeito, eu acredito que as várias oficinas também vai permitir muitos 

desenvolvimentos dos alunos (Professora Comunitária A). 

 

Recorte: Aa2 

A minha oficina é de Letramento, eu não sabia como trabalhar com essa oficina, nem na 

faculdade eu aprendi. Também não houve curso de formação na escola, ai eu tive de 

aprender como trabalhar pesquisando, procurei em sites e nas revistas que vem pra a 

escolar, ai aprendi.  A minha coordenadora me pediu pra trabalhar escrita e leitura de uma 

forma bem dinâmica, ai eu trabalho com cordel, com construção de parodias e poesias e 

também faço dramatização com os alunos, eles conseguem fazer todas essas coisas bem no 

letramento então eu acho que com o Programa eles estão se desenvolvendo em tudo 

(Monitora A).  
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Recorte: Aa3 

Eu gosto muito do Mais Educação por vários motivos, um deles é que a coordenadora 

sempre chama a gente na escola pra decidir as coisas e para conhecer as experiências de 

nossa comunidade. Todo ano essa coordenador pergunta a gente sobre quais as atividades 

que a escola deveria colocar ou tirar, ela pergunta as que os nosso filhos estão gostando 

mais e que estão ajudando no desenvolvimento deles, ai os pais conversam e escolhem 

essas atividades. Lá tem pais e mãe que participa de tudo, participa das reuniões e depois 

passa pra gente o que foi decidido. Eu não participo porque trabalho o dia todo. Eu também 

gosto do Mais Educação porque o meu filho J... era muito tímido e ficava preocupado com 

ele, com medo dele ficar ‘meio besta’, daí ele começou a participar do Mais Educação e 

vida dele mudou. Ele ama ir pra escola por causa do Mais Educação, no dia que não tem ele 

fica só falando aqui. Depois desse Programa ele ficou mais solto, mais alegre e até 

conversar em casa ele tá conversando. Eu acho que foi as aulas de karatê. Meus Deus, teve 

um dia que eu fui vê ele lá, o professor faz um monte de meninos e meninas ficarem tudo 

quietinhos e ouvindo os comando dele. É bem bonito (Mãe A)  
 

Esse discurso da Portaria pela formação integral revela a tendência da Formação 

Ideológica Liberal e Formação Discursiva Democrática que perdurou a maior parte da 

proposta do “Mais Educação”, enaltecendo a garantia dentro da escola pública brasileira, de 

estratégias para o desenvolvimento do sujeito em sua multiplicidade formativa, considerando 

não apenas o intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural, restando como 

tarefa prioritária da Educação Integral, a compreensão do homem em sua totalidade. Na 

perspectiva a formação integral envolve a articulação entre os entes federados “ampliando a 

oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos” (A1).  

Para a concretização dessa formação integral, os educandos passam a desenvolver 

atividades várias e de cunho socioeducativo, tais como acompanhamento pedagógico, esporte 

e lazer, direitos humanos, cultura e artes, promoção da saúde, além de formação para a 

cidadania, incluindo, consciência ambiental, convivência e compartilhamento comunitário. 

Somente, a partir dessas, os educandos recebem a formação em processo evolutivo, sempre 

considerando as singularidades de cada estudante na construção do seu percurso formativo 

(A2, A3 e A4) 

Na análise dos discursos dos sujeitos-rotinários (professor comunitário, monitor e 

pais), podemos evidenciar que o objetivo da formação integral foi exacerbado. Isso pode ser 

identificado no discurso professora ‘A’ ao informar como os educandos se adaptam com 

facilidade às diferentes oficinas propostas: “aqui na escola já teve oficina de xadrez e pintura, 

agora tem oficina de teatro e dança e também de karatê. Em todas essas oficinas os alunos se 

adaptaram rapidamente a cada uma delas” (Aa1). No discurso da monitora ‘A’, isso também 

se confirma quando ocorre a variedade na aplicação da atividade do Letramento: “ai eu 

trabalho com cordel, com construção de parodias e poesias e também faço dramatização com 

os alunos, eles conseguem fazer todas essas coisas bem no letramento” (Aa2). Esses 
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discursos, tanto do professor comunitário quanto da monitora, reafirma o princípio da 

Formação Discursiva Democrática na concepção de Educação Integral do “Mais Educação” 

em considerar que, dentro do processo de formação humana, o sujeito desenvolve com 

facilidade as diferentes dimensões da aprendizagem.  

No discurso da mãe ‘A’, encontramos outra evidência para a importância das 

atividades socioeducativas no desenvolvimento multidimensional: meu filho ‘J’ era muito 

tímido [...] daí ele começou a participar do Mais Educação e vida dele mudou [...] depois 

desse Programa ele ficou mais solto, mais alegre e até conversar em casa ele tá conversando 

(Aa3). Ou seja, quando o sujeito-aluno começou a desenvolver as atividades do “Mais 

Educação”, sobretudo o esporte, houve o processo de socialização e com isso a timidez e a 

inibição começaram a ser diminuídas em função da interação social.  Isso significa que 

quando as atividades do Programa são bem planejadas podem representar grandes avanços 

para o alavancar o desenvolvimento cognitivo, social e até mesmo emocional do educando. 

Outra evidência no discurso da mãe é a manifestação da proposta do Programa sobre a 

importância da aprendizagem pelo diálogo entre o saber escolar e o saber da comunidade: “eu 

gosto muito do Mais Educação por vários motivos, um deles é que a coordenadora sempre 

chama a gente na escola pra decidir as coisas e para conhecer as experiências de nossa 

comunidade” (Aa3). Esse discurso traz à tona o pensamento da Formação Ideológica Liberal 

Democrática, visto que para esta formação social a escola deve ser um espaço do "aprender a 

conviver", que extrapole inclusive os espaços escolares, exercitando a interatividade com a 

família, comunidade e sociedade para construção da aprendizagem do educando (TEIXEIRA, 

1999). Assim, encontramos uma equivalência entre o discurso da Portaria e o discurso do 

sujeito-rotinário quanto a escola, como um espaço onde a cultura local possa dialogar com os 

currículos escolares.  

Ainda encontramos nesses discursos, a inexistência na formação do monitor: “A minha 

oficina é de Letramento, eu não sabia como trabalhar com essa oficina, nem na faculdade eu 

aprendi. Também não houve curso de formação na escola” (Aa2). Isso demostra a grande 

fragilidade do Programa em relação a uma proposta de formação para seus educadores. O 

Letramento, como uma das atividades “obrigatórias” do “Mais Educação”, responsável pelo 

processo de alfabetização, se torna uma oficina vaga ou de “faz de contas” quando não 

proporciona a seus profissionais a merecida formação. Esse descaço dificuldade foi 

constatado até mesmo pelos cursos de formação superior que, em muitos casos, não fazem 

qualquer associação entre teoria e a prática de ensino. 
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5.7.3 Tempo Escolar (Segunda Temática de Análise) 

 

PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº- 17, DE 24 DE ABRIL DE 2007 
 
 
Recorte: B1 

O Programa será implementado por meio do apoio à realização, em escolas e outros 

espaços socioculturais, de ações socioeducativas no contraturno escolar (art. 1°, parágrafo 

único). 

 

Recorte: B2 

O Programa tem por finalidade apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a 

extensão do ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de Estados, Distrito 

Federal e municípios, mediante a realização de atividades no contraturno escolar (art. 2°, 

I). 

 

Recorte: B3 

O Programa Mais Educação será implementado por meio de incentivo e apoio a projetos 

que visem à articulação de políticas sociais para a implementação de atividades 

socioeducativas no contraturno escolar, com vistas a formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens (art. 5°, III). 

 

No discurso dos sujeitos-rotinários: 

 
Recorte: Bb1 

Eu compreendo a importância do contraturno escolar pra fazer as oficinas. Se os alunos não 

vierem no outro turno, em que tempo elas irão fazer as atividades do Programa? Não tem 

como. [...] É esse ‘tempo extra’ que permite a gente desenvolver as várias atividades do 

“Mais Educação”, como o esporte, o teatro, a dança, e principalmente as atividades do 

acompanhamento pedagógico. [...] A única dificuldade que tem nisso é que a escola é muito 

desconfortável para as crianças e os adolescentes ficarem muito tempo na escola. Por 

exemplo, o banheiro não é adequado par a escovação dentária e lavagem de mãos e ainda 

quando tem aula de esportes, os alunos não podem tomar o seu banho porque não existe 

banheiro pra essa condição aqui. Mesmo com essas dificuldades, os alunos adoram vir pro 

Programa e nem se lembram que ficam as 7 horas na escola. As atividades deixam eles 

felizes (Professora Comunitária B). 

 

Recorte: Bb2 

Ter atividades educativas no turno oposto é uma maravilha porque os alunos têm um tempo 

a mais para desenvolver os esportes [...] Nós monitores também ficamos na escola o tempo 

inteiro, a gente chega pela manhã e só sai a tarde porque são quatro turmas que tomamos 

conta, duas pela manhã e duas a tarde. [...] O problema, às vezes é o desconforto, 

principalmente na hora do almoço porque não tem onde a as crianças e a gente almoçar 

direito, uns ficam na sala de aula e ouros nas mesas que improvisamos no pátio. [...] Mas o 

Programa é excelente e os alunos simplesmente amam. Eu acho que ficar na escola é 

melhor que ficar na rua. A cidade tá muito violenta, e essas crianças ficando sem fazer nada 

pode ser um perigo. Aqui elas estão protegidas e com a mente ocupada. A minha oficina 

mesmo é de esportes, quantas coisas boas esses estudantes aprendem nos esportes, é bem 

legal. Se for pra praticar esportes eles ficam na escola o dia todo, até de noite (Monitor B). 

 

Recorte: Bb3 

Eu trabalho e meus três filhos ficam na escola a tarde pra fazer as atividades que os 

professores passam pela manhã. Se não tivesse o Mais Educação meu filhos iriam ficar 

sozinhos ou ir pra rua. Esse bairro aqui é bem longe das coisas do centro, tem muita coisa 

ruim aqui, e as crianças ficar na escola o dia todo é uma maravilha pra livrar eles das coisas 

ruim. La eles almoçam, jogam bola e faz capoeira (Mãe B). 
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Analisando os discursos do texto da Portaria 17, há uma nítida visão da proposta do 

Programa para a ampliação do tempo de permanência do educando na escola por meio da 

proposta da Educação Integral. Essa proposta sinaliza que o desenvolvimento integral se 

estende por toda a vida e deve ser articulado com os diferentes espaços e tempos de 

aprendizagem disponíveis: na escola em casa, na comunidade e no território (B1). Entretanto, 

garantir a proposta da Educação Integral, por meio do “Mais Educação”, o tempo de quatro 

horas diárias que caracteriza a média da jornada escolar brasileira se mostra insuficiente. 

Assim, para essa proposta, é fundamental a ampliação da jornada para um período de três 

horas diárias, no contraturno escolar, onde os educandos possam desenvolver as ações 

socioeducativas (B2 e B3).  

Esse discurso remete ao ideário da FI Liberal e FD Democrática que sinalizam a 

ampliação do tempo escolar na perspectiva da Educação Integral como possibilidade para 

garantir a desejada “qualidade da educação”. A essa formação social, Anísio Teixeira, 

analisando o contexto educacional da época, e mais precisamente, o papel social da instituição escolar, 

já refletia sobre o curto período diário da escola primária no Brasil, defendendo que seu 

funcionamento não poderia ocorrer em tempo parcial 

 

[...] sendo a escola primária a escola por excelência formadora, sobretudo porque não 

estamos em condições de oferecer a toda a população mais do que ela, está claro que, entre 

todas as escolas, a primária, pelo menos, não pode ser de tempo parcial. [...] A escola 

primária visando, acima de tudo à formação de hábitos de trabalho, de convivência social, 

de reflexão intelectual, de gosto e de consciência, não pode limitar as suas atividades a 

menos que o dia completo. Deve e precisa ser de tempo integral para os alunos e 

servida por professores de tempo integral. (TEIXEIRA, 1979, p.79-  Grifos nossos) 

 

Isso também pode ser evidenciado no discurso da Formação Democrática, proferido 

por Moll (2012, p. 28): 

 

Tomando tais referências, pouco a pouco explicitaram-se desafios para a efetiva construção 

de um projeto de educação integral, superando-se as “minguadas” quatro horas diárias que 

caracterizam nossa “escola de turno” (grifo nosso). 

 

Por estes discursos dos autores, caracterizados pela formação social democrática, a 

ampliação do tempo escolar daria as condições de proporcionar uma educação mais efetiva do 

ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das 

vivências, considerando a instituição escolar capaz de conceder progressivamente a 

autonomia do educando. Portanto, para esses autores, a ampliação do tempo na escola não 

poderia significar uma reprodução de um modelo escolar existente, “um mais do mesmo”, que 
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se caracteriza por um ensino disciplinar, conteudista, hierarquizado e muito vertical nas 

relações (TEIXEIRA, 1979 & MOLL, 2012). 

Nesse pensamento, o discurso dos autores deixa evidente que a ampliação da jornada 

pelo deve ser vista com outras possibilidades, uma forma diferente de repensar o rigor da 

organização do tempo na escola. Dessa forma, para os autores democráticos, esse período a 

mais pode ser utilizado para garantir uma maior possiblidade de desenvolvimento de variadas 

potencialidades humana. Possibilidade também para construir novos arranjos de tempo, novas 

formas de se pensar a relação com o conhecimento e o encontro entre os sujeitos que estão na 

escola. Logo, os discursos evidenciam que, ampliar o tempo pode estar ligado a um novo 

paradigma que rompe com algumas escolhas que tradicionalmente excluem e invisibilizam o 

sujeito em seu processo de desenvolvimento.  

Em relação ao discurso dos sujeitos-rotinários, a ampliação do tempo escolar para a 

realização das atividades socioeducativas no contraturno escolar, é visto como algo positivo, 

porém com particularidades para cada um deles. No discurso do professor ‘B’, há evidências 

da importância da ampliação do tempo escolar como mecanismo indispensável para a 

realização das atividades do Programa: “Eu compreendo a importância do contraturno 

escolar para fazer as oficinas [...] É esse ‘tempo extra’ que permite a gente desenvolver as 

várias atividades do Mais Educação”, como o esporte, o teatro, a dança, e principalmente as 

atividades do acompanhamento pedagógico” (Bb1). Pensamento também reafirmado pelo 

monitor ‘B’: “Ter atividades educativas no turno oposto é uma maravilha porque os alunos 

têm um tempo a mais para desenvolver os esportes” (Bb2). Portanto, tanto no discurso do 

professor comunitário (Bb1) quando do monitor (Bb2) são encontrados os indícios para a 

reafirmação da proposta do Programa que exalta a ampliação do período os alunos passam na 

escola para a garantia do aumento das oportunidades de aprendizado e a possível a melhoria 

da “qualidade do ensino”.  

Na análise sobre a ampliação do tempo na escola pela realização das atividades do 

Programa, ficou também notório que as crianças e o adolescentes gostam de ficar mais tempo 

na escola para realizar as atividades do “Mais Educação”: os alunos adoram vir pro 

Programa e nem se lembram que ficam as 7 horas na escola. As atividades deixam eles 

felizes (Bb1). E ainda, “Mas o Programa é excelente e os alunos simplesmente amam [...] Se 

for para praticar esportes eles ficam na escola o dia todo, até de noite” (Bb2). Por esses 

discursos, pode-se perceber que o estado de contentamento dos alunos em permanecer na 

escola para a realização do “Mais Educação” não corresponde exatamente ao estado da 
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“felicidade” do indivíduo, visto que a busca da felicidade seria uma coisa utópica e ilusória, 

uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, mas de um conjunto de 

fatores envolvendo o psíquico, emocional, físico, social, entre muitos outros a depender da 

evolução, preferências e convicções de cada indivíduo. Portanto, os educandos realizando as 

atividades do Programa não ficariam felizes, o máximo que poderiam conseguir, seria o 

“prazer” pelas atividades.  

Para a Análise do Discurso, esse “prazer” pode ser compreendidos na medida em que 

o “Mais Educação” possibilitaria que os alunos possam ser retirados da “escola chata” para e 

“escola legal”.  A escola chata, dos turnos, é aquela que não faz sentido para a vida do aluno, 

é a “inútil”, que repassa informações totalmente desconectadas das vivências, que não instiga 

a participação e a construção do conhecimento pela autonomia reflexiva, que não prepara para 

a vida, mas para as provas. Já a escola legal, do contraturno com o “Mais Educação”, é aquela 

que valoriza a criatividade, a construção do conhecimento pela busca e pesquisa e o saber 

escolar e cultural como instrumento de aprendizagem do educando, tudo isso regrado ao 

desenvolvimento de variadas atividades socioeducativas de cultura, esporte, lazer, música e 

acompanhamento das tarefas escolares por meio de atividades dinâmicas. Seria essa 

transposição de mundos educativos, dentro do mesmo espaço escolar, porem com 

fundamentos completamente diferenciados que traria a sensação de “felicidade” ao aluno.  

Outro implícito identificado pela AD nos discursos dos sujeitos-rotinários foi a 

constatação qualidade da infraestrutura dos prédios escolares para a realização das atividades 

do Programa. Isso ficou bastante evidente nos discursos: “A única dificuldade que tem nisso é 

que a escola é muito desconfortável para as crianças e os adolescentes ficarem muito tempo 

na escola. Por exemplo, o banheiro não é adequado par a escovação dentária e lavagem de 

mãos e ainda quando tem aula de esportes, os alunos não podem tomar o seu banho porque 

não existe banheiro pra essa condição aqui” (Bb1). Ou ainda: “O problema, às vezes é o 

desconforto, principalmente na hora do almoço porque não tem onde a as crianças e a gente 

almoçar direito, uns ficam na sala de aula e ouros nas mesas que improvisamos no pátio” 

(Bb2). Isso revela que a ampliação da jornada escolar ainda precisa enfrentar um de seus 

principais desafios: a limitada infraestrutura das unidades de ensino espalhadas pelo país. 

Com a falta de espaço físico, as atividades complementares que são realizadas no contraturno, 

ficam diretamente comprometidas. Tal fator tem impactado negativamente a atual política 

nacional de expansão das unidades escolares de tempo integral.  

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2014-06-02/brasil-11-mil-escolas-ainda-nao-tem-energia-e-60-mil-nao-possuem-rede-de-agua.html
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Nesse discurso sobre a temática do Tempo Integral, ainda foi possível evidenciar a 

forte presença da Formação Ideológica Conservadora e das Formações Discursivas 

Autoritária e Assistencialista. A FD Autoritária é aquela que vê a escola em tempo integral 

como um lugar que serve para “guardar crianças”, para tirá-las da rua. Ou seja, como 

instrumento de proteção social. Já a Assistencialista é a FD que considera a escola integral 

como oportunidade para proteger os educandos as dos riscos sociais, que se encontram em 

vulnerabilidade social, sujeitas ao trabalho infantil, exploração sexual, criminalidade, entre 

outros. É o que podemos evidenciar no discurso: “Eu acho que ficar na escola é melhor que 

ficar na rua. A cidade tá muito violenta, e essas crianças ficando sem fazer nada pode ser um 

perigo. Aqui elas estão protegidas e com a mente ocupada” (Bb2). Ainda se tem o discurso da 

mãe ‘B’, ao dizer: “Se não tivesse o Mais Educação meus filhos iriam ficar sozinhos ou ir pra 

rua. Esse bairro aqui é bem longe das coisas do centro, tem muita coisa ruim aqui, e as 

crianças ficar na escola o dia todo é uma maravilha pra livrar eles das coisas ruim” (Bb3).  

Como pode ser constatado na análise do discurso do monitor ‘B’ (Bb2) e da mãe ‘B’ 

(Bb3) o viés assistencialista ainda é muito presente no entendimento que os sujeitos-rotinários 

tem do que seja a Educação Integral. Entretanto, esses discursos não estão isolados, mas 

representam uma grande parcela da população e até mesmo dos sistemas de ensino, que 

durante as experiências de escola de tempo integral no Brasil, compreendem o tempo extra na 

escola como uma possibilidade de proteção à infância. A própria estrutura para a entrada no 

“Mais Educação” já coloca o Programa como “signatário” da Educação Integral como 

proteção social, visto que para frequentar as oficinas os alunos precisam estar cadastrados no 

Programa “Bolsa Família”. 

Entretanto, pela Análise do Discurso, pode inferir que, para além da Formação 

Discursiva Autoritária e Assistencialista, é possível inferir que há uma inter-relação entre os 

conceitos de Educação Integral e Proteção Social, sendo o primeiro referente à concepção de 

que o aprendizado acontece em diversos espaços, e não apenas na escola formal, constituindo 

aprendizagens articuladas com o conhecimento adquirido na escola e os saberes comunitários, 

de modo a permitir que o educando possa viver com autonomia diante das situações da 

sociedade. Já o segundo, refere-se ao desenvolvimento de potencialidades das diferentes 

dimensões humanas, dentre elas a educação, para a aquisições e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários.  
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5.7.4 Ações Socioeducativas (Terceira Temática de Análise) 

 

 
PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº- 17, DE 24 DE ABRIL DE 2007 

 

Recorte: C1 

O Programa será implementado por meio do apoio à realização, em escolas e outros 

espaços socioculturais, de ações socioeducativas no contraturno escolar, incluindo os 

campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer (art. 1°, parágrafo único). 

 

Recorte: C2 

Incentivo e apoio a projetos que visem à articulação de políticas sociais para a 

implementação de atividades socioeducativas no contraturno escolar, com vistas a 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens (art. 5°, III). 

 

Recorte: C3 

O Programa Mais Educação visa fomentar, por meio de sensibilização, incentivo e apoio, 

projetos ou ações de articulação de políticas sociais e implementação de ações 

socioeducativas oferecidas gratuitamente a crianças, adolescentes e jovens (art. 6°). 

 

No discurso dos sujeitos-rotinários: 

 

Recorte: Cc1 

Aqui na escola essas atividades socioeducativas são um sucesso, todos adoram, professores, 

alunos e a comunidade [...] Elas tem contribuído significativamente para a aprendizagem do 

educando, inclusive com mudanças nas ações de suas vivências. Por exemplo, como nós 

somos uma escola localizada no campo, aqui é desenvolvido o Canteiro Sustentável, que 

tem trazido grandes resultados para a vida do aluno, de sua família e comunidade. A gente 

ensina as crianças e adolescentes, que vão ensinar aos seus familiares como ter um cultivo 

sustentável na sua própria casa, mesmo em uma região de caatinga como a nossa que quase 

nunca chove é possível fazer isso. Desse canteiro, o Mais Educação faz a reflexão sobre a 

relação sustentável do homem com a natureza utilizando a Educação Ambiental, que é 

muito importante pra vida deles [...] Os produtos desse Canteiro, como as hortaliças e 

verduras, ainda são utilizados na cozinha da escola. Pelo fato de nossa escola também está 

localizada em uma região Quilombola, onde a cultura afrodescendente é o ponto forte das 

manifestações culturais de toda a região, aqui também é desenvolvida a capoeira. Tem 

capoeira aqui em tudo.  Fora isso ainda temos o esporte com o atletismo e a nossa valorosa 

oficina de Escrita e Leitura, que tem ajudado muito aqui na alfabetização das crianças 

(Prof. Comunitário C). 
 

Recorte: Cc2 

Minha oficina aqui é a capoeira. Quando o Mais Educação chegou pra essa escola e me 

chamaram para ser o monitor de capoeira eu fiquei muito contente porque vi que seria uma 

oportunidade de trabalhar a cultura do meu povo com as crianças. Eu nasci, cresci e vivo 

dentro da capoeira, a minha comunidade toda ama essa arte porque nós somos uma 

comunidade quilombola que valoriza a nossa cultura em tudo, a gente tem muito orgulho da 

gente mesmo [...] na escola eu procura passar os ensinamentos dos grandes mestres, ensino 

que a capoeira não é luta, mas uma defesa pela arte da dança, ensino acima de tudo a 

respeitar o próximo. Ensino também a tocar tanto o berimbau quanto o atabaque, o 

pandeiro, o agogô e o caxixi e ainda entrar na roda com outros participantes jogando e 

também cantando. Já estamos no segundo ano com a oficina e sinto que os alunos têm 

gostado muito. Percebo que hoje eles têm muito mais conhecimento e respeito pela cultura 

afro-brasileira do que antes, também estão com melhores posturas físicas e motoras. Tem 

também a questão da disciplina, com mais respeito as regras de convivência e ao outro, 

tanto na escola quanto com suas famílias e comunidade. As professoras aqui também me 

falaram que teve uns que, por causa da capoeira, melhoram as dificuldades com a atenção e 

aprendizagem. Teve também outro que melhorou muito o problema da timidez (Monitor 

C). 
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Recorte: Cc3 

Eu tenho 4 filhos e todos participam do Mais Educação, esse Programa foi uma maravilha 

pra nossa região. Tem dois dos meus filhos que não sabiam ler e com as oficinas da tarde 

estão lendo tudo agora. A outra me fez construir uma horta lá em casa que tem ajudado 

muito nossa família. Tem também o Mais velho que tá participando já ganhou várias 

medalhas nas provas de atletismo [...] As oficinas que eles mais gostam são de teatro, 

capoeira e esportes. [...] Um dos meus filhos, quando trocou o cordão da copeira ficou um 

dia todo só falando nisso, ele também ele gosta de mais quando tem encontro lá na cidade 

porque é uma oportunidade de conhecer novos lugares e também outros colegas da 

capoeira. Minha filha gosta de participar das apresentações de teatro e dança que sempre 

tem na escola. Eu também gosto muito e sempre quando vejo ela apresentando fico 

emocionado [...] Eu tenho medo do Mais Educação terminar, porque a gente já ouviu esses 

comentários aqui por conta que o Programa sempre fica parando e voltando, tem ano que 

começa em março e tem ano que começa em julho. (Pai C).  

 

Na Análise do Discurso do texto da Portaria 17, encontra-se a referência das ações 

socioeducativas como instrumentos necessários à proposta da Educação Integral dentro do 

“Mais Educação”. Na proposta do Programa essas ações correspondem às práticas educativas 

“inovadoras” e inclusivas baseadas em projetos, experimentações e grupos interativos a serem 

desenvolvidas no contraturno escolar (C1, C2 e C3).  

No discurso, há a indicação de que, por meio dessas ações socioeducativas que 

incluindo os campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, os conteúdos acadêmicos se 

articulam aos saberes dos alunos e comunidades, dialogando com diferentes linguagens e 

experiências formativas que envolvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das 

relações e códigos socioculturais (C1). 

Nesses discursos aparece também a presença da Formação Discursiva Democrática 

quando o desenvolvimento dessas atividades do Programa, chama a escola a se converte em 

um espaço para assegurar que todos tenham garantida uma formação integral. A escola, nessa 

perspectiva democrática, é convocada a criar estratégias para que as ações socioeducativas 

possam assumir a articulação das diversas experiências educativas que os alunos podem viver 

dentro e fora do ambiente escolar (C3). 

Em relação à análise do discurso dos sujeitos-rotinários, merecem destaque alguns 

evidenciários.  O primeiro é o destaque à importância das atividades socioeducativas para o 

desenvolvimento do educando e comunidade local. No discurso do professor comunitário ‘C’, 

temos essa constatação: “Aqui na escola essas atividades socioeducativas são um sucesso [...] 

Elas têm contribuído significativamente para a aprendizagem do educando, inclusive com 

mudanças nas ações de suas vivências. Por exemplo, como nós somos uma escola localizada 

no campo, aqui é desenvolvido o Canteiro Sustentável, que tem trazido grandes resultados 

para a vida do aluno, de sua família e comunidade” (Cc1). Nesse discurso do educador, 
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encontramos a relação direta da proposta do Programa como a realidade de suas práticas, isso 

porque o discurso de seus documentos pedagógicos os saberes escolares são colocados como 

aqueles que devem dialogar constantemente como os comunitários, na perspectiva de 

promover um “novo” pensar e agir que privilegia a abertura para uma vivência do aluno 

(Brasil, 2009c). É a ideia de que por meio das atividades do “Mais Educação”, a escola seja 

um espaço de vivências onde os processos pedagógicos se interagem mutuamente com os 

conhecimentos do seio social, promovendo trocas e experiências entre escola, educandos, 

família e comunidade local. 

Na análise do discurso do monitor ‘C’, foi evidenciado também a importância da 

capoeira, como uma atividade socioeducativa com condições reais para o desenvolvimento 

das dimensões física, cognitiva, interpessoal e até mesmo afetiva e moral do educando: 

“Minha oficina aqui é a capoeira [...] Já estamos no segundo ano com a oficina e sinto que 

os alunos têm gostado muito. Percebo que hoje eles têm muito mais conhecimento e respeito 

pela cultura afro-brasileira do que antes, também estão com melhores posturas físicas e 

motoras. Tem também a questão da disciplina, com mais respeito as regras de convivência e 

ao outro, tanto na escola quanto com suas famílias e comunidade. As professoras aqui 

também me falaram que teve uns que, por causa da capoeira, melhoram as dificuldades com 

a atenção e aprendizagem. Teve também outro que melhorou muito o problema da timidez” 

(Cc2). 

Nesse discurso do monitor ‘C’ é evidenciado a grande importância do 

desenvolvimento consciente das ações socioeducativas, na medida em que são capazes de 

permitir ao educando a construção de ideias, conceitos, símbolos, valores, hábitos, atitudes e 

habilidades, tanto do saber de natureza científica quanto saber sobre a cultura, no conjunto da 

produção humana. Isso entretanto requer objetivos claros, planejamento, escolha de bons 

profissionais e formação dos educadores, o que constitui um dos grandes problemas do “Mais 

Educação”. O sucesso dessa oficina de capoeira, deve-se ao coeso processo de tradição dessa 

manifestação sociocultural que, ao fazer parceria com a escola, viabiliza mestres com 

condições para o trabalho educativo. Caso contrário, essa oficina estaria fadada ao fracasso.  

Ainda foi possível evidenciar que as ações socioeducativas podem conduzir a um 

processo de autoformação e um autodesenvolvimento da vida dos alunos, desencadeando em 

conquistas pessoal: “Eu tenho 4 filhos e todos participam do Mais Educação, esse Programa 

foi uma maravilha pra nossa região. Tem dois dos meus filhos que não sabiam ler e com as 

oficinas da tarde estão lendo tudo agora. A outra me fez construir uma horta lá em casa que 
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tem ajudado muito a nossa família. Tem também o Mais velho que tá participando já ganhou 

várias medalhas nas provas de atletismo” (Cc3). Assim, por esse discurso do pai ‘C’ foi 

possível entender os feitos do Programa (alfabetização, conscientização e descoberta de 

atletas) que podem ocorrer com a evolução sequencial e planejada dessas atividades.  

Nesses discursos, ficou notório também que as atividades socioeducativas respeitam as 

especificidades socioculturais das localidades onde a escola está inserida. Isso ficou visível 

nos discursos do professor comunitário e do monitor: “como nós somos uma escola localizada 

no campo, aqui é desenvolvido o Canteiro Sustentável [...] Pelo fato de nossa escola também 

está localizada em uma região Quilombola, onde a cultura afrodescendente é o ponto forte 

das manifestações culturais de toda a região, aqui também é desenvolvida a capoeira (Cc1). 

Assim como: “Quando o Mais Educação chegou pra essa escola e me chamaram para ser o 

monitor de capoeira eu fiquei muito contente porque vi que seria uma oportunidade de 

trabalhar a cultura do meu povo com as crianças” (Cc2). Nesses discursos, o entendimento é 

que o Programa atendeu tanto às necessidades da localização rural, com o Canteiro 

Sustentável em áreas de caatinga, quando à oferta da oficina de capoeira pela escola está 

localizada dentro de uma região quilombola e de forte influência da cultua afro. Esse fato 

valoriza as potencialidades do programa ao considerar o elemento sociocultural como meio ao 

alcance do processo de aprendizagem.  

Uma última reflexão sobre o discurso das atividades socioeducativas, foi as incertezas 

do Programa, evidenciado no deixo do pai ‘C’: “Eu tenho medo do Mais Educação terminar, 

porque a gente já ouviu esses comentários aqui por conta que o Programa sempre fica 

parando e voltando, tem ano que começa em março e tem ano que começa em julho” (Cc3). 

Esse pensamento do pai revela que o Programa não se constitui como uma política de 

educação integral, mas sim como um programa de governo. Aí mora a grande fragilidade 

desses e demais outros programas de atenção à criança e ao adolescente do país, a 

vulnerabilidade de sua existência e ações.  

O Programa Mais Educação se constituiu como uma política do governo Lula em 

2007. Ou seja, foi criado de acordo com os princípios, ideais, planos e medidas que compõe a 

gestão daquele governo. Ele não é uma política de Estado que surgiu pela tomada de 

consciência da classe política e da sociedade sobre um determinado assunto - no caso aqui a 

Educação Integral -  que desencadeou em. Então, isso tem colocado o Programa em tremendo 

estado de incerteza, de tal modo que o simples fato da mudança de governo, podem abalar 

seus planos, formas de financiamento e até mesmo sua existência.  
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5.7.5 Espaço Educativo (Quarta Temática de Analise)  
 

 

PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº- 17, DE 24 DE ABRIL DE 2007 
 

Recorte: D1 

Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a formação integral 

de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de 

programas do Governo Federal [...] alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 

saberes, métodos, processos e conteúdos educativos (art. 1°). 
 

Recorte: D2 

O Programa será implementado por meio do apoio à realização, em escolas e outros 

espaços socioculturais, de ações socioeducativas no contraturno escolar (art. 1°, parágrafo 

único). 
 

Recorte: D3 

O Programa tem por finalidade apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a 

extensão do ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de Estados, 

Distrito Federal e municípios, mediante a realização de atividades no contraturno escolar 

(art. 2°, I). 
 

Recorte: D4 

O Programa Mais Educação visa fomentar [...] projetos ou ações de articulação de políticas 

sociais e implementação de ações socioeducativas que considerem as seguintes orientações: 

contemplar a ampliação do tempo e do espaço educativo de suas redes e escolas (art. 6°, 

I). 
 

No discurso dos sujeitos-rotinários: 

 

Recorte: Dd1 

Essa escola aqui é excelente para trabalhar com espaços alternativos, porque tá localizada 

no centro da cidade, bem próximo de prédios da cultura arquitetônica. Ali tem a igrejinha 

que é linda, tem essas duas praças, a do Coreto e a Das Águas, tem a biblioteca que fica no 

fundo da escola e ainda a Praça da Juventude com o anfiteatro que os alunos podem fazer as 

apresentações. O grande problema é o deslocamento por conta do transito e a agitação. Por 

esse motivo, a gente só pode sair da escola quando outros profissionais nos ajuda pra poder 

tomar conta das crianças (Professora Comunitária D). 
 

Recorte: Dd2 

A minha oficina aqui é dança, eu levo as minhas turmas para vários espaços fora da escola 

porque lá não tem um espaço exclusivo para a dança. Tem uma quadra, mas sempre tá 

ocupada pelas turmas do regular, ai eu procuro outros espaços. Já levei pra Praça da 

Juventude, pra Praça do Coreto. Já levei também para o salão da igrejinha, para Câmara de 

Vereadores e também para três quadras de esportes que estão espalhadas pela cidade. Os 

alunos adoram quando a gente sai, mas a nós monitores temos de conhecer bem a cidade e 

saber como ela realmente funciona. A gente utiliza esses espaços não apenas para realizar a 

dança, no planejamento a coordenadora sempre pede pra nós monitores trabalhar as 

imagens e os acontecimentos da cidade. Por isso os alunos vão vendo a cidade por outra 

forma, bem diferente da eles estavam acostumados a ver todo dia... Eu só não levo mais 

porque tem o problema do cuidado com o aluno e eu não consigo fazer isso sozinho 

(Monitor D).  
 

Recorte: Dd3 

No mês passado minha filha disse que a oficina de dança seria no ginásio de esportes, ai eu 

fui lá pra vê se era verdade. Daí vi que as aulas realmente estavam acontecendo lá. Eles 

estavam ensaiando para uma apresentação que iria acontecer e achei bem legal porque a 

aula estava bem divertida e os alunos vibrando de alegria por esta aí. Daí a diretora me 

explicou tudo e eu fiquei tranquila. Eu só fiquei preocupada porque quando as crianças 

saem da escola elas podem aprontar, igual outro dia que teve uma briga na Praça da 

Juventude (Mãe D). 
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Na análise do discurso da Portaria 17 é encontrado a sinalização de que para garantir 

as aprendizagens e o desenvolvimento previstos em um projeto de Educação Integral do 

Programa, se faz necessário constituir uma “ambiência fértil” que favoreça a troca, a 

construção coletiva de conhecimentos, a criatividade, a participação, o diálogo e a coesão 

social. Para a proposta do “Mais Educação”, esse ambiente corresponde aos Espaços 

Educativos (D3, D4).  

Para essa proposta, além dos espaços educativos tradicionais, como a sala de aula, 

surgem outros espaços socioculturais como ambiente de aprendizagem (D2), cujo objetivo 

seja desenvolver atividades que integre espaços e agentes das comunidades ao cotidiano dos 

alunos. É o que se observa no discurso do decreto de regulamentação do Programa “Mais 

Educação”: 

 

§ 3º - As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a 

disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso 

dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições 

locais (BRASIL, Decreto 7.083, 2010).  

 

Nessa perspectiva, os discursos da proposta do Programa sinalizam que todos os 

espaços, sejam eles escolares ou não, têm na proposta do “Mais Educação” o seu potencial 

educativo reconhecido, desde que sejam entregados de forma planejada pela equipe de 

trabalho e que confira intencionalidade pedagógica às estratégias de aprendizado e o 

desenvolvimento dos educandos. 

Para os espaços escolares, a proposta recomenda que as atividades socioeducativas 

sejam desenvolvidas em infraestrutura escolar adequada: mobiliário flexível, internet, 

acessibilidade, espaços diferenciados e adequados às faixas etárias e com condições para 

desenvolver as atividades ambientais, de arte, cultura e esportes (ateliê, biblioteca, espaços de 

convivência e descanso, quadra e espaços verdes), para a alimentação e higiene (refeitórios, 

lavados e banheiros para banhos), tudo isso com  pessoal recursos disponíveis (BRASIL, 

2009b).  

Apesar dessas recomendações, os discursos analisados até aqui mostram que a maioria 

das escolas da educação básica do país não possui as condições necessária para o 

cumprimento de tal proposta do Programa. Assim, os discursos oficiais vão de encontro à 

realidade das escolas públicas. Se por um lado o desenvolvimento das ações socioeducativas 

do “Mais Educação” requer espaços escolares apropriados, por outro temos escolas em 



 
202 

 

condições precárias na sua infraestrutura, inclusive sufocadas para garantir o oferecimento de 

seu tradicional ensino de turnos.   

Como espaços socioculturais alternativos, fora da escola, os discursos mostram que os 

educadores (professor comunitário e monitor) podem planejar ações para utilizar vários 

pontos das cidades em espaços educativos, fazendo com que as cidades se tornem um 

ambiente de aprendizagem. Moll (2004) complementa essa importância da cidade como 

“novos espaços educativos” e explica que a concepção de educação integral precisa voltar-se 

para o local (rua, bairro, cidade), onde ocorre as vivências dos educandos. Assim enaltece a 

importância das cidades: 

 

As cidades precisam ser vistas pelas escolas [...] de tempo integral como uma grande rede 

ou malha de espaços pedagógicos formais: escolas, creches, faculdades, universidades, 

institutos; e informais: teatros, praças, museus, bibliotecas, meios de comunicação, 

repartições públicas, igrejas, além de trânsito, dos ônibus, das ruas, etc. (2004, p. 42).  

 

Por este discurso, a inferência é que as utilizações dos espaços socioculturais se 

tornem valiosos para o desenvolvimento das diferentes ações socioeducativas e, assim, 

produzam instrumentos para potencializar o aprendizado na medida em que o aluno conseguir 

transcender a sala de aula e ocupa os territórios, associando os saberes escolares com os 

comunitários e as diversas instâncias sociais. Entretanto, ressalvamos que, pelos discursos 

apresentados até aqui, esse objetivo do requer planejamento, metas e profissionais 

qualificados do Programa.  

Pela análise dos sujeitos-rotinários ficou claro que a proposta do Programa pela 

utilização dos espaços socioculturais tem se efetivado na realidade do “Mais Educação”. No 

discurso dos três sujeitos encontramos essas evidências: “Essa escola aqui é excelente para 

trabalhar com espaços alternativos, porque tá localizada no centro da cidade, bem próximo 

de prédios da cultura arquitetônica. Ali tem a igrejinha que é linda, tem essas duas praças, a 

do Coreto e a Das Águas, tem a biblioteca que fica no fundo da escola e ainda a Praça da 

Juventude com o anfiteatro que os alunos podem fazer as apresentações” (Dd1). Nesse 

discurso, a arquitetura urbana aparece como “territórios de espaços de aprendizagem” 

(BRASIL, 2009b). 

Na proposta do “Mais Educação”, sair do território próximo e utilizar outros espaços 

da cidade para a realização das atividades, permite que os estudantes passem a conhecer a 

cidade como um instrumento de aprendizagem, que contato com outras experiências. É ver 

outras formas de organização do espaço, outras manifestações culturais, assim como entender 
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como oferta de serviços públicos na cidade auxilia na compreensão da diversidade e das 

desigualdades que caracterizam a sociedade (BRASIL, 2009b). Isso pode ser observado no 

discurso do monitor ‘D’: “A gente utiliza esses espaços não apenas para realizar a dança, no 

planejamento a coordenadora sempre pede pra nós monitores trabalhar as imagens e os 

acontecimentos da cidade. Por isso os alunos vão vendo a cidade por outra forma, bem 

diferente da eles estavam acostumados a ver todo dia (Dd2). 

Por este discurso, a compreensão é que, ao utilizar os espaços socioculturais, o “Mais 

Educação” pode contribuir para o entendimento de que não apenas o ginásio de esportes e a 

quadra poliesportiva são importantes para a aprendizagem, mas também os espaços culturais, 

tai como os museus, teatros, anfiteatros, igrejas, casarões, lojas, shoppings, estádios, 

restaurantes, enfim, todos os lugares onde os alunos transitam, se encontram, se desencontram 

e se divertem propiciam oportunidades para o fenômenos da aprendizagem. 

No discurso dos sujeitos também foi possível perceber que as condições estruturais do 

sistema de ensino e escola, com destaque para o pessoal disponível e formação dos 

educadores, vão influenciar diretamente na qualidade e cumprimento dos objetivos quando se 

utiliza esses espaços alternativos. Isso foi constatado no discurso dos três sujeitos: “Essa 

escola aqui é excelente para trabalhar com espaços alternativos, porque tá localizada no 

centro da cidade, bem próximo de prédios da cultura arquitetônica [...] O grande problema é 

o deslocamento por conta do transito e a agitação. Por esse motivo, a gente só pode sair da 

escola quando outros profissionais nos ajuda para poder tomar conta das crianças” (Dd1). 

Nessa fala do professor comunitário 'D' foi possível observar a questão do cuidado com o 

deslocamento em função dos perigos dos trânsitos e a necessidade do apoio de escola durante 

essa atividade. Na fala do monitor ‘D’ também foi possível encontrar essa ressalva: “Eu só 

não levo mais porque tem o problema do cuidado com o aluno e eu não consigo fazer isso 

sozinho” (Dd2). 

Esses discursos mostram que o deslocamento dos alunos para outros espaços fora da 

escola requer planejamento, total atenção, compromisso e responsabilidade dos educadores e 

apoio da escola. É preciso ter em mente a realidade da escola e do “Mais Educação”. O 

primeiro levantamento é com a organização da saída, que precisa de uma sondagem prévia do 

local para onde se pretende se deslocar. Quais as atenções que devem ser consideradas em 

relação ao local que garanta a segurança dos alunos? É um local próximo, distante, a saída 

ocorrerá a pé ou há necessidade de transporte? Em seguida, é hora de saber se o monitor, 

tomando conta de trinta alunos, vai da conta desse deslocamento sozinho. O Professor 
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comunitário e os gestores estão conscientes de que os monitores são apenas colaboradores do 

processo educativo, não cabendo-lhes a exclusividade pelo guardo dos educando e contensão 

única das possíveis indisciplinas durante o período das oficinas? Existem outros profissionais 

disponíveis na escola? Todas essas questões são extremamente importantes para a eficiência 

na realização das atividades em ambientes socioeducativos e evitar problemas ou 

preocupações, como no discurso da mãe ‘D’: “Eu só fiquei preocupada porque quando as 

crianças saem da escola elas podem aprontar, igual outro dia que teve uma briga na Praça 

da Juventude” (Dd3).  

Além dos discursos mostrarem os percalços com a estrutura de apoio da escola, eles 

também sinalizam para a necessidade de formação do monitor para a realização das atividades 

do Programa fora do ambiente escolar. É o que se destaca no discurso do monitor ‘D”: “Os 

alunos adoram quando a gente sai, mas nós monitores temos de conhecer bem a cidade e 

saber como ela realmente funciona” (Dd2). Conhecer a cidade implica estar munido de 

condições mínimas de formação para o trabalho educativo. 

Se a proposta do “Mais Educação”, com a utilização dos espaços socioculturais, requer 

que os monitores trabalhem os espaços utilizados como um elemento utilitário dentro do 

conjunto da cidade. Como fazer a reflexão da cidade como todas as suas formas, funções e 

estruturas, como pensar na cidade com todas as suas imagens que representam a história, os 

alavanques econômico e ainda as materializações das desigualdades em uma atividade de 

esporte, dança ou teatro? Os monitores teriam a condição de levantar essas reflexões em suas 

oficinas, mesmo não sendo exigido um perfil de formação?  

Sem dúvidas, a falta de formação dos monitores e até mesmo do professor comunitário 

constitui um dos maiores problemas no funcionamento do “Mais Educação”. A proposta do 

Programa em deixar que as secretarias de educação municipal e estadual promova essa 

formação, entretanto isso não tem ocorrido. Durante toda a pesquisa não foi sinalizado uma 

proposta coerente com a formação desses profissionais, o máximo que apareceu foram as 

exigências para a formação superior para a ministração com Letramento e Matemática e 

alguns encontros formativos para entendimento das determinações do Programa, sem 

preocupação com a formação continuada.  
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7. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Perscrutar o campo da Educação Integral no Programa “Mais Educação”, analisando 

os indícios deixados pelas marcas discursivas dos documentos de constituição do Programa 

(legais e pedagógicos) e os discurso dos sujeitos de sua rotina afim de compreender os 

vestígios que sinalizam para a visão da ação integral da educação, foram os caminhos 

percorridos por esta pesquisa.  

Por trilharmos os princípios teóricos e metodológico da Análise do Discurso (AD), 

esta pesquisa ao ser intitulada – Discurso (In)Transparentes sobre Educação Integral no 

Programa Mais Educação – teve como ponte de partida e fincamento sua base direcional a 

compreensão da incompletude dos discursos. Reconhecendo que nem sujeito nem sentidos 

estão completo, já feitos e constituídos definitivamente, mas ultrapassado limites, 

transbordando suas margens e refluindo seus percursos, os discurso também se constroem por 

movimentos (tendo na história sua materialidade) por deslocamentos (pelo efeito da paráfrase 

em que ocorre o já-dito em outro lugar por meio do interdiscurso e memória discursiva) e por 

rupturas (por intermédio da polissemia pode ocorrer a possibilidade de outros sítios de 

significação de seus sentidos) (ORLANDI, 1993).  

Assim, seguimos a pesquisa no entendimento de que, se os discursos não são 

completos também não são transparentes, admitindo uma (in) transparência em seu corpo 

discursivo, constituído de espaços simbólicos que são ocupados por conteúdos silenciados, 

implícitos ou subentendidos quanto à emersão de seus sentidos. Ora, se nos discursos existem 

silêncios, também podem existir ruídos; se são incompletos é porque não são acabados e 

fechados, mas abertos; se são abertos, são fissurados ou rachados deixando as possibilidades 

de suas pistas e indícios. Ou seja, são interpretáveis (ORLANDI, 1996).  

Foi justamente por esta perspectiva que utilizamos a Análise do Discursos, como um 

campo pluridisciplinar que internaliza e ressignifica elementos da linguística, psicanálise e 

materialismo histórico, para reconhecer a (in) transparência dos discursos: com a linguística 

compreendemos que a língua não é transparente, ela tem sua ordem marcada por uma 

materialidade própria a espaços silenciados; com o materialismo, entendemos que a 

linguagem tem sua materialidade histórica, entretanto essa não é transparente quando homem 

a constrói e; com a psicanálise sabemos que o sujeito discursivo se coloca como tendo sua 

opacidade, não sendo transparente nem mesmo para si (ORLANDI, 2006). 
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Desse modo não procuramos atravessar os discursos do “Mais Educação” na tentativa 

de encontrar um sentido do outro lado, a questão colocada nesse trabalho foi entender como a 

Educação Integral significa em todo o processo discursivo do Programa, sem se preocupar 

com as determinações objetivas ou possíveis conceitos pré-estabelecidos. A intensão foi o 

entendimento do sentido como acontecimento que se constrói na relação entre o sujeito 

discursivo com o histórico e o ideológico.  

Portanto, nessa pesquisa não objetivamos chegar nessas últimas considerações com 

resultados prontos e acabados. Assim como os discursos, a sua interpretação aqui está sujeita 

a falhas, furos, faltas e equívocos. Pelo efeito políssemos, há pois diferentes possibilidades de 

leitura sobre os discursos da Educação Integral que, pelo movimento constante do simbólico e 

da História, permite múltiplas interpretações de seus sentidos.  Logo, como a temática da ação 

integral representar um debate ainda em construção dentro da agenda nacional das políticas de 

educação, essa pesquisa poderá se incorporar aos “novos discursos” e, consequentemente, 

servir às novas pesquisas. 

Diante dessas ponderações acerca da importância da AD e objetivos dessa pesquisa, 

seguimos adiante com os indícios emergidos pelos discursos da Educação Integral no “Mais 

Educação” que merecem aqui algumas reflexões e considerações.  

Na discussão que apresentamos sobre as manifestações da concepção de Educação 

Integral na História da Educação do Brasil, evidenciamos que seu aparecimento sempre esteve 

orientado pelos discursos ideológicos da conjuntura política, social e econômica da época, 

sempre associando uma perspectiva de Educação Integral à formação do homem, da 

sociedade e do mundo. Nesta trajetória, encontramos a influência das Formações Ideológicas 

(FIs) e Discursivas (FDs) para a compreensão do que seja a ação educativa integral, atrelada 

quase pela exclusividade, ao direcionamento para a Escola em Tempo Integral. Ou seja, para 

essas formações sociais, Educação Integral requer necessariamente a permanência do 

estudante em passar mais tempo na escola.  

É o que encontramos nos princípios da FI conservadora integralista, responsável por 

desenvolver e propagar o pensamento tradicionalista no Brasil no anos de 1930 que, 

defendendo a visão de uma sociedade que só pode funcionar com ordem e paz, no respeito das 

hierarquias sociais, apregoava o progresso nacional atrelado ao desenvolvimento integral de 

seus cidadãos a partir das aptidões e nos méritos pessoais demonstrados. Merecendo aqui a 

reflexão de Leopoldo Aires, citado por Cavalari (1999, p.46): “O verdadeiro ideal educativo é 

o que se propõe a educar o homem todo. E o homem todo é o conjunto do homem físico, do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paz
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homem intelectual, do homem cívico e do homem espiritual”. Entretanto, como nos mostrou 

Coelho (2005) esse entendimento de Educação Integral voltava-se para a ampliação do tempo 

escolar nas escolas de alfabetização e profissionalização. 

Da mesma forma, a formação social socialista, ao criticar o ensino público e governo 

brasileiro, reivindicava uma Educação Integral que desse condições da formação completa aos 

futuros trabalhadores por meio da escola de tempo integral. Nessas “escolas operárias” de 

horário integral, com atividade entre oito as dezesseis horas, os estudantes receberiam 

ensinamentos escolares e aprenderiam os ofícios para a produção (COELHO, 2004). Logo, 

para essa FI a Educação Integral se daria pela ampliação da jornada escolar.  

Vimos também que nos princípios da formação social liberal democrática, advindos 

sobretudo no início do século XX pelos pensamentos de Anísio Teixeira, as crianças, 

adolescentes e jovens deveria ser dispensada uma formação completa, calcada em atividades 

intelectuais, artísticas, profissionais, físicas e de saúde, além de filosóficas para a formação de 

hábitos e atitudes. Estas deveriam se desenvolver em escolas de tempo integral com dois 

turnos de estudo, um para o desenvolvimento das disciplinas do currículo básico e o outros 

para o prepara para as atividades da arte, cultura e preparo para a produção industrial 

(COELHO, 2009). 

A pesquisa revelou que esse pensamento democrático de educação e escola de Anísio 

Teixeira é considerado a principal marca na história da Educação Integral no Brasil que, com 

o projeto das Escolas Parques, sonhava que os estudantes do país pudessem ter acesso a uma 

escola pública de qualidade com possibilidade de aprendizagem sobre trabalho e cultura, bem 

como o desenvolvendo o senso de responsabilidade, de ação prática e de criatividade, dando, 

assim, condições para todo cidadão brasileiro pudesse conquistar uma vida melhor.   

Na interpretação dos discursos, também foi possível entender que o pensamento de 

Teixeira influenciou outras práticas da Educação Integral na história educacional do Brasil, 

porém de forma bastante tímida e com poucas experiências sendo realizadas. Entre elas os 

CIEPs, (no Rio de Janeiro, nos anos 1980 e 1990 no governo de Leonel Brizola e com apoio 

de Darci Ribeiro), os CAICs (em diferentes localidades e adotados em âmbito nacional a 

partir de 1990), os CEUs (em São Paulo a partir de 2001) e o Programa “Mais Educação” (a 

partir de 2007). Todas essas experiências se materializaram em escolas em tempo integral, 

tendo como ancorador de seus princípios a concepção de Educação Integral.  
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Apesar dessa confusão em relação à aproximação verbal que compõem os termos - 

Educação Integral e Escola em Tempo integral, na pesquisa evidenciou que eles possuem 

limites e pontos que ora se conectam, ora se divergem, sem um represente necessariamente a 

existência do outro.   

Os discursos analisados revelaram que Educação Integral é um projeto de educação 

que considera o homem como um sujeito total e integral, de múltiplas dimensões enquanto 

sua estrutura física, seus conhecimentos, sua cultura, seus valores, sua identidade, sua 

memória, sua imaginação, suas emoções, sendo a educação - intencional ou não, de 

responsabilidade da escolar e sociedade - garantir formação integral de todas essas dimensões 

humanas. Já a Escola em Tempo Integral representa a ação de ampliar o tempo do processo de 

ensino nas escolas, geralmente com um turno de aprendizagem das disciplinas básicas e outro 

para a complementação curricular (GUARA, 2006; MOLL, 2010 e ARROYO, 2012).  

Na compreensão desses termos, a pesquisa ainda mostrou que a Educação Integral, 

que envolve compreende processos materiais, espaciais e formativos, requer o aumento do 

tempo para promover o processo de integralidade humana. Entretanto, isso não ocorre pela 

exclusividade da ampliação do tempo escolar. Ela se desenvolve por um processo educativo 

contínuo e permanente, que começa no nascimento do indivíduo, se estende por toda a vida e 

acontece em diferentes espaços: na escola, em casa, na comunidade. Por isso, compreende que 

para que ocorra o fenômeno educativos integral, ele deva articular-se com os diferentes 

espaços e tempos de aprendizagem disponíveis e garantir a ampliação e diversificação de 

interações significativas para todas as pessoas. Portanto para a Educação Integral efetivada é 

fundamental a ampliação da jornada do tempo de aprendizagem para promover o 

desenvolvimento e interligação dos saberes.  

A análise dos discursos mostrou que a ideia da Escola de Tempo Integral, em parte 

coincide com a proposta da Educação Integral, na medida em que para conta de todas as 

dimensões da formação humana necessita de mais tempo. Entretanto isso não garante o 

resultado ambicionado pela Educação Integral porque restringe-se ao ambiente escolar. Para 

garantir uma proposta da Educação Integral, a escola precisaria entender que precisa dialogar 

com outros processos formativos da sociedade, da comunidade, do trabalho, família, do 

convívio social.  

O Programa “Mais Educação” também aprece como uma experiência de escola em 

tempo integral tendo como missão indução para o debate nacional da concepção de Educação 

Integral.  

http://educacaointegral.org.br/noticias/o-tempo-integral-nao-e-entender-quando-se-entra-ou-sai-da-escola-mas-saber-como-se-estuda-e-pensa-os-conteudos-e-metodos/
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Nos discursos desse Programa concepção de Educação Integral está calcada na 

pretensão de ampliar os horizontes formativo dos alunos pelo oferecimento de diferentes 

atividades socioeducativas no contraturno escolar, fato este que aproxima das condições que 

embasam a perspectiva “contemporânea” de educação integral, uma vez que a proposta do 

“Mais Educação” imprime uma articulação da escola com outros espaços, incluindo-se ai a 

articulação com os saberes da comunidade. Para essa articulação conta com “novos” 

personagens educativos: o professor comunitário, que ocupada a posição de educador social e 

o monitor, um agente educativo.  

 Foi evidenciado que a estrutura funcional do “Mais Educação”, talvez por se tratar de 

um programa, não se enquadra na estrutura da escola, isso porque mesmo com o indicativo de 

que suas ações devam “integrar as atividades ao projeto político-pedagógico das redes de 

ensino e escolas participantes” (BRASIL, 2014a, p, 5), encontramos um programa com uma 

proposta, metas, planejamento e atividades “independentes” ao fazer escolar. 

Assim, por um lado temos no país um sistema de ensino que vem requerendo uma 

Escola em Tempo Integral com uma escola que, por sua natureza novas necessidade, trabalhe 

a educação de forma intencional, porém com uma estrutura pedagógica que amplie horizonte 

de forma a contemplar as múltiplas dimensões de formação dos educandos para novos tempos 

e espaços em articulação com as atividades já desenvolvidas pela escola (CAVALIERI, 

2009). Por outro, temos o “Mais Educação” que, apesar de ter claro os princípios da formação 

ideológica democrática, não possui uma proposta curricular que promova a sua articulação 

com o projeto da escola.  

A própria proposta do Programa em ter suas ações no contraturno do regular 

demonstra um afastamento em relação ao que já acontece na escola. Na análise dos discursos 

dos sujeitos-rotinário foi encontrado vestígios que demostre essa desarticulação: “a 

dificuldade que temos aqui é que o “Mais Educação não dialoga com a escola. Quando 

temos planejamento unificado a gente não consegue planejar algo em comum, a não ser com 

as oficinas de escrita e leitura e matemática, que dão certo” (Dd1) e ainda: “parece que a 

gente do Mais Educação é um corpo ‘estranho na escola’, os professores não entendem que 

os alunos do Mais Educação são os mesmo das salas de aulas deles” (Dd2). Esses discursos 

do professor comunitário e monitor da escola ‘D’ pesquisa demostra o que também foi 

evidenciado nas demais. As oficinas do Acompanhamento Pedagógico acabam sendo o único 

viés de ligação pedagógica entre a escola e o Programa. As demais oficinas da arte, cultura e 

esporte, continuam sendo encaradas como ações à parte ao processo educativo escolar. 
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Outro traço evidenciário da pesquisa a ser problematizado é a decisão de retomar das 

demais experiências anteriores (Escolas Parques, CIEPs, CAICs e CEUs,) o ideário da 

Educação Integral como esforços do Estado para a oferta de políticas redistributivas de 

combate à pobreza e enfrentar a situação de “vulnerabilidade e risco social”, em que o “Mais 

Educação” deva cumprir o duplo desafio de “proteger” e “educar” crianças, adolescentes e 

jovens por ela atendidos:  

 

[...] nesse duplo desafio – educação/proteção – no contexto de uma ‘Educação Integral em 

Tempo Integral’ ampliam-se as possibilidades de atendimento, cabendo à escola assumir 

uma abrangência que, para uns, a desfigura e, para outros, a consolida como espaço 

realmente democrático (BRASIL, 2009c, p.17). 

 

Interessante se faz notar que, o próprio discurso do documento oficial deixa claro a 

ambiguidade e controvérsias em relação a essa dúbia função do Programa e escola. É 

inquestionável que a escola tenha um papel importante em relação à proteção sujeito-humano, 

visto que pode se tornar um espaço para o debate e difusão das informações que pode 

influenciar positivamente os alunos, pais e comunidade contra crimes e condutas inaceitáveis, 

tais como bater, maltratar, punir com violência física ou psicológica, usar sexualmente, 

negligenciar cuidados ou explorar o trabalho de crianças e adolescentes. E ainda planejar suas 

ações tendo em vista a atenção para os educandos com elevado grau de vulnerabilidade social, 

principalmente para aqueles com baixa renda e historicamente relegados (negos, 

homossexual, índios, entre outros). Entretanto, esse “Mais Educação” não deve ter seu foco 

baseado na necessidade de se oferecer “mais” àqueles que têm “menos”, pelas situações de 

risco e vulnerabilidade social ou materializados em renda.  

Para a nossa compreensão, essa pesquisa evidenciou, tanto pelos discursos dos 

documentos oficiais como dos dizeres dos sujeitos-rotinários, que esse indicador da 

concepção de Educação Integral do “Mais Educação” de ‘educar’ e ‘proteger’ representa a 

influência direta de duas formações ideológicas, que se mesclam e se anulam ao mesmo 

tempo: a formação democrática e a neoliberal.  

Como princípio democrático o “Mais Educação” vincula a missão de ‘educar’ ao 

projeto liberal de educação, com rebuscamento das concepções político-ideológica de gestão e 

processo pedagógico do consenso ideários de Anísio Teixeira e da “Escola Nova”, pois 

promove uma Educação Integral que se intercultural do “aprender para aprender” nas oficinas 

pedagógicas nas diferentes ações socioeducativas, com a articulação do saber escolar e da 

comunidade.  
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Como orientador da ideologia neoliberal a função de ‘proteger’ está vinculada com a 

ilusão de uma “responsabilidade de todos”, que é típica ideia neoliberal de “educação 

compensatória”, “assistencialista”, de “descentralização” das responsabilidades do Estado 

com as políticas públicas. Isso revela que por traz da proposta do Programa tem um Estado 

que sempre negou e nega a cidadania, direitos elementares inerentes ao homem como a 

educação, saúde, moradia digna, trabalho, lazer e vem tentando transformar a escola pública 

elementar em uma espécie de “posto avançado do Estado”, que têm pelo menos três sentidos: 

negociação do Estado com a política social e os grupos de maior vulnerabilidade social por 

meio do barganhamento da atividade escolar assistencialista e a ampliação das dimensões e 

condições formativas da escola, ampliam-se também as tarefas dos educadores, com “novos 

sujeitos” que passa a ter a função de m mediador entre o educando, a sociedade e a cultura” 

(ALGEBAILE, 2009). 

A pesquisa também mostrou que outra presença forme da formação social ideológica 

neoliberal na proposta do “Mais Educação” - representando talvez o ponto mais fraco desta 

proposta - é a utilização do trabalho voluntário.  

A pesquisa mostrou que as políticas neoliberais estão tomando a área educacional e 

influenciando a escola e os sujeitos de forma a estarem aptos a fazer parte dessa estruturação 

social que precisa ser mantida. A lógica neoliberal da responsabilidade social com o “cuidado 

da esfera pública” – tem adentrado à proposta pedagógica das escolas, fazendo-se presente 

como direcionador das ações do “Mais Educação”. Logo, os discursos do voluntariado e da 

parceria estão, cada vez mais, voltados à área educacional. Trata-se de estratégias sutis que 

almejam constituir um currículo e uma escola pela lógica de sujeitos que doam seu trabalho 

para uma escola pública no sentido de transformá-la. Para essa visão, o sujeito, é “[...] o 

indivíduo solidário, corajoso, participativo, afetuoso, amigo, esperançoso e cidadão; ele se 

preocupa com o desenvolvimento do Brasil; doa seu trabalho para as escolas públicas 

brasileiras” (PARAÍSO, 2002, p. 42). Ou seja, essa lógica representa uma forma de 

escamotear as intenções ideológicas neoliberais de ampliação das funções da escola e 

transferência das responsabilidades do Estado para outros setores da sociedade, como o 

voluntariado.  

Lança-se ainda nesse pacote do voluntariado do “Mais Educação” a inexistência de 

uma proposta de formação didático-pedagógica. Como vimos a pesquisa sinalizou que ao 

monitor é exigindo apenas ser estudante universitário e até mesmo da Educação de Jovens e 

Adultos, não havendo assim plano, proposta ou quaisquer recomendações para formação 
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daquele que ocupará a função principal na aplicação das ações socioeducativas do Programa, 

o agente educativo. Mas como o voluntário pode ocupar essa função sem a devida formação 

para a compreensão do processo de aprendizagem? Apenas o seu conhecimento popular é o 

suficiente para adentrar no ambiente escolar como educador? Esse questionamento sem 

resposta na proposta do Programa sinaliza a inexorável forma ideológica neoliberal que vem 

tomando do cenário educacional brasileiro que, diferentemente do que propugna a legislação 

de proteção ao trabalhador docente, está impregnado pela desvalorização social do trabalho 

dos profissionais da educação, bem como lança o ilusório de que a flexibilização do trabalho 

docente e abertura à solidariedade e parceria pode substituir a exigência da formação didático-

pedagógica por fundamentos como vocação, doação e missão, construindo um currículo 

escolar voltado à participação da comunidade.  

Após essas reflexões acerta da concepção Educação Integral, no evidenciário de sua 

base democrática, porem com nuances da ideologia neoliberal assistencialista, segue algumas 

considerações identificada nos discursos do “Mais Educação”, assim como do posicionamento 

do pesquisador a certa do direcionamento atual e futuro do Programa.  

O Programa “Mais Educação” deixa brechas em sua estrutura que o coloca em 

situação de questionamentos. Primeiro quando suas ações práticas, assume as seguintes 

tomada de posição: seletivo, assistencialista e desarticulador. Pela seletividade o Programa se 

constitui como um projeto de inclusão e exclusão, a ele são inclusos aqueles que, 

preferencialmente, pertencem às escolas de baixo IDEB e integrantes do Programa Bolsa-

Família, deixando para um segundo plano as escolas não prioritárias e longe dos ares de maior 

risco social. Pelo viés assistencial, temos um Programa que, assentado numa prática “nova” 

de aprendizagem que se volta primordialmente para as missões sociais, para a assistência e 

apoio às crianças e suas famílias, ou seja, a escola do acolhimento social, da convivência 

social, para os mais pobres (LIBÂNEO, 2012). Por fim, pela posição da desarticulação, o 

Programa, montado em uma estrutura que visa a articulação com os diferentes espaços e 

tempo, se mantem retruso e acantoado em relação à própria escola, correndo paralelamente à 

proposta pedagógica e saberes trabalhados na escola.  

São essas tomadas de posições, encontrados na rotina do Programa, que coloca o 

“Mais Educação” em situação questionável em relação a sua existência futura: na esfera 

nacional, o Programa teria as condições para se reformular na tentativa de deixar de ser um 

“corpo estranho” dentro da escola, pondo em prática uma proposta curricular que articule o 

saber escolar com a proposta de suas ações socioeducativas? Como o Programa, garantindo a 
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função de proteção da educação, passaria de acolhedora das crianças e adolescentes pobres 

para um projeto com possibilidades de promover a equidade (atendendo a todos na medida em 

que cada um precise) e o retorno da proteção integral (para que todos tenham direito ao 

retorno dos conhecimentos da escola à vida social), afim de permitir como horizonte comum a 

formação de sujeitos capazes de constituir seus projetos de vida com autonomia para a 

superação das condições de vulnerabilidade ou risco social e responsabilidade pessoal e 

coletiva? E ainda, como metamorfosear o Programa em uma política de Estado que 

materialize a educação em tempo integral para o território nacional, na perspectiva de 

compreender que a expansão do horário representa uma ampliação de oportunidades e 

situações para o desenvolvimento de aprendizagens, considerando o sujeito-humano como 

integral em suas múltiplas dimensões? 

Consideradas essas possibilidades para o futuro do Programa, diante das dificuldades 

encontradas pelos discursos, não se pode negar as potencialidades do presente das ações do 

“Mais Educação”. Primeiro é preciso admitir a tremenda coragem de seus idealizadores ao 

lançar uma tentativa de prática diferenciada ao rebusco da concepção de Educação Integral 

diante da realidade educacional brasileira: com seu histórico de profundas desigualdades, 

tanto em relação ao acesso e permanência quanto aos índices de aprendizagem; com modelos 

de uma escola essencialmente instrucional, fragmentada e conteudista; fechada ou perdida em 

relação às questões da contemporaneidade – étnico/raciais, de gênero e diversidade sexual, 

geracionais, regionais e culturais, bem como os direitos humanos e a educação ambiental; 

isolada a outras esferas da formação humana; de jornada escolar insuficiente ao 

desenvolvimento das aprendizagens diferenciadas e; totalmente desinteressante ao estudantes. 

Portanto, à nossa interpretação a implantação do “Mais Educação” representa uma 

ousadia de um governo e representantes dos acadêmicos ou organizações educacionais 

tiveram diante da rede de ensino com precárias condições materiais, de infraestrutura e 

humanas de funcionamento. Mesmo que essa ampliação do tempo escolar pelas atividades do 

Programa tenha se apresentado em muitas escolas como algo complementar e não como parte 

intrínseca do currículo, como já foi demostrado aqui, ela representou “a mobilização de 

‘forças vivas’ da educação brasileiras [...] diante do desafio da desnaturalização da escola de 

turno entendida por muitos como a única forma possível para o funcionamento da escola” 

(MOLL, 2012).  

Não se pode negar também as possibilidades de que o Programa esteja propiciando 

melhorias no processo de aprendizagem das crianças e jovens que frequentam as escolas 
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públicas por ele contempladas. Isso foi evidenciado em todos os discursos dos sujeitos-

rotinários no município de Poções. As atividades do acompanhamento pedagógico, por 

exemplo, promoveram o avanço na alfabetização e melhorias da escrita e leitura dos alunos. A 

oficina de matemática, no relato de alguns professores comunitários, contribuiu para que 

alunos perdessem o “medo pela matemática”, encarando-a como um raciocínio lógico 

utilizado em diferentes situações do cotidiano. Ainda tivemos o relato dos pais em relação à 

força das ações esportivas, de dança e teatro para o desenvolvimento cognitivo, emocional e 

de interação social dos alunos, entre muitos outros ganhos identificados nesses discursos. 

Nesse entendimento, acreditamos ainda que há um esforço e tentativa do “Mais 

Educação” em compreender as novas demandas ligadas à educação da contemporaneidade, 

com a visão dos novos espaços educativos, bem como as novas oportunidades educativas, 

baseadas em práticas educativas pelo estabelecimento do diálogo entre os saberes 

comunitários trazidos pelos alunos e monitores e os saberes escolares advindos de práticas 

educativas, o que tem têm fomentado a relação entre conteúdo escolar e contexto 

sociocultural.  

Diante todas essas considerações, resta-nos a reflexão de que o “Mais Educação”, com 

todos os seus discursos oficiais, conceituais e filosóficos de formulação e intenção de 

trabalhar na perspectiva da Educação Integral, apresentou-se no assoalho educacional 

brasileiro mesclado por manifestações sociais ideológicas diferentes. Por uma lado um 

Programa, munido de princípios ideológicos do democrático, com grandes avanços na 

concepção do processo educativo, rebuscando a formação integral pela garantia do 

desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões e singularidades; por outro, um 

Programa montado numa estrutura tradicional, de influência ideológica conservadora e 

neoliberal, com trabalho voluntário, inexistência de uma proposta de formação e escolas 

sufocadas em superlotação, falta de pessoal e material e infraestrutura precária. 

Finalmente, esperamos que o retorno social desta pesquisa possa permitir reflexões de 

que o discurso da Educação Integral, seja ele pelo governamental ou acadêmico, não seja 

entendido de maneira fragmentada e desassociada de suas condições de produção, mas deva 

considerar os elementos de reprodução de seu contexto, sejam elas científicas, políticas, 

econômicas, culturais e principalmente de sua base ideológica.  
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