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Si l'on appelle pédagogie ce qui se trouve chez Comenius ou Rousseau 

ou Makarenko, c'est-à-dire à la fois une théorie générale de l'éducation 

et des moyens précis, minitieux de la mettre en œuvre suivant les 

circonstances, les âges et les matières à enseigner, je ne suis pas sûr 

qu'il y ait une pédagogie chez Wallon. [...]que j'aime en lui et que je 

voudrais évoquer aujourd'hui : Wallon m'apparaît comme celui qui 

montre qu'une pédagogie progressiste est possible, qui nous garantit 

qu'une pédagogie progressiste est possible - et qui nous dit dans quelles 

conditions, et à quel prix. 

 

Se chamamos pedagogia o que encontramos em Comenius, em 

Rousseau ou em Makarenko, isto é, uma teoria geral unida aos meios 

precisos e minuciosos para praticá-la, segundo as circunstâncias, as 

idades e as diferentes disciplinas, não estou seguro de que o que 

encontramos em Wallon seja pedagogia. [...] o que aprecio nele é o que 

gostaria de evocar hoje: Wallon me parece o homem que mostra que 

uma pedagogia progressista pode existir, que nos garante sua 

existência e que nos explica em que circunstância e a que preço. 

 

 

 

Georges Snyders 

(1979, p. 99-100) 
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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, investigamos as reações afetivas de vinte e três crianças, do 3º ao 5º 

ano do ensino fundamental, de uma escola pública de Jataí-Goiás, que oferta a possibilidade do 

tempo integral aos alunos por meio da estratégia do governo federal intitulada de Programa 

Mais Educação. 

Especificamente, buscamos compreender como as crianças, alunas da escola-alvo, 

reagiam afetivamente frente (a) à ampliação de sua jornada escolar de quatro para sete horas 

diárias; (b) à inserção de novas atividades de caráter artístico, cultural e esportivo no espaço 

escolar; e (c) à introdução de novos sujeitos ensinantes, os monitores, na escola. 

Utilizamos, tanto na coleta quanto na análise dos dados, métodos qualitativos e 

interpretativos de pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados se consistiram em questionário, 

entrevista e observação de campo. Fizemos, ainda, uso de alguns dados quantitativos, 

majoritariamente em quadros e gráficos, a fim de ilustrarmos as respostas e as reações afetivas 

das crianças às nossas perguntas de pesquisa. 

Como referencial teórico desta pesquisa, apoiamo-nos essencialmente nos estudos 

psicogenéticos de Henri Wallon. A partir de sua Teoria da Pessoa Completa, bem como de sua 

compreensão da afetividade humana e de suas manifestações é que projetamos este estudo. Para 

este teórico, existe uma forte relação de interdependência entre afetividade e aprendizagem. 

Por meio da pesquisa etnográfica com crianças participantes do Programa Mais 

Educação na escola-alvo, de janeiro a junho de 2015, e do aporte teórico walloniano, 

demonstramos que a afetividade se faz componente intrínseco na relação do sujeito aprendente 

com a estratégia estudada. De tal modo, confirmamos que a afetividade, podendo de formas 

gerais, ser expressa em tonalidades agradáveis ou desagradáveis, direcionou a reação dos 

alunos, sujeitos desta pesquisa, ao Programa Mais Educação. 

Os resultados desta investigação nos permitem (re)afirmar a relação indissociável 

entre afetividade e aprendizagem na escola e nos processos de ensino e aprendizagem. Pudemos 

perceber ainda, a existência de respostas afetivas duplamente orientadas, em outras palavras, 

interdependentes. 
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ABSTRACT 

 

 

In this thesis, we investigate the emotional reactions of twenty-three children, from 

3rd to 5th year of elementary school, from a public school in Jataí-Goiás, which offers the 

possibility of full-time students by the federal government strategy entitled More Education 

Program. 

Specifically, we seek to understand how children, target-school students, 

affectively responded to (a) the expansion of its school day from four to seven hours daily; (b) 

the inclusion of new activities of artistic, cultural and sporting character at school; and (c) the 

introduction of new instructoring subjects, monitors, at school. 

We use, both in collection and in data analysis, qualitative and interpretative 

research methods. The data collection instruments consisted of questionnaire, interview and 

field observation. We also use some quantitative data, mostly in tables and charts, in order to 

illustrate the responses and affective reactions of children to our research questions. 

As a theoretical framework of this research, we rely primarily on studies of Henri 

Wallon Psychogenetical Theory. From his Full Person Theory, as well as its understanding of 

human affection and its manifestations is that we designed this study. For this theory, there is a 

strong interdependence between affection and learning. 

Through ethnographic research with children participating in the More Education 

Program in the target-school, from January to June of 2015, and the wallonian theoretical 

framework, we show that affection becomes an intrinsic component in the relationship of the 

individual learner with the studied strategy. Therefore, we confirm that the affections, which 

might be, roughly speaking, expressed in pleasant or unpleasant shades, directed the reaction 

of students, subjects in this study, to the More Education Program. 

The results of this research allow us to (re)affirm the inseparable relationship 

between affection and learning in school and in the teaching and learning processes. We notice 

also, the existence of doubly oriented affective responses: in other words, interdependent. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No ano de 2007, o governo federal criou o Programa Mais Educação (PME) e o 

vem desenvolvendo, ampliando e disseminando, desde então, em todo o território brasileiro. O 

programa tem por finalidade, desde seu início, propor, debater e colocar em prática ações de 

complementação da jornada escolar, ampliando, assim, o tempo e o escopo das atividades 

escolares.  

O intuito e a ambição previstos pelo PME é fomentar e induzir práticas de educação 

em tempo integral, com vistas à construção de uma agenda de uma política pública nacional de 

educação integral em tempo integral, na educação básica. 

Na prática, com o PME, o Ministério da Educação financia o incremento de novas 

atividades, de cunho artístico, esportivo e cultural, no âmbito do espaço escolar no contra turno 

da escolarização dos alunos. Isso se dá, basicamente, de duas formas; repassando recursos para 

a compra dos materiais necessários e, também, para o ressarcimento mensal dos monitores 

responsáveis pela realização das atividades complementares. 

Em funcionamento regular, desde 2008, em âmbito nacional, para Jataí, cidade do 

sudoeste goiano, na qual este trabalho de pesquisa foi proposto e construído, o programa foi 

sugerido, via Ministério da Educação (MEC), no ano de 2010.  

Na ocasião, três escolas municipais haviam sido pré-selecionadas pelo MEC, com 

base em parâmetros definidos anualmente pelo órgão, em consonância com o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Naquele ano, as escolas manifestaram interesse em 

aderir ao Programa Mais Educação e a formalizaram por meio do Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC). Assim, as escolas 

puderam escolher as atividades formativas que iriam compor sua oferta de jornada escolar 

ampliada e o recurso para o desenvolvimento do PME, em cada escola, foi aportado em conta 

específica pelo FNDE. 
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Somente em setembro do ano seguinte, ou seja, 2011, que as escolas iniciaram a 

oferta da jornada escolar ampliada, por meio do Programa Mais Educação, período em que 

comecei a atuar na Secretaria Municipal de Educação de Jataí, assumindo a coordenação 

municipal do Programa Mais Educação. Foi a partir desse momento que escolas e Secretaria 

Municipal começaram a estruturar o programa no município e imprimir-lhe diretrizes locais. Já 

para o exercício de 2014, a Rede Municipal de Ensino contava com onze escolas que haviam 

aderido ao PME. 

A temática deste trabalho surgiu, portanto, a partir de minha vivência de 

proximidade e de colaboração na estruturação do Programa Mais Educação na cidade de Jataí. 

No contato diário com os documentos norteadores do programa, com os diretores das escolas 

municipais que participavam do PME, com coordenadores escolares do programa, com os 

monitores e com os alunos participantes, algumas questões começaram a surgir e a me 

desassossegar. 

Desde o início, pensamos que o PME na cidade de Jataí, sua implantação e seus 

efeitos, decorrentes disso, precisavam ser estudados, analisados, compreendidos e relatados. 

Afinal, a política pública precisava e ainda precisa de uma avaliação regional, no intuito de 

sabermos se as consequências de sua implantação foram positivas ou negativas. Tudo isso eram 

questões que nós vivenciávamos todos os dias ao longo de mais de três anos de coordenação do 

Programa Mais Educação. 

Definida nossa temática, nos concentramos para delimitar um problema que 

expressasse nossas intenções e que se traduzisse em uma pesquisa viável. Eram muitos pontos, 

muitos elementos sobre os quais nós queríamos saber e estudar mais. Decidimo-nos por uma 

abordagem ligada ao ensino e aprendizagem e não às políticas públicas educacionais. 

Sobre o Programa Mais Educação, três aspectos nos chamavam a atenção, por 

serem inovadores/diferenciadores da estrutura tradicional das instituições escolares: a 

ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola; a inserção de novos atores ensinantes 

no ambiente escolar, a saber, os monitores e, a inclusão das novas atividades no ambiente 

escolar de caráter artístico, cultural e esportivo. 

Depois disso, tudo se tratou de visão. Ou seja, qual visão nós gostaríamos de 

enfocar? As opções eram: a da escola enquanto instituição, a dos monitores do programa, a dos 

coordenadores ou a dos alunos que dele participam. Tínhamos percebido que ninguém havia 

ainda perguntado aos alunos se eles gostavam e queriam estar no PME. Decidimos, então, para 
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este estudo, que gostaríamos de investigar a visão que os alunos tinham sobre o Programa Mais 

Educação, porque nele estavam incluídos e eram sua principal razão de ser. 

Desse modo, nosso objetivo geral foi o de investigar e analisar como os alunos 

respondiam afetivamente à implantação do Programa Mais Educação e à sua participação nele. 

Como objetivos específicos, tivemos: (a) inventariar e analisar como os alunos respondiam 

afetivamente à ampliação de sua jornada escolar; (b) investigar e compreender de que forma os 

alunos reagiam afetivamente em relação ao monitor do PME como sujeito ensinante; e, (c) 

levantar e ponderar sobre as respostas afetivas dos alunos devido à introdução de novas 

atividades no ambiente escolar, de cunho artístico, cultural e esportivo. 

Justificativas não nos faltaram para propor a operacionalização desta pesquisa. O 

Programa Mais Educação era um programa relativamente novo e não há muita referência 

bibliográfica sobre ele. Se a nível nacional o programa era novo, mais recente ainda o era no 

município de Jataí, onde havia começado só há dois anos, à época do processo seletivo de que 

participamos para ingresso no curso de mestrado. Outro ponto central foi a proposição de se 

investigar a visão dos sujeitos aprendentes. 

O aporte teórico escolhido para o tratamento da pesquisa, do estudo e da 

interpretação dos dados, foi o trabalho psicogenético de Henri Wallon. Wallon, contestando as 

teorias psicológicas em voga, em sua época, elaborou uma teoria psicogenética em que a pessoa 

fosse vista e tratada como um todo orgânico e integrado. Repudiando as visões cognitivistas, 

consideradas por ele como parciais e incompletas, acresceu mais duas estruturas constituidoras 

da pessoa completa: o movimento e a afetividade. Foi sob a ótica da pessoa completa e, 

principalmente, da afetividade walloniana, que as respostas e dizeres dos alunos foram 

interpretados e aqui registrados. 

Para colocar esta pesquisa em prática, escolhemos como campo de observação, 

atuação e de coleta de dados, uma das escolas municipais de Jataí-Goiás, participante do 

Programa Mais Educação. Alguns fatores influenciaram na escolha da unidade escolar. Em 

primeiro lugar, buscamos uma escola aberta à pesquisa acadêmica e ao trânsito e permanência 

de pesquisadores em seu interior. Além disso, queríamos realizar este estudo em uma escola 

que não estivesse localizada no centro da cidade, mas, na periferia, no intuito de contribuir com 

a produção do conhecimento em locais por vezes desconsiderados. Assim, elegemos a escola-

alvo deste estudo, onde todos os dados foram colhidos, as crianças observadas e entrevistadas 

e, que se constituiu o contexto real desta observação, da aplicação da política de ampliação da 

jornada escolar. 
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Dividimos este trabalho em 4 (quatro) capítulos. No primeiro deles, apresentamos 

a fundamentação teórica da pesquisa acerca da afetividade e de suas conexões com a educação 

e a aprendizagem. No início do capítulo, apresentamos o teórico basilar desse trabalho: Henri 

Wallon, sua concepção psicogenética e a teoria da pessoa completa e seus domínios funcionais. 

Em seguida, esclarecemos a concepção walloniana de afetividade, e suas manifestações. 

Traçamos, ainda, uma conexão entre afetividade e ciência buscando caracterizar a primeira 

como categoria de análise científica. E, em seguida, buscamos descrever como a afetividade 

interage com a aprendizagem. 

Na segunda parte desse trabalho, ainda na fundamentação teórica e com uma última 

seção de informações locais e, portanto, já analíticas, expomos o âmbito de realização da 

pesquisa: o Programa Mais Educação, seus pressupostos e linhas de força e as principais 

modificações introduzidas no ambiente escolar. De início, oferecemos alguns dos pressupostos 

e lógicas internas da política pública e como isso altera a rotina escolar, tradicionalmente 

conhecida. Logo após, apresentamos qual é a proposta de educação em tempo integral do 

Programa Mais Educação. Por fim, mostramos como foi configurado o PME na escola-alvo e 

como ele está organizado e articulado naquele território. 

No capítulo três, fizemos apontamentos metodológicos evidenciando qual foi o 

caminho que percorremos durante a pesquisa. No início, apresentamos nossas perguntas de 

pesquisa, seguidas pelos objetivos: geral e específicos. Decorrendo disso, descrevemos qual 

abordagem metodológica e a metodologia utilizadas, com fins de materializar o trabalho 

proposto. A seguir, falamos dos instrumentos de coleta de dados que construímos e aplicamos 

com os alunos da escola-alvo, objetivando captar as disposições afetivas destes. Por último, 

esclarecemos como os dados foram analisados e salientamos que este trabalho é uma leitura 

destes, mas, apenas uma das muitas interpretações possíveis, que são sempre pessoais, parciais 

e inacabadas. 

No último capítulo, evidenciamos a análise dos dados respondidos pelas crianças. 

O capítulo foi dividido em duas partes. Na primeira, chamada de primeiras impressões, 

relatamos como se processou o início da pesquisa, nossa entrada em campo e como se processou 

nossa aceitação pelo grupo. Na segunda parte, apresentamos os resultados desta pesquisa na 

escola-alvo, divididos nas três categorias de estudo, decorrentes dos objetivos específicos, a 

saber: tempo, atores e atividades. Ao final da análise de cada seção, registramos algumas 

considerações gerais a respeito da categoria de estudo abordada. 
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Por fim, fechando o nosso trabalho, temos as considerações finais, em que 

retomamos as perguntas da pesquisa e os resultados que encontramos. Indicamos algumas das 

contribuições deste estudo para a área da Educação, sobre o Programa Mais Educação, sua 

implantação e adesão por parte das instituições escolares e dos alunos. Colocamos, ainda, o que 

consideramos ser as limitações, às quais encontramos na jornada de desenvolvimento deste 

trabalho e apontamos breves sugestões para pesquisas futuras, que poderiam ampliar e 

aprofundar o conhecimento teórico e a reflexão da temática.  
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CAPÍTULO I 

AFETIVIDADE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO: 

UM COMEÇO DE CONVERSA 

 

 
Sem dúvida que as experiências de que a psicologia tem necessidade ultrapassam o 

laboratório. Esta cadeira de Psicologia da Educação é prova disso. Entre a psicologia 

e a educação, as relações não são os de uma ciência normativa com as de uma ciência 

ou arte aplicadas. A psicologia está muito próxima de suas origens para que seja 

possível reconhecer a estreita dependência que uma ciência inicial se encontra frente 

a frente com os problemas práticos. 

Henri Wallon 

 

  

Neste capítulo, apresentaremos o referencial teórico com o qual dialogamos na 

construção deste trabalho: Henri Wallon. Explicamos o porquê da escolha do autor e como ele 

nos serviu de fundamento para as discussões que fazemos nesta pesquisa. Dividimos este 

capítulo em cinco partes. Na primeira, apresentamos as principais construções conceituais que 

dão fundamento à psicogenética walloniana; em seguida, discutimos a teoria da pessoa 

completa de Wallon e seus conjuntos funcionais. Na terceira parte, exploramos a concepção de 

afetividade do autor, bem como suas manifestações. Logo depois, procedemos à defesa da 

afetividade como categoria científica explicativo-analítica dos sujeitos e, por último, fazemos 

uma incursão à relação entre estados afetivos e seus desdobramentos na aprendizagem. 

 

 

 

 

 

1.1 Henri Wallon e sua psicologia dialética e integradora 

 

 

Henri Paul Hyacinthe Wallon foi um teórico que ousou construir sínteses em uma 

época marcada por secções. Sua obra reflete a amplitude de suas principais inquietações, buscas 
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e, principalmente, dos seus problemas de pesquisa, entre os quais: a psicologia da criança, a 

integralidade do ser, a relação entre indivíduo e meio, a afetividade, o desenvolvimento da 

criança, a psicogênese1 humana e a formação da personalidade. Para desenvolver suas 

concepções acerca desses temas, Wallon buscou embasamento na psicologia, na medicina, na 

filogênese2, na antropologia e na biologia (ZAZZO, 1981). 

Wallon nasceu em Paris, França, em 13 de junho de 1879. Devido à sua formação 

médica, atuou como médico no exército francês, na Primeira Guerra Mundial. Doutorou-se em 

Psicologia e se tornou catedrático do Collége de France na década de 1930. Se interessou, 

ainda, pela vida política, sendo deputado, integrante e presidente da Comissão para a Reforma 

do Ensino da França, cujo resultado foi o Projeto Langevin-Wallon. Depois, por um curto 

período, assumiu a Secretaria Geral da Educação Nacional da França em 1944 (GALVÃO, 

2014). 

A teoria psicogenética de Henri Wallon tem como preocupação fundamental, 

desvendar o desenvolvimento humano, desvelando como a criança se transforma em adulto.  

Henri Wallon foi um crítico severo da psicologia tradicional de sua época, pois 

considerava as interpretações desta, como dualistas, reducionistas e lineares. Para o autor, o 

desenvolvimento humano nada tinha disso, e as explicações vigentes até então não davam conta 

de compreender a complexidade do humano. Segundo ele, “os métodos da psicologia 

tradicional, cujas pesquisas são ainda muito tateantes, revelam-se insuficientes ao estudo da 

psicologia do caráter, embora para esta, a da criança, possa oferecer uma decisiva contribuição” 

(WALLON, 1971, p. 11). Elegeu para si o materialismo dialético como método de pesquisa e, 

por meio desse, desenvolveu toda a sua teoria psicogenética. 

De tal modo, Wallon encontra na psicogenética, a melhor estratégia para trazer a 

sua definição do processo de desenvolvimento humano e repensar algumas das bases 

epistemológicas vigentes na psicologia até então. Assim, por meio do estudo genético, 

acreditava não correr o risco de dissolver as unidades essenciais, necessárias à sua análise. 

(idem, 1971) 

                                                           
1Psicogênese: 1. Psiq. Estudo da origem e desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos, da mente ou 

da personalidade; psicogenia. 2. A origem ou o desenvolvimento desses processos mentais ou psicológicos. 

3. Estudo das causas psíquicas geradoras de alterações no comportamento. Disponível em: 

<http://www.aulete.com.br/psicog%C3%AAnese>. Acesso em: 23 nov. 2015. 
2Filogênese: 1. História genealógica de uma espécie ou de um grupo biológico, fundamentada em elementos 

fornecidos principalmente pela Anatomia Comparada, pela Paleontologia e pela Embriologia. Disponível 

em:<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/filogenia%20_966270.html>. Acesso em: 23 nov. 

2015. 
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O autor teceu críticas, também, às abordagens psicométricas e às teorias positivista, 

freudiana e piagetiana, pois considerava insuficientes tais explicações teóricas e restritivas as 

suas conclusões. Segundo Grandino (2010), Wallon 

 

critica [...] a restrição das abordagens psicométricas que, por meio de testes, buscam 

mensurar, quantificar e avaliar a inteligência infantil. Para ele, a complexidade da 

formação e desenvolvimento da inteligência não pode ser apreendida pelos 

instrumentos, que têm alcance reduzido. Do mesmo modo, a ele parecem parciais, as 

abordagens freudiana e piagetiana, por priorizarem determinado enfoque do 

desenvolvimento em detrimento de outros, como a ênfase nas vivências dos anos 

iniciais (Freud) e a pouca consideração às condições sociais (em Piaget) (p. 33). 

 

De Piaget, recusa também a ideia de linearidade no desenvolvimento e do “avanço 

gradual das estruturas mentais, entendendo que o desenvolvimento acontece em mais de um 

plano, simultaneamente, de sistema em sistema, por superposição de planos” (idem, p. 33). 

Henri Wallon discordava da concepção do avanço gradual e retilíneo das faculdades mentais, 

postulando que, no desenvolvimento da criança, são passíveis de ocorrer: avanços, recuos, 

contradições e superposição de planos. “Foram as necessidades da prática que, em primeiro 

lugar, fizeram sentir um desacordo fundamental entre a realidade e os esquemas utilizados para 

explicar as operações psíquicas” (WALLON, 1981, p. 22) que fizeram o autor se debruçar sobre 

tal temática. 

Para Galvão (2014), Wallon compreendia que as abordagens psicológicas de até 

então eram “a expressão das contradições do pensamento dualista ao qual se opunha” (p. 29). 

Buscando solucionar as oposições de então, o autor escolhe, como método de estudo e pesquisa, 

o materialismo dialético. Escreve ele: 

 

o conhecimento do materialismo dialético permite descobrir ou explicar as formas 

mais variadas de causalidade: conflitos autógenos, resolução das contradições, ações 

recíprocas, etc. Ela é tanto mais necessária na medida em que o objeto de estudo 

oferece relações mais complexas, mais heterogêneas [...](WALLON, 1963, p. 106). 

 

Henri Wallon foi um autor extremamente consciente de que sua opção 

metodológica seria balizadora de sua teoria. Contrário ao positivismo, afirmou ele: “a colheita 

dos fatos jamais é puramente mecânica; possui sempre um significado mais ou menos explícito. 

O fato em si não existe; é sempre regularmente modelado por aquele que o verifica” 

(WALLON, 1971, p. 7). Segundo Almeida (2012), o método adotado pelo autor, “essa 

concepção materialista-dialética, antes de ser de cunho político-ideológico é de natureza, 

essencialmente, epistemológica. É, primeiramente, um modo de fazer, de conceber a ciência 
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psicológica para analisar os processos psíquicos da natureza humana” (p. 23). Wallon se 

distinguiu dos demais teóricos, devido à sua particularidade metodológica. Como relata Zazzo 

(1981), 

 

na verdade, o método de que nos dá aplicações magistrais não é novo. É o do 

materialismo dialético, ao qual ele consagrou numerosos comentários. Mas, ele é o 

primeiro autor dessa força, desta envergadura, que aplicou este método ao domínio da 

Psicologia (se colocar de lado a obra de Pavlov). Wallon mostrou-nos, com toda a 

honestidade científica, como os princípios do método marxista deviam ser aplicados. 

Não procedeu de forma dedutiva a partir de um dogma, de uma ideologia. E é por isso 

mesmo que ele criou. E é por isso que o seu pensamento se impõe e imporá sempre 

cada vez mais, mesmo àqueles que não são marxistas. Não são os argumentos da 

autoridade que valem, mas os fatos devidamente estabelecidos (p. 19). 

 

Influenciado pelos grandes debates psicológicos de sua época, Wallon escolheu o 

seu método, o materialismo dialético e, por ele, seria influenciada toda a sua teoria. À sua época, 

duas teorias se contradiziam e se opunham, de um lado, a teoria do homúnculo e, de outro, a 

das mentalidades distintas. A primeira postulava a descoberta da criança pela visão própria do 

adulto, “em que a criança é como que uma redução do adulto” (ZAZZO, 1981, p. 11) e, a 

segunda, pressupõe a dualidade “criança X adulto” em que o primeiro se torna o segundo, por 

meio de uma conversão total, não estabelecendo relações entre si, sendo, portanto, mentalidades 

distintas. Assim, Wallon não apenas se insere no embate das duas correntes psicológicas, mas 

se propõe à elaboração de uma síntese para o imbróglio.  

É, portanto, para Wallon, tanto uma coisa como outra, as duas coisas são válidas e 

complementares. Para o autor, é impossível negar que a criança será a realização do adulto, mas 

o adulto não poderia simplesmente se projetar e comparar a criança, a si próprio. Defende, 

assim, a originalidade e as características próprias da criança. “Se o adulto ultrapassa a criança, 

a criança, à sua maneira, ultrapassa o adulto. Ela possui disponibilidades psíquicas que um outro 

meio utilizaria de outro modo” (WALLON, 1981, p. 32). 

Zazzo (1981), assim, resume a questão: 

 

É claramente evidente que a criança se vai transformando em adulto. Nenhuma teoria 

o pode evitar ou contradizer. E fazer intervir não sei que espécie de metamorfose para 

explicar esta passagem é uma solução puramente verbal. Seria necessário analisar em 

primeiro lugar as condições e o mecanismo desta metamorfose, desta conversão 

total.Não. Se o crescimento representa para nós um problema, se à ideia arcaica do 

homúnculo apenas sabemos opor a ideia da conversão brutal, é porque não sabemos 

compreender a verdadeira duração, a duração criadora de novas formas, é porque a 

nossa lógica habitual é a lógica estática, intemporal (p.11-2). 
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Para Henri Wallon, na elaboração de sua síntese do processo de desenvolvimento 

da criança, tanto uma coisa como a outra passam a ser verdadeiras, opostas e complementares. 

Outra importante síntese, operada por Wallon e, que repercute enormemente em sua 

teoria psicogenética e concepções de pessoa, afetividade e emoções, é a integração entre 

organismo e meio, indivíduo e fatores ambientais. 

Diante da oposição de quais fatores influenciavam o desenvolvimento psíquico da 

criança, a saber, o organicismo e o sociologismo, em que o primeiro defendia a supremacia da 

capacidade orgânica dos indivíduos, enquanto o segundo postulava pelas determinações dos 

fatores ambientais e sociais, Wallon se baseia no princípio da interação, ou, 

 

[e]m outras palavras, o desenvolvimento da criança se constitui no encontro, no 

entrelaçamento de suas condições orgânicas e de suas condições de existência 

cotidiana, encravada numa dada sociedade, numa dada cultura, numa dada época 

(MAHONEY, 2010, p. 14). 

 

Ressaltou ainda, que Wallon compreendia que os fatores biológicos e os sociais 

eram indissociáveis, mantendo entre si, relação de reciprocidade, sendo constituídos 

complementarmente. 

A integração, postulada por Wallon, entre ser e meio, implica dizer que o ser 

humano desenvolve suas funções psíquicas em função de dois elementos: os fatores ambientais 

e os fatores genéticos. Isso significa, ainda, que o indivíduo não só é potencializado por ambos, 

mas que por eles também é cerceado. 

As condições orgânicas são aquelas próprias da espécie, o genótipo, determinadas 

pelas condições genéticas impostas aos seres pela sua espécie. Por isso, Wallon admite que, 

primeiramente, a capacidade orgânica tem de ser atendida. É preciso dispor o indivíduo da 

capacidade de desenvolver organicamente seu psiquismo. Sem isso, não há condição para o 

desenvolvimento, já que toda atividade mental pressupõe a existência física e material de tal 

capacidade. 

Por sua vez, o fenótipo corresponde aos fatores ambientais, ao meio social e físico, 

dos quais o indivíduo participa e nos quais está inserido. É no meio que o indivíduo encontra 

as disposições organizativas de seu desenvolvimento, quais saberes e questões são necessários 

para a sobrevivência, em determinado grupo social. “Isto é, a cultura determina o que a criança 

precisa aprender e como, para se adaptar a essa sociedade” (MAHONEY, 2010, p. 14). A 

sociedade e a cultura dão, então, forma e conteúdo à aprendizagem.  
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Essa compreensão das integrações procedidas pelo autor são fundamentais para a 

constituição de seu pensamento psicológico. São, portanto, a base sobre a qual se erigiu o 

edifício teórico da pessoa completa, do lugar da afetividade e das emoções, e de como podemos 

operar esse arcabouço teorético, na educação e na escola. 

 

  

1.2 A gênese da pessoa completa e seus domínios funcionais 

 

 

Segundo Almeida (2008), a grande contribuição que Wallon legou foi abrir 

caminhos para novas perspectivas de compreensão do ser humano em sua totalidade. Crítico 

que foi da psicologia tradicional e do método das ciências naturais, objetivou “reformular ou 

abolir as antigas distinções ou categorias intelectuais”, haja vista a necessidade de unificação 

dos conhecimentos psicológicos, acumulados de acordo com a “necessidade de encarar a 

personalidade total” (WALLON, 1971, p. 10). 

Opondo-se às dualidades de então, resultantes da tradição cartesiana3das ciências 

naturais, Henri Wallon propõe uma teoria integradora das abordagens. Enquanto as dualidades 

opunham mente/corpo; espírito/matéria; pensar/sentir; razão/emoção, o teórico enxergou uma 

síntese possível na busca da compreensão do homem em sua completude.  

Percebe-se que as problemáticas wallonianas estão profundamente imbricadas em 

suas escolhas metodológicas. Dantas (1992) nos lembra que “Wallon opta pela análise genética, 

única forma, a seu ver, de não deixar perder a inteiridade do objeto” (p. 36). Dialeticamente, 

problemas de pesquisa e metodologia mantêm uma relação recíproca de interdependência e 

interconstituição. 

Segundo Grandino (2010), “Wallon é responsável pela elaboração de um modelo 

heurístico4 que procura compreender as diversas dimensões da expressão humana que, por 

estarem vinculadas e, por serem indissociáveis, promovem o desenvolvimento humano” (p. 34). 

De mesmo modo, Galvão (2014) se posiciona. A autora defende que o estudo integrado do 

                                                           
3Cartesiano: “que vê a realidade como fatos e fenômenos isolados e independentes, e não como um sistema 

integrado”. (Disponível em: <http://www.aulete.com.br/cartesiano>. Acesso em: 23 nov. 2015). De tal forma, o 

pensamento cartesiano não concebe a integração das variáveis, tratando-as como independentes em si mesma. 

Resultando, assim, a tradição cartesiana, na criação de sistemas duais e opostos e não integradores, como propôs 

Wallon. 
4Heurístico: 1. Que diz respeito à heurística. 2. Que pode servir para a investigação ou descoberta de alguma coisa. 

3. Diz-se de hipótese, verdadeira ou falsa, que é provisoriamente considerada como ideia básica para orientar na 

investigação de um fato. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/heur%C3%ADstico>. Acesso em: 23 nov. 

2015. 
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desenvolvimento humano, proposto por Wallon, parte de sua recusa em selecionar apenas um 

aspecto específico do ser humano. 

Wallon rejeitou o tratamento da criança fragmentariamente sem negar os conflitos 

e contrastes. Postula que a criança pensa, sente e se move no mundo físico, assim, tem origem 

sua teoria dos domínios funcionais. Os conjuntos ou domínios funcionais são descritos por 

Wallon como sendo: a afetividade, o ato motor, o conhecimento e a pessoa5. “Os conjuntos 

funcionais são, entanto, constructos ou conceitos de que a teoria se vale para descrever e 

explicar a vida psíquica; são recursos abstratos de análise para identificar, para separar 

didaticamente o que na realidade concreta é inseparável: o indivíduo” (MAHONEY, 2010, p. 

16). O autor, então, criou conjuntos de funções a fim de ilustrar sua compreensão da pessoa 

completa por meio da integração de seus domínios. 

Ao rejeitar as fragmentações no estudo da criança, Wallon também separa 

didaticamente os seus campos funcionais de estudo, campos da atividade humana, a fim de 

comparar e explicar. Contudo, para não cair em reducionismos, cunha um novo conceito, o da 

integração funcional, que amarra seus conjuntos de funções e garantem a compreensão da 

pessoa completa e não das partes. Assim,  

 

[e]ntender o significado de integração funcional a partir da categorização das funções 

pelos diferentes domínios não é uma tarefa fácil em nossa cultura, que costuma pensar 

de maneira dicotômica corpo e espírito, emoção e razão. Para entender a integração é 

preciso superar esta forma de pensar e compreender que a atividade é exercida pela 

pessoa e, que em todas elas, estão presentes funções pertencentes aos três domínios; 

que a afetividade corresponde à energia que mobiliza a pessoa para o ato, enquanto 

ao conhecimento corresponde o poder estruturante que modela a ação a partir das 

condições disponíveis no momento, e que ambos têm como base as funções 

neurofisiológicas, portanto pertencentes ao domínio do ato motor (PRANDINI, 2010, 

p. 36). 

 

As separações cumprem apenas os objetivos do estudo e da análise que pretendem 

levar à compreensão da pessoa completa, na teoria psicogenética de Henri Wallon. O próprio 

autor ilumina a questão: “as necessidades da descrição obrigam a tratar separadamente alguns 

grandes conjuntos funcionais, o que não deixa de ser um artifício” (WALLON, 1981, p. 139). 

Entretanto, os conjuntos ou domínios funcionais operam conjuntamente. Cada um deles é parte 

                                                           
5 Esses são os termos cunhados e registrados por Wallon na obra “A evolução psicológica da criança”, contudo 

alguns autores têm utilizado variações dos termos como motricidade (DANTAS, 1992b), dimensão do movimento 

(GALVÃO, 2014) e atividades motoras (GRANDINO, 2010) para ato motor; conjunto cognitivo (MAHONEY, 

2010), cognição (FERREIRA & ACIOLY-RÉGNIER, 2010) e inteligência (ALMEIDA, 2008) para 

conhecimento. 
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constitutiva dos outros. Decorre disso que toda atividade de um conjunto impacta os outros. 

Assim, toda disposição afetiva influencia as dimensões motora e cognitiva, por exemplo. 

O conceito da integração funcional cumpre resolver o dilema e garantir, assim, a 

coesão interna e estrutural da teoria da pessoa completa e de seus domínios funcionais (o ato 

motor, a afetividade, o conhecimento e a pessoa) sem recair nos mesmos reducionismos e 

dualismos, dos quais, o autor foi crítico feroz. 

A teoria de Wallon inovou ao acrescentar a afetividade e o ato motor às atividades 

mentais de conhecimento, as únicas estudadas até então. Segundo Grandino (2010), a teoria de 

Wallon “destaca-se por demonstrar que aspectos como a afetividade e atividades motoras, via 

de regra, desprezadas na análise desse tema, têm importância decisiva no complexo interjogo 

funcional responsável pelo desenvolvimento da criança” (p. 34). 

Passemos à revisão dos conjuntos funcionais propostos pelo teórico. Começamos 

pelo conjunto do ato motor, seguido do domínio do conhecimento, depois o da afetividade e, 

finalmente, da pessoa, a síntese dos outros três e expressão da totalidade do ser. 

 

 

1.2.1 Ato motor 

 

 

Henri Wallon se diferencia dos demais teóricos da psicologia, em alguns aspectos, 

entre eles, a ênfase que dá ao desenvolvimento do movimento, o ato motor e o seu impacto no 

desenvolvimento da pessoa. Segundo Dantas (1992b), a formação médica do autor é que o levou 

e a sua teoria também, a uma “preocupação permanente com a infraestrutura orgânica de todas 

as funções psíquicas que investiga” (p. 35). Acredita-se que essa preocupação fundamental com 

o orgânico, surge da experiência que teve na observação de mais de duzentos casos de crianças 

com deficiências mentais, graves transtornos psicológicos, retardo, epilepsia e anomalias 

psicomotoras. Ao adotar “como ponto de partida o patológico” (DANTAS, 1992b), o autor 

encontra na doença e na anomalia, a oportunidade de comparação com as funções motoras e 

físicas tidas como normais ou convencionais. Assim, entende que em primeiro lugar o indivíduo 

tem de satisfazer, em primeira instância, o princípio da capacidade orgânica para a realização 

de qualquer ato ou tarefa. A questão motora se torna, então, uma grande questão de debate na 

teoria de Wallon.  

O autor identificou o conjunto do ato motor como o responsável pelos movimentos 

de todo o corpo. É ele que possibilita o “deslocamento do corpo no tempo e no espaço e, as 

reações posturais que garantem o equilíbrio corporal [...], apoio tônico para as emoções”, sendo 
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o “primeiro recurso de sociabilidade, de aproximação e fusão com o outro” (MAHONEY, 2010, 

p. 16). 

Segundo Dantas (1992b), Wallon identificava duas atividades musculares: a 

cinética e a tônica. A primeira, responsável pelo movimento, pela mudança do corpo no espaço. 

A segunda seria a função de permanência de uma posição, função tônica que mantém o corpo 

em um determinado arranjo corporal. Longe de conceber o tônus como secundário, Wallon 

considerava a função tônica deveras importante, responsável por cumprir o complexo papel de 

estabilizar os gestos e o equilíbrio do corpo. 

Para Wallon, movimento e pensamento estão imbricados na criança de modo que a 

criança, inicialmente, expressa seu pensar pela gesticulação. Nas palavras de Galvão (2014), 

“muitas vezes, para tornar presente uma ideia, a criança precisa construir, por meio de seus 

gestos e posturas, um cenário corporal – o gesto precede a palavra” (p. 72). Primeiro, surge o 

ato motor propiciando o aparecimento do ato mental que, em seguida, reduz o primeiro. A partir 

do desenvolvimento da pessoa e com a crescente assimilação cultural, a dimensão motora tende 

a se minimizar, virtualizando-se em atividade cognitiva (DANTAS, 1992b). 

Em sua teoria psicogenética, o movimento é um recurso fundamental de 

diferenciação e de aprendizagem para as crianças, pois “as sensações só são retidas, 

discriminadas, identificadas, no momento em que a criança é capaz de reproduzi-las por meio 

de gestos apropriados” (MAHONEY, 2010, p. 17). 

A motricidade também dialoga com a afetividade no pensamento walloniano. Diz 

Zazzo (1981): “ora, as atitudes, as posturas, são modeladas pelo adulto e são na criança os seus 

primeiros modos de expressão. [...] As atitudes, em relação com os seus estados de bem-estar, 

de indisposição, de necessidade, constituem a infra-estrutura das suas emoções” (p. 14). A 

relação entre movimento e afetividade, sobretudo as emoções, em Wallon, parte de suas 

constatações enquanto médico de guerra, período em que identificou nos soldados dois efeitos 

diferenciadores do medo, o ictus e o raptus. Onde um representa a vontade de fugir ou de agir 

frente ao perigo, ou seja, impulsiona uma reação frente à situação de ameaça, e outro, o segundo, 

desencadeia a paralisia, a estagnação e a supressão do ato motor. 

Dentro da teoria psicogenética do autor, o ato motor é, portanto, inerente e 

intrínseco, ao ser humano e à sua constituição funcional como pessoa e dialoga tanto com o 

domínio das funções cognitivas quanto com o conjunto da afetividade impactando-os e gerando 

neles ressonância. 
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1.2.2 Conhecimento 

 

 

 Segundo define Mahoney (2010), o conjunto cognitivo é o responsável pela 

aquisição, transformação e manutenção do conhecimento. Para isso, utiliza “imagens, noções, 

ideias e representações [...] que constituem a experiência concreta” (p. 18). Ou seja, funções 

responsáveis pela incumbência de abstrair a experiência concreta, transformando o mundo 

externo em representações mentais, partindo do concreto rumo à uma representação abstrata 

das coisas, ações e pessoas. 

As representações são, então, “recursos mentais para organizar a experiência. Elas 

encerram em unidades estáticas o conteúdo da experiência vivida” (idem, p. 18) que permite ao 

indivíduo a realização das atividades de diferenciações e categorizações do experimentado, 

elaborando mentalmente, imagens para se construir internamente a realidade vivida no mundo 

físico. 

Em Wallon, a cognição “brota das estranhas orgânicas e vai adquirindo 

complexidade e diferenciação na relação dialética com o social” (FERREIRA; ACIOLY-

RÉGNIER, 2010, p. 28). Assim, as funções psíquicas superiores dependem da determinação 

biológica, da capacidade do indivíduo de possuir, em primeiro plano, um aparelho orgânico, 

em perfeitas condições, que será excitado e cerceado pelas condições sociais, materiais, 

culturais e históricas do meio em que se encontra.  

Na compreensão walloniana, a inteligência ocupa a posição do meio nos conjuntos 

funcionais e segue posterior à motricidade (DANTAS, 1992b). Isso não diminui em nada a 

importância da cognição na integração da pessoa completa. Mas, significa que, para Wallon, a 

inteligência não é a única dimensão da pessoa e nem mesmo é predominante o tempo todo em 

seu complexo funcionamento. 

 

 

1.2.3 Afetividade 

 

 

No pensamento de Henri Wallon, a afetividade é tão importante quanto à 

inteligência e, por isso, se constitui, para ele, um dos domínios/campos da atividade humana. 

Esse enfoque que o teórico dá à temática da afetividade, elevando-a a categoria de constituinte 

do sujeito, é inovador, visto que em outras teorias contemporâneas a essa, tal foco não existia. 

Mahoney e Almeida (2005) definem a afetividade walloniana, como a “capacidade, 

à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno, por sensações ligadas à 
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tonalidades agradáveis ou desagradáveis” (p. 19). De tal modo, a afetividade representa uma 

faculdade inerente à pessoa, de ser afetado por uma situação, isto é, sofrer efeitos, sejam 

positivos ou negativos, a partir de uma realidade física ou interna. Ou, simplesmente, 

capacidade de ser afetado pelo mundo interno e/ou externo. Assim, a afetividade “está sempre 

relacionada aos estados de bem-estar e mal-estar do indivíduo” (ALMEIDA, 2008, p. 347). 

“A constituição de valores, vontades, interesses, necessidades, motivações” 

(MAHONEY, 2010, p. 18) que guiam o indivíduo em suas escolhas e tomadas de atitude são 

propiciados pela afetividade, enquanto domínio funcional. 

  

 

1.2.4 Pessoa 

 

 

A pessoa representa a unidade do ser, a unicidade do indivíduo e a sua totalidade. 

Enfim, o conceito visa expressar a indivisibilidade do ser humano. Wallon emprega o termo 

“pessoa” como síntese integradora dos três domínios funcionais. A pessoa é, portanto, um 

quarto conjunto que integra os domínios funcionais da motricidade, da inteligência e da 

afetividade. Nas palavras de Prandini (2010), “[p]essoa é o todo diante do qual cada um dos 

outros domínios deve ser visto, pois para Wallon, cada parte deve ser considerada diante do 

todo, do qual é parte constitutiva, sob pena de, ao contrário, perder seu significado essencial” 

(p. 30).  

Assim, o conceito pessoa, representa a integração, a completude do homem, 

enquanto ser genérico da espécie.  

De igual modo, podemos afirmar que o conceito de pessoa na obra walloniana 

pressupõe a compreensão do ser humano em suas múltiplas dimensões. O conceito de pessoa 

completa evita reducionismos e a atitude explicativa fragmentadora oriunda das ciências 

naturais (WALLON, 1981). 

Entretanto, o conjunto da pessoa não se traduz apenas na soma dos três outros 

conjuntos, mas, na síntese integrativa desses. Os domínios funcionais não se somam, não se 

justapõem simplesmente, mas, se combinam dando forma à pessoa. A isso, Wallon chamou de 

integração funcional. Sobre isso, Prandini (2010) escreve que “assim é a integração funcional 

na constituição da pessoa: vemos o resultado das várias funções em movimento, perfeitamente 

integradas, um efeito impossível de se obter pela simples soma das partes. [...] manifesta-se 

como uma forma de relação singular entre as funções de um organismo” (p. 31). 
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E, é a partir do conceito de integração funcional, que a pessoa completa walloniana 

deve ser entendida. A integração nos fornece uma perspectiva: de que a fragmentação das 

dimensões humanas não nos permite a compreensão da totalidade da pessoa.  

Contudo, a integração funcional possibilita vislumbrar a pessoa completa em seu 

desenvolvimento. Não como resultado estático da soma das partes, linear e contínuo, mas, como 

um processo dinâmico e de conflitos que vai se constituindo a partir da integração dos 

conjuntos. Assim, a integração é condição do equilíbrio dinâmico da pessoa em 

desenvolvimento e não o resultado de um processo (DOURADO; PRANDINI, 2001, p. 4). 

Wallon foi um teórico profundamente intrigado com o ser humano com sua 

constituição e com o seu desenvolvimento. Enxergava incompletude nas teorias 

desenvolvimentistas de sua época e a isso se dedicou em pesquisa e produção acadêmica. 

Acreditava que uma renovação de método era essencial para se alcançar uma compreensão mais 

bem amarrada da integralidade da pessoa. Ousou e, partindo da dialética materialista e de suas 

experiências médicas, uniu o que antes estava separado. Fatores orgânicos e sociais foram 

sintetizados e ambos são, em sua teoria, constituintes elementares do desenvolvimento humano. 

Defendeu que o estudo da pessoa não passava, unicamente, pela pesquisa de suas capacidades 

cognitivas. Considerou, ainda, o ato motor e a afetividade, ambos domínios de igual 

importância. Deixou grande legado para as áreas da Psicologia e da Educação, ainda que seu 

pensamento seja relativamente desconhecido no Brasil. Em suma, sua obra nos apresenta o 

princípio da integralidade da pessoa que se move, pensa e sente. 

 

 

1.3 O domínio da afetividade e suas manifestações 

 

 

A teoria de Wallon tem a afetividade como um de seus eixos. O autor demarcou a 

importância dos fatores afetivos na literatura e conferiu validade aos estados internos dos 

sujeitos como explicação científica de seus comportamentos. A afetividade, domínio funcional 

intermediário, está o tempo todo interagindo com os demais conjuntos, a fim de formar a 

personalidade do indivíduo e, a partir da relação com as estruturas cognitivas individuais, 

fomentar ou inibir a aprendizagem. 

Segundo Mahoney e Almeida (2007), afetividade “refere-se à capacidade, à 

disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno, por meio de sensações 

ligadas à tonalidades agradáveis ou desagradáveis” (p. 17). Acrescentam ainda que “ser afetado, 

é reagir com atividades internas/externas que a situação desperta” (idem, 2005, p. 20). 
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Afetividade significa, portanto, que os sujeitos estão em interação, em relação constante, com 

outros sujeitos e com o meio e, assim, podem ser afetados por algum fator, seja ele de base 

orgânica ou social. Ainda segundo a definição proposta pelas autoras, podemos afirmar que um 

indivíduo é afetado sempre que instrumentaliza uma reação a uma situação motivadora. 

Wallon, crítico das teorias emocionais de sua época, considerava que “as teorias 

clássicas sobre as emoções baseiam-se numa lógica mecanicista e não são capazes de 

compreendê-las em toda a sua complexidade”(GALVÃO, 2014, p. 57) pois estas “tentavam 

encaixar as emoções numa lógica linear e simplesmente suprimem o aspecto que não se integra 

ao quadro conceitual delineado.” (p. 58).  

O próprio Wallon, discorrendo sobre as teorias intelectualistas das emoções, diz: 

 

O seu erro foi não terem notado a redução simultânea do aparelho verdadeiramente 

emocional, de terem confundido emoção com sentimento ou paixão, quando afinal 

daquela para estes, se opera uma transferência funcional que, na criança, depende 

diretamente da idade. Mas os mais emotivos não se tornam necessariamente os mais 

sentimentais ou os mais apaixonados, longe disso. Trata-se, com efeito, de tipologias 

diferentes, que dependem de um diferente equilíbrio das atividades psíquicas (1981, 

p. 153). 

 

Neste trecho, podemos inferir pelo menos três desdobramentos. O primeiro deles 

diz respeito à não observância da redução do aparelho emocional, característica do pensamento 

walloniano, ou seja, a progressão contínua da afetividade, entendida como evolução dos 

estágios afetivos e da qual decorre o segundo desdobramento. Em segundo lugar, temos a 

denúncia da confusão dos termos conceituais que aparecem nas teorias de afetividade e, 

portanto, da não compreensão das diferenças entre emoção, sentimento e paixão, distinção que 

Wallon, em seu raciocínio explicativo, estabeleceu em sua teoria. O terceiro ponto nos diz 

respeito à transferência funcional e sua dependência de uma certa maturação biológica do 

indivíduo. A evolução afetiva ocorre em função dos dispositivos orgânicos e da elaboração 

mental e, portanto, exigem a presença, operacionalidade e desenvolvimento do aparelho 

orgânico, base material que dá suporte à evolução das capacidades individuais. É válido lembrar 

que todas essas questões se sucedem segundo o princípio walloniano de integração do meio e 

do organismo. Tanto que Wallon defende uma evolução progressiva da afetividade, cujas 

manifestações vão se distanciando da base orgânica, tornando-se cada vez mais relacionadas ao 

social (ALMEIDA, 2008). 

Disso, decorre que, para Wallon, a afetividade é anterior à inteligência, “originada 

nas sensibilidades orgânicas e primitivas” (DÉR, 2010, p. 61) e fornece “o primeiro e mais forte 

vínculo entre os indivíduos e supre a insuficiência da articulação cognitiva nos primórdios da 
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história do ser e da espécie” (DANTAS, 1992a, p. 85). De tal maneira, as primeiras 

manifestações da criança são de ordem afetiva, pois expressam a sensibilidade e reação dos 

indivíduos, mesmo que de ordem mais visceral já que ainda não conseguem virtualizar as 

emoções nesse estágio. 

A base afetiva é notadamente nascente de bases orgânicas na psicogenética de 

Wallon, contudo, mais tarde, alcança a fase social pelo intermédio das relações interpessoais 

que vão se constituindo e pela assimilação cultural ao qual é exposto. É por isso que Dantas 

(1992a) afirma que:  

 

desta maneira, a caracterização que apresenta da atividade emocional é complexa e 

paradoxal: ela é simultaneamente social e biológica em sua natureza; realiza a 

transição entre o estado orgânico do ser e sua etapa cognitiva, racional, que só pode 

ser atingida através da mediação cultural, isto é, social (p. 85). 

 

Assim, para Wallon, a afetividade evolui com o tempo, agregando valores 

qualitativos. No percurso de transformação da afetividade de orgânica para social, ela mesma 

modifica sua expressão e passa a ser representacional, socializada. O que antes era simples 

expressão plástica, sofre os efeitos da maturação biológica e do correspondente estágio 

cognitivo e, passa a ser expressão de uma reação elaborada, racionalizada. Ou seja,  

 

[p]ouco a pouco, por meio da interação com o outro e da maturação de seus sistemas 

de sensibilidade, a criança estabelece correspondência entre os seus atos e os efeitos 

que eles provocam [...]. É assim que uma simples associação fisiológica desdobra-se 

em outra, fazendo-a passar para o plano da expressão, da compreensão, das relações 

interpessoais. O efeito torna-se cada vez mais nitidamente intencional à manifestação 

emotiva (DÉR, 2010, p. 64-5).  

 

Dantas (1992a) afirma que “a razão nasce da emoção e vive da sua morte” (p. 86) 

em decorrência dessa característica peculiar da teoria de Wallon. A autora chamava atenção 

para a transmutação da afetividade que partindo, no recém nascido, de bases puramente 

viscerais, torna-se com a maturação, uma função regulada pelas estruturas cognitivas. Por meio 

do acesso à cultura e de sua socialização, a criança incorpora elaborações cognitivas e, por 

consequência, tende a abstrair ou virtualizar seus estados afetivos. 

Henri Wallon nos oferece, por meio de suas reflexões, subsídios fundamentais para 

pensarmos a afetividade e suas implicações ao processo didático pedagógico, mas, mais do que 

isso, nos permite a compreensão da inteligência como estruturadora e reguladora da dimensão 

afetiva. 



31 
 

 
 

“Em suma, de acordo com a teoria walloniana, a afetividade, tanto quanto a 

inteligência, é passível de evolução. [...] O refinamento das trocas afetivas permite que, ao longo 

do desenvolvimento, novas formas de expressão apareçam” (DÉR, 2010, p. 75), sendo as 

últimas as mais elaboradas pela inteligência. São estágios afetivos diferenciados na teoria 

walloniana: a emoção, o sentimento e a paixão. 

 

 

1.3.1 Emoção 

 

 

A emoção é a forma primeira de organização afetiva dentro da psicogenética 

walloniana, ela é a unidade organizativa da afetividade. Representa as primeiras reações que a 

criança tem na interação com os outros e com o mundo externo. Segundo Wallon (1981), “as 

emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que correspondem, cada uma, a 

uma determinada espécie de situação”, de tal forma que “atitudes e situação correspondente, 

implicam-se mutuamente, constituindo uma maneira global de reagir de tipo arcaico, frequente 

na criança” (p. 148).  

De forma que, para Wallon, cada situação desencadeia uma emoção que dirige o 

indivíduo a reagir com determinada atitude, “opera-se, então, uma totalidade indivisa entre as 

disposições psíquicas, orientadas todas no mesmo sentido, e os incidentes exteriores” (idem, p. 

148). O primeiro papel da emoção é, portanto, elaborar uma reação a uma determinada situação.  

Acredita-se que foi no período em que serviu ao exército francês, que Wallon 

começou a fazer suas primeiras observações sobre as emoções (ALMEIDA, 2012; ZAZZO, 

1981). Particularmente, nestas afirmações de Wallon, podemos perceber a influência de sua 

experiência e como esta impactou sua teoria das emoções. Foi ali, na guerra, que o autor 

percebeu a primeira manifestação das emoções na reação dos soldados frente ao contexto em 

que se encontravam. Wallon apontou que os soldados tinham dois tipos de comportamento 

frente ao medo: a primeira delas, o ictus, levava os soldados a reagir, seja fugindo da situação 

ou enfrentando-a, mas, estava ligada à capacidade de agir frente a uma situação de perigo; já a 

segunda, o raptus, imobilizava os soldados e estes ficam inteiramente a mercê da situação. Na 

teoria walloniana das emoções existe uma forte ligação entre a expressão emocional e as 

situações do mundo externo, às quais o sujeito se encontra. 

A emoção pode ser caracterizada como “visível, fugaz, intensa e sem controle” 

(MAHONEY, 2010, p. 18), isso porque essa corresponde à manifestação orgânica, empírica e 

rápida de uma reação, frente a uma determinada circunstância. Contudo, embora as emoções 
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tenham o poder de suscitar reflexos condicionados, que por vezes se manifestam ilógicos e 

irracionais, o papel delas, na obra de Wallon, é extensivo e, sobretudo, importante.  

De acordo com a teoria de Wallon, as emoções dão ao indivíduo uma rapidez para 

reagir à determinada situação e ainda correspondem a uma totalidade de comportamento, que 

possibilita a operacionalização da pessoa nos momentos necessários. De tal forma, o autor 

resumiu sua concepção das emoções como “exteriorização da afetividade” (WALLON, 1981), 

indicando que essas se constituem como plasticidade que dá forma e conteúdo às circunstâncias 

afetivas dos sujeitos. 

Segundo Dantas (1992a), a teoria walloniana das emoções é extremamente original 

e 

 

tem uma nítida inspiração darwinista: ela é vista como o instrumento de sobrevivência 

da espécie humana, que se caracteriza pela escassez da prole e pelo prolongado 

período de dependência. Se não fosse pela sua capacidade de mobilizar 

poderosamente o ambiente, no sentido do atendimento das suas necessidades, o bebê 

humano pereceria. Não é por acaso que seu choro atua de forma tão intensa sobre a 

mãe: é esta a função biológica que dá origem a um dos traços característicos da 

expressão emocional: sua alta contagiosidade, seu poder epidêmico (p. 85). 

 

Devido ao seu caráter contagioso, epidêmico, as emoções são consideradas na 

psicogenética de Henri Wallon, como a primeira das formas de interação social entre as 

crianças, pois, por meio delas e de seu impacto sobre os outros, é que a criança vai construindo 

as correspondências entre causa e efeito, ação e reação, necessidade e satisfação. 

Para Wallon (1971, 1981), são as emoções que estabelecem ligação entre a vida 

orgânica e psíquica, pois a expressão afetiva é sempre influenciada pelas interações sociais, 

tornando-se cada vez mais culturais/socializadas e menos corporais. Esta é a razão pela qual a 

emoção dirige o advento da inteligência e depois é reduzida por ela. 

As emoções, ainda que intensas na vida das crianças, também sobrevivem à vida 

adulta, porém, de forma mais elaborada e representativa. É a partir dela que o sentimento e a 

paixão se estabelecem, formas racionalizas da primeira. 

 

 

1.3.2 Sentimento 

 

 

Enquanto as emoções são manifestas pelo tônus corporal, os sentimentos adquirem 

uma espécie de abstração do corpo passando ao nível representacional.  
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Henri Wallon (1981) registrou que “a criança que é solicitada pelo sentimento não 

tem, perante as circunstâncias, as reações instantâneas e diretas da emoção. [...]. Parece encerrar 

em si mesma o circuito das suas impressões” (p. 153). O sentimento não se manifesta, portanto, 

nas reações corporais e físicas, mas pela representação de como uma situação afeta o indivíduo. 

Não sendo tão instantânea e direta a observação do sentimento, este tende a limitar 

e controlar a força potencial da emoção, podendo ser expresso por mímica, mas também, pela 

linguagem. Neste momento, a linguagem adquire importante papel na evolução afetiva da 

criança, sendo a ferramenta que permite à pessoa construir uma nova maneira de expressar seus 

estados internos, saindo do “diálogo tônico”6 (MAHONEY; ALMEIDA, 2007). 

O desenvolvimento cognitivo, especificadamente a linguagem, contribui 

significativamente para a superação do estágio emocional e na construção da possibilidade da 

fase sentimental. “A comunicação se diversifica por meio da linguagem, e a palavra toma cada 

vez mais força, substituindo, em parte, a sensibilidade orgânica pela sensibilidade oral e moral. 

A linguagem constitui-se pouco a pouco no meio de sensibilização da criança” (ALMEIDA, 

2012, p. 44). Para Dantas (1992a), é a partir desse ponto que “a história do desenvolvimento de 

sua inteligência será também, a história da superação do aqui e agora, no qual se incluem os 

seus próprios estados afetivos momentâneos” (p. 94), a superação, manifestação irracionalizada 

das emoções. Outra vez se destaca a importância da integração funcional no pensamento de 

Wallon, a recusa das considerações estanques e que não interagem com o complexo das 

dimensões humanas. É pelo avanço das elaborações cognitivas que a afetividade se desenvolve. 

Outra característica específica do sentimento é o tempo de duração superior ao da 

emoção, a menor intensidade das reações e o maior controle sobre os estados afetivos. Assim, 

embora não visível o sentimento se prolonga no tempo e é manifestado pela criança de outras 

formas, como pela mímica e, sobretudo, pela linguagem. 

O sentimento guarda, ainda, a característica da menor intensidade. Por ser uma 

representação emocional, não é a própria emoção, mas a sua elaboração psíquica. Sendo mais 

elaborado, por meio da inteligência, perde o caráter explosivo e intenso se tornando, assim, 

mais controlado que a anterior. 

Prandini (2010) nos dá um exemplo disso: “o reconhecimento de que a emoção 

vivida trata-se de raiva, demonstra que a emoção foi identificada, nomeada, portanto, 

representada e isso faz dela um sentimento” (p. 35). O sentimento exige, assim, um processo 

de elaboração por parte do sujeito, que primeiro deve reconhecer a influência emocional, depois 

                                                           
6 Cf. Adjuriaguerra (1977). 
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nomeá-la, logo representando-a. Tal processo de abstração emocional foi chamado por Dantas 

(1992a) de virtualização, por compreender que se trata de tornar virtual/imagético o que foi 

concretamente experienciado. 

A fase subsequente, a paixão, tem como marca fundamental o controle sobre o 

próprio domínio afetivo. 

 

 

1.3.3 Paixão 

 

 

A paixão é o último estágio das manifestações afetivas e se caracteriza pelo 

autocontrole. Embora seja um estágio tipicamente do adulto, visto que envolve elaborações 

cognitivas, representações e processos de virtualização mais complexos da afetividade, a paixão 

também pode ser encontrada nas crianças. 

 

Na criança, a paixão pode ser viva e profunda. Mas com ela surge o poder de tornar a 

emoção silenciosa. Ela pressupõe, portanto, para se desenvolver, a capacidade de 

autocontrole e não se pode antecipar à oposição claramente sentida entre o ego e as 

outras pessoas [...]. Não deixam de ser, por isso, menos reveladoras de um 

temperamento (WALLON, 1981, p. 154). 

 

Em Wallon, paixão é sinônimo de autocontrole, de ocultação das emoções, ou seja, 

silenciamento de suas manifestações corporais. A paixão, fase racionalizada, nem por isso deixa 

de ser uma categoria explicativa do temperamento humano, segundo nos diz o próprio autor.  

Salta aos olhos que, para o psicogeneticista, o autocontrole das emoções e, portanto, 

sua racionalização, não se dá antes da diferenciação do “eu” e do “outro”. Isso porque, para 

Wallon, não existe progresso intelectual sem diferenciação. 

Sobre a paixão, Mahoney e Almeida (2007) explicam que ela “revela o 

aparecimento do autocontrole como condição para dominar uma situação. Para tanto, configura 

a situação (cognitivo), o comportamento, de forma a atender às necessidades afetivas” (p. 18). 

O processo de cognitivização das emoções, entretanto, não exclui os componentes corporais 

(GALVÃO, 2003), mas tem sobre eles autocontrole, nesta fase da afetividade. 
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1.4 Afetividade e ciência 

 

 

Alguns autores, como Mahoney e Almeida (2005), apontam que os estudos sobre a 

afetividades foram, por muito tempo, considerados como não científicos e que um dos 

problemas era a confusão conceitual entre os termos, em especial, emoção, sentimento e paixão 

e a ambiguidade em que as produções resultavam. De igual modo, Kirouac (1994) indica que a 

temática era marginal e desconsiderada pelos pesquisadores. Essa situação só começa a se 

modificar em meados da década de 70, quando os estudos afetivos começaram a ser 

considerados como tema de pesquisa pela psicologia. A partir desse momento, as pesquisas 

começaram a utilizar as “variáveis internas como explicativas do comportamento” 

(MAHONEY; ALMEIDA, 2007, p. 16) dos sujeitos pesquisados. 

No mesmo sentido, Arantes (2002) escreve que, 

 

durante muitas décadas as teorias psicológicas estudaram separadamente os processos 

cognitivos e afetivos. Seja por dificuldade em estudá-los de forma integrada, seja por 

crença dos psicólogos e cientistas que se debruçam sobre a temática, tal separação 

parece ter nos conduzido a uma visão parcial e distorcida da realidade, com reflexos 

nas investigações científicas e no modelo educacional ainda vigente (p. 3). 

 

Portanto, a partir das críticas às crenças da não cientificidade dos fatores afetivos, 

os autores acima defendem que a afetividade é uma categoria interna dos sujeitos válida para a 

explicação científica desses. “A dimensão afetiva, embora um aspecto subjetivo, pode ser 

estudada de forma objetiva, através de investigações realizadas com rigor” (ALMEIDA et al., 

2010, p. 12). Filiamo-nos a essa mesma defesa, e esse trabalho é expressão disso. 

Embora a afetividade seja tema recorrente dentro da escola, os estudos acadêmicos 

nessa área são ainda incipientes no Brasil. Alguns estudos comprovam a situação de incipiência 

dessas pesquisas. 

Cacheffo e Garms (2011) realizaram um balanço da produção acadêmica sobre 

afetividade, publicados pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), por meio de seu Grupo de Trabalho de número 20 (GT 20), Psicologia da Educação, 

e constataram que apenas 11 dos 177 estudos do GT abordavam a temática. Desses onze, cinco 

tinham por referencial teórico o trabalho psicogenético de Henri Wallon. 

Almeida et al. (2010) também procederam ao levantamento do estado do 

conhecimento das teses e dissertações do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Psicologia da Educação (PED) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
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que tratavam da afetividade no contexto escolar. O levantamento abrangeu o período de 1969 

a 2009. A maioria dos trabalhos identificados com a temática foram produzidos pós 1990. Na 

instituição, foram identificados 71 trabalhos relacionados ao tema. Desses, 17 eram teses e 54, 

dissertações. A instituição que tem em seu quadro de docentes, duas das principais 

pesquisadoras sobre o tema: Abigail Alvarenga Mahoney e Laurinda Ramalho de Almeida, 

tornou-se referência em estudos afetivos, em interface com processos pedagógicos, devido ao 

trabalho das orientadoras e de seus orientandos no Programa de Pós-Graduação. 

Em ambos os levantamentos, os trabalhos encontrados tratavam do impacto do 

domínio afetivo na relação professor-aluno. Nenhum dos trabalhos evidenciou as percepções 

afetivas dos alunos sobre sua vivência real da escola e da aprendizagem. O nosso trabalho se 

dedicou a isso. 

Se, para a área da Educação/Psicologia da Educação, os estudos sobre afetividade 

ainda são poucos, o mesmo não é válido para outras áreas. A Linguística Aplicada, por exemplo,  

há algum tempo, tem tratado das questões afetivas no ensino e na aprendizagem de línguas, 

como podem ilustrar os trabalhos: “Afetividade e emoções no ensino/aprendizagem de línguas: 

múltiplos olhares”, de Mariana R. Mastrella-de-Andrade (Org.); “Crenças e ensino de línguas”, 

de Ana Maria Ferreira Barcelos e Maria Helena Vieira Abrahão; “Metodologia de pesquisa das 

crenças sobre aprendizagem de línguas: estudo da arte”, de Ana Maria Ferreira Barcelos; 

“Crenças sobre ensinar e aprender espanhol: reprodução e manutenção do status quo e da 

estratificação social”, de Fernando Zolin-Vesz; e tantos outros. 

 

 

1.5 Afetividade e aprendizagem 

 

 

Para Wallon, a afetividade é um conjunto funcional tão importante quanto o da 

inteligência. Entre os dois domínios existe uma relação íntima, intensa e recíproca de 

constituição e de oscilação. Em sua teoria, “[o] desenvolvimento da personalidade oscila entre 

movimentos ora afetivos, ora cognitivos, que são interdependentes; em outras palavras, à 

medida que a afetividade se desenvolve, interfere na inteligência e vice-versa” (ALMEIDA, 

2008, p. 350). Assim sendo, os recursos afetivos interferem na aprendizagem, seja como 

mobilização, seja na forma de entrave para a efetivação do conhecimento.  

As interações sociais são as responsáveis pela construção da aprendizagem, de 

modo que esta é, então, constituída no domínio da afetividade, no processo de constituição de 

vínculos afetivos e cognitivos (TASSONI, 2000). 
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Arantes (2002), refletindo que “os alunos e as alunas não deixam os aspectos 

afetivos que compõem sua personalidade do lado de fora da sala de aula, quando estão 

interagindo com os objetos do conhecimento” (p. 2), propõe a construção de um novo conceito, 

o de “conhecimentos cognitivos-afetivos”, uma vez que 

 

os aspectos afetivos e cognitivos da personalidade não constituem universos opostos, 

não há nada que justifique prosseguirmos com a ideia de que existem saberes 

essencialmente ou prioritariamente vinculados à racionalidade ou à sensibilidade. 

Posto dessa maneira, a indissociação entre pensar e sentir, nos obriga a integrar nas 

explicações sobre o raciocínio humano as vertentes racional e emotiva, dos conceitos 

e fatos construídos (p. 1-2). 

 

Em Wallon e nos autores que o estudam, a afetividade e a cognição estão mesmo 

imbricadas, inseparáveis, indissociáveis. Elas representam duas faces do processo de 

constituição de uma mesma pessoa (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010). 

Na relação entre os domínios da inteligência e da afetividade, os dois se completam 

e se contradizem. Essa dinâmica se expressa na alternância da predominância dos domínios 

durante o desenvolvimento da pessoa, “ora visando a formação do eu (preponderância da 

afetividade), ora visando o conhecimento do mundo exterior (preponderância do 

conhecimento)” (PRANDINI, 2010, p. 35). Este processo determina a predominância de um 

dos conjuntos funcionais sobre os outros, entretanto, predominância não significa absolutismo. 

Os demais conjuntos continuam a se fazer presentes, menos observáveis, é certo, mas ainda 

impactando o conjunto da pessoa. 

Dantas (1992a) sintetiza, assim, o processo de alternância: 

 

a história da construção da pessoa será constituída por uma sucessão pendular de 

momentos dominantemente afetivos ou dominantemente cognitivos, não paralelos, 

mas integrados. Cada novo momento terá incorporado as aquisições feitas no nível 

anterior, ou seja, na outra dimensão. Isto significa que a afetividade depende, para 

evoluir, de conquistas realizadas no plano da inteligência, e vice-versa (p. 90). 

 

 A hipótese que Dantas observa no trabalho de Wallon é que de fato a afetividade 

incorpora as evoluções cognitivas e, assim, racionaliza suas manifestações, passando das 

emoções aos seus estados superiores, os sentimentos e as paixões. É a estrutura cognitiva, a 

inteligência, que possibilita, portanto, a estruturação das emoções e, consequentemente, da 

afetividade em si, já que suas outras manifestações se edificam a partir da primeira, superando 

os “estados afetivos momentâneos” (idem, p. 94). 
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Afetividade e inteligência são constituintes uma da outra. Ambas se alternam na 

predominância de domínios no interjogo funcional intrínseco à pessoa completa. São, assim, 

opostas e contraditórias, mas complementares. Como polos opostos, se alternam na 

predominância funcional; ora cognição, ora afetividade. Entretanto, coexistem o tempo todo no 

sujeito, pois falar em predominância de um significa falar em presença do outro.  

Dialeticamente se opõem uma à outra, mas também se integram uma à outra por 

meio dos processos de integração funcional. A síntese dos dois movimentos, a constituição do 

eu e constituição do mundo exterior, objetiva a construção de uma personalidade equilibrada 

capaz de instrumentalizar as atividades necessárias no dia a dia. Sobre a necessidade de 

viabilizar as atividades diárias, diz Almeida (2012) que 

 

[m]anter seu equilíbrio exige a redução do estado emocional que, por sua vez, implica 

o exercício de racionalizar, isto é, desencadear a ação da inteligência. A inteligência 

costuma ceder aos caprichos da emoção, pois sempre que esta se exprime, suprime a 

atividade intelectual e reduz para si todas as disponibilidades do sujeito. [...] Portanto, 

o grande desafio é conseguir manter o equilíbrio entre a razão e a emoção sob pena de 

comprometer a realização de qualquer atividade do indivíduo. Essa tarefa tem como 

resultado a serenidade, um estado de grande valia para as mais difíceis elaborações 

mentais do sujeito (p. 83-4). 

 

Certas disposições emocionais podem, portanto, impedir e/ou dificultar o exercício 

da atividade cognitiva. O desafio, como diz a autora, é conciliar/equilibrar emoção e razão a 

fim de possibilitar ao sujeito a serenidade necessária para a realização de suas atividades. A 

autora fornece os meios que considera suficientes para resultar em processo de equilibração: a 

racionalização dos estados emocionais. 

Ou, nas palavras de Wallon: 

 

Todo aquele que observa, reflete ou mesmo imagina, abole em si o distúrbio 

emocional. Não nos livramos da emoção tão somente por tê-la reduzida às suas justas 

proporções, mas bem mais ainda pelo fato de nos termos esforçado em representá-la. 

A emoção se apaga mesmo que tenhamos buscado a mais patética representação. Para 

Goethe exprimir sua inquietação numa narrativa, num poema, implicava em afastá-la 

de si, ou seja, suprimir as reações orgânicas que a faziam sentir no íntimo. Uma 

amargura, ao ser narrada, perde ao mesmo tempo seu colorido visceral e puramente 

emocional. A diversão intelectual pode, aliás, não ter nenhuma relação com o motivo 

da emoção, basta apenas que a substitua por representações, importando muito pouco 

a natureza das mesmas. Não ceder às emoções significa a aquisição da capacidade de 

lhes opor a atividade dos sentidos e da inteligência (p. 79-80). 

 

Reconhecer, nomear e representar a emoção, passando-a ao sentimento, faz com 

que ela perca sua intensidade e imprime o caráter de autocontrole, a paixão. Por isso, a razão 

nasce da emoção e vive de sua morte (DANTAS, 1992a). 
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Tendo apresentado, neste capítulo, os princípios fundamentais da psicogenética da 

pessoa completa e a dimensão afetiva e seus desdobramentos para Henri Wallon, a seguir, 

apresentamos os princípios e lógicas fundamentais do Programa Mais Educação, necessários à 

construção de nossa compreensão sobre os estados afetivos dos alunos que participam dessa 

estratégia do Governo Federal na escola-alvo. 
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CAPÍTULO II 

O CONTEXTO DA PESQUISA: 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E A ESCOLA-ALVO 

 

 

 

Experimentar é realizar certas condições nas quais se devem produzir 

certos efeitos, é pelo menos introduzir nas condições uma modificação 

conhecida e anotar as modificações correspondentes do efeito. Deste 

modo, poder-se-á comparar o efeito à sua causa e medi-los um pelo 

outro. Aliás não é necessário intervir na produção do próprio efeito; 

pode ser suficiente modificar as condições de observação. [...] A grande 

dificuldade da observação pura como instrumento de conhecimento 

consiste em que usamos uma tabela de referência, a maior parte das 

vezes sem o sabermos, de tal modo o seu emprego é irracional, 

instintivo, indispensável. Quando experimentamos, o próprio 

dispositivo da experiência opera a transposição do fato para o sistema 

que permitirá interpretá-lo. Se, se trata de observação, a fórmula que 

damos aos fatos corresponde, muitas vezes, às nossas relações mais 

subjetivas com a realidade, às noções práticas que para nós utilizamos 

na nossa vida corrente. [...] Todo o esforço de conhecimento e de 

interpretação científica consistiu sempre em substituir o que é 

referência instintiva ou egocêntrica por uma outra tabela, cujos termos 

sejam objetivamente definidos. [...] Importa, portanto, em primeiro 

lugar, definir para todo o objeto de observação qual é a tabela de 

referências que corresponde ao objetivo da investigação. 

 

Henri Wallon 

 

 

 

 

Nosso objetivo para este segundo capítulo é o de caracterizar o contexto em que se 

realizou a pesquisa. Assim, apresentamos como se configura a proposta do PME para a 
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ampliação da jornada escolar, suas finalidades, seus objetivos, seus princípios e suas 

metodologias propostas. 

Em seguida, elucidamos como os documentos oficiais concebem o funcionamento 

de uma escola em tempo integral, que seja participante deste programa de ampliação da jornada 

escolar. 

Logo depois, discorremos sobre como o Programa Mais Educação foi estruturado 

e operacionalizado na escola-alvo. Buscamos, neste ponto, a compreensão da caracterização e 

da organização do PME na escola em que procedemos a pesquisa. Compreender como se 

estrutura o Programa Mais Educação, significa possibilitar a compreensão da voz dos alunos 

sobre este e, por conseguinte, compreender as manifestações afetivas das crianças, os sujeitos 

desta pesquisa. 

 

 

2.1. O Programa Mais Educação: finalidades e objetivos 

 

 

O ideal de construção de uma escola pública de tempo integral na perspectiva de 

uma educação integral é recorrente na história educacional brasileira e, nas formulações 

teóricas, de alguns dos principais educadores de nosso país.  

Esse mesmo ideário, de uma educação republicana e democrática, bases essenciais 

do pensamento pedagógico de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, depois expressos também no 

Manifesto da Educação Nova, de 1932, estariam, posteriormente, contidos, ao menos em sua 

concepção documental, nos ideais do Programa Mais Educação. 

O Programa Mais Educação foi oficialmente instituído pela Portaria Normativa 

Interministerial Nº. 17, de 24 de abril de 2007, pelos Ministérios da Educação, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura e dos Esportes e operacionalizado pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC) e pela 

Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), com o objetivo de ser uma estratégia de promoção 

da implantação de escolas públicas de tempo integral, no Brasil. 

A implantação do PME, enquanto programa de fomento, pretendia, por meio de 

suas ações, propiciar também o debate da ampliação da jornada escolar e a construção de uma 

agenda de política pública da área de educação que atendesse a essa estratégia indutora. 

O PME reacendeu o ideal de ver realizada, no Brasil, a escola de tempo integral, 

com vistas para a formação das crianças, na perspectiva da educação integral. Contudo, é 

necessário fazer uma distinção entre tempo integral e educação integral. O tempo integral é, 
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aqui, entendido como a jornada ampliada, ou seja, a extensão temporal das atividades 

educacionais. O termo educação integral se refere a uma educação ampliada dos sujeitos, que 

contemple as dimensões éticas, estéticas, cognitivas, morais, artísticas, esportivas, entre outras. 

O Programa Mais Educação, como uma estratégia de ampliação da jornada escolar, com vistas 

à formação integral do ser humano, ainda que almeje a educação integral, é, ainda, uma 

iniciativa que promove o tempo integral nas escolas de ensino fundamental, já que sua principal 

finalidade é a ampliação temporal das atividades pedagógicas, como está registrado no site do 

MEC: “O Programa Mais Educação [...] constitui-se como estratégia do Ministério da Educação 

para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da 

Educação Integral7. 

Ainda que a perspectiva seja a da educação integral, reconhecendo, assim, o homem 

integral, o programa deixa explícito que se trata de uma estratégia de indução da ampliação da 

jornada escolar, com vistas à educação integral como escopo a ser alcançado. Segundo dados 

do MEC, o Programa Mais Educação foi criado no ano de 2007 e começou a ser 

operacionalizado no ano seguinte, 2008, com a participação de 1.380 escolas públicas. Em 

2009, este número subiria para 5.000 escolas e, em 2010, para 10.000. Logo em seguida, em 

2011, cadastraram-se 14.995 escolas.8 

 

Quadro 2.1 

Evolução do atendimento do Programa Mais Educação (2008 a 2014) 

Ano Escolas Alunado Municípios 

2008 1.380 386.000 55 

2009 5.000 1.500.000 126 

2010 10.000 2.300.000 389 

2011 14.995 3.067.644 * 

* Não está disponível à consulta o número de municípios coberto pelo programa em 2011. De 

igual forma, os dados de 2012 a 2014 não foram disponibilizados. 

Fonte: Autor, segundo dados disponibilizados no site do Ministério da Educação. 

  

                                                           
7Retirado do sítio eletrônico do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113>. Acesso em: 

06 abr. 2015. 
8 Retirado do sítio eletrônico do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113>. Acesso em: 

06 abr. 2015 e MOLL et al., 2012, p. 133-135. 
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Como demonstrado no quadro acima, nota-se a progressiva ampliação da adesão 

das escolas e municípios ao PME, bem como o aumento do número de alunos atendidos por 

meio da iniciativa. Observa-se o ritmo exponencial de crescimento do atendimento do 

programa, a partir dos dados disponibilizados pelo MEC. 

O Programa Mais Educação chegou às escolas públicas municipais de Jataí – Goiás, 

no ano de 2011. Nesse ano, apenas três escolas públicas da Rede Municipal de Educação 

aderiram ao PME. No ano subsequente, 2012, o número de escolas municipais participantes do 

programa aumentou para oito. Em 2013, dez escolas realizaram a adesão ao PME. E para o 

exercício 2014/2015, foram onze as escolas municipais participantes.9 

A escola-alvo onde se realizou essa pesquisa aderiu ao PME pela primeira vez em 

2012. Desde então, a escola tem realizado a readesão anual do programa.  

Passemos ao exame mais detalhado do Programa Mais Educação por meio dos 

documentos oficiais publicados sob seu título. 

 

 

2.1.1 As finalidades 

 

 

A primeira publicação oficial do PME e, também, a primeira a tratar de sua 

finalidade, é justamente a norma jurídica de sua criação: a Portaria Interministerial nº 17/2007, 

que “institui[u] o Programa Mais Educação, que visa fomentar a educação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, por meio do apoio à atividades sócio-educativas [sic] no contraturno 

escolar” (BRASIL, 2007, p. 5). 

Nesse pequeno trecho, tem-se uma visão clara acerca do que se propõe o programa 

e para que ele serve: ao apoio de atividades socioeducativas no contraturno escolar. Ou seja, a 

ideia de complementação de atividades diversificadas às da escolarização, destinadas aos 

alunos no período contrário ao da sala de aula. Essa é a finalidade régia do Programa Mais 

Educação. 

O Decreto nº. 7.083, de 27/01/2010, que dispõe sobre o Programa Mais Educação, 

complementa essa visão. O dispositivo regulamenta que o PME “tem por finalidade contribuir 

para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica em 

tempo integral” (BRASIL, 2010, p. 2). 

                                                           
9As quantidades se referem ao número total de escolas que aderiram e/ou fizeram sua readesão ao Programa Mais 

Educação por ano. 
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A inclusão social e a redução da desigualdade social e educacional também podem 

ser caracterizados como finalidade do Mais Educação. Isso se comprova pela menção: “inclusão 

de crianças, adolescentes e jovens e, suas famílias, bem como o papel fundamental que a 

educação exerce nesse contexto” (BRASIL, 2007, p. 5). E, também, pela citação da Política 

Nacional de Assistência Social no dever de 

 

[p]rover proteção social à criança, ao adolescente e ao jovem, bem como a suas 

famílias, nas situações de vulnerabilidade, risco ou exclusão social, potencializando 

recursos individuais e coletivos capazes de contribuir para a superação de tais 

situações, resgate de seus direitos e alcance da autonomia (BRASIL, 2007, p. 5). 

 

Além disso, em sua última consideração, a Portaria 17 aponta para a “necessidade 

de ampliação da vivência escolar de crianças, adolescentes e jovens, de modo a promover, além 

do aumento da jornada, a oferta de novas atividades formativas e de espaços favoráveis ao seu 

desenvolvimento” (p. 5). Este trecho nos permite compreender qual a usabilidade, ao menos 

aos órgãos oficiais, do tempo estendido na escola: execução de atividades complementares. 

Mais tempo serve, então, para se realizarem mais atividades, em um espaço possibilitador disso. 

Nas palavras de Moll (2012), 

 

[u]m aspecto estruturante da identidade do Programa Mais Educação é sua 

preocupação em ampliar a jornada escolar modificando a rotina da escola, pois sem 

essa modificação pode-se incorrer em mais do mesmo, sem que a ampliação do tempo 

expresse caminhos para uma educação integral (p. 133). 

 

A autora foi uma das pessoas que estiveram na coordenação quando da construção 

do Programa Mais Educação, em sua passagem pelo Ministério da Educação. Acima, em seu 

comentário, é fácil percebermos a presença da ideia de que a ampliação da jornada escolar não 

deveria se configurar em aumento de tempo do que se entende por aulas regulares, mas na 

inclusão de outras/novas atividades que modifiquem a rotina da escola. 

 

 

2.1.2 Os objetivos 

 

 

Os objetivos do Programa Mais Educação aparecem, de forma explícita, na Portaria 

n.º 17, de 2007, e no Decreto n.º 7.083, de 2010. No primeiro, de forma mais concisa e, no 

segundo, em formato mais abrangente e detalhado. Comecemos pelo primeiro deles. 

Como exposto na Portaria, o objetivo do PME é o de  
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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 (BRASIL, 2007, p. 5). 

 

A preocupação com uma formação integral ocupa lugar central nos objetivos do 

PME. A iniciativa é uma estratégia para o objetivo almejado. Para isso, inclui-se, ainda, como 

objetivos, a diversificação dos conhecimentos, dos espaços, dos conteúdos e dos processos de 

ensino e de aprendizagem.  

O documento descreve, também, quais campos devem ser incluídos na perspectiva 

da formação integral e diversificação dos saberes: “os campos da educação, artes, cultura, 

esporte, lazer” (BRASIL, 2007, p. 2). 

Já no Decreto, os objetivos aparecem mais especificados. São eles: 

 

I – formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II – promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III – favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 

IV – disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de educação 

integral; 

V – convergir políticas e programas [...] para o desenvolvimento do projeto político 

pedagógico da educação integral (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

O primeiro e quarto objetivos são esclarecedores do ideal republicano e 

democrático, da construção de uma política pública de educação básica, em tempo integral. 

Segundo Cavaliere (2002), o ideário da educação integral é “uma ideia forte” e frequente no 

registro historiográfico educacional brasileiro, mas, sobretudo, uma “experiência frágil”. Isso 

porque as experiências de escolas em tempo integral não passaram de relatos de experiências. 

Segundo a autora, faltaram planejamento e política pública que atendessem a essa demanda.  

O segundo objetivo confirma o que já havia sido apresentado, na Portaria 

Interministerial, a diversificação de saberes introduzida pelo PME. Em outras palavras, trata-se 

da valorização dos saberes comunitários, ou saberes locais, trazendo-lhes legitimidade no 

âmbito da instituição escolar.  

As relações de convivência, entre escola, comunidade e seus sujeitos, são enfocadas 

no terceiro objetivo. Sobre ele, decorremos à frente. Já o quinto objetivo aponta para a 

intersetorialidade, também característica do programa, que falaremos logo mais. 
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O Programa Mais Educação surge, então, como fomentador de ampliação da 

jornada escolar, mas, também, como fórum de discussão e de amadurecimento e socialização 

das experiências particularizadas localmente.  

Seu desafio é o de consolidar uma agenda comum para a construção de uma política 

pública destinada à educação básica em tempo integral. Este objetivo se torna primordial pelo 

fato de ser a primeira vez que, de fato, se busca uma política de educação, em tempo integral, 

que seja universal, ou seja, válida para todo o território nacional. Este é o desafio da superação 

de casos isolados e a articulação de uma experiência compartilhada por todos em prol de uma 

política que seja nacional. 

 

 

2.2. Alguns pressupostos do Programa Mais Educação 

 

 

O Programa Mais Educação foi erigido tendo como fundamento alguns conceitos 

que balizaram esse processo. Trata-se de pressupostos, ou princípios, crenças políticas que 

foram expressas em sua gênese. Estas também se anunciam no modo de funcionar do PME. 

Portanto, são passíveis de constatação tanto nos documentos oficias como na prática escolar 

cotidiana. 

Trataremos aqui, de forma sintética, de alguns desses princípios, sem pretender 

esgotar sua discussão. Estando atentos aos direcionamentos à prática escolar, elegemos o que 

acreditamos ser os três grandes pressupostos que os documentos normativos apresentam para a 

sua implantação e operacionalização do Programa Mais Educação. São eles: a discriminação 

positiva, a territorialidade e a intersetorialidade. Procedendo de tal modo, objetivamos apontar 

por que e como estes princípios impactam a prática escolar. 

 

 

2.2.1 Discriminação positiva 

 

 

A discriminação positiva é um traço do Mais Educação e visa oferecer maior 

proteção e redução de desigualdades, às populações escolares em situações/territórios 

vulneráveis. As “situações de vulnerabilidade, risco ou exclusão social” são citadas na Portaria 

Interministerial que criou o PME e, segundo o documento, são aquelas “relacionadas à pobreza, 

discriminação étnico-racial, baixa escolaridade, fragilização de vínculos, trabalho infantil, 

exploração sexual e outras formas de violação de direitos” (BRASIL, 2007, p. 5). A importância 
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disso, de levantar as situações de vulnerabilidade às crianças, adolescentes e jovens, é a de 

priorizar o atendimento do PME, justamente para esse público considerado em situações 

marginalizadas, segundo a definição acima apresentada. 

 Tal entendimento pode ser confirmado no Decreto que regulamentou o programa 

que, em seu artigo 5º, dispõe que “[o] Ministério da Educação definirá a cada ano os critérios 

de priorização de atendimento do Programa Mais Educação, utilizando, entre outros, [...] as 

situações de vulnerabilidade social dos estudantes” (BRASIL, 2010, p. 2). 

Nas orientações operacionais e nos critérios de priorização de atendimento que são 

publicados pela SEB/MEC, consta que o PME deverá: “VIII. Desenvolver metodologias de 

planejamento das ações, que permitam a focalização da ação do Poder Público em territórios 

mais vulneráveis” (BRASIL, 2013a, p. 5). A proposta é simples: atender prioritariamente onde 

a vulnerabilidade seja maior. 

Os critérios de priorização, editados anualmente, estão bem explícitos no 

documento. Para o ano de 2013, o Programa Mais Educação elegeu como critérios de seleção 

das unidades escolares, urbanas e rurais: 

 

 Escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas com o 

PDE10/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou 

finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9 [...]; 

 Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do 

Programa Bolsa Família [...] 

 Municípios com 15% ou mais da população “não alfabetizados”; 

 Municípios que apresentem 25% ou mais de pobreza rural; 

 Municípios com assentamento de 100 famílias ou mais [...] (BRASIL, 2013a, p. 

21). 

 

O Programa Mais Educação pretende ser “coadjuvante no enfrentamento das 

desigualdades sociais” (MOLL, 2012, p. 134)11. Assim, o atendimento do programa começou 

pelas regiões mais vulneráveis, com menor presença do Estado e com os piores índices sociais 

e escolares. Neste sentido, o PME impacta as escolas com os piores índices, pois aporta um 

programa com verbas próprias e específicas12 para ampliação da jornada escolar e permite que 

a escola escolha as atividades que complementarão a jornada escolar. Em outras palavras, 

                                                           
10 Plano de Desenvolvimento da Educação. 
11 Vale notar que o PME foi incluído no Programa Brasil Sem Miséria. 
12O Ministério da Educação transfere voluntariamente recursos financeiros a fim de propiciar a operacionalização 

do Programa Mais Educação para as escolas cadastradas, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola do 

FNDE. 
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possibilita recursos e autonomia no processo de escolha para escolas em situação de 

marginalização. 

 

 

2.2.2 Territorialidade 

 

 

O princípio da territorialidade pressupõe o fortalecimento de vínculos da escola 

com o território que se ocupa. É o conceito de territorialidade que sustenta a ideia de vinculação 

entre escola e comunidade, ambas localizadas em um território comum. 

É uma das finalidades do PME “promover a aproximação entre a escola, as famílias 

e as comunidades, mediante atividades que visem à responsabilização e à interação com o 

processo educacional, integrando os equipamentos sociais e comunitários entre si e à vida 

escolar” (BRASIL, 2007, p. 5). E ainda “fomentar a participação das famílias e comunidades 

nas atividades desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não-

governamentais e esfera privada” (idem, p. 5). O princípio orienta, desse modo, para uma dupla 

apropriação: da vida escolar pela comunidade e da comunidade pela escola e seus alunos. 

A busca de parceiras já vinha sendo manifestada pelo MEC em outros programas, 

entre eles, e talvez o mais importante nessa perspectiva, o Programa Escola Aberta (PEA)13, 

criado em 2004. O PEA incentivava as escolas a abrirem suas portas nos finais de semana para 

as famílias por meio da oferta de algumas atividades, em especial de profissionalização. Mais 

tarde, o Escola Aberta foi integrado ao Programa Mais Educação e agora é uma de suas ações 

específicas14. 

Entendemos que a apropriação do território, do entorno da escola e dos 

equipamentos públicos próximos é antes um meio que um fim. Afirmamos isso porque 

acreditamos que a indução à territorialidade como forma de ação pedagógica é que possibilita 

às escolas a convidar a comunidade para o seu interior, em especial os monitores. Possibilita, 

                                                           
13“O Programa Escola Aberta incentiva e apoia a abertura, nos finais de semana, de unidades escolares públicas 

localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia potencializa a parceria entre escola e comunidade 

ao ocupar criativamente o espaço escolar aos sábados e/ou domingos com atividades educativas, culturais, 

esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda, oferecidas aos estudantes e à população do 

entorno”. Extraído de: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16739:programa-escola-aberta-

&catid=195&Itemid=164>. Acesso em: 29 abr 2015. 
14 Chamamos aqui de ações específicas do Programa Mais Educação as iniciativas: Escola Aberta, Estudantes de 

15 a 17 anos cursando o Ensino Fundamental e Escolas do campo. Nomeamo-las assim porque os documentos 

oficiais propõem ações específicas e diferenciadas para cada uma delas. 
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ainda, o desenvolvimento de atividades educativas fora da escola, em equipamentos públicos, 

como praças, museus, quadras de esporte, entre outros. 

O estabelecimento da apropriação do território é percebido, desse modo, como ação 

pedagógica e, portanto, o local passa a ser um território educativo. Assim sendo, segundo o 

PME, tem-se “a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de 

educação integral, por meio da integração dos espaços escolares com equipamentos públicos 

como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas” (idem, p. 

2). 

A partir dessa abordagem, “relações entre cidade, comunidade, escola e os 

diferentes agentes educativos, de modo que a própria cidade se constitua como espaço de 

formação humana”, como ressalta Moll (2012, p. 133), são recuperados os termos território 

educativo, cidade educadora, arranjos educativos locais, comunidade de aprendizagem. Todas 

essas terminologias implicam o mesmo fim, um ponto de vista, segundo o qual, o PME deve 

ser instrumentalizado partindo de seu entorno, das circunstâncias comunitárias, a partir de seu 

território.  

Acreditamos que, assim, as unidades escolares são impactadas de algumas formas. 

Em primeiro, conclama às escolas a saírem de seu espaço histórico e resguardado e levarem 

seus alunos a se apropriarem do espaço público, da rua, da praça, da quadra etc. Esse movimento 

proposto leva a outros fazeres escolares: como deslocar? para onde? com quem? para quê? por 

quê? Significa também que permite a associação com outras entidades não governamentais e 

privadas, cujos efeitos ainda estamos por descobrir. Implica, ao mesmo tempo, o convite à 

comunidade a se apropriar dos espaços escolares: como? quando? Todas essas consequências, 

provocam, por sua vez, movimentos de ida e vinda, de trânsito. Tudo isso requer planejamento, 

novos tempos e novas sistemáticas de organização do tempo escolar e de sua rotina. 

 

 

2.2.3 Intersetorialidade 

 

 

Nas publicações do Programa Mais Educação, a intersetorialidade é desejo 

manifesto e é compreendida como a articulação “entre as diversas políticas públicas que 

compõem o Programa e outras que atendam às mesmas finalidades” (BRASIL, 2007, p. 5).  

A intencionalidade da intersetorialidade é a de convergir esforços das políticas 

públicas nos territórios e nas comunidades selecionadas, segundo os critérios estabelecidos de 

vulnerabilidade e risco sociais. Esse princípio visa garantir que os programas e projetos públicos 
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sejam aportados nas áreas em que os índices e as condições materiais de existência sejam piores. 

Ou, como diz Leclerc (2012), “a intersetorialidade é compreendida como concentração de 

esforços interinstitucionais para assegurar a integralidade no atendimento aos direitos sociais” 

(p. 314). 

Em seu artigo 3º, o Decreto nº. 7.083, de 2010, especifica que um dos objetivos do 

Programa Mais Educação é o de 

 

[c]onvergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 

educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da violência contra crianças 

e adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o desenvolvimento do 

projeto político pedagógico da educação integral (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

E aprofunda a questão no caderno Gestão Intersetorial no Território, integrante da 

Série Mais Educação15: 

 

O Programa Mais Educação traz a intersetorialidade em sua gênese, uma conquista da 

intervenção pública no campo educativo. [...] A concepção de educação integral que 

sustenta o Programa afirma o potencial educativo de amplo espectro das políticas 

públicas setoriais: Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação, 

Esporte, Meio Ambiente. [...] a intersetorialidade se materializa no cotidiano da gestão 

à medida que consegue criar consenso em torno de uma meta com a qual todos 

possam, em alguma medida, comprometer-se. [...] Trata-se, portanto, de uma decisão 

política de redirecionar a ação pública no campo educativo (BRASIL, 2009b, p. 24-

5). 

 

De tal forma, a intersetorialidade no PME é entendida como um princípio de 

convergência de políticas, com vista a garantir a oferta de educação em tempo integral para o 

alunado do programa. Nesta perspectiva, “a intersetorialidade pode trazer mais qualidade por 

permitir ultrapassar limites que, a princípio, ocorreriam numa abordagem somente setorial” 

(SPOSATI, 2006, p. 37). 

A prática cotidiana da escola, participante do Programa Mais Educação, fica sujeita 

a algumas modificações, visto o princípio da intersetorialidade. Efetivamente, esse pressuposto 

promove uma interlocução maior da Educação com outras áreas das políticas públicas e 

fomenta essas práticas. Em especial, daquelas citadas nos documentos e os programas federais 

que integram o PME. Tanto no caderno Gestão Intersetorial no Território, como no Rede de 

                                                           
15 A Série Mais Educação é um conjunto de cadernos editados e publicados pelo Ministério da Educação para 

orientar a operacionalização do Programa Mais Educação. É composta pelos títulos: Gestão Intersetorial no 

Território; Rede de Saberes; Texto Referência para o Debate Nacional. 
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Saberes, são apresentados os Ministérios parceiros do PME16 e os programas desenvolvidos por 

eles, que podem ser incorporados na gestão intersetorial do Programa Mais Educação, das 

unidades escolares. 

Exemplo disso, foi a inserção do Programa Segundo Tempo (PST), do Ministério 

do Esporte (ME), nas opções de atividades do PME. A escola que escolhesse tal atividade 

também recebia um kit de materiais esportivos do ME. Mais tarde o PST, no âmbito do 

Programa Mais Educação, é remodelado e passa a se chamar Esporte na Escola/Atletismo e 

Múltiplas Vivências Esportivas. 

O PST foi uma experiência de incorporação, mas existem outros programas, mesmo 

que não constem no corpo de atividades, considerados prioritários para as escolas que fizeram 

adesão ao PME, como o Programa Atleta na Escola, do MEC e o Programa Mais Cultura nas 

Escolas, fruto de parceria entre o MEC e o Ministério da Cultura e, o Programa Saúde na Escola, 

também resultado de parceria, dessa vez, entre o MEC e o Ministério da Saúde. 

Tais ações e programas guardam a característica de não serem essencialmente 

funções da Educação e das escolas. Com a inserção dessas no ambiente escolar, passam a 

impactar todo o dia a dia das unidades escolares, em seu planejamento, organização, rotina e 

funcionamento diário. São espaços, agentes, saberes e práticas que usualmente não estavam 

presentes na escola, mas, que a partir da adesão ao PME, passam a estar e a habitar esse lócus. 

 

 

2.3. A proposta metodológica de educação em tempo integral do Programa Mais 

Educação 

 

 

A proposta de escola de tempo integral impressa no Programa Mais Educação é 

singular e específica, visto a diversidade de proposições de formatação da educação integral e 

em tempo integral. Nessa seção, apresentamos a organização escolar para a oferta de educação 

em tempo integral na perspectiva do PME, ou seja, a formatação do programa e sua proposta 

metodológica para as escolas partícipes. 

Como já relatado, o Programa Mais Educação propõe a ampliação da jornada 

escolar das crianças, adolescentes e jovens matriculados no ensino fundamental. Toda a 

metodologia proposta no PME é voltada à garantia desse preceito: a permanência dos alunos na 

                                                           
16 Nesses documentos, são apresentados programas dos Ministérios: dos Esportes; da Cultura; do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome; da Ciência e Tecnologia; da Educação; do Meio Ambiente. 
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escola em um tempo ampliado, na realização de atividades socioeducativas. Para isso, o MEC 

estruturou o PME a partir das seguintes metodologias: 

1. Adesão facultativa de municípios e escolas: A adesão dos municípios/secretarias 

de educação é livre. Entretanto, a adesão ao Mais Educação tem alguns pré-requisitos. O 

município tem de ter aderido ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Além 

disso, os municípios devem também ter elaborado o seu Plano de Ações Articuladas (PAR)17 

para poderem receber o aporte técnico e financeiro do Ministério da Educação. 

Cumprindo as exigências postas, MEC e secretarias de educação têm a incumbência 

de pré-selecionar as escolas elegíveis para ingressarem no PME.  Depois disso, municípios 

podem, então, aderir ao Programa Mais Educação e indicar alguém para coordenar e 

acompanhar o programa em sua rede de ensino. Cabendo, em última instância, à escola decidir 

sobre a sua adesão ou não, à estratégia de ampliação da jornada escolar. A unidade educacional, 

estando pré-selecionada, pode refutar ou realizar a adesão ao Mais Educação. 

2. A escola constrói o seu Plano de Atendimento: Depois de ter aderido ao PME, a 

escola solicita uma senha e pode construir seu Plano de Atendimento do Mais Educação em um 

sistema eletrônico online. A partir de 2013, o cadastramento do programa passou a ser feito no 

domínio PDDE Interativo18 – Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo. 

Em seu Plano de Atendimento, cada escola indica quais atividades deseja ofertar 

aos seus alunos. O PME oferece uma gama de 61 opções, em 2013 e, destas, a unidade escolar 

deve escolher entre 4 a 6 atividades19.  

Ainda no plano, a escola indica o número de alunos que irá atender no PME. Não 

sendo obrigatória a participação de todos os alunos, nem em todos os turnos em que a escola 

funcione. Esses parâmetros, turno e alunado, são definidos pelas unidades escolares. 

É importante salientar que as atividades são oferecidas aos alunos no chamado 

contraturno, turno contrário ao da escolarização. Assim, os estudantes têm um período de aulas 

regulares e depois as atividades do PME ou, ao contrário, as atividades no primeiro turno e as 

aulas regulares no segundo.  

Outra possibilidade, à escolha da escola, é se as atividades do Programa Mais 

Educação serão executadas no espaço interno da escola ou se serão utilizados espaços externos 

                                                           
17 O PAR – Plano de Ações Articuladas pretende reunir em um único local o diagnóstico e o planejamento 

educacional das redes de ensino. Nesse sistema as redes podem incluir dados sobre sua situação educacional e 

traçar ações de enfrentamento coordenando todas as ações do âmbito educacional. 
18 Disponível em:< http://pdeinterativo.mec.gov.br/>. Acesso em: 24 nov. 2015. 
19 Segundo o Manual Operacional de Educação Integral, publicado para o exercício de 2013, 4 a 5 atividades para 

escolas urbanas que já participavam do programa desde 2012, e 5 a 6 atividades para as escolas que aderiram em 

2013. (BRASIL, 2013a) 
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à instituição escolar, como os de instituições parceiras, organizações não governamentais, 

equipamentos públicos ou outros locais. 

3. Aporte de recursos financeiros na escola: Nos moldes do PDDE20, o Ministério 

da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassa 

recursos financeiros diretamente para as instituições escolares que aderem ao PME. 

Ao encaixar o Programa Mais Educação dentro dos parâmetros do PDDE, o MEC 

permitiu que as escolas detivessem o controle da execução do programa e de sua gerência 

financeira. Contudo, os recursos têm destinações e fins específicos ainda que garantida 

liberdade de escolha às escolas. 

 

Os recursos transferidos por intermédio do PDDE/Integral para implementação do 

Programa Mais Educação, destinam-se: 

Custeio: 

 Ressarcimento com as despesas de transporte e alimentação dos monitores 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades; 

 Aquisição de materiais pedagógicos necessários às atividades, conforme os 

kits sugeridos; 

 Aquisição de outros materiais de consumo e/ou contratação de serviços 

necessários ao desenvolvimento das atividades de educação Integral. 

Capital: 

 Aquisição de bens ou materiais, de acordo com os kits sugeridos, além de 

outros bens permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades (BRASIL, 

2013a, p. 24). 

 

Para cada oferta formativa, existe uma lista de sugestão de kit de materiais 

pedagógicos a serem adquiridos pela escola, a fim de propiciar o desenvolvimento da atividade 

escolhida. O MEC elabora e publica sua lista de sugestão de materiais para cada atividade no 

seu Manual Operacional de Educação Integral que é revisto a cada ano. No manual consta uma 

lista de sugestão de materiais (kit) para cada atividade e o valor que a escola tem em capital e 

custeio para proceder a compra destes. 

Existe também uma pequena verba para a realização de pequenos reparos na escola, 

especificamente nos ambientes em que ocorrem as atividades do Programa Mais Educação. 

Uma terceira especificação da destinação da verba é o ressarcimento dos monitores. 

4. Reforço na alimentação escolar: Para as redes de ensino que desenvolvem o 

Programa Mais Educação, é oferecida verba complementar para o reforço da alimentação 

escolar dos estudantes inscritos na ação. Enquanto que para os alunos da escola regular, que 

                                                           
20 Programa Dinheiro Direto na Escola. 
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recebem escolarização em um só turno, é oferecido uma refeição ao dia, aos alunos de tempo 

integral são ofertadas necessariamente três refeições diárias. 

Diferentemente das transferências realizadas por meio do PDDE, as verbas federais 

destinadas à alimentação escolar, são repassadas às prefeituras municipais por meio do 

Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE). Assim, cabe às prefeituras, e não às 

escolas, a gestão financeira, de pessoal e de mantimentos para a oferta das três refeições diárias 

aos alunos cadastrados no PME. Em resolução, o FNDE regulamenta que o valor a ser 

transferido pelo FNDE para as prefeituras, no âmbito do PNAE, é de R$ 0,90/dia para cada 

aluno inscrito no PME, ou seja, o triplo do valor destinado aos alunos regulares que recebem 

escolarização em apenas um turno, R$ 0,30/dia. Se, para a resolução, uma refeição equivale ao 

repasse de 30 centavos, logo, três refeições equivalem ao triplo dessa quantia, 90 centavos de 

real (BRASIL, 2013b, p. 15). 

O Ministério da Educação também tem incentivado prefeituras e secretarias a 

implantar programas próprios de educação em tempo integral com intuito de garantir o aporte 

de recursos locais em programas de jornada ampliada. De tal modo, o MEC/FNDE repassa para 

cada aluno matriculado em tempo integral, de acordo com os dados do Censo Escolar, a quantia 

de R$ 1,00/dia.  

Ao diferenciar matrícula em tempo integral e alunos do Programa Mais Educação, 

dando ao primeiro tipo um valor maior de repasse, o MEC e o FNDE parecem induzir a adesão 

ao primeiro tendo em vista a quantia maior de recursos que serão repassados: R$ 1,00/aluno/dia. 

5. Ampliação dos saberes, das atividades e dos agentes: Esse eixo é descrito por 

Moll (2012), como o esforço de baixar os muros da escola e se integrar com o entorno e com a 

comunidade. A perspectiva que se aponta é a de superação do paralelismo da escola com a 

comunidade e da comunidade com a escola. Para isso, os construtores do PME entenderam que 

seria necessária a abertura da escola para os saberes da comunidade, para os sabedores da 

comunidade e para outras atividades possíveis.  

Assim, o Programa Mais Educação defende a interlocução do currículo escolar com 

os saberes da comunidade que “representam o universo cultural local” (BRASIL, 2009c, p. 37). 

No caderno Rede de Saberes, os saberes comunitários são definidos como aqueles que 

 

[d]esenvolvemos na relação com o mundo, nossa forma de viver. Afinal, todos nós 

possuímos formas específicas de habitar, nos vestir, comer, narrar histórias, nos 

expressar artisticamente, cuidar de nossa saúde, trabalhar, nos relacionar com o meio 

ambiente, estruturar o poder político, lutar por direitos, brincar e nos organizar em 

torno de um calendário (idem, p. 17). 
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Os saberes comunitários, próprios da comunidade, são divididos no Mais Educação, 

em onze áreas, a saber: habitação, corpo/vestuário, alimentação, brincadeiras, organização 

política, condições ambientais, mundo do trabalho, curas e rezas, expressões artísticas, 

narrativas locais, calendário local. A partir dessas áreas, são percebidas as formas de viver da 

comunidade e, com elas, o saber escolar deve dialogar na perspectiva da ampliação de saberes 

como defendido pelo Programa Mais Educação. 

Outro ponto muito interessante, de que decorre esse eixo, é a emergência de novos 

perfis profissionais em paralelo à docência, ou seja, a entrada de novos atores sociais na 

escola/na tarefa de ensinar. Como escreve Leclerc (2012), “a educação integral é mediatizada 

pelo trabalho dos profissionais da educação, das áreas sociais, culturais, do esporte e outras, 

dos educadores populares com saberes reconhecidos e estudantes universitários” (p. 314). 

Outros profissionais/sujeitos que não os docentes. 

O encarte Programa Mais Educação: Passo a Passo, orienta que 

 

[a] educação integral abre espaço para o trabalho dos profissionais da educação, dos 

educadores populares, dos estudantes em processo de formação docente e dos agentes 

culturais, que se constituem como referências em suas comunidades por suas práticas 

em diferentes campos (observando-se a lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre 

voluntariado) (BRASIL, 2011, p. 15-6). 

 

Ou, dito de outro modo, a escola passa a receber outros agentes educadores, 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades ofertadas pelo Programa Mais Educação. As 

ofertas formativas do PME foram divididas em macrocampos, pois “tratam-se de linguagens, 

vivências e conhecimentos, agrupados por familiaridade, que são financiadas segundo os 

materiais necessários para seu desenvolvimento” (LECLERC, 2012, p. 313). Em 2014, foram 

definidos os seguintes macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Comunicação, Uso de 

Mídias e Cultura Digital e Tecnológica; Cultura, Artes e Educação Patrimonial; Educação 

Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária e Criativa/Educação 

Econômica; Educação em Direitos Humanos; Esporte e Lazer; e Promoção da Saúde. 

O macrocampo Acompanhamento Pedagógico é o único obrigatório para todas as 

unidades escolares, os demais são opcionais e as escolas são livres para escolhê-las e construir 

o seu Plano de Atendimento.   
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2.4. A configuração do PME na escola-alvo 

 

 

A instituição educacional onde foi desenvolvida esta pesquisa, nomeada neste 

trabalho como escola-alvo, faz parte da Rede Municipal de Educação de Jataí-Goiás, e está 

localizada em uma região periférica da cidade. 

A instituição oferece as etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental, em dois 

turnos: matutino e vespertino. Na Educação Infantil, existem turmas de Jardim I e II, ao passo 

que, na etapa Ensino Fundamental, são ofertadas as turmas do 1º ao 5º ano, ou seja, anos iniciais. 

Existiam, em 2015, na escola 337 alunos matriculados21 nas etapas e séries mencionadas acima. 

A escola aderiu ao Programa Mais Educação, pela primeira vez, no exercício do 

ano de 2012. Na ocasião foram inscritos 100 alunos para participar da ação de ampliação da 

jornada escolar, sendo selecionadas as seguintes atividades: Jornal Escolar, Cineclube, 

Capoeira, Danças, Taekwondo e Matemática. Todas essas atividades aconteceram no espaço 

físico interno da escola, segundo consta no cadastrado no SIMEC. 

No exercício de 2013, a instituição realizou sua readesão ao Mais Educação. Dessa 

vez, inscreveu 135 alunos do ensino fundamental nas seguintes atividades: Tecnologias 

Digitais, Taekwondo, Práticas Circenses, Esporte na Escola, e Orientação de Estudos e Leitura. 

Novamente, todas as atividades foram cadastradas para acontecer no espaço próprio da 

instituição. 

No cadastramento do ano seguinte, 2014, ainda em vigor, a escola continuou a fazer 

parte do Programa Mais Educação. Para esse exercício, foram inscritos 140 alunos para integrar 

as atividades de educação em tempo integral. E as atividades selecionadas foram as seguintes: 

Esporte na Escola, Taekwondo, Práticas Circenses, Jornal Escolar, e Orientação de Estudos e 

Leitura. Embora as atividades variem de um ano para outro, a escola não é forçada a esse 

movimento. As mudanças acontecem no período de readesão anual ao programa, momento em 

que a comunidade escolar pode refletir sobre quais atividades são mais interessantes para aquele 

ano. 

Todas as atividades do Programa Mais Educação são oferecidas na escola no turno 

vespertino, no contraturno do período matutino. Isso significa dizer que os alunos do matutino 

podem realizar as atividades do período integral, ao passo, que os alunos do vespertino não o 

podem fazer, visto que não são ofertadas as atividades do PME no turno oposto, no matutino. 

                                                           
21 Dados extraídos, pelo autor, do sistema SIGE (Sistema de Gestão Escolar) da unidade escolar referida em 27 de 

abril de 2015. 
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Os pais/mães/responsáveis pelos alunos, matriculados no período matutino, no 

momento da matrícula, podem escolher se querem que seus filhos/menores, sob sua 

responsabilidade, participem das atividades do período integral ou permaneçam a receber a 

escolarização regular do turno matriculado.  

Os alunos do matutino que não estão inscritos no programa, saem da escola às 11:20 

horas, período de encerramento das aulas regulares, ao passo que os alunos inscritos no 

Programa Mais Educação, deixam a instituição às 16:00 horas, ao final das atividades da 

jornada estendida. Todos os alunos do matutino, participantes ou não do Mais Educação, 

iniciam suas atividades escolares no mesmo horário, às 07:00 horas. 

Para cada oferta formativa (atividade) selecionada, a escola pode escolher um 

monitor que trabalhará essa oficina com os alunos. Logo, nesse exercício, a escola conta com 

cinco monitores, atuando em sua jornada escolar ampliada, por meio do Programa Mais 

Educação. Sobre eles, falaremos mais tarde. 

Neste capítulo, apresentamos as principais linhas de força do Programa Mais 

Educação e descrevemos como ele esteve operacionalizado na escola-alvo de nossa 

investigação. No próximo capítulo, expomos nossas perguntas e objetivos de pesquisa, a 

abordagem metodológica adotada na investigação que procedemos, a metodologia da pesquisa, 

bem como os instrumentos utilizados para a coleta de dados. Apresentamos, também, algumas 

dúvidas e dificuldades encontradas na realização deste estudo. 
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CAPÍTULO III 

O CAMINHO DA PESQUISA:  

APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Não há observação sem escolha nem sem uma relação, implícita ou não. 

A escolha é comandada pelas relações que podem existir entre o objeto 

ou o acontecimento e a nossa expectativa, isto é, o nosso desejo, a nossa 

hipótese ou mesmo os nossos simples hábitos mentais. As suas razões 

podem ser conscientes ou intencionais, mas podem também escapar-

nos, porque se confundem, antes de mais, com o nosso poder de 

formulação mental.  Só podem ser escolhidas as circunstâncias que são 

por si mesmas exprimíveis. E para as exprimir, precisamos de reduzi-

las a qualquer coisa que nos seja familiar ou inteligível, à tabela de 

referências de que nos servimos, quer de propósito quer sem o saber. 

Henri Wallon 

 

 

Segundo André (2001), existem alguns critérios gerais que vêm sendo usados para 

julgar a qualidade das pesquisas em educação. São eles: a necessidade de se ter um objeto bem 

definido, explicitar claramente os objetivos e as questões de pesquisa, que a metodologia seja 

adequada ao cumprimento dos objetivos e que os procedimentos metodológicos estejam bem 

descritos e justificados no tocante à sua necessidade.  

Intencionamos, para este capítulo, seguir a sugestão da autora e apresentar a 

metodologia utilizada e as implicações de seu uso. Tratamos, então, da nossa tabela de 

referência, nossa escolha metodológica. Evidenciamos ainda como a metodologia eleita está 

orientada para o estudo de nosso objeto de investigação e dos problemas pertinentes a este.  

Este capítulo se divide basicamente em quatro pontos essenciais: perguntas e 

objetivos de pesquisa, metodologia, contexto e sujeitos de pesquisa e, para finalizar, 

instrumentos de coleta de dados. 
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3.1 Perguntas e objetivos de pesquisa 

 

 

Para Gamboa (2013), em uma pesquisa, existem dois grandes momentos da 

produção do conhecimento. O primeiro seria a construção das perguntas, e o segundo, a 

elaboração das respostas. Afirma o autor que todo problema de pesquisa surge de uma 

necessidade advinda da realidade física e concreta. Estabelecido o problema, busca-se a 

elaboração de um quadro de questões, que orientam a busca pelas respostas, que resultam em 

uma pergunta-síntese que articula questões e foco da investigação a se proceder. Tratemos agora 

das perguntas e questões de pesquisa desse trabalho. 

 

 

3.1.1 Perguntas de pesquisa 

 

 

As perguntas que nos levaram a propor e, depois, a executar a pesquisa aqui relatada 

surgiram da necessidade de problematizar e compreender um novo fenômeno que se 

apresentava para nós: a inserção do Programa Mais Educação nas escolas públicas municipais 

da cidade de Jataí-Goiás. Em essência, o programa almeja fomentar escolas e redes de ensino a 

ampliar o tempo da jornada escolar com vistas à educação integral. Induz à implantação do 

tempo integral nas escolas, na perspectiva de oferta de uma educação integral22 para os alunos. 

Cavaliere (2002) afirma que “a escola fundamental pública brasileira vive um 

momento de perda de identidade cultural e pedagógica” (p. 247) e que a perspectiva da 

educação integral tem colocado às escolas uma nova preocupação: seria a escola de tempo 

integral a nova identidade da escola pública brasileira? 

Trabalhar com o tema da escola de tempo integral “longe de se constituir em 

modismo em nossa educação pública, compreende a formulação de questões relevantes e atuais, 

se quisermos pensar nas diversas proposições e formulações existentes, para além dos slogans 

educativos” (GONÇALVES, 2006, p. 8).  

A temática da escola de tempo integral e, principalmente, o Programa Mais 

Educação são arranjos educativos recentes, tanto no nível de experiência amplamente difundida 

quanto ao nível de política pública. Por se tratar de uma realidade extremamente nova às escolas 

                                                           
22 Dizemos “uma educação integral” porque as definições e conceituações sobre o termo ‘educação integral’ são 

múltiplas e diversas. Não cabe nesse trabalho a discussão das diferentes concepções. Contudo, o Programa Mais 

Educação representa uma delas. 
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da rede pública, é que propusemos esta investigação com foco na realidade do município de 

Jataí, em uma escola da Rede Municipal.  

Desse modo, quais sujeitos nos interessavam? Na escola existem múltiplos sujeitos: 

as mães/ os pais/ os responsáveis; os(as) professores(as), a(s)/o(s) coordenadores(as)  

pedagógicos(as); o(a) diretor(a); os(as) alunos(as); os(as) servidores(as) administrativos(as); o 

pessoal da limpeza, a equipe da cozinha; o(a) porteiro(a); entre outros. E o Programa Mais 

Educação introduz e agrega outros à escola: os(as) monitores(as) e o(a) professor(a) 

comunitário(a), principalmente.  

Enfim, há uma diversidade de sujeitos em um ambiente escolar onde o PME esteja 

em funcionamento. Quais sujeitos pesquisar/observar? Ou nossa ótica seria voltada para as 

relações estabelecidas entre os sujeitos? Essa foi nossa segunda inquietação.  

Gatti (2012) relata que os estudos associados à educação podem ser divididos a 

partir de quatro concepções que “refletem diretamente nas pesquisas desenvolvidas e nos modos 

de conceber a educação” (p. 23). Ao lermos a terceira concepção apresentada pela autora nos 

decidimos. Nossa atenção estaria voltada para o “sujeito que aprende”. Diz ela sobre essa 

acepção: 

 

A terceira concepção coloca-se do ponto de vista do sujeito que aprende, investigando 

os processos de apropriação de saberes e se apoia em teorias que têm origem 

principalmente nas teorias de gênese de referência piagetiana ou de referência sócio-

interacionista ou sócio-histórica, de diferentes vertentes, sem preocupação explícita 

com as bases epistemológicas que sustentem os conteúdos de ensino. O foco são os 

processos de aprendizagem das crianças ou jovens, gerando o que se poderia 

caracterizar como abordagem cognitivista, em que os sujeitos aprendentes são o foco, 

não o que há para aprender ou que se considera desejável que aprendam, em 

determinada sociedade, por razões históricas. Não há um olhar sobre o valor dos 

conteúdos dos saberes em situações sociais determinadas. Apenas o processo de 

aprender é considerado. [...] trazem contribuições ricas para a compreensão de 

aspectos específicos das situações de ensino e de aprendizagem. (p. 24) 

 

Grande parte da definição de nossa pesquisa foi pensada com base nessa passagem. 

A partir dela, passamos a colocar o foco desse trabalho no aluno, no “sujeito que aprende”, no 

aprendente. Mas, ainda nos faltava elucidação do que queríamos deles, a saber, os alunos 

inscritos no Programa Mais Educação e com que fundamentação nosso diálogo seria instituído. 

Novamente o trecho acima nos forneceu elementos para pensarmos. Queríamos elucidar uma 

situação educacional específica, o PME, a partir da ótica dos estudantes participantes do 

programa, porém, assentado em que base? Foi nesse momento que definimos pelo conceito 

walloniano de afetividade como balizador do processo de construção do conhecimento 

específico desse estudo. 
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Algumas questões nos intrigavam, a respeito do PME: Sua operacionalização 

impactou a realidade e o cotidiano da escola e dos alunos da Rede Municipal de Educação de 

Jataí-Goiás? De que formas? Como a escola-alvo viabilizou a execução desse novo arranjo 

educativo? Como se deu a sua organização? A rotina da escola havia sido alterada em função 

do programa? A adesão ao PME provocou o redimensionamento da identidade social, cultural 

e pedagógica das escolas públicas? Foram essas inquietações que nos guiaram à formulação de 

nossa pergunta-síntese (GAMBOA, 2013) e dos objetivos de pesquisa, com as subsequentes 

perguntas de pesquisa. 

Decidimos, por fim, definir nossa pergunta-síntese nos seguintes termos: Qual a 

resposta afetiva dos alunos do ensino fundamental, séries iniciais, de uma escola da rede pública 

de educação, em relação às mudanças provocadas pelo Programa Mais Educação no ambiente 

escolar e em sua vivência cotidiana da/na escola? 

A partir de nossa pergunta-síntese traçamos nossas perguntas de pesquisa 

específicas. Elas foram três: 

(a) De que forma os alunos respondem afetivamente à extensão do tempo de 

permanência deles na escola e, consequentemente, do processo de aprendizagem?  

(b) De que maneiras os alunos respondem afetivamente à introdução de um novo 

sujeito ensinante na instituição escolar, o monitor do Programa Mais Educação?  

(c) De que modo os alunos respondem afetivamente à inserção de novas atividades 

formativas de caráter artístico, esportivo e cultural no ambiente escolar? 

Acertadas nossas questões de investigação, passemos aos objetivos que nortearam 

a condução deste trabalho. 

 

 

 

3.1.2 Objetivos geral e específicos 

 

 

Diante do estabelecimento de nosso problema de pesquisa, definimos os objetivos 

geral e específicos, para o desenvolvimento desse trabalho investigativo. Tivemos como 

objetivo geral inventariar, compreender e descrever as respostas afetivas dos alunos, de 8 a 10 

anos, do ensino fundamental I, face às novas configurações que a escola pública passa a ter com 

a oferta educativa em tempo integral, promovida pelo Programa Mais Educação quanto à: 

extensão do tempo de permanência dos alunos na instituição; introdução do monitor como 

sujeito ensinante; inserção de outras atividades no cotidiano escolar. 
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Portanto, ambicionamos investigar como os alunos declaravam se sentir em relação 

a: ampliação do tempo de sua permanência na instituição escolar; predisposição com novos 

sujeitos ensinantes, os monitores; e realização das atividades formativas/oficinas de esporte, 

arte e cultura. Essas três categorias de análise foram definidas a partir do levantamento de como 

o Programa Mais Educação alterou a rotina escolar dos alunos participantes desta pesquisa. 

Os objetivos específicos apontavam para a realização de seu fim, do objetivo maior 

e geral desse trabalho. Para isso, consideramos serem necessários os seguintes objetivos 

específicos: (a) levantar e analisar a resposta afetiva dos alunos de ensino fundamental I23 

quanto à extensão do tempo de permanência deles na escola e, consequentemente, do processo 

de aprendizagem; (b) inventariar e compreender a resposta afetiva dos alunos de ensino 

fundamental I quanto à introdução de um novo sujeito ensinante na instituição escolar, o 

monitor do Programa Mais Educação; (c) mapear e compreender a resposta afetiva dos alunos 

de ensino fundamental I quanto à inserção de novas atividades formativas de caráter artístico, 

esportivo e cultural no ambiente escolar. 

Definidos tema, problema e objetivos, passemos à revisão da literatura das 

produções teóricas sobre metodologia do trabalho científico, no intuito de descobrir/perceber 

qual seria a estratégia/método mais adequada ao cumprimento das metas traçadas. 

 

 

3.2. A metodologia da pesquisa: o estudo de caso etnográfico 

 

  

O estudo de caso etnográfico, uma ramificação ligada ao uso da etnografia na 

pesquisa educacional consiste na “aplicação da abordagem etnográfica ao estudo de um caso” 

(ANDRÉ, 1995, p. 30). O referencial metodológico que utilizamos em nossa pesquisa surge, 

então, como um conector entre o estudo de caso e a etnografia da prática escolar. 

Segundo Triviños (1987), o estudo de caso “é uma categoria de pesquisa cujo objeto 

é uma unidade que se analisa profundamente” (p. 133) visando desvelar “a natureza e a 

abrangência da unidade” (p. 134). 

Para Lüdke e André (1986), estudo de caso significa “o estudo de um caso, seja ele 

simples e específico [...], ou complexo e abstrato” (p. 17). E continuam, “o caso é sempre bem 

delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso 

                                                           
23Por Ensino Fundamental I queremos dizer as séries iniciais dessa etapa de ensino, a saber: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. 
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pode ser similar a outro, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, 

singular” (p. 17).   

Aplicando o estudo de caso à análise etnográfica, tem-se o estudo de caso 

etnográfico, nesse trabalho aplicado à prática escolar. A delimitação do universo pesquisado se 

faz essencial na utilização dessa metodologia que opta por compreender a totalidade concreta, 

como diria Kosik (1986), e profunda da unidade em ação. 

O uso desse tipo específico de metodologia e não outras, trouxe grandes benefícios 

a essa investigação. Permitiu, por exemplo, desvendar como operam os mecanismos afetivos e 

as atitudes de disposição/indisposição dos alunos para as propostas fomentadas por intermédio 

do Programa Mais Educação. Operou como uma lente de aumento permitindo uma 

compreensão mais aguçada da  

 

dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia a dia, apreendendo as 

forças que a impulsionam ou que a retêm, identificando as estruturas de poder e os 

modos de organização do trabalho escolar e compreendendo o papel e a atuação de 

cada sujeito nesse complexo interacional onde ações, relações, conteúdos são 

construídos, negados, reconstruídos ou modificados. Essa visão de escola como 

espaço social em que ocorrem movimentos de aproximação e de afastamento, onde se 

criam e recriam conhecimentos, valores e significados, vai exigir o rompimento com 

uma visão de cotidiano estática, repetitiva, disforme [...]. Nesse sentido, o estudo da 

prática escolar não pode se restringir a um mero retrato do que se passa no seu 

cotidiano, mas deve envolver um processo de reconstrução dessa prática, desvelando 

suas múltiplas dimensões, refazendo seu movimento, apontando suas contradições, 

recuperando a força viva que nela está presente (ANDRÉ, 1995, p. 41-2). 

 

Além do sentido profundo da realidade do caso estudado, a pesquisa de tipo estudo 

de caso etnográfico impõe, também, a compreensão do dinamismo da prática escolar que só 

pode ser evidenciado pela participação, pelo contato, pelo estar com. Assim, com base nesses 

autores aqui mencionados, traduzimos as preocupações fundamentais de um estudo de caso 

etnográfico: estar e partilhar com o outro, ver como ele, compreender sua compreensão, relatar 

a interpretação da compreensão do outro com quem se esteve, e oferecer uma base crítica, 

reflexiva e objetiva da realidade concreta do cotidiano/contexto vivido. 

Contudo, a objetividade na condução da pesquisa não pode ser confundida com 

neutralidade. A pesquisa qualitativa, a etnografia e o estudo de caso etnográfico pressupõem a 

não neutralidade, ou seja, partem do pressuposto da tomada de posição. A neutralidade na 

abordagem qualitativa representa uma “pretensão” que não se realiza, visto que o pesquisador 

é um sujeito que se posiciona, que escolhe seu tema, problema, metodologia e forma de relatório 

final.  
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Há certos autores que defendem essa postura [de eximir-se de um posicionamento 

sobre o problema estudado], mas no meu ponto de vista seria uma irresponsabilidade 

e um descompromisso imperdoáveis. Já que o pesquisador detém as informações 

coletadas que lhe possibilitam, sem dúvida, tomar um posicionamento sobre o caso, 

ele tem obrigação de divulgar seus pontos de vista sob pena de estar assumindo uma 

postura de neutralidade incompatível com esse tipo de pesquisa (ANDRÉ, 1995, p. 

53). 

 

Entendemos, também, que esta pesquisa se encaixa na descrição fornecida por 

André (1995), sobre quando a metodologia estudo de caso etnográfico, deve ser aplicado. Para 

a autora, esta metodologia deve ser aplicada quando: “se está interessado numa instância 

particular, isto é, numa determinada instituição, numa pessoa ou num específico programa ou 

currículo” (p. 51-2). Nossa pesquisa trata, especificamente, disso. O desenvolvimento de um 

programa educacional governamental, o Programa Mais Educação, em uma instituição 

específica, a escola-alvo, a partir das disposições afetivas das pessoas que dele participam, os 

alunos. 

Outro critério para a escolha dessa metodologia, segundo o ponto de vista de André, 

é “quando se estiver mais interessado naquilo que está ocorrendo e no como está ocorrendo do 

que nos seus resultados” (p. 52). Esse foi outro de nossos interesses. Elaborar uma compreensão 

particular e complexa sobre o fenômeno em questão: a operacionalização do PME e as formas 

de sua organização na escola, mediado pelas disposições afetivas das crianças/alunos de uma 

escola da rede pública. Não se buscou aferir sua qualidade, sua contribuição, ou não, ao 

rendimento escolar do alunado ou avaliar a política pública de ampliação da jornada escolar. O 

que tivemos como foco durante todo o caminhar desta pesquisa foi como as crianças lidam 

afetivamente com essa nova realidade escolar. 

 

 

 

 

3.3 Os dados a partir de um ponto de vista 

 

 

A análise dos dados, ou a sua interpretação, apoiou-se em três aspectos 

fundamentais, tal como descrito por Triviños (1987): “a) nos resultados alcançados no estudo 

(respostas aos instrumentos, ideias dos documentos etc.); b) na fundamentação teórica (manejo 

dos conceitos-chaves das teorias e de outros pontos de vista); c) na experiência pessoal do 

investigador” (p. 173). 
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Encontramos nos pilares, descritos acima por Triviños (1987), uma referência e 

fonte segura para procedermos à análise dos dados encontrados e observados no percurso dessa 

investigação qualitativa.  

Assim, em um primeiro momento nos preocupamos em analisar as informações 

coletadas a partir dos instrumentos de coleta de dados adotados e análise da compreensão da 

bibliografia disponível.  

Contudo, esses por si só não nos foram suficientes, era preciso ir adiante. A 

fundamentação teórica nos forneceu o segundo elemento para pensarmos os dados que 

encontramos. O conceito walloniano de afetividade foi o nosso guia nessa parte do exercício 

reflexivo que aqui enfrentamos.  

Por fim, como é de se esperar em uma pesquisa etnográfica, nossa experiência 

pessoal com a temática, propiciada por esse trabalho, nos levou a aprofundar as elaborações, 

abstrações e generalizações.  

De tal modo, esse trabalho não representa a descrição da realidade em si, mas uma 

interpretação secundária do vivido e do experimentado por nós. As observações realizadas o 

foram pelos olhos do pesquisador, sendo assim, serão sempre uma possibilidade, apenas um 

dos pontos de vista possíveis. 

 

 

3.3.1 Os sujeitos e o contexto da pesquisa  

 

 

Os sujeitos protagonistas desta pesquisa foram os alunos de uma escola pública da 

Rede Municipal de Educação de Jataí-Goiás, que aderiu ao Programa Mais Educação. Portanto, 

inicialmente, os sujeitos da pesquisa têm uma dupla participação escolar. Primeiramente, 

precisam estar matriculados na escola-alvo deste trabalho investigativo. E, além disso, precisam 

ainda estar inscritos e participando do Programa Mais Educação da escola. 

Esse universo, alunos matriculados na escola e participantes do PME, compreendia 

140 crianças, do Jardim II ao 5º ano, entretanto, era muito grande e amplo nessa situação de 

pesquisa etnográfica. Optamos por restringi-lo. Adotamos como critério de seleção dos sujeitos 

aqueles que já possuíam as faculdades de escrita e leitura desenvolvidas. Dois motivos nos 

levaram a isto: em primeiro lugar, nossa preocupação em manter a coerência entre metodologia 

e teoria, visto que Wallon (1981) defendia a necessidade do desenvolvimento da linguagem 

para o advento do estágio sentimental; e, secundariamente, isso nos facilitou a aplicação do 

questionário. Pensamos, na ocasião, que os alunos dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 
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seriam um bom grupo de investigação. O universo foi delimitado então, segundo os novos 

critérios, para 84 alunos. 

O número continuava, para nós, alto e exagerado. Temíamos não ter condições de 

realizar uma pesquisa de tamanha envergadura. Assim, pensamos em um número que fosse 

ideal para a realização deste estudo. Chegamos, depois de muitas conversas, ao número de 20 

a 25 crianças participantes do estudo.24 

Cumpridos estes requisitos, outros de caráter ético se impuseram. Como a pesquisa 

envolve seres humanos, era preciso que tivesse uma gama de autorizações para poder ser 

operacionalizada, colocada em ação.  

Primeiro, esta foi submetida ao colegiado do curso de Letras Inglês da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí (UFG-RJ). Após sua aprovação em colegiado, foi 

submetida ao Conselho Diretor da UFG – RJ, sendo inicialmente analisada e aprovada por um 

relator e, depois, submetida à plenária, onde novamente foi aprovada sem ressalvas. 

Cumpridos os tramites de sua aprovação na UFG-RJ, foi a vez de encaminharmos 

o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade. O CEP da UFG 

faz parte de uma estrutura, vinculada ao Ministério da Saúde, que tem por finalidade garantir a 

observância ética nas pesquisas desenvolvidas no país, vinculado à Comissão Nacional de Ética 

na Pesquisa (CONEP) que tem por função “implementar as normas e diretrizes 

regulamentadoras de investigações envolvendo seres humanos [...], atuando conjuntamente 

com uma rede de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) organizados nas instituições onde as 

investigações se realizam” (BARBOZA, 2014, p. 240). 

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP da UFG25, cumprindo, assim, 

as exigências da legislação em pesquisa, precisamos também da autorização da Rede e da escola 

onde a pesquisa se desenvolveu. O então secretário municipal de educação de Jataí, Rodrigo 

Franco de Carvalho, assinou o termo de anuência, ao final do ano de 2014, permitindo a 

execução da pesquisa em uma das escolas municipais da Rede de Educação de Jataí-Goiás. Já 

no início do ano de 2015, a gestão da escola-alvo formalizou também a assinatura da anuência 

para a operacionalização desta, naquela escola específica. 

Barboza (2014) nos relata que, 

 

[e]m 1993, as Diretrizes Internacionais Ética para a Investigação Envolvendo Seres 

Humanos, do Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), 

                                                           
24Número de sujeitos que cumpriram com todos os requisitos para participar deste estudo: estar cursando uma das 

séries citadas (3º, 4º ou 5º ano), autorização dos pais (termo de consentimento) e assentimento das crianças. 
25Ver Anexo – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 



67 
 

 
 

em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmaram que a 

investigação com crianças e jovens somente deve ser feita quando não for possível 

fazê-las com os adultos, que os pais ou os responsáveis legais devem dar 

consentimento, que o consentimento de cada criança deve ser obtido na medida de sua 

capacidade e que a recusa da criança para participar em uma pesquisa deve ser sempre 

respeitada (p. 238). 

 

Para nós sempre esteve muito claro, depois de algum tempo, que o que queríamos 

era ouvir a voz das crianças no contexto do cotidiano escolar do Programa Mais Educação. Isso 

nos significou outras implicações éticas. Ou seja, em seguida tivemos de obter a autorização 

dos pais e das crianças para que eles/elas pudessem participar da pesquisa. Recebemos, então, 

a adesão de exatamente 25 mães/pais/responsáveis pelos menores26. 

Esse momento foi um dos primeiros que me surpreenderam. Primeiro, porque notei 

que a escola ainda goza de um prestígio e de uma chancela social extremamente poderosa dentro 

da comunidade e do território em que se localiza. Não se duvida do que a escola faz ou do que 

se faz no interior da escola, para o bem ou para o mal. Na escola-alvo localizada em região 

periférica e, em meio aos problemas de sua comunidade, ouvimos sobre: violência, uso e tráfico 

de drogas, assassinato, roubos, violência policial e prisões de muitos dos conhecidos, mas, nem 

por isso, a escola estava desacreditada, contudo, parece-nos que tal realidade econômica, social, 

política e cultural aumentava o prestígio da escola como lugar de conhecimento em região de 

não conhecimento. 

Isso implica nossa segunda surpresa. Muitos dos pais/mães/responsáveis pelas 

crianças eram analfabetos ou analfabetos funcionais. Na hora de assinar o termo, alguns me 

pediram para ler o documento para eles porque não sabiam ou porque estavam com as “vistas 

ruins”, outros me disseram que só sabiam “assinar o nome”, outro me disse que só “sabia as 

iniciais” e outra me pediu se podia “só colocar o dedo”. O que fazer nesse contexto? As aulas 

da pós-graduação não me preparam para algumas das situações que presenciei. Como garantir 

o princípio ético da pesquisa sem desmoralizar ou acabar com o pouco de autoestima que os 

adultos tinham? Incentivá-los a assinarem o termo como conseguissem caracterizava uma falha 

no consentimento ético desses? Ou eu os deveria submeter a registrar suas impressões digitais 

e minimizar ainda mais sua dignidade e autoestima já tão baixos porém garantir estritamente o 

consentimento desses? Tive eu mesmo que dirimir esses conflitos. Sempre os incentivei a 

assinar como podiam. Às vezes tinha um nome em letras bastões, às vezes “emendada”, mas 

imatura ainda, por vezes uma assinatura que não se firmava, mas que parecia ir se 

desmanchando, outras vezes tínhamos cópias da assinatura do documento de identidade e, uma 

                                                           
26 Ver Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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vez, só as iniciais, sempre fruto do trabalho e esforço pessoal deles, sem negar a sua condição 

de sujeitos. 

Em seguida, foi a vez das crianças. Então escrevemos o Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido para Crianças (TALE)27. Modificamos a linguagem e a adaptamos ao nível 

cognitivo esperado das idades das séries escolhidas, entre 8 e 10 anos, a fim de lhes garantir o 

assentimento real, ou seja, que soubessem ler e entender o que leram e de fato consentir em 

participar da iniciativa o sabendo e não porque alguém lhes disse. Novamente me reuni com as 

crianças e expliquei novamente tudo o que aconteceria. A adesão das crianças foi maciça, 

chegou a mais de 100%. Explico. Todas as crianças cujos responsáveis já haviam consentido, 

assentiram elas também. E depois de começada a coleta de dados algumas crianças nos 

procuraram para poderem também “participar da pesquisa” e levaram novamente o termo para 

os pais e os convenceram a lhes outorgar a participação. 

Nesse momento foram importantes as colocações de Azevedo e Betti (2014): 

 

No caso de pesquisas educacionais em que os sujeitos são crianças pequenas, a melhor 

pesquisa é aquela que respeita a voz e a opinião da infância. [...]. Quando nos 

dispomos a ouvi-las, contribuímos também para a diminuição da distância existente 

entre adultos e crianças, e nos tornamos participantes (embora não pares) da vida 

social e cultural a que elas pertencem. Entendemos que não é mais produtivo apenas 

realizar pesquisas sobre crianças, mas sim que as pesquisas sejam realizadas com as 

crianças, procurando incentivá-las a falar e opinar como sujeitos ativos no processo 

(p. 294). 

 

Consoante com esse ponto de vista, estão os autores: Corsaro (2005); Buss-Simão 

(2014) e Barbosa (2014). Essa questão de foco da pesquisa entre sobre crianças ou com 

crianças fez total diferença em nossa condução do trabalho. Intentamos aqui fazer pesquisa 

com crianças sinalizando a relevância da voz das crianças sujeitos dessa pesquisa. “Assim, 

contra a ideia de criança-ser-da-natureza, foi possível delinear uma visão das crianças a partir 

de suas condições concretas de existência” (KRAMER, 2002, p. 43). 

Decidimo-nos também, pelo sigilo total da escola-alvo e dos alunos participantes 

deste estudo. Isso porque o consideramos ser necessário para o resguardo e proteção das 

crianças, bem como diminuir as amarras da coleta de dados. A unidade escolar é designada, 

aqui, somente como escola-alvo e as crianças puderam ser tratadas por codinomes que elas 

escolheram. Assim como Kramer (2002),  

 

                                                           
27 Ver Apêndice B – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. 
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[d]e antemão recusamos alternativas tais como usar números, mencionar as crianças 

pelas iniciais ou as primeiras letras do seu nome, pois isso negava a sua condição de 

sujeitos, desconsiderava a sua identidade, simplesmente apagava quem eram e as 

relegava a um anonimato incoerente com o referencial teórico que orientava a 

pesquisa. [...] decidimos pedir para as crianças escolherem os nomes com que queriam 

aparecer na versão oficial do trabalho (p. 47). 

 

Assim, pedimos que as crianças escolhessem, cada uma, um codinome para si 

mesma. Foi interessante a experiência de observar o grupo de crianças pensar e compartilhar 

entre elas quais nomes alimentavam sua imaginação. Nesse dia, uma das crianças chegou a mim 

e perguntou: “Tio, posso colocar [o nome de] Mc Gostoso?” e na minha inexperiência dos 

primeiros dias de pesquisa pedi que ele não colocasse esse e, logo em seguida, voltou a me 

perguntar: “Tio, e Mc Gatinho?”. Nesse momento, percebi que havia estancado sua vontade de 

se autonominar e então respondi que poderia se denominar assim. Muitos dos meninos falaram 

em coro: “Então, eu vou colocar gatinho”, e, assim, o fizeram. A preocupação sempre foi 

garantir a identificação e a expressividade da personalidade de cada criança sem com isso 

colocá-la em situação de risco ou de constrangimento, sem recair nas armadilhas da 

descaracterização e despersonificação.  

Das vinte e cinco crianças iniciais, vinte e três crianças participaram de todas as 

etapas deste estudo investigativo. Duas delas foram transferidas da escola durante a realização 

da pesquisa e, por isso, foram excluídas da amostra. Apresento abaixo as crianças participantes 

dessa investigação pelos seus codinomes, sexo, ano de escolarização e idade. 

 

Quadro 3.1 

Caracterização dos alunos participantes do estudo por codinome 

Número 

de 

Crianças 

Codinome Sexo Ano de 

escolarização28 

Idade 

1 Ana Vitória Feminino 3º 8 anos 

2 Boala Feminino 3º 10 anos 

3 Cacá Feminino 4 º 9 anos 

4 Carolimina Feminino 4 º 9 anos 

5 Envílino Masculino 4 º 10 anos 

6 Gatinho [1]29 Masculino 5º 9 anos 

7 Gatinho [2] Masculino 4 º 10 anos 

8 Goti Masculino 4 º 9 anos 

9 Jeniffer Feminino 4 º 9 anos 

                                                           
28Os anos de escolarização utilizados são referentes ao Ensino Fundamental de nove anos. 
29Como dois alunos escolheram o mesmo codinome acrescentei um numeral à frente dos codinomes a fim de 

distinguir as respostas dos alunos e ao mesmo tempo preservar o direito dos mesmos da escolha de seus “apelidos 

na pesquisa”. 
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10 Lucas Masculino 3º 8 anos 

11 Luis Eduardo Masculino 5º 11 anos 

12 Luiza Maria Feminino 4 º 9 anos 

13 Maite Perrone Feminino 5º 9 anos 

14 Maria Espram Feminino 3º 9 anos 

15 Maria Joaquina Feminino 4 º 9 anos 

16 Maria José Feminino 3º 8 anos 

17 Maycon Jackson Masculino 4 º 9 anos 

18 Mc Gatinho Masculino 4 º 10 anos 

19 Roberta Parlo Feminino 5º 11 anos 

20 Rota Feminino 4 º 11 anos 

21 Tatiane Oliveira Feminino 5º 9 anos 

22 Tiago Masculino 3º 7 anos 

23 Vivi Feminino 4 º 9 anos 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

No fazer cotidiano da pesquisa com essas crianças, fui aprendendo com elas e com 

Barbosa (2014) que o 

 

pesquisador  COM crianças cria espaços solidários e comuns, pois se propõe a ser um 

adulto que tem uma relação respeitosa com os modos de ver das crianças, que se 

interessa por elas, pelo que pensam, desenham, escrevem, narram. Pessoas que 

preferem escutar as crianças para compreendê-las. É uma micro-revolução, constituir 

com os pequenos uma experiência de capacidade, em vez de falta, de deficiência como 

temos feito até agora. A capacidade de pensar e agir das crianças se desenvolve, 

principalmente, em um mundo que as escuta. Escutar as crianças não é tarefa fácil. 

Como converter a voz das crianças em uma voz que pode ser escutada? Em uma voz 

que conte, uma voz capaz de articular um desejo, de afirmar um poder, de articular 

uma nova linguagem ou inclusive de produzir uma nova língua, ou até mesmo um 

novo vocabulário para o viver, de transformar a língua do poder? (p. 244). 

 

De tal forma, buscamos em nossa relação com as crianças, sujeitos dessa pesquisa, 

escutá-las para compreendê-las. Mais do que isso: sermos pesquisadores “COM” as crianças e 

possibilitar o espaço necessário para que pudessem falar e serem escutadas. 

 

 

3.4 Instrumentos de coleta dos dados 

 

 

Triviños (1987) afirma que, em uma pesquisa qualitativa, só se pode falar 

separadamente de “Coleta de Dados” e de “Análise de Dados’ didaticamente, ou seja, 

ilustrativamente. Para o autor, essas duas fases da pesquisa, sob o enfoque qualitativo, assumem 

uma dinâmica de retroalimentação e de reformulação constante não se separando em momentos 

estanques, mas em oscilações. Nesta seção, seguiremos a orientação acima e trataremos da fase 
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“Coleta de Dados” de forma elucidativa, apresentando os instrumentos que utilizamos para 

coletar os dados no percurso dessa inquirição. 

Sobre a utilização de instrumentos de coleta de dados na pesquisa qualitativa, 

Triviños (1987) defende que os instrumentos são neutros, não pertencendo a nenhuma 

abordagem específica, estão a sérvio do pesquisador. Diz Trivinõs (idem) que  

 

[n]ão poderíamos afirmar categoricamente que os instrumentos que se usam para 

realizar a Coleta de Dados são diferentes na pesquisa qualitativa daqueles que são 

empregados na investigação quantitativa. Verdadeiramente, os questionários, 

entrevistas etc. são meios “neutros” que adquirem vida definida quando o pesquisador 

os ilumina com determinada teoria (p. 137). 

 

Esclarece-nos o autor que, sendo neutros os instrumentos de coleta de dados, cabe 

ao pesquisador, via fundamentação teórica e metodológica, iluminar e dar vida e sentido aos 

instrumentos de coleta de dados ao contexto de pesquisa que é específico de cada trabalho. 

Assim, não existem, ao menos não em princípio, instrumentos que não possam ser utilizados 

em determinada abordagem de pesquisa. Como diz Triviños, tudo dependerá da teoria que os 

animará. 

Para buscarmos os dados que necessitávamos, a fim de cumprir nosso propósito 

para este trabalho, elegemos quatro instrumentos diversos de coleta de dados. São eles: o 

questionário, a entrevista, a observação. 

 

 

3.4.1 Questionário 

 

 

Utilizamos o questionário fechado (TRIVIÑOS, 1987) ou padronizado (LAVILLE; 

DIONNE, 1999) para um primeiro levantamento geral das disposições afetivas das crianças 

quanto à sua participação no Programa Mais Educação da escola-alvo. 

Sobre o emprego deste instrumento, Triviños (1987) compreende que 

 

[s]em dúvida alguma, o questionário fechado, de emprego usual no trabalho 

positivista, também o podemos utilizar na pesquisa qualitativa. Às vezes, o 

pesquisador desta última linha de estudo precisa caracterizar um grupo de acordo com 

seus traços gerais (atividades ocupacionais que exercem na comunidade, nível de 

escolaridade, estado civil, função que desempenham nas associações de mães de vilas 

etc.) (p. 137, grifo do autor). 
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Queríamos, em um primeiro momento, captar as disposições mais gerais e obter 

dados primários que nos permitissem conhecer melhor o cotidiano escolar que passávamos 

também a habitar. 

Laville e Dionne (1999) afirmam que o questionário padronizado constitui a 

abordagem mais usual para interrogar os indivíduos. A técnica “consiste em preparar uma série 

de perguntas sobre o tema visado [...]. Para cada uma, dessas perguntas, oferece-se aos 

interrogados uma opção de respostas, definida a partir dos indicadores, pedindo-lhes que 

assinalem a que corresponde melhor à sua opinião” (p. 183).  

Os autores apontam, ainda, duas vantagens que o uso dessa técnica proporciona. A 

primeira delas é a facilitação para a compilação e comparação das respostas colhidas que facilita 

também o uso de estatísticas no momento da análise. A outra vantagem, apontam eles, é que as 

alternativas de resposta ajudam o sujeito investigado a compreender melhor a questão que foi 

colocada a ele. Além disso, as respostas padronizadas garantem a correspondência com os 

indicadores estabelecidos pelo pesquisador enquanto categorias de pesquisa. 

Preferimos evitar as questões abertas nesta fase específica da pesquisa, pois 

pretendíamos capturar uma visão panorâmica escalonada da afetividade do grupo em relação 

ao Programa Mais Educação. 

No questionário, aplicado aos alunos, solicitamos que respondessem a nove 

indagações, divididas em três partes.30 O questionário foi aplicado a todos os sujeitos da 

pesquisa em um mesmo momento. Para isso, reunimos todas as crianças em um espaço aberto 

e calmo e, em seguida, fizemos a leitura das perguntas, uma por vez. Após a leitura da pergunta, 

perguntávamos se tinham entendido o enunciado, se precisavam de alguma explicação ou se 

tinham dúvidas. Em seguida, era concedido aos alunos o tempo necessário para responderem à 

questão e, depois, passávamos para a próxima. 

 

 

3.4.2 Entrevista 

 

 

A entrevista individual com os alunos participantes da pesquisa foi o segundo passo 

da coleta de dados. Lüdhe e André (1986) destacam a representatividade deste instrumento de 

coleta de dados na pesquisa qualitativa e, em especial, nas ciências sociais. 

                                                           
30 Ver Apêndice C – Instrumento de Coleta de Dados: Questionário para Crianças. 
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Utilizamos a entrevista por dois motivos essenciais. Primeiro, devido ao seu caráter 

de aprofundamento das informações já levantadas por meio do questionário. Assim como 

ressaltam Lüdke e André (1986), o instrumento entrevista permite “o aprofundamento de pontos 

levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o questionário” (p. 

34). Desse modo, utilizamos o questionário como suporte para pensarmos a entrevista e com 

fins de elucidá-lo. 

A segunda motivação para o uso da entrevista foi o seu caráter altamente interativo 

e dinâmico que possibilita ao “informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, [e este] 

começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Dessa 

forma, o próprio entrevistado participa da construção dos mecanismos de coleta de dados. 

Entendemos que essa postura muito favoreceu a nossa pesquisa, visto se tratar de um estudo de 

caso etnográfico. 

Assumimos como técnica a entrevista semiestruturada (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; 

TRIVIÑOS, 1987). Para Trivinõs (1987),  

 

[p]odemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante (p. 

146, grifo do autor). 

 

Lüdke e André (1986), por sua vez, definem entrevista semiestruturada como 

aquela “que se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (p. 34). 

Ambas as definições caracterizam a entrevista semiestruturada como aquela que 

parte de um roteiro básico de questionamentos formulados a priori, mas sem ser rígida permite 

o aprofundamento das questões ou novos enfoques que o pesquisador ainda não tinha 

considerado trazidos à tona pelo entrevistado. 

A partir das duas obras citadas nesse tópico (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; TRIVIÑOS, 

1987), pode-se dizer que a entrevista semiestruturada possui as seguintes características: 

valorização da presença do investigador; oferece liberdade ao sujeito de pesquisa e 

espontaneidade na condução de seu depoimento; é informada por uma teoria; necessidade de 

criação de laços de confiança entre pesquisador e entrevistados; necessita de registro da fala do 

entrevistado; possui caráter interativo; aceita a influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde; permite a captação imediata da informação desejada; possibilita o aprofundamento, 
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esclarecimento das informações coletadas, a atitude exploratória da temática da pesquisa; 

respeito pelo entrevistado e ao seu universo próprio.31 

Quanto ao registro das entrevistas realizadas, optamos pela gravação do áudio, 

como sugerido por Triviños (1987) e Lüdke e André (1986). Apontam os autores que, com a 

gravação do áudio, o material estará sempre à mão do pesquisador, ao passo que o registro feito 

de outras maneiras pode-se cair no esquecimento do que o entrevistado disse. Após a gravação, 

é necessária sua transcrição para a realização da análise mais aprofundada das questões e das 

respostas. Esse papel é notoriamente importante uma vez que as entrevistas, embora sigam um 

roteiro padrão, levam a locais diferentes haja vista sua natureza semiestruturada e exploratória. 

Cada transcrição revelará, portanto, um caminho particular do relato de cada entrevistado.  

Entrevistamos individualmente todos os alunos participantes desse estudo. Antes 

do início das entrevistas, os informamos que a nossa conversa seria gravada para que 

pudéssemos nos lembrar depois do que cada um havia dito já que muitos alunos participaram. 

Das crianças mais introvertidas, colhemos basicamente o roteiro de entrevista que havíamos 

estruturado, ao passo que os alunos mais espontâneos e predispostos ao diálogo, foram mais 

elucidativos sobre suas falas e posições. Assim, o tempo de pesquisa e o número de perguntas 

variaram para cada sujeito. 

Logo em seguida, executamos a fase de transcrição das entrevistas gravadas. 

Embora tenha sido uma fase particularmente trabalhosa foi extremamente significativa e nos 

ajudou a obter uma compreensão mais profunda da resposta afetiva dos alunos sobre a sua 

participação na escola pública de tempo integral, no contexto do Programa Mais Educação. 

 

 

3.4.3 Observação 

 

 

A observação não se constituiu uma fase específica e delimitada do processo de 

coleta de dados. Ela esteve presente e permeou todo o processo de elaboração dos instrumentos, 

na compreensão e na análise do contexto escolar que pesquisamos e no processo de elaboração 

desse relato. Enfim, foi um procedimento adotado em toda a jornada investigativa, da entrada 

na escola até a finalização da pesquisa e desse relato. 

O processo de observar, enquanto método de coleta de dados, que à primeira vista 

pode parecer assistemático, requer rigor e objetividade científicos. Exige planejamento do “o 

                                                           
31Ver Apêndice D – Instrumento de Coleta de Dados: Roteiro da Entrevista Semiestruturada. 
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quê” e o “como” será observado, bem como a delimitação do objeto alvo da atividade de 

observação e o grau de participação do observador na ação (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). O foco 

da observação na pesquisa de caráter qualitativo é determinado impreterivelmente pelos 

objetivos enunciados pelo trabalho que se realizou. 

A respeito da observação, Triviños (1987) assim define a atividade: 

 

“[o]bservar”, naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é destacar de um 

conjunto (objetos, pessoas, animais etc.) algo especificamente, prestando, por 

exemplo, atenção em suas características (cor, tamanho, etc.). Observar um 

“fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que determinado evento social, 

simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto para que, 

em sua dimensão singular, seja estudado em seus atos, atividades, significados, 

relações etc (p. 153, grifos do autor). 

 

De acordo com esse entendimento, observar é uma atividade de percepção visual, 

reflexão abstrata e concretização teórica, ou seja, é preciso ver a situação, separá-la de seu 

contexto para tornar compreensível sua singularidade que, por fim, se torna uma análise da 

situação. A observação visa presenciar o contexto da pesquisa para que seja descrita a partir de 

suas estruturas internas por alguém que esteve presente na ocorrência do fenômeno em voga. 

Essa técnica, por si mesma, se confunde entre coleta e análise de dados. É quase 

imperceptível para o observador perceber onde termina a coleta e onde começa a análise das 

informações que passa a ter contato pessoal e individual. Contudo, isso não inválida o método. 

Segundo Triviños (1987), “a observação [...] satisfaz as necessidades principais da pesquisa 

qualitativa, como, por exemplo, a relevância do sujeito, neste caso, da prática manifesta do 

mesmo e ausência total ou parcial, de estabelecimento de pré-categorias para compreender o 

fenômeno que se observa” (p. 154). 

Das conveniências da técnica observação, para essa pesquisa, podemos citar 

especialmente duas. A experiência direta e pessoal do pesquisador com a realidade de estudo é 

a primeira delas. Pudemos vivenciar estritamente o cotidiano escolar que investigamos. Isso se 

revelou agregado de valor em nossa análise e tornou possível a emergência de nossa 

compreensão sobre a temática aqui destacada. Outro ponto positivo foi que a observação nos 

permitiu aproximar da “perspectiva dos sujeitos”, estando, vivencialmente, mais próximo dos 

mesmos e da realidade que os cercam (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

A partir dessas colocações, assumimos o posicionamento da observação 

participante que Lüdke e André (1986), com base em Denzin (1978), definem como “uma 

estratégia de campo que combina simultaneamente a análise documental, a entrevista de 

respondentes e informantes, a participação e a observação direta e a introspecção” (p. 28). Além 



76 
 

 
 

da observação diretiva, compreende, ainda, a revisão da documentação afim e a participação no 

cenário de estudo. 

Sobre a observação participante, Junker (1971) a diferencia a partir de quatro 

posicionamentos do pesquisador frente ao nível de sua participação no contexto investigado: o 

participante total, o participante como observador, o observador como participante, e o 

observador total. Dentro da tipologia de Junker (1971), apresentada por Lüdke e André (1986), 

nos identificamos com “o observador como participante” que  

 

[é] um papel em que a identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são 

revelados ao grupo pesquisado desde o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter 

acesso a uma gama variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo 

cooperação ao grupo. Contudo, terá em geral que aceitar o controle do grupo sobre o 

que será ou não tornado público pela pesquisa (p. 29). 

 

Assim como descrito, desde o início de nosso trabalho de investigação na escola, 

tornamos público o objetivo deste em várias reuniões realizadas para esse fim, com o grupo 

gestor da escola, com o corpo docente, com as mães/os pais/os responsáveis pelos alunos, e 

com os próprios alunos. Essa postura muito facilitou o acesso às informações necessárias 

durante essa jornada. 

Acreditamos que estas três estratégias adotadas para a coleta dos dados nos 

favoreceram no processo de coleta e na análise das informações colhidas e cooperaram com 

nosso esforço em constituir um quadro geral da realidade investigada, preocupados em não 

perder de vista a concepção da totalidade do contexto e da participação dos sujeitos nessa, ainda 

que, essa tenha sido uma compreensão não absoluta, mas provisória. 

Neste capítulo, identificamos e apresentamos qual a abordagem metodológica e a 

metodologia utilizada no processo de desenvolvimento deste estudo. A seguir, passamos a 

analisar os dados coletados com os alunos da escola-alvo no tocante as três categorias de 

investigação deste estudo: o tempo ampliado, a introdução de novas atividades no espaço 

escolar e a inserção do monitor como sujeito ensinante na escola. 
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CAPÍTULO IV 

O QUE AS CRIANÇAS ME DISSERAM: 

UMA LEITURA DOS DADOS 
 

 

 

A criança não sabe senão viver a sua infância. Conhecê-la pertence ao 

adulto. Mas o que é que vai prevalecer neste conhecimento: o ponto de 

vista do adulto ou o da criança? 

Henri Wallon 

 

 

 

Neste capítulo, apresentamos nossa análise dos dados coletados na pesquisa 

etnográfica escolar com as crianças de uma escola pública de tempo integral desenvolvido por 

meio do Programa Mais Educação. Os dados são provenientes dos instrumentos de coleta de 

dados empregados: questionário, entrevista e observação. Apresentamos aqui também a 

descrição da experiência vivida, o nosso ponto de vista, um dos muitos possíveis. 

A primeira parte do texto trata da entrada na escola, os primeiros momentos de 

encontro entre pesquisador e crianças e o processo de me transformar em nativo, ou “nativo 

relativo”. Na segunda seção, são analisadas as respostas afetivas das crianças às três categorias 

de estudo deste trabalho: ampliação do tempo de permanência na escola; o monitor como sujeito 

ensinante; prática de atividades de cunho esportivo, cultural e artístico. As inferências 

interpretativas foram feitas a partir de nossa vivência em campo.  

 

 

4.1 Primeiras impressões 

 

 

Era dia 10 de janeiro de 2015, quando entrei pela primeira vez na escola como 

pesquisador/observador, de fato, daquele contexto. Permaneci na instituição escolar até o final 
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do mês de julho de 2015.  Antes disso, já havia estado na escola conversando com a direção e 

alguns professores sobre a pesquisa e o trabalho investigativo que ali iria desenvolver e, 

solicitando a anuência da instituição para a realização deste estudo. 

Nesta data, ainda não havia crianças na escola. Elas retornaram às aulas um pouco 

depois, no dia 20 de janeiro. Entretanto, eu já havia começado o processo de “entrada no campo” 

(CORSARO, 2005, p. 443). Essa foi a primeira condição necessária à realização deste estudo 

para pesquisar o contexto, nós deveríamos vivenciar o contexto. E assim aconteceu. Estive 

todos os dias na instituição escolar durante todo o primeiro semestre letivo de 2015, 

compreendendo o período de 10/01/2015 a 30/06/2015, por pelo menos um dos períodos de 

aula.  

Comecei conhecendo todos os servidores da escola: equipe gestora, docentes, 

técnicos administrativos, agentes de higiene e alimentação escolar, porteiro, servente e 

monitores do Programa Mais Educação. Passei a conviver com todos eles diariamente. No 

início, ficaram desconfiados e foi fácil notar que agiam com cuidado vigilante sempre que eu 

estava presente. Tudo que eu presenciava, observava e participava estava disfarçado de rotina. 

Mas não era. As conversas eram quase sempre estéreis e pouco ou nada acrescentavam à minha 

observação. 

Com o passar do tempo e com a frequência constante, todo o cuidado da equipe 

escolar ruiu e comecei, então, a observar de fato o que era rotineiro na realidade escolar em que 

me encontrava. As relações, as interações e os diálogos não eram mais forçados à esterilidade, 

mas continham afetividade, posicionamentos, conflitos, expunham relações. 

Com o início das aulas outras relações tiveram de ser construídas, dessa vez com os 

pais/ mães ou responsáveis pelos alunos e com os próprios alunos. Com os pais/mães ou 

responsáveis fiz algumas reuniões com o intuito de explicar quem eu era, o que fazia ali, como 

faria e como as crianças poderiam participar. Com os pais foi fácil. Nossa relação se baseou 

nessas reuniões ou então via documentos, principalmente, bilhetes e termos de consentimento. 

Foi com os alunos que o contato inicial teve necessariamente que se alongar e, 

portanto, exigiu um aprofundamento muito maior de minha parte. A investigação e a 

metodologia exigiam a minha aceitação pelo grupo de alunos, mas isso só aconteceu com o 

desvelamento da natureza de minha presença naquele local.  

Na entrada da escola, na hora do recreio, nos corredores, os alunos me viam nos 

espaços da escola ocupados por eles. A minha presença era a de um forasteiro. Um estrangeiro 

para aquele grupo, ainda que em um espaço familiar para mim. 
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A minha presença no ambiente escolar era novidade. Os alunos não me conheciam 

e não me viam ali até bem pouco tempo. Logo, estar ali, na escola, no espaço deles, repercutiu 

entre os alunos e foi externado inicialmente em forma de interesse e de curiosidade.  

Pude observar que o fato de eu ser homem aumentava enormemente a curiosidade 

do alunado ao meu respeito. Em um dos primeiros recreios que assisti, uma das alunas do 4º 

ano e inscrita no PME veio em minha direção e disse: “Tio, o senhor é tão bonito” e, encostou 

sua mão em meu queixo. Senti um desconforto com aquela ação inesperada e, me afastando um 

pouco da criança, agradeci o elogio. De imediato, ela novamente me questionou: “Tio, o senhor 

tem namorada?” Respondi afirmativamente. Talvez, mesmo que não estivesse namorando, 

responderia de igual forma. Depois disso, o interesse da aluna foi se reduzindo até ser extinto. 

Apesar de ter me assustado com a ação da aluna, o episódio me fez compreender, 

pela primeira vez, o real significado da pesquisa etnográfica: os alunos não se desvendariam 

para mim, a menos que eu também me desvendasse para eles, em uma ação recíproca de trocas 

e não em via única, como assevera Kramer (2002). 

Ainda hoje, os alunos parecem não estar acostumados a ter/presenciar homens no 

espaço escolar, talvez por não os terem em abundância naquele espaço. Em um grupo de cerca 

de 30 funcionários, apenas 1 era homem: o porteiro servente. Havia, contudo, mais dois homens 

que frequentavam a escola, um dos monitores do Programa Mais Educação e um pastor que 

desenvolvia na instituição escolar um projeto de valores humanos.  

Assim, procuravam explicações para o fato de eu estar ali. Fui interpelado por elas 

nos corredores da escola. Primeiro ouvi: “Você é psicólogo?” e, prontamente respondi que não. 

A Secretaria Municipal de Educação mantinha um calendário de visitas de psicólogos às escolas 

municipais e as crianças sabiam disso. Na ótica da aluna que me perguntou, essa poderia ser a 

razão de eu estar ali.  

Alguns dias mais tarde, veio outra indagação, dessa vez de um menino: “Tio, você 

é o professor de educação física?” e, novamente a resposta foi “Não.”. Talvez eu poderia ser 

professor de educação física. Essa seria uma boa explicação para me fazer presente naquele 

espaço. Mas a pergunta deles continuava ainda sem resposta. Quem era eu?  

Então, um terceiro aluno me perguntou simplesmente se eu era um novo professor. 

Outra vez, a resposta foi negativa. Era hora de conversar com as crianças e lhes dizer quem eu 

era e o que eu estava fazendo no espaço delas. 

Eu me reuni com todas as crianças, uma sala de cada vez. Propus que, as crianças e 

eu, fizéssemos um círculo e que sentássemos no chão para conversar. E assim, foi. Sentados na 
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mesma posição. Ainda que me coubesse a condução do grupo, essa atitude tornou nossa 

conversa mais fácil e franca, me colocava na mesma situação que as crianças. Na roda, expliquei 

a elas o que eu fazia: uma pesquisa na escola deles e que eles poderiam participar se quisessem 

e se os pais autorizassem. Falei ainda qual era o objetivo da pesquisa: descobrir se eles gostavam 

ou não de participar do Programa Mais Educação e das atividades propiciadas por este. A 

maioria das crianças se prontificou a dar suas opiniões e verbalizar o que gostavam de fazer e 

o porquê. 

Após obter as autorizações das mães/dos pais/dos responsáveis foi a vez das 

crianças assentirem sua participação. Esse exercício foi rápido e todas as crianças 

demonstraram interesse e assentiram depois do consentimento dos pais. Depois dessa dupla 

autorização: o consentimento dos pais e o assentimento das crianças, comecei a aplicar os 

instrumentos de coleta de dados.  

O primeiro dos instrumentos foi o questionário que visou fazer um levantamento 

geral das disposições afetivas das crianças para com o PME a partir das três categorias eleitas 

e obter material de exploração para a fase seguinte, a entrevista. A observação não se constituiu 

em um momento delimitado de coleta e, sim, como uma atitude permanente por parte do 

pesquisador/observador. Assim, atravessou as fases do questionário e da entrevista e se 

estenderam por todo o tempo de investigação. 

Depois de autorizada a pesquisa, pelos órgãos competentes e pelos sujeitos de 

pesquisa, aplicado os instrumentos de coleta de dados e início do processo de observação, ainda 

faltava um dos requisitos para se cumprir a finalidade da pesquisa etnográfica. Faltava-me ser 

um deles, participar do grupo. Na advertência de Corsaro (2005), a etnografia “exige que os 

pesquisadores entrem e sejam aceitos na vida daqueles que estudam e dela participem. Neste 

sentido, por assim dizer, a etnografia envolve ‘tornar-se nativo’” (p. 446).  

Tornar-me parte da cultura daquela escola específica e sujeito dela, autorizado pelas 

crianças e dela poder participar, não se constituiu tarefa hercúlea, mas exigiu de mim tempo, 

disponibilidade para a escuta e para os diálogos com os alunos.  

Eles me perguntaram sobre tudo. E a tudo respondi. Eles ansiavam por me conhecer 

e eu a eles. O caminho, então, me pareceu demasiadamente simples, ainda que não fosse fácil. 

Ao deixar-me conhecer, eles me deixariam também conhecê-los. Para mim, a etnografia não se 

revelou um caminho reto em que se segue mão única. Etnografia se configurou, ao menos nesse 

estudo, na troca e na partilha do conhecer e no deixar-se conhecer. Por esse caminho consegui 

ser parte deles e daquela comunidade específica, ao menos relativamente a fim de viabilizar a 
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realização deste estudo. Exigiu-me disposição para o diálogo, mas, principalmente, abertura 

para deixar-me ser conhecido pelo outro, sujeito de minha investigação. Fui para a escola para 

conhecê-los, saí de lá, tendo eles me conhecido também.  

Para ser aceito como um deles, precisei observar como eles agiam, se falavam e se 

cumprimentavam. Aliás, o cumprimento foi decisivo neste processo. Em um dos dias, um dos 

alunos foi me cumprimentar com o tradicional toque de mãos da escola e eu correspondi ao 

toque. O toque consistia em encostar a mão na do colega e puxá-la fechando o punho e depois 

tocar o colega também com punho fechado nessa hora. A partir desse momento, sempre 

procurei cumprimentar os alunos individualmente com o tradicional toque de mão deles. Como 

poderia ser um deles se meu gestual era todo formal e diferente? Abandonei a formalidade no 

trato com as crianças e incorporei seu toque de mãos. E isso foi muito importante na minha 

aproximação com eles e na minha aceitação no grupo. Enfim, a partir do esforço geral de me 

apresentar como parte do grupo (toque de mão, abandono da formalidade no diálogo com as 

crianças, disponibilidade para a conversa com eles, disposição para a escuta, e abertura para 

deixar-me conhecer), tornei-me um “nativo relativo” (CASTRO, 2002) e, poderia então, 

descrever o fenômeno investigado por dentro como um deles. 

A seguir, passemos para a análise dos dados que está estruturada em três categorias 

de estudo: o tempo, os agentes, as atividades. 

 

 

4.2 As categorias de estudo 

 

 

Com o intuito de cumprir o que foi por nós estipulado no planejamento dos 

objetivos deste trabalho é que dividimos tanto a coleta como a análise de dados a partir de três 

categorias de estudo. As categorias de estudo foram o nosso referencial para descobrirmos a 

resposta de nossa pergunta-síntese. Assim, para cada objetivo/pergunta de pesquisa formulamos 

uma categoria de estudo. 

São nossas categorias de estudo sobre a resposta afetiva dos alunos à escola de 

tempo integral, por meio do Programa Mais Educação: o tempo, os atores, as atividades. A 

categoria ‘tempo’ busca responder qual é a resposta afetiva dos alunos ao prolongamento do 

tempo de permanência deles na instituição escolar. 

‘Atores’ foi outra de nossas categorias e visou desvendar como as crianças da 

escola-alvo estavam dispostas afetivamente à presença do monitor, introduzido pelo PME no 

espaço escolar enquanto sujeito ensinante.  
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A terceira categoria, ‘atividades’, decorre do fato de queremos saber qual a resposta 

afetiva dos alunos à inserção de atividades artísticas, esportivas e culturais no ambiente/espaço 

escolar promovida pelo Mais Educação. 

É válido lembrar que a afetividade se constitui o cerne e o eixo de condução desse 

trabalho. Ou seja, todas as categorias de estudo foram analisadas sob o prisma da afetividade 

walloniana, particularmente, o sentimento. Como nos ensinou Prandini (2010), o 

reconhecimento de uma emoção, sua identificação e nomeação, por exemplo, a raiva, 

transcende ao plano da representação e, portanto, dos sentimentos. Ou seja, buscamos, das 

crianças, a manifestação racionalizada de suas emoções: a nomeação, e, portanto, a 

representação do que sentiam em relação as nossas categorias de estudo. 

Afim de facilitar nossa análise e remeter o leitor mais rapidamente ao instrumento 

de coleta de dados e à questão de que discorremos em cada um dos momentos, é que 

construímos um código simples, mas que acreditamos ser de muita utilidade. Ao nos referirmos 

às questões, usaremos o número identificador dela tal como consta nos instrumentos (1, 2, 3, 

...) e, para diferenciar os instrumentos, adotamos a letra “Q” para questionário e “E” para 

entrevista. Portanto, conjugamos instrumento e questão em um mesmo código. Assim, E-3 

remete à terceira questão do instrumento entrevista, ao passo que Q-3 indica a terceira questão 

do questionário. Ambos os instrumentos encontram-se anexados a este trabalho. 

Sobre as respostas das crianças, falaremos a seguir. 

 

 

4.2.1 Tempo 

 

 

Na Rede Municipal de Educação de Jataí – Goiás, local de realização de nossa 

investigação, o tempo de escolarização está regulamentado pela resolução do Conselho 

Municipal de Educação (CME) N.º 030/2012, de 05 de dezembro de 2012, em quatro horas 

diárias, durante duzentos dias letivos, estando em acordo com a regulamentação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. De 

acordo com a resolução do CME de Jataí, no turno matutino, os alunos devem entrar às 07:00 

horas e sair às 11:20 das unidades educacionais, sendo reservados, às crianças, vinte minutos 

de lanche e recreio. 

Segundo o Decreto Nº. 7.083, de 27 de janeiro de 2010, “considera-se educação 

básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias” 

(BRASIL, 2010, p. 2). Compreende-se, assim, que de acordo com a norma vigente, a escola 
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teria que adicionar três horas de atividades educativas com os alunos, excetuando o período 

destinado ao almoço. 

Durante o período do almoço, os alunos permanecem na escola e lá se alimentam, 

mas esse horário não compreende a execução das atividades formativas do Programa Mais 

Educação, ou seja, não é considerado na soma das horas.  

De acordo com a normatização acima apresentada, os alunos têm de cumprir sete 

horas diárias de atividades educativas. Quatro horas, os alunos já cumpriam em sala de aula. As 

três horas complementares ficam a cargo, então, das oficinas/atividades formativas do 

Programa Mais Educação.  

Na escola-alvo as atividades do PME ocorrem no turno vespertino, a partir das 13 

horas, podemos estipular o horário das crianças, seguindo as orientações da norma, do seguinte 

modo: 

 

Quadro 4.1 

Horário estipulado da jornada escolar diária de acordo com normatização do Programa 

Mais Educação e CME de Jataí-GO 

Horário Descrição da atividade 

Início Fim  

7:00 11:20 Escolarização regular (com recreio de 20’) 

11:20 13:00 Horário de almoço 

13:00 16:00 Oficinas/Atividades formativas do Programa Mais Educação 

Fonte: Autor, com base no Decreto N.º 7.083/2010 e Resolução CME Jataí-GO N.º 030/2012. 

 

O horário de início das atividades formativas/oficinas do Programa Mais Educação 

não é fixo podendo ser estipulado pela escola e/ou pela Rede de Ensino. Como relatado, a 

prática observada na escola-alvo é que as atividades do PME se iniciam às 13 horas. O horário 

de término das atividades foi calculado somando-se três horas complementares ao horário de 

início das atividades a cargo do Programa. 

Contudo, a realidade observada dos horários foi diferente do esquema estipulado 

acima. Apresentamos abaixo a divisão real dos horários das atividades escolares que 

observamos na escola-alvo. 
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Quadro 4.2 

Horários observado da jornada escolar diária da escola-alvo 

Horário Descrição da atividade 

Início Fim  

7:00 11:00 Escolarização regular (com recreio de 20’) 

11:00 13:00 Horário de almoço 

13:00 15:40 Oficinas/Atividades formativas do Programa Mais Educação 

Fonte: Autor, a partir do processo de observação na escola-alvo. 

 

A partir da esquematização acima podemos constatar que a escola não estava 

seguindo a normatização sobre a estipulação de complementação da carga horária do PME e 

inferir que os alunos perdem, assim, todos os dias vinte minutos de escolarização no período 

matutino, visto que se conserva o período de recreio. Perdem ainda, ou deixam de cumprir, mais 

vinte minutos de complementação educacional via PME. Ou seja, deixam de cumprir quarenta 

minutos de atividades educacionais por dia. 

Em uma semana, são três horas e vinte minutos a menos de atividades educativas 

do que estipula o decreto do PME. No mês, a diferença entre o estipulado e o realizado é de 

treze horas e vinte minutos. Nos três meses em que o horário esteve organizado de tal modo, 

foram 40 horas a menos de prática educativa que as crianças teriam direito. 

Segundo a escola, os vinte minutos subtraídos na parte da manhã são para que todos 

os alunos, os inscritos no PME e os não inscritos também, possam se alimentar antes de 

retornarem para suas casas.  

De acordo com relatos de funcionários, muitos dos alunos da escola-alvo não têm 

comida suficiente em casa, alimentando-se apenas das refeições que a escola fornece. E, depois 

que saem da escola, só comerão no outro dia, quando chegam à instituição escolar. 

Durante minha observação da prática escolar, pude notar que o número de crianças 

que só se alimentavam na escola não era demasiado como o descrito pelos funcionários da 

escola-alvo. Eram cinco as crianças que não tinham condições de se alimentar em casa ou o 

tinham em volume tão reduzido, que os levavam a coletar a merenda escolar para levar para 

casa. Não minimizo aqui a gravidade da situação de restrição alimentar e nutricional dos alunos, 

porém consideramos pertinente colocar a questão em sua justa proporção. 

No mês de maio, a escola começou a adequar o horário do almoço para que todas 

as crianças pudessem se alimentar, mas cumprindo as disposições de tempo de sala de aula. O 

almoço passou a ser servido na escola às 11:15 horas e os alunos passaram a sair às 11:30 horas. 
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A diferença, então, entre o regulamentado e o praticado passou a ser de cinco minutos diários. 

Ainda assim, negando o direito da criança a esse tempo de escolarização. 

Enquanto, no âmbito do administrativo e da gestão, a escola tentava equacionar 

suas necessidades, equilibrando-as à normatização do Programa Mais Educação no quesito 

duração da jornada ampliada e escolar para as crianças, tal questão não cabia. Contudo, elas 

tinham o que dizer e, por meio desta pesquisa, como dizer o que sentiam em relação ao tempo 

ampliado de permanência delas na escola enquanto sujeitos que viviam e partilhavam essa 

realidade. 

No questionário aplicado às crianças, havia quatro perguntas, todas fechadas, acerca 

da categoria de estudo ‘tempo’. A primeira delas, Q – 1, tinha o seguinte enunciado: 

“Geralmente, no final do dia, quando saio da escola e vou para casa, me sinto...” e apresentava 

as opções: “feliz com o dia que passei na escola” e “triste com o dia que passei na escola”. 

Representamos, graficamente, abaixo as respostas obtidas para a questão. 

 

Gráfico 4.1 – Estado afetivo diário das crianças ao final da jornada escolar ampliada 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

Das vinte e três crianças, quatro se identificaram com a categoria “tristes com o dia 

que passei na escola”, representando 17% do universo. Em oposição, 83% ou dezenove alunos, 

se manifestaram felizes com o dia que passaram na escola. Uma diferença de quinze alunos ou 

66%. 

83%

17%

Felizes com o dia que
passaram na escola

Tristes com o dia que
passaram na escola
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Por meio da consolidação das respostas no gráfico podemos constatar que a maioria 

das crianças, se sentem, afetivamente, bem ao final da jornada escolar ampliada, depois de 

terem passado sete horas na escola. 

Pude notar isso na minha vivência na escola-alvo. Os alunos transitavam, 

participavam das atividades e interagiam, na maioria das vezes, com muita energia. Por vezes, 

ao final da jornada ampliada, observei alunos que se recusavam a ir para suas casas e que 

pediam para continuar na escola, jogando ou brincando com os colegas. Por duas ou três vezes, 

algumas crianças se demoravam no banheiro com o objetivo de retardar seu horário de sair da 

instituição escolar. 

Ainda sobre os sentimentos provocados pela participação das crianças no período 

integral, perguntamos a elas na entrevista, item E-1: “Como você se sente aqui na escola? Quais 

sentimentos?”. Obtivemos várias respostas de aprovação, de endosso e de interesse das crianças 

ao Programa Mais Educação: 

 

Um sentimento de que é bom ficar aqui. (Gatinho [2], entrevista, E-1) 

Eu me sinto feliz porque eu nunca fiquei no integral antes. (Maria José, entrevista, E-

1) 

De felicidade, ficar no integral é bom. (Roberta Pardo, entrevista, E-1) 

Eu gosto porque minhas amigas estão aqui. A gente briga, mas a gente se gosta do 

mesmo jeito. (Carolimina, entrevista, E-1) 

Eu tenho sentimento de ser igual a tia Branca, fazer o mesmo trabalho dela. (Maria 

Espram, entrevista, E-1) 

Eu me sinto mais animada do que ficar de manhã porque é mais divertido e os 

professores são mais legais. (Tatiane Oliveira, entrevista, E-1) 
 

Enquanto Gatinho [2] e Roberta Pardo só afirmam gostar do integral, a aluna 

Carolimina dá especial atenção à companhia de suas amigas no programa, explicitando que, 

para ela, as trocas afetivas e a interação com o grupo são definidoras do seu gostar de participar 

da jornada escolar ampliada. Maria José se mostrava contente com a permissão recente que 

havia obtido de sua mãe para participar das atividades formativas e, portanto, incorporou esses 

elementos de satisfação a um desejo em sua resposta positiva ao programa. Já a aluna Maria 

Espram via a monitora Branca com admiração e deseja atuar do mesmo modo que ela um dia. 

Paralelamente a essa resposta, podemos resgatar a afirmação walloniana sobre a importância 

da afetividade para a definição de si mesmo a partir da relação com o outro, como a aluna 

verbalizou em seu discurso. 

Há ainda o grupo de alunos que afirmaram que a ampliação da jornada escolar serve 

de local alternativo para ficarem, enquanto seus pais estão em suas jornadas de trabalho. Uma 
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das alunas afirmou que o programa é bom porque auxilia às mães trabalhadoras. A fala dela é 

representativa desse grupo. Disse ela:  

 

Que ele [o PME] pode ajudar as mães, quando elas não estão em casa os filhos podem 

ficar no integral. (Maite Perrone, entrevista, E-1) 
 

Em seguida, perguntamos: “Que sentimento isso te dá?” e a resposta foi:  

 

Melhor sentimento que eu posso ter. Porque eu posso ficar mais perto das minhas 

colegas. (Maite Perrone, entrevista, E-1B) 
 

Em sua declaração, Maite Perrone verbalizou duas nuances diferentes. A primeira 

delas foi relacionada ao motivo pelo qual ela acredita que o Programa Mais Educação é bom 

naquele contexto social. Sua justificativa é o auxílio às famílias trabalhadoras já que o PME 

oportuniza às crianças, continuarem na escola, enquanto os pais ainda estão em suas jornadas 

de trabalho.  

A aluna dá ao Programa Mais Educação a função social de auxiliar as mães 

trabalhadoras e fornecer um local onde as crianças possam permanecer enquanto estão 

desempenhando suas funções empregatícias. Assim, o PME adquiriu um “quê” de assistência 

social visto o papel que é dado a ele pelos pais e alunos, como auxílio ao pai/mãe/responsável 

trabalhador. 

Em uma segunda dimensão, a aluna expressa como vivencia o permanecer na escola 

enquanto seus pais trabalham. Maite Perrone entende o motivo pelo qual permanece na escola, 

porém a experiencia afetivamente de forma agradável, porque ficar no integral representa ficar 

mais tempo com suas amigas, vivenciando a convivência em grupo.  Assim, percebe 

afetivamente a jornada ampliada como positiva, já que dispõe de mais tempo para ficar com as 

amigas, o que gera nela sentimentos de tonalidades agradáveis. 

Encontramos, ainda, as seguintes respostas: 

 

Eu gosto do integral porque ao invés de ficar em casa eu venho para cá, a gente faz 

coisas divertidas no integral. (Caca, entrevista, E-1) 

É bom ficar no integral que eu não fico sozinho em casa. (Maycon Jackson, entrevista, 

E-1) 
 

Os alunos acima representam suas participações no PME como oportunidades de 

convivência grupal e de realizarem atividades prazerosas. Maycon Jackson relatou ainda, que 

costumava ficar sozinho em casa até seus pais e irmão chegarem em casa, antes de começar a 
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participar do integral da escola. Já Caca, percebe o Mais  Educação como realização de 

atividades prazerosas em oposição ao ato de ficar em sua casa. Possivelmente, porque a aluna 

disse que em sua casa tem de trabalhar, ajudando a arrumar a casa e lavando louças. Como 

sujeitos desejantes (GONÇALVES, 2006), as crianças buscam a realização de suas vontades e 

quando têm a oportunidade de saciá-los, sua afetividade é expressa em tonalidades agradáveis 

e positivas, como na resposta dos alunos. Por alcançarem a realização de seus desejos, se 

manifestaram favoráveis à sua participação no Programa Mais Educação.  

Já o aluno Mc Gatinho, nos forneceu uma resposta única para essa questão. 

Transcrevemos abaixo. 

 

Eu me sinto bom, porque aqui tem bastante brinquedo e eu brinco muito. Aqui também 

dão comida, dão lanche e também porque é bom mesmo. (Mc Gatinho, entrevista, E-

1) 
 

Em sua resposta o aluno Mc Gatinho evidencia grandes atrativos do Programa Mais 

Educação para pais e crianças: o reforço da merenda escolar. Às crianças inscritas no PME, são 

ofertadas três refeições por dia na escola. Isso é possibilitado diante do repasse financeiro 

realizado pelo FNDE do triplo do valor per capita para a alimentação no Mais Educação. As 

refeições realizadas na escola compreendem: café da manhã, almoço e lanche vespertino. No 

quadro abaixo, é possível visualizarmos os horários estabelecidos pela instituição escolar para 

servir as refeições. 

  

Quadro 4.3 

Horário das refeições do PME na escola-alvo 

Café da manhã: 07:00 horas 

Almoço: 11:15 horas 

Lanche vespertino: 14:55 horas 

Fonte: Autor, com base nas observações de campo. 

 

Embora não seja foco deste estudo, consideramos relevante evidenciar que muitas 

famílias da escola-alvo eram integrantes do Programa Bolsa Família, portanto, possuem baixa 

renda mensal. A prioridade de alunos do Bolsa Família é um dos critérios de seleção das 

unidades educacionais que se tornam elegíveis ao Programa Mais Educação. 

Contudo, de todas as respostas para essa questão, nenhuma foi mais esclarecedora 

da função social atribuída à escola que a do Luis Eduardo. Sua fala simples, direta e curta revela 

a realidade na qual vivia diariamente. Destaco o trecho referido.  
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Pesquisador: Luis Eduardo, como é que você se sente aqui no integral da escola? 

Luis Eduardo: Eu? Eu me sinto seguro. 

Pesquisador: E o que mais? 

Luis Eduardo: Só. 

Pesquisador: Por que você se sente seguro? 

Luis Eduardo: Porque na rua é perigoso. (Entrevista, E-1) 
 

Para Luis Eduardo, a escola tinha adquirido um outro significado. A escola, para 

ele, também significava lugar de segurança, estar em segurança, fora de perigo. Nessa única 

resposta, a escola adquiria para aquele aluno a função de proteção social, inclusive física.  

O significado afetivo que os alunos atribuem à instituição escolar é perceptível. Seja 

por propiciar a sensação de segurança física, por prover alimentação extra durante o dia, por ser 

um outro local onde os alunos podem passar o dia/esperar seus pais com outras pessoas e não 

mais sozinhos ou, ainda, por possibilitar um período maior de permanência com os amigos. A 

escola, para os alunos, adquire sentidos próprios e pessoais, de acordo com as demandas e 

realidade cotidiana de cada um. Representa também o local onde o meio social se manifesta 

intensamente para as crianças em período escolar, contribuindo para o desenvolvimento 

cognitivo e afetivo desses, em conjunto com os fatores orgânicos, de acordo com a 

psicogenética de Wallon, como nos informa Mahoney (2010). 

Junto a esta pergunta, as questões três e quatro também visaram avaliar/medir o 

grau de satisfação das crianças com a escola e a jornada ampliada da qual participavam. A 

terceira pergunta do questionário (Q-3) indagava: “Você gosta de ficar no Integral?” e tinha 

como possibilidades de resposta: “Gosto”, “Mais ou menos” e “Não gosto”. Alcançamos os 

seguintes percentuais para essa pergunta: 
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Gráfico 4.2 – Predileção de participação no PME segundo os alunos 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

 Os que disseram gostar de participar da jornada escolar ampliada somaram vinte 

alunos, 87% do universo participante da pesquisa. Contudo, 11% dos alunos que responderam 

ao instrumento estavam entre os que gostavam “mais ou menos” ou não gostavam. Uma aluna 

registrou não gostar de “ficar no Integral” representando 4%, outros dois alunos responderam 

“mais ou menos” e representaram 9% do total. 

A maioria de nossos sujeitos de pesquisa, afirmaram que gostam de participar do 

Programa Mais Educação oferecido pela escola-alvo. Muitas podem ser as razões disso: desde 

as que citamos anteriormente, como representativas do conjunto de alunos, como também a 

possibilidade de tomar parte em experiências educativas que diferem enormemente do horário 

compreendido pelas aulas regulares. 

As aulas regulares da escolarização são aquelas rotineiras na escola e conhecida de 

todo o público escolar. Não nos referimos aqui somente à aula expositiva, por compreendermos 

que a aula comporta outros formatos. Mas, sem dúvida, as oficinas do PME oferecem outras 

organizações da atividade educativa: a estruturação de um grupo, a partir de uma grande área e 

depois um eixo central, como, por exemplo o macrocampo “Cultura, Artes e Educação 

Patrimonial” e a oficina “Capoeira”. Isso significa que a atividade de capoeira tem como diretriz 

primeira os objetivos de seu macrocampo, que reúne as experiências culturais do programa e, 

depois, os objetivos, digamos, específicos da “Capoeira”. Outra alternativa que o PME fomenta 

é a não divisão das turmas por série e/ou idade, como contam nos documentos oficiais do 

programa (BRASIL, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2011, 2013). Decorre disso que os alunos do 

87%

9%
4%

Gosto

Mais ou menos

Não gosto
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terceiro e do quinto anos e os que tem nove e os que tem sete anos podem frequentar uma 

mesma oficina ao mesmo tempo. Isso não é possível na aula compreendida como escolarização 

sequencial. Cumpre notar que a escola-alvo não seguia essa recomendação. Os grupos do PME 

eram divididos, ao menos no período de observação, segundo suas séries. 

Em complementação a esses dados, perguntamos ainda às crianças, no item Q – 4, 

em que períodos elas preferiam estar na escola. As opções eram: “só de manhã”, representando 

a escolarização regular e, portanto, o momento da aula propriamente dito; “só de tarde”, 

representando as atividades desenvolvidas pelo Programa Mais Educação no turno vespertino 

na escola e “o dia todo”, conjugando o momento da escolarização com o da complementação 

via PME. 

Nenhuma das crianças assinalou que preferiria estar na escola somente no turno 

vespertino, cumprindo apenas as atividades formativas proporcionadas pelo PME. Elas se 

dividiram entre “o dia todo” e “só de manhã” e uma abstenção, como demonstra o gráfico 

abaixo. 

 

 

Gráfico 4.3 – Preferência de permanência na escola por turno segundo os alunos 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

Somente dois alunos disseram preferir estar na escola no turno matutino, ou seja, 

no de sua escolarização. Nenhuma das crianças assinalou “só a tarde”. Uma delas se absteve de 

responder à pergunta. E 20 crianças, 87% do alunado participante do estudo, marcaram que 

preferem estar na escola tal como estão: o dia todo. Isso é, estão em sala de aula no matutino, 

9%

87%

4%

Só de manhã

O dia todo
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têm seu momento de almoço e descanso e as atividades complementares propostas pelo PME, 

no período vespertino. 

É interessante ressaltar neste ponto que os índices das respostas obtidas por este 

gráfico são idênticos aos encontrados no gráfico 2. Ainda que não tenhamos comprovado tal 

correlação, gostaríamos de levantar uma hipótese: a de que as respostas são possivelmente 

correspondentes. Significa dizer que, para a pergunta (Q-3, gráfico 2) “Você gosta de ficar no 

Integral?” os vinte alunos que responderam “Gosto” são os mesmos vinte alunos que 

responderam aqui gostar de ficar na escola o dia todo. Sequencialmente, os alunos que 

marcaram preferir ficar na escola somente no período matutino são aqueles que marcaram 

gostar mais ou menos de ficar no Integral. Lembrando que todos os alunos desta pesquisa são 

participantes do período integral da escola-alvo.  

Mesmo que a hipótese, após verificações, não se comprovasse, os índices 

continuariam interessantes, uma vez que demonstram haver uma certa predisposição geral para 

com o Programa Mais Educação, por parte dos alunos.  Ou seja, o equilíbrio dos dados 

demonstra a existência de uma opinião geral sobre o programa entre o alunado, enquanto grupo 

e não somente como sujeitos individualizados. 

As perguntas E-2 e E-4 nos ajudam a entender a preferência das crianças quanto ao 

gostar de “ficar no Integral” ou participar da jornada ampliada do Programa Mais Educação. 

Para a pergunta E-2, “Porque você fica no integral?”, obtivemos variadas respostas e 

justificativas. Em geral, podemos agrupar as respostas em quatro grupos distintos, de acordo 

com a justificativa fornecida pelas crianças entrevistadas. 

No primeiro grupo, temos as crianças que disseram que estão inscritas no PME 

porque gostam e/ou acham divertido e, ainda, devido às brincadeiras existentes. Aqui as 

justificativas de participação passam pelo imaginário infantil e essencialmente pelas suas 

disposições afetivas no tocante à agradabilidade da proposta a eles apresentada. São 

representativas desse agrupamento as falas: 

 

Porque eu gosto do integral. [...]. Porque tem brincadeira, tem tarefa. (Gati, entrevista, 

E-2) 

Porque aqui é muito legal, a gente pode brincar, pular. (Jeniffer, entrevista, E-2) 

Porque a gente brinca, aprende muitas coisas. (Maycon Jackson, entrevista, E-2) 
 

Um segundo grupo inclui as falas das crianças que alegaram que sua participação 

no Mais Educação, da escola-alvo, acontece em decorrência de uma necessidade familiar e/ou 

em função da carga horária de trabalho das mães/dos pais/dos responsáveis ou, ainda, devido a 
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não terem nenhuma companhia adulta no período estipulado e, assim, a escola representa uma 

opção de ocupação às crianças e a guarda e proteção delas na ausência dos responsáveis. 

Podemos perceber esses traços nos seguintes depoimentos: 

 

Porque a minha mãe trabalha o dia inteiro. Só chega lá pelas quatro horas. (Maite 

Perrone, entrevista, E-2) 

Porque minha mãe trabalha. (Lucas, entrevista, E-2) 

Porque eu gosto e não tem como ficar sozinho em casa. (Gatinho [2] , entrevista, E-

2) 

Porque a minha mãe tem que trabalhar e meu pai. Meus primos vão para a escola. 

(Envilino, entrevista, E-2) 

Porque minha avó conseguiu me pôr no integral. (Luiza Maria, entrevista, E-2) 
 

Uma terceira razão para a participação no PME foi apresentada unicamente pela 

aluna Tatiane Oliveira. Ela nos disse que começou a participar devido a um convite da 

professora, coordenadora do Programa Mais Educação, na escola-alvo, para que integrasse o 

grupo de Prática Circense. Diz ela:  

 

Porque a tia Tamis pediu pra que eu ficasse no negócio do circo e porque eu sempre 

estava querendo. Nunca em outra escola eu fiquei no integral, esse ano eu comecei a 

ficar quando minha mãe disse que era pra eu ficar no integral porque eu ia ter mais 

aprendimento e fazer mais coisas. (Tatiane Oliveira, entrevista, E-2) 
 

Embora sua justificativa se aproxime muito das do primeiro grupo, a aluna Tatiane 

Oliveira apresentou o que nenhum dos outros alunos trouxe para a conversa: o fato de ter sido 

convidada, devido a sua elasticidade, para as práticas circenses. Portanto, mesmo que sua 

resposta afetiva seja positiva e de tonalidades agradáveis, sua participação partiu, em um 

primeiro momento, de um convite, o que diferencia sua resposta, das do primeiro agrupamento. 

A quarta razão foi fornecida também por apenas uma das alunas, a Maria José. A 

criança relatou que pediu à sua mãe o endosso para integrar as atividades do Programa Mais 

Educação como um presente de aniversário. Sua resposta foi: 

 

Porque é um presente de aniversário. Minha babá vai ficar grávida e aí minha mãe 

deixou eu ficar no integral até a minha babá ter o bebê. (Maria José, entrevista, E-2) 
 

Novamente, aqui, a resposta se aproxima das da conveniência familiar, uma vez 

que a babá entraria de licença maternidade. Contudo, a razão inicial se difere das demais, pois 

a própria aluna solicita, à mãe, sua participação como uma forma de presente. 

Na pergunta E-4, “Você gosta de ficar na escola o dia inteiro? Por quê?”, apenas 

dois alunos responderam que não gostavam. Todos os outros se pronunciaram afirmativamente. 
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São falas representantes daqueles que disseram gostar de estar no ambiente escolar em uma 

jornada de sete horas diárias: 

 

Porque tem muitas brincadeiras, diversão. A gente mexe no computador, tem reforço. 

(Luis Eduardo, entrevista, E-4) 

Gosto. [...] O porque eu não sei, mas é porque é a melhor escola que eu já fui. É a 

única, mas é a melhor. (Maria José, entrevista, E-4) 

Sim. [...]. Aqui tem aula de circo. (Roberta Pardo, entrevista, E-4) 

Eu gosto. [...] Porque eu jogo futebol e mexo nos computadores. (Tiago, entrevista, 

E-4) 

Gosto. [...] Porque é bom. [...] Porque lá em casa não tem nada para fazer. E aqui tem 

brincadeira e muitas coisas pra eu aprender. (Gati, entrevista, E-4) 

Porque as professoras ficam perto de nós, ajuda nós. Tipo a tia Janaína, ela faz 

Taekwondo, o tio Diácono fica aqui na computação, a tia Laura ela dá tarefa de casa, 

a tia Branca faz aula de judô. (Maite Perrone, entrevista, E-4) 

Gosto. [...] Porque é bom. [...] E a gente aprende mais. (Mc Gatinho, entrevista, E-4) 

Gosto. [...] Porque a gente primeiro estuda, aprende e depois brinca. (Jeniffer, 

entrevista, E-4) 

Gosto. [...] Porque aqui é muito bom. A gente pula corda, brinca de elástico, vamos 

pro recreio. (Luiza Maria, entrevista, E-4) 
 

Novamente, podemos notar que as justificativas das crianças são balizadas por seus 

gostos pessoais, sua realidade socioeconômica, a necessidade e conveniência familiar, as 

atividades que gostam/não gostam de realizar, a possibilidade de participarem de atividades não 

rotineiras em sua realidade vivencial, entre outros. Todas as razões ainda que não sejam as das 

crianças e por elas elaboradas são por elas filtradas e interpretadas à luz dos seus estados 

afetivos internos. Assim, mesmo que sua inscrição no Programa Mais Educação tenha ocorrido 

em função da família, exterior à criança, elas vinculam sua experiência de participação à 

tonalidades agradáveis ou desagradáveis, de acordo com suas percepções e interpretações de 

seus estados afetivos. Os alunos conseguem ainda nomear e, portanto, representar 

abstratamente sua disposição afetiva. Podemos, então, afirmar que atingiram o estágio 

sentimental, segundo a definição de Henri Wallon, segundo aponta Mahoney e Almeida (2007). 

As crianças citaram suas razões de gostar de participar do Mais Educação de forma 

muito espontânea, desinibida e refletindo suas disposições afetivas sobre a questão. De tal 

modo, algumas crianças dizem apenas gostar de estar nas atividades promovidas pelo PME, 

enquanto outras a ligam a outros fazeres infantis, como as brincadeiras de pular corda, correr, 

jogar e outros. Outras crianças já elaboraram uma resposta individualizada, como a afirmação 

de considerar positivo o fato de sempre ter professores por perto ou, ainda, a reflexão infantil 

de que existem tempos diferentes na escola: o de estudar e aprender (escolarização) e outro de 

brincar (Programa Mais Educação). 
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Nos questionários, especificamente, na pergunta Q – 3, duas crianças disseram 

gostar mais ou menos do PME, foram elas: Vivi e Carolimina. Entretanto, nas entrevistas, 

nenhuma respondeu gostar mais ou menos ou não gostar das atividades formativas do tempo 

integral.  

Como dito anteriormente, apenas duas crianças disseram não gostar de ficar na 

escola o dia inteiro: Maria Joaquina e Carolimina. A primeira disse gostar do integral, mas que 

se sentia triste na escola, já a segunda aluna disse não gostar de participar da iniciativa. 

Transcrevo abaixo trechos da entrevista das duas alunas que responderam diferentemente da 

maioria de seus colegas. Comecemos com a entrevista da aluna Maria Joaquina. 

 

Pesquisador: Maria Joaquina, como você se sente aqui no integral? 

Maria Joaquina: Bom. 

Pesquisador: Que sentimentos você tem? Você se sente alegre, triste, feliz, 

desanimada, com raiva... 

Maria Joaquina: Triste. 

Pesquisador: Por que você fica no integral então? 

Maria Joaquina: Porque minha mãe mandou. [...] 

Pesquisador: E você gosta de ficar aqui na escola o dia todo? 

Maria Joaquina: Gosto. 

Pesquisador: Gosta? Mas você falou que se sente triste aqui. 

Maria Joaquina: É porque uma menina me magoou hoje. 

Pesquisador: Ah... hoje. E na maioria dos dias? 

Maria Joaquina: Bom. 

Pesquisador: Na maioria dos dias você gosta. Só quando tem algum problema que 

você não gosta? 

Maria Joaquina: É. 

Pesquisador: E como ela te magoou? 

Maria Joaquina: Falou mal de mim. [...] (Entrevista) 
 

A partir de ato exploratório na entrevista da aluna Maria Joaquina, foi possível 

percebermos que sua resposta de tristeza não se referia propriamente ao arranjo e 

funcionamento do Programa Mais Educação, mas às relações interpessoais com uma de suas 

amigas da escola. De qualquer forma, sua resposta não foi desqualificada e continua válida para 

este estudo. No dia subsequente ao da gravação dessa entrevista, pude observar que o clima 

entre Maria Joaquina e a amiga que havia falado mal dela já tinha voltado aos padrões anteriores 

e as duas brincavam juntas no recreio e se sentavam em dupla durante as oficinas. 

Passemos à entrevista da aluna Carolimina, que disse não gostar de participar das 

atividades do Programa Mais Educação. 

 

Pesquisador: Carolimina, como você se sente no integral aqui da escola? O que você 

acha do integral? 
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Carolimina: Lá em casa hoje, eu estava conversando com a minha mãe e ela estava 

querendo me tirar do integral. Mas sou eu quem está querendo sair do integral. Aí a 

minha mãe me colocou em uma luta, eu não gosto porque tem menino que bate, briga. 

Pesquisador: Então, você não gosta do integral daqui da escola? 

Carolimina: Eu gosto porque minhas amigas estão aqui. A gente briga, mas a gente se 

gosta do mesmo jeito. 

Pesquisador: Então, você gosta ou não gosta do integral? 

Carolimina: Não. 

Pesquisador: Por que não? 

Carolimina: Eu não sei uma resposta muito boa, mas é porque a gente fica subindo e 

descendo muito. 

Pesquisador: E que sentimento você tem aqui na escola?  Quando você está no 

integral, o que você sente? 

Carolimina: Eu sinto saudade da minha irmã que mora lá em Goiânia.  

Pesquisador: Sente saudade de quê? 

Carolimina: Da minha irmã que mora lá em Goiânia. 

Pesquisador: E por que você sente saudade da sua irmã? 

Pesquisador: Porque a minha irmã, ela é maior que o senhor. Minha irmã não é filha 

da minha mãe. Somos três, dois homens e uma mulher. Então comigo é cinco: tem 

três homens e duas mulheres. Meu pai tem dois filhos e uma mulher lá em Goiânia. A 

mulher largou do meu pai e os meninos pensam que foi minha mãe que fez meu pai 

largar da mulher. Minha irmã nunca olhou no meu rosto, nunca conversou comigo. 

Pesquisador: E é dessa que você sente saudade? Dessa que mora em Goiânia? 

Carolimina: É. 

Pesquisador: E você queria que ela falasse com você e te olhasse? E agora o seu pai 

vive com a sua mãe? Eles vivem juntos? 

Carolimina: É. 

Pesquisador: E por que você fica aqui, quem decidiu que você ia ficar no integral? 

Carolimina: Meu pai não quis que eu ficasse no integral porque ele queria que eu 

ficasse com ele lá em minha casa. Minha mãe que queria. 

Pesquisador: E por que ela quis que você ficasse no integral? 

Carolimina: Porque meu pai briga muito comigo. (Entrevista) 
 

A aluna Carolimina parece se esforçar por representar e nomear suas emoções 

alçando-as à categoria de sentimentos, mas ainda encontra algumas dificuldades em  virtualizar 

o que sente e vive.  

Interessante notar que a aluna diz não saber dar uma resposta muito boa para a 

pergunta feita a ela e depois justifica: “é que a gente fica subindo e descendo muito”. Essa fala 

merece um esclarecimento. A infraestrutura da escola é basicamente composta de três blocos. 

O primeiro deles e o mais novo é o bloco que compreende as salas de aula, brinquedoteca, 

laboratório de informática, biblioteca, sala multifuncional, sala de vídeo, secretaria, sala dos 

professores, coordenação e direção. O segundo bloco, bem menor que os outros, é utilizado 

como depósito para os materiais de educação física e algumas mesas e cadeiras. A área coberta 

desse bloco é sempre usada em oficinas do Programa Mais Educação, atividades esportivas, 

aulas de educação física e outras realizações da escola. O terceiro e último bloco é composto 

pela cozinha e refeitório. Por conta do terreno íngreme onde está localizada a escola existem 

dois lances de escada entre o primeiro bloco e os outros dois. A escola também utiliza a quadra 
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de esporte localizada em uma praça próxima à instituição para ministrar algumas das aulas de 

educação física.  

Assim, entre as trocas de turnos, nos momentos das refeições, das aulas de esporte 

e/ou oficinas do PME, é necessário que as crianças se movimentem pelo espaço escolar e 

extraescolar por vezes. Carolimina se referiu a essa movimentação que, na opinião e fala dela, 

é exagerada, que “fica subindo e descendo muito”. Talvez, sua fala sobre os deslocamentos 

denuncie mais do que a aluna expressa. Durante o período de observação, pude notar diversas 

vezes por dia e, durante todos os seis meses que estive na escola, como os deslocamentos 

aconteciam. Antes de trocarem de sala ou no período das refeições, as professoras sempre 

pediam para os alunos formarem uma fila indiana encostados na parede de posse de todo o seu 

material escolar. E assim, transitavam pela escola: enfileirados e carregando suas mochilas a 

cada troca de oficina. Os alunos ansiavam por se movimentar livremente, como no recreio, mas 

a escola oferecia filas indianas, silenciamentos e o peso do material escolar. Assim, seus desejos 

não eram satisfeitos. Logo, a afetividade da aluna se manifestou em tonalidade desagradável 

acerca da movimentação intraescolar. 

A questão Q-2 também está relacionada à categoria ‘tempo’. Nela, perguntamos: 

“Quem teve a ideia de você ficar no Integral?”. Nossa intenção era descobrir as razões que 

motivaram essas crianças a participar das atividades formativas implementadas no ambiente 

escolar por meio do Programa Mais Educação. As alternativas de resposta eram: “Você 

mesmo”; “Sua mãe”; “Seu pai”; “Outra pessoa. Quem?”.  

Nessa questão, possibilitamos que as crianças marcassem mais de uma alternativa, 

visto que muitas delas nos disseram que tinham pedido elas mesmas aos pais para integrarem o 

“Integral” ou que, em conversa, elas e os responsáveis decidiram conjuntamente. Nenhuma das 

crianças assinalou outra pessoa como responsável pela decisão. As respostas variaram entre o 

pai, a mãe e a participação da própria criança na decisão. 
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Gráfico 4.4 – Pessoa responsável pela decisão de participação dos alunos no Programa 

Mais Educação, segundo os alunos 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

Podemos notar, pelos dados encontrados, a pouca participação dos pais (12%), visto 

que quatro crianças apenas assinalaram que eles contribuíram na decisão de integrarem ou não 

o PME. As próprias crianças, nove delas, disseram que participaram mais ativamente nessa 

decisão que seu pai, 27% delas. Entretanto, a figura central na maioria das decisões foi a mãe. 

Em 61% das decisões de participação das atividades complementares, tiveram a autorização ou 

anuência da mãe da criança, como marcaram vinte crianças. 

Nas várias reuniões que tivemos com os pais para explicar o propósito da pesquisa 

e solicitar a autorização de participação de seus filhos e ainda em uma reunião bimestral de 

entrega de notas, também pudemos perceber a maior participação das mães na vida escolar das 

crianças. Majoritariamente, foram as mães que atenderam ao nosso chamado ou da escola e 

compareceram na instituição escolar. Contudo, alguns pais apareceram na escola: em maior 

número acompanhado de suas mulheres/companheiras e alguns sozinhos, sendo os únicos 

responsáveis pelos filhos. Durante a pesquisa, não coletamos dados sobre a constituição de 

membros e numérica das famílias das crianças participantes de nosso estudo. 

Pudemos notar na categoria de estudo ‘tempo’ que, segundo as próprias crianças 

participantes, a ampliação da jornada escolar diária, de quatro para sete horas, foi bem recebida 

pelos alunos da escola-alvo que participam da iniciativa. 

Para todas as questões relacionadas ao prolongamento do tempo de permanência 

dos alunos na escola, eles responderam, em sua maioria, positivamente ao novo arranjo 
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educativo temporal. Elas se sentem mais felizes do que tristes quando deixam a escola, no final 

da jornada escolar, dezenove contra quatro menções, respectivamente. Vinte delas afirmaram 

gostar de “ficar”/participar do PME, enquanto somente três responderam não gostar ou “mais 

ou menos”. E quando inquiridos sobre sua preferência de permanência na escola por turnos, 

vinte alunos marcaram a opção “o dia todo”, que compreende os períodos de escolarização e 

das atividades formativas do Programa Mais Educação. 

Assim, a partir das devolutivas das crianças, podemos afirmar que a resposta afetiva 

delas à ampliação de sua jornada escolar na escola-alvo é, em sua maioria, altamente positiva e 

agradável. De um universo de vinte e três crianças, entre dezenove e vinte delas deram a todas 

as questões respostas afetivas de tonalidades agradáveis, enquanto três ou quatro crianças 

externaram tonalidades desagradáveis em suas respostas. Esses índices evidenciam a alta 

aceitabilidade dos alunos da escola-alvo à ampliação da jornada escolar de quatro para sete 

horas diárias. 

 

 

4.2.2 Atividades 

 

 

 O Programa Mais Educação oferece, anualmente, em seu Manual Operacional, inúmeras 

atividades formativas optativas disponíveis (BRASIL, 2013) às instituições escolares que 

formalizam sua adesão. A partir do Manual, as escolas, imbuídas de sonhos e de desejos 

pedagógicos, escolhem entre quatro e cinco atividades para desenvolver, durante o período de 

um ano, excetuando-se dois meses de férias letivas. 

 Assim, a escola-alvo também procedeu. Para o exercício 2014/2015, as atividades 

formativas selecionadas foram: (1) Orientação de Estudos e Leitura; (2) Esporte na Escola; (3) 

Práticas Circenses; (4) Jornal Escolar; (5) Taekwondo.32 

 As atividades implementadas pela escola-alvo, por meio do Programa Mais Educação, 

se constituiu nossa terceira categoria de estudo. Objetivávamos saber como as crianças se 

colocavam afetivamente na prática destas, visto que o PME introduziu na escola-alvo e, em 

outras onde teve adesão, atividades de cunho artístico, culturais e esportivas que antes não 

compunham o corpo das atividades escolares da escola-alvo. 

                                                           
32 A atividade “Orientação de Estudos e Leitura” é compulsória e compreende o macrocampo Acompanhamento 

Pedagógico. Para as escolas aptas a oferecerem cinco atividades, a quinta deveria ser obrigatoriamente “Esporte 

na Escola”. 
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 Assim, uma seção do questionário e uma entrevista versavam inventariar as reações 

afetivas das crianças inscritas no PME ao desenvolvimento das oficinas implantadas. No item 

Q – 9, apresentamos a assertiva “Eu prefiro fazer as atividades...” às crianças participantes do 

estudo para que essas pudessem escolher entre: “do Integral” e “da minha sala de aula (da 

manhã)”. O gráfico abaixo apresenta a representação proporcional das marcações dos alunos. 

 

Gráfico 4.5 – Preferência de participação por tipo de atividade segundo os alunos 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

A grande maioria das crianças que respondeu ao questionário disse preferir realizar 

as atividades das oficinas do Programa Mais Educação (83%) do que as atividades indicadas 

em sala de aula (13%). E uma das crianças não respondeu à pergunta. A abstenção representou 

4%. Dos vinte três sujeitos participantes do estudo, dezenove afirmaram preferir as atividades 

do PME. Apenas quatro alunos não seguiram essa tendência. Os sujeitos se sentem, portanto, 

muito mais dispostos afetivamente a integrar e a realizar as atividades formativas do Programa 

Mais Educação do que para a realização das atividades promovidas em suas salas de aula. Nas 

observações de campo, pudemos constatar que as oficinas do PME são muito mais dinâmicas 

que as da escolarização e, por isso, atende a muitos dos desejos das crianças de pular, correr e 

brincar enquanto que, em sala de aula, tem de ter disciplina intelectual, ficar sentados e 

responderem a atividades preparadas. 

O item Q – 8 também visou captar a resposta afetiva das crianças em relação às 

atividades do Programa Mais Educação. Demos a elas a seguinte assertiva: “Os projetos do 
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Integral fazem com que eu me sinta...” e duas alternativas de respostas: “alegre” e “triste”. 

Abaixo as respostas estão representadas gráfica e percentualmente. 

 

Gráfico 4.6 – Sentimento desperto nos alunos pela realização das atividades do PME, 

segundo eles 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

No geral, os alunos expressaram se sentirem mais alegres do que tristes com a sua 

participação nas oficinas introduzidas no ambiente escolar pelo Programa Mais Educação. Um 

dos alunos se absteve de responder à questão. Outros quatro consideraram que os projetos do 

PME faziam com que se sentissem tristes, foram 18% deles. Porém, 78% dos alunos que 

responderam ao instrumento afirmaram ficar alegres com os projetos do PME. Apenas cinco 

alunos não se definiram como alegres com sua participação nas atividades formativas do 

Programa Mais Educação entre 23 crianças. O número da preferência dos alunos pelas 

atividades artísticas, esportivas e culturais é representativo e a resposta afetiva deles foi 

extremamente positiva a essas, fazendo com que se sentissem mais felizes com a realização das 

mesmas, uma tonalidade afetiva agradável. 

Depois de apurada a resposta positiva dos alunos às atividades do PME, quisemos 

saber quais eram as suas atividades preferidas. Pedimos, então, no item Q - 7: “Enumere de 1 a 

5 as atividades do Integral, começando pela que você mais gosta (1) até a que você menos gosta 
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(5).”. As opções eram (a) Circo; (b) Informática; (c) Judô; (d) Taekwondo; (e) Tarefa de casa.33 

Apresentamos abaixo o quadro que indica o número de vezes que cada atividade foi citada na 

colocação por ordem de preferência das crianças. 

 

Quadro 4.4 

Número de citações das atividades do PME por ordem de preferência dos alunos 

Atividades / 

Ordem de 

preferência 
1º 2º 3º 4º 5º 

Circo 4 10 4 1 4 

Informática 14 7 2 - - 

Judô 2 5 10 5 1 

Taekwondo 3 1 7 11 1 

Tarefa de 

Casa 
- - - 6 17 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

Em primeiro lugar, a atividade mais citada pelos alunos foi a Informática. Quatorze 

alunos afirmaram ser ela a sua preferida entre as cinco oficinas ofertadas na escola. Depois, 

com dez marcações, o Circo aparece em segundo lugar, na ordem de preferência dos sujeitos 

desta pesquisa. Pela preferência das atividades do PME, em terceiro lugar ficou o Judô, visto 

que contabilizou essa resposta de dez alunos. O Taekwondo foi a atividade mais assinalada em 

quarto colocado, na preferência dos alunos participes do PME da escola-alvo, alcançando 11 

citações. E, por último, em quinta colocação, apareceu Tarefa de Casa sendo citada por 

dezessete dos alunos que responderam ao questionário.  

Além da visualização do número de citações por atividades do PME o quadro acima 

nos permite, ainda, a compreensão dos antagonismos na preferência dos alunos pelas oficinas, 

os dados foram reveladores das reações afetivas das crianças às atividades propostas na escola-

alvo. Por exemplo, é interessante notar que a atividade Informática não foi citada por nenhum 

aluno em quarto e quinto lugares demonstrando que ela tem alta aceitação afetiva por parte das 

crianças que participam do programa. Podemos verificar, também, que a Tarefa de Casa não 

foi ordenada nas três primeiras colocações por nenhum dos alunos participantes. Isso demonstra 

                                                           
33 Os nomes das atividades citadas no questionário nesse item se diferem dos nomes das oficinas cadastradas e 

informadas anteriormente, pois decidimos usar nos instrumentos de coleta de dados a nomenclatura usual adotada 

pelas crianças da instituição. Assim, Informática se refere a atividade formativa Jornal Escolar; Circo à Práticas 

Circenses; Judô à Esporte na Escola; Tarefa de Casa à Orientação de Estudos e Leitura. 
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não só a não aceitação da atividade por parte dos alunos como prazerosa, mas também a sua 

rejeição ao se constatar que 17 dos alunos, a deixaram por último em suas ordens de preferência. 

Assim, de acordo com os dados obtidos por meio dos questionários, podemos 

estabelecer uma preferência geral dos alunos pelas atividades que podem ser ordenadas do 

seguinte modo: (1º) Informática; (2º) Circo; (3º) Judô; (4º) Taekwondo; (5º) Tarefa de Casa. 

Perguntamos, ainda, aos alunos qual a sua atividade preferida do Programa Mais 

Educação (E – 9) e a de que menos gostavam (E – 8). A investigação da atividade de que os 

alunos mais gostam pode ser visualizada abaixo. 

 

 

Gráfico 4.7 – Predileção às atividades do PME da escola-alvo, segundo os alunos, nas 

entrevistas 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

A Informática novamente foi a atividade mais citada pelos alunos como a sua 

preferida, aquela de que eles mais gostam: 48% ou 11 crianças a citaram. As justificativas 

apresentadas foram: 

 

Porque tem jogo. (Gati, entrevista, E-9) 

Porque é legal. Tem jogo pra gente jogar. (Vivi, entrevista, E-9) 

Porque a gente pode mexer na internet e jogar os jogos. (Maite Perrone, entrevista, E-

9) 

Porque na informática eu fico pesquisando o que eu quero porque lá em casa eu já não 

posso. [...] Porque é aqui que eu mexo. Chegar lá em casa é meu irmão que fica 

mexendo. [...] Vai ele e os amigos dele mexer na internet. (Maycon Jackson, 

entrevista, E-9) 

48%

13%

13%

26%
Informática

Taekwondo

Circo

Judô
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Eu gosto mais é do Diácono, o da informática. (Mc Gatinho, entrevista, E-9) 

 

 

Os alunos Gati, Vivi e Maite Perrone afirmaram gostar mais da atividade 

informática porque a consideram prazerosa e porque podem jogar nos computadores nesse 

momento. Já para o aluno Maycon Jackson, a atividade é considerada boa porque oportuniza 

para ele a condição de uso do computador, visto que, segundo o aluno, em sua casa o irmão tem 

o domínio do computador. E Mc Gatinho quando perguntado qual atividade mais gostava no 

Mais Educação, respondeu em termos do monitor responsável pela atividade demonstrando 

novamente a resposta afetiva dupla dos alunos: gostar da atividade significa gostar do professor, 

nesse caso, e gostar do professor leva ao gostar da informática. 

Em seguida, a atividade mais citada foi o Judô, com 26% das respostas dos alunos, 

ou seja, 6 deles. Contudo nenhum dos alunos ofereceu justificativa pela sua preferência. 

Acreditamos que a popularidade do Judô advém desta prática esportiva ser uma luta o que 

pudemos perceber que atrai a atenção das crianças, sempre interessadas nas brincadeiras de 

“lutinha”, “rasteira” e de imitação de desenhos que incluem lutas, como os que os alunos sempre 

comentavam, entre eles ou comigo: “Ben 10”, “Naruto”, “Dragon Ball” e “Pokemon”. 

Em terceira colocação, apareceram igualmente as atividades Taekwondo e Circo 

ambas com 13% e 3 citações. Nenhum dos alunos apresentou justificativa para sua escolha. 

Cremos que a popularidade do Taekwondo não se compara a do Judô porque o segundo é mais 

popularizado que o primeiro. Outro fator que acreditamos interferir na ordem de colocação das 

duas lutas é relativo às monitoras destas. Mais à frente, na seção atores, comparamos as reações 

afetivas das crianças aos monitores do Programa Mais Educação da escola-alvo. 

A Tarefa de Casa não foi citada por nenhum aluno como a atividade de que mais 

gostava. Acreditamos que a razão disso seja porque essa atividade é a que mais se aproxima da 

escolarização regular à qual os alunos estão acostumados e até mesmo por funcionar, por muitas 

vezes, como pude perceber, como a espécie de um reforço às práticas da sala de aula. Assim, 

os próprios alunos já entenderiam o turno do Programa Mais Educação, como um tempo 

diferente do da escolarização e, por isso, rejeitariam a prática dessa oficina por operar na lógica 

da rotina da sala de aula. 

Nenhuma abstenção foi registrada a este item. 

Já na questão E – 8, perguntamos aos alunos, de qual dos projetos do Integral eles 

gostavam menos. O gráfico abaixo representa a respostas dos alunos à questão. 
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Gráfico 4.8 – Aversão às atividades do PME da escola-alvo, segundo os alunos, nas 

entrevistas 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

A Tarefa de Casa foi citada por  9 alunos, 39% do universo pesquisado, como a 

atividade de que as crianças menos gostam de realizar. Logo em seguida, o Circo apareceu 

como a segunda atividade de que os alunos menos gostam de realizar com 26% de votos ou seis 

citações. O Taekwondo e o Judô, com 13% das indicações e três citações cada um, apareceram 

em terceiro lugar. A oficina informática foi citada por apenas um dos alunos como aquela que 

menos gosta de fazer atingindo 5%. Registramos uma abstenção. 

Os alunos que disseram gostar menos da atividade Tarefa de Casa explicaram o 

seguinte: 

 

Porque, tipo assim, se for para casa do livro, você tem que ficar a tarde inteira 

copiando e a professora da manhã passa muita também. (Maite Perrone, entrevista, E-

8) 

Eu não sei. (Gatinho [2], entrevista, E-8) 
 

Maite Perrone explicou que não gosta da realização da Tarefa de Casa devido ao 

número de atividades que ela considera grande e ao fato de ter de copiar para o caderno as 

atividades que estão no livro, o que demanda, segundo ela, “a tarde inteira”. A fala da aluna 

reforça a ideia de que, na escola-alvo, como observamos, a oficina Orientação de Estudos e 

Leitura funciona mais como um reforço escolar e espaço para que os alunos façam as tarefas de 

casa. Certo dia, no período de observação das oficinas, estando na sala onde acontecia a “Tarefa 

5%

13%

26%

13%

39%

4%
Informática

Taekwondo

Circo

Judô

Tarefa de Casa

Abstenção
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para Casa”, pude constatar que além de transcrever as atividades no quadro negro, a monitora 

responsável escreveu também as respostas para todas as questões propostas. A monitora agia 

por conta própria e, ao contrário do que enuncia os objetivos da atividade e do macrocampo 

correspondente à oficina, que poderíamos definir como: orientar os alunos para que eles possam 

realizar seus estudos e leituras, autonomamente. 

Já Gatinho [2] não soube explicar o porquê de sua resposta. 

Os alunos que apontaram Circo como a atividade que menos gostavam, disseram: 

 

Porque tem que fazer aquelas estrelinhas, reta pra frente. Tem que fazer a ponte e eu 

não dou conta de fazer ponte. E mais um monte de coisa. (Cacá, entrevista, E-8) 

Porque é difícil fazer as tarefas dela. (Gati, entrevista, E-8) 
 

Enquanto Cacá oferece sua justificativa em termos de dificuldade de realização dos 

exercícios específicos da atividade Circo, o aluno Gati elabora sua resposta com base na 

monitora responsável pela atividade: Branca. Diz ele que “as tarefas dela” é que são difíceis. 

Logo, podemos inferir que o aluno disse não gostar da atividade em decorrência de não gostar 

da monitora responsável pela realização dessa. 

Os exercícios propostos na atividade formativa Práticas Circenses, durante nossa 

pesquisa de campo, na escola-alvo, eram basicamente exercícios de ginástica, como 

alongamentos, fazer ponte, executar estrelinhas para frente, entre outros. Em alguns poucos 

dias, presenciei práticas relacionadas ao Circo como execução de malabares, fita e perna de 

pau. As crianças reagiam a partir do que era proposto. Se as atividades eram circenses, a grande 

maioria se entusiasmava e a prática, entre risos, combinados, tombos e erros, se tornava 

prazerosa para eles. Todavia, quando se deparavam com atividades de flexibilidade ou 

características da ginástica se mostraram desanimados e chateados com sua realização. 

Infelizmente, a segunda opção ocorreu bem mais do que a primeira. De tal forma, as crianças 

demonstraram certa aversão à prática, por ser considerada chata e que exigia muito esforço 

deles. 

A aluna que respondeu Taekwondo disse: 

 

É eu não gosto do Taekwondo. [...] Porque é ruim. [...] Sei lá. (Vivi, entrevista, E-8).  
 

Assim, a aluna simplesmente verbalizou que sua afetividade para com o exercício 

é de tonalidade desagradável, sem nomear ou representar esse estado afetivo, ou seja, 

permanecendo no estágio emocional, sem recorrer aos sentimentos. 
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Sobre sua resposta de não gostar da atividade Judô, o aluno Maycon Jackson 

argumentou que:  

 

Eu não gosto é do judô. [...] É. Tem que fazer tudo rápido também. (Maycon Jackson, 

entrevista, E-8) 
 

Decorre, assim, que o aluno não se sente apto para a realização do esporte devido à 

rapidez dos movimentos e da troca de posições requeridas na prática deste. Mobiliza, então, seu 

domínio afetivo a fim de produzir uma resposta afetiva condizente com suas sensações. 

Nas atividades citadas, como aquelas que os alunos mais gostam, Judô, cuja 

monitora é Branca, aparece com 26%, e Taekwondo, sob responsabilidade de Janaína, aparece 

com 13% apenas.  

Contudo, a maior aversão, encontrada nesta pesquisa, foi para com a atividade 

Tarefa de Casa e com a monitora responsável por sua condução, Laura. A Tarefa de Casa obteve 

a maior rejeição, 39%, sendo citada como a que os alunos menos gostam e foi colocada em 

quinto lugar (o último), na ordem de preferência das atividades por 17 das 23 crianças 

participantes do estudo. Isso demonstra não só que os alunos não se sentem afetivamente 

dispostos para a realização da atividade, mas que manifestam sua afetividade em tonalidades 

desagradáveis gerando uma aversão a atividade e a monitora. 

Na contramão, a atividade Informática foi a mais citada para ocupar o primeiro 

lugar na ordem de preferência dos alunos pelas atividades, 14 deles o fizeram. Foi, ainda, a 

oficina que obteve o maior índice de aprovação: 48%. Da Informática também é o menor índice 

de rejeição com apenas uma citação ou 5% do total. Aqui a situação já é a inversa: tanto monitor 

quanto atividade gozam de prestígio junto aos alunos da escola-alvo. Por meio dos dados 

encontrados, podemos afirmar que, para as crianças, a oficina Informática é aquela que as 

crianças manifestam mais intensamente seus estados afetivos de tonalidades agradáveis, de 

acordo com a definição de Mahoney e Almeida (2005). 

De tal modo, a partir da análise dos índices recolhidos pelos instrumentos de coleta 

de dados e das falas das crianças, podemos afirmar que a preferência e/ou repulsa, aprovação 

e/ou rejeição pelos monitores também causa o mesmo efeito ao desenvolvimento da atividade 

por eles monitorada. O contrário também se mostrou verdadeiro. Em outras palavras, os alunos 

mobilizaram sua afetividade e seus recursos de aprendizagem, consequentemente, como nos 

ensinou Wallon, orientados por suas sensações internas de agradabilidade ou de desagrado a 

partir da relação indissociável entre ensinante e atividade, atividade e ensinante. 
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4.2.3 Atores 

 

 

Uma das inovações introduzidas no ambiente escolar, por meio da adesão e 

operacionalização do Programa Mais Educação, é a inserção de um outro sujeito: o monitor. 

O monitor do Programa Mais Educação é definido na Resolução nº. 14, de 2014, 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde consta: “[p]ara os fins desta 

resolução, considerar-se-ão monitores os responsáveis pela realização das atividades previstas 

[no Plano de Atendimento da Escola]” (BRASIL, 2014, p. 3). 

De tal modo, o monitor é o sujeito responsável pela realização das atividades 

formativas previstas no Plano de Atendimento construído pela escola, ou seja, responsável pela 

condução das oficinas. Sem o dizer expressamente, o Mais Educação insere um outro sujeito 

ensinante na escola que não os professores licenciados. 

Como afirma Andrade (2006), as palavras ensinante e aprendente não 

correspondem aos lugares específicos ocupados por professor e aluno em uma instituição 

escolar. Indicam, sim, um modo subjetivo dos sujeitos se situarem em uma relação 

transferencial, a partir de um projeto identificatório. 

A utilização do conceito de ensinante nos permite diferenciar o posicionamento do 

monitor do Mais Educação, com a do professor, pois, segundo Andrade (2006), “a relação 

professor/aluno, independentemente da postura teórico/metodológica adotada, implica numa 

aprendizagem relacionada a conteúdos formais de uma determinada disciplina34”. Não é esse o 

papel do monitor que atua no PME, assim não se confunde com o do professor. Enquanto o 

professor é o responsável pelo ensino do currículo oficial, o monitor é o ator que conduz o 

desenvolvimento das atividades de capoeira, dança, horta escolar, jornal escolar, taekwondo, 

atletismo, entre tantas outras possibilidades, conteúdos não formalizados das escolas regulares. 

Aos monitores, sujeitos ensinantes, cabe a condução das atividades formativas 

ofertadas pela escola que aderiu ao Programa Mais Educação. Se o monitor não é professor, 

mas, ainda assim, sujeito ensinante, a criança na escola não é aluno em sua relação com o 

monitor, mas sujeito aprendente. Ensinante e aprendente fundam assim, como nos diz Andrade 

                                                           
34 Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

69542006000100005>. Acesso em: 07 dez. 2015. 
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(2006), uma relação pessoal transferencial própria, diferente daquela mantida entre alunos e 

professores. 

Na escola-alvo da pesquisa, havia quatro monitores, cada um deles responsável por 

uma ou duas das oficinas cadastradas para desenvolvimento no âmbito do Programa Mais 

Educação. O quadro abaixo apresenta a caracterização dos monitores que atuam no Programa 

Mais Educação na escola-alvo desse estudo e as atividades formativas desenvolvidas por eles. 

 

 

Quadro 4.5 

Caracterização dos monitores que atuam no PME da escola-alvo 

Monitor Idade PME como 

primeira 

experiência 

profissiona

l 

Atuação 

anterior 

em 

Educação 

Nível de 

Escolaridade e 

Tipo da 

instituição da 

última 

formação 

Tempo 

de 

atuação 

no 

PME 

Atividade 

formativa 

(oficina) 

Branca 18 Não Sim, como 

instrutora 

de Judô 

Ensino Médio 

Incompleto em 

Técnico em 

Informática 

(Pública 

Federal) 

6 meses Práticas 

Circenses e 

Esporte na 

Escola 

(Judô) 

Diácono 32 Não Sim, como 

professor 

Superior 

Completo em 

Pedagogia 

(Pública 

Estadual) 

1 ano Jornal 

Escolar 

(Informáti-

ca) 

Janaína 22 Não Sim, 

instrutora 

de 

Taekwondo 

Ensino Médio 

Completo 

(Pública 

Estadual) 

2 anos Taekwondo 

Laura 33 Não Sim, como 

professora 

Superior 

Completo em 

Pedagogia 

(Privada sem 

bolsa) 

1 ano Orientação 

de Estudos 

e Leitura 

(Tarefa de 

casa) 

Fonte: Autor, com base nas informações coletadas com os monitores. 

 

As idades dos monitores que atuam no Programa Mais Educação da escola-alvo 

variaram entre dezoito e trinta e três anos. Em suas publicações oficiais e normatizações, o 

Programa Mais Educação não estipula uma idade de ingresso ou de limite, para aqueles que 

atuarão como monitores. Inclusive, os considerados menores de idade, pela legislação 

brasileira, podem sê-lo com anuência dos responsáveis. 
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Para nenhum dos monitores, o Mais Educação representa sua primeira experiência 

profissional, ainda que suas experiências pretéritas tenham sido diversas. Janaína e Branca 

atuaram, anteriormente, como instrutoras de esporte, mas que eram auxiliares de um instrutor 

mais graduado que elas. Já Diácono e Laura disseram já terem experiência como professores 

regentes em salas de aulas regulares. Em conversa com os dois últimos, eles me revelaram que 

suas experiências consistiram em substituições aos professores oficiais de uma turma por curtos 

períodos, que variaram entre um dia e um mês. 

Sobre isso, podemos deduzir que nenhum dos monitores atuantes no Programa Mais 

Educação da escola-alvo teve experiência, anteriormente, com a regência de uma sala de aula. 

Ou seja, suas atuações no programa de ampliação da jornada escolar, representa, para os 

monitores, a primeira atuação de regência de uma turma/classe/grupo. 

Para o quesito formação acadêmica, o PME prevê que a atuação deve ser realizada 

preferencialmente por universitários, pessoas da comunidade, alunos da educação de jovens e 

adultos, como consta no Manual Operacional (BRASIL, 2013). Não há impedimento algum de 

grau e/ou titulação para se tornar monitor do PME ou ainda a exigência de uma formação 

específica. Assim, podemos perceber no quadro acima a variedade dos níveis de formação dos 

monitores atuantes na escola-alvo que vai do ensino médio incompleto até a conclusão de um 

curso de graduação. 

Mesmo que o Programa Mais Educação não sancione uma formação mínima para 

a escolha dos monitores que atuem na escola, eles, em sua maioria, têm uma experiência em 

sua oficina de atuação. Porém, percebemos em nossa vivência na escola, nem mesmo essa 

experiência, seja ela qual for, necessita de comprovação perante a instituição escolar e ao 

programa. 

Podemos notar, ainda, que a maioria dos monitores tem um ano ou menos de 

atuação no Programa Mais Educação. Apenas Laura já acumulou dois anos na execução das 

atividades de monitoria. Portanto, a maioria dos monitores é, ainda, inexperiente no Programa, 

do ponto de vista temporal, que por vezes, se manifesta pela inexpressividade das ações 

desenvolvidas pelos atores e na falta de clareza dos objetivos e preceitos primordiais do PME, 

segundo nossa observação nos revelou. 

Em ambos os instrumentos de coleta de dados, questionário e entrevista, 

perguntamos aos alunos sobre esses atores que atuam no Programa Mais Educação. No 

questionário, na pergunta Q – 5, indagamos, às crianças, se elas preferiam (tonalidade 
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agradável) ter aulas com os professores da manhã ou com os professores da tarde (do integral). 

O gráfico abaixo ilustra a resposta das crianças. 

 

Gráfico 4.9 – Preferência dos alunos por sujeito ensinante por turnos de trabalho, 

segundo os alunos 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

Trinta por cento, ou sete das crianças participantes do estudo, assinalaram na 

questão “Prefiro ter aulas com os...” a opção “professores da manhã”. Enquanto dezesseis deles, 

ou seja, 70%, marcaram preferir ter aulas com os monitores do PME que atuam na escola no 

turno vespertino. 

De forma geral, as crianças da escola-alvo se manifestaram afetivamente mais 

dispostos aos atores “monitores” que aos atores “professores”. Ou seja, as relações interpessoais 

dos alunos com os monitores são mais agradáveis a eles do que suas relações com os professores 

regulares. 

Na entrevista, item E – 6, indagamos novamente às crianças sobre a preferência 

delas quanto aos sujeitos ensinantes. A pergunta foi: “Você prefere estudar com sua professora 

da manhã ou com os professores do integral?” 

A maioria das crianças, vinte delas, responderam preferir os professores do integral, 

da tarde, ou seja, os monitores do Programa Mais Educação. A fala da aluna Maite Perrone é 

representativa desse grupo e apresenta uma justificativa para a sua preferência, o que seus 

colegas não fizeram. O trecho segue abaixo: 

 

30%

70%

Professores da manhã

Monitores da tarde
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Pesquisador: Você prefere estudar com a sua professora da sala de manhã ou você 

prefere estudar com os professores do integral? 

Maite Perrone: Os professores do integral. 

Pesquisador: Por quê? 

Maite Perrone: Porque eles são bons, ajudam nós e se alguma criança teimar eles 

falam com ela e ela para. (Entrevista) 
 

A aluna Maite Perrone evidenciou se sentir assistida e acolhida pelos monitores do 

PME que atuavam na escola-alvo. Isso demonstra sua resposta afetiva e se traduz em sua 

preferência pessoal e a do grupo, de maneira geral, pelos ensinantes monitores. Entre as razões 

de preferência, do conjunto representado pela aluna acima, pelo ensinante monitor está a relação 

interpessoal qualificada com os mesmos. Para esse grupo de alunos, a relação com os monitores 

era mais próxima e afetivamente mais agradável do que com os professores. Cremos que isso 

se dá devido às diferentes posições ocupadas por monitores e professores. Enquanto que a 

posição de professor é revestida de formalidade e demarcações para com os alunos, a posição 

de monitor possibilita uma relação mais dinâmica, mais interativa e de menor formalidade com 

as crianças, assim como nos assegura Andrade (2006). 

Para a mesma pergunta, dois alunos, Envilino e Jeniffer, responderam de forma 

diferente. Ambos os alunos afirmaram “os dois”. Portanto, estendem seu gosto e preferência 

pessoal a todos os sujeitos ensinantes da instituição escolar, sejam eles professores da 

escolarização regular ou monitores do Programa Mais Educação. Nesse sentido sua disposição 

afetiva para com os sujeitos ensinantes é uma só e não processa distinções entre as diferentes 

posições ocupadas. 

Ao fazermos a mesma pergunta à aluna Maria Espram, obtivemos uma resposta 

singular, não observada nos agrupamentos anteriores para essa questão. Ela assim respondeu:  

 

Eu queria os dois, mas se tem que escolher eu prefiro a Branca. (Maria Espram, 

entrevista, E-6) 
 

A aluna não baseou sua resposta nos termos propostos. Não se ateve às categorias 

de ensinantes: professores e monitores. Mas verbalizou uma preferência pessoal dos sujeitos 

ensinantes dos quais tinha contato. Contudo, a fala da aluna revela a admiração nutrida pela 

monitora Branca. Ressaltamos que a aluna Maria Espram é a criança que já havia afirmado 

anteriormente querer ser igual à monitora e fazer o mesmo trabalho que ela. 

No questionário, perguntamos às crianças, no item Q – 6, se elas consideravam os 

professores do integral (os monitores) mais legais ou mais sérios que os outros (os da 

escolarização). O resultado surpreendeu. Todas as crianças consideraram os monitores do PME 
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“mais legais” do que os professores de sua escolarização regular, até mesmo aqueles alunos que 

disseram preferir ter aulas com os professores regulares do que com os monitores. A 

unanimidade da resposta reforça que as disposições afetivas das crianças são de tonalidades 

positivas e geram sentimentos de agradabilidade em seus relacionamentos interpessoais com os 

monitores.  

No item E- 5, da entrevista, perguntamos aos alunos de qual dos monitores eles 

gostavam mais. O gráfico abaixo nos fornece os dados consolidados da preferência dos alunos 

por monitor. 

 

Gráfico 4.10 – Predileção pelos monitores atuantes no PME da escola-alvo 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

A monitora Branca foi citada por dez alunos como a preferida por eles chegando ao 

maior índice de preferência dos alunos a um monitor na escola-alvo: 38%.  O segundo colocado 

foi o monitor Diácono com 35%, ou seja, nove alunos disseram preferi-lo aos outros monitores. 

A preferência dos alunos pela monitora Janaína representou 15% dos alunos, quatro deles. E a 

monitora Laura foi citada como a preferida por três alunos ou 12% deles. 

Algumas das justificativas dos alunos que disseram preferir a monitora Branca 

foram: 

 

Porque é luta. (Lucas, entrevista, E-5) 

Porque ela não bate na cabeça dos outros. (Luiza Maria, entrevista, E-5) 

Porque ela faz Judô. (Maite Perrone, entrevista, E-5) 

Porque ela é muito boa pra mim. (Jeniffer, entrevista, E-5) 

Porque ela faz as coisas mais legais. (Vivi, entrevista, E-5) 
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Nessas falas, podemos perceber o quanto as disposições afetivas sejam de ordem 

das emoções, sentimentos ou paixões são importantes na definição dos laços de afinidade e 

preferência dos alunos por um dos sujeitos ensinantes, a mesma afirmação podemos encontrar 

em Grandino (2010). Alguns gostam mais de Branca porque ela ensina Judô ou luta, logo se as 

crianças gostam de Judô ou luta gostam também da monitora Branca. Se o contrário é 

verdadeiro, analisaremos mais tarde.  

Há também o motivo apontado por Vivi de que Branca é a monitora que realiza as 

coisas mais legais, mais extrovertidas e dinâmicas. Outros gostam dela porque ela não é 

agressiva e não “bate na cabeça dos outros”. Adiante, a entrevista da aluna Luiza Maria e de 

outras colegas revelaram o porquê de tal afirmação. E outra aluna, Jeniffer, disse gostar de 

Branca porque a considera boa com ela. 

Sobre preferirem o monitor Diácono, os alunos assim justificaram: 

 

Porque quando a gente está na computação eu falo: Tio Diácono, não tem nada pra 

mim fazer. Não tem computador pra eu jogar. E eu vou brincar de caderno, fazer tarefa 

e não tem nada pra mim fazer. Eu vou e ele vai e toma o computador dos meninos e 

me dá. (Carolimina, entrevista, E-5) 

Porque ele é melhor. (Gati, entrevista, E-5) 

Porque ele é simpático comigo. Eu gosto dele. (Maycon Jackson, entrevista, E-5) 
 

Carolimina disse gostar do monitor Diácono porque sempre que ela está sem 

computador durante as oficinas de Jornal Escolar (Informática) ele faz uma troca de alunos, de 

modo que ela possa ter também um computador disponível e, assim, participar da atividade. Já 

Gati expõe sua preferência por Diácono apenas dizendo que ele é o melhor dos monitores sem 

apresentar uma justificativa do porquê (estágio emocional). Já Maycon Jackson disse que o 

ensinante é simpático com ele e isso faz com que ele goste do monitor. A fala de Maycon é 

elucidativa da influência dos fatores afetivos nas relações interpessoais entre ensinante e 

aprendiz e, como consequência, na predisposição à aprendizagem. 

Quanto à monitora Janaína, o aluno Gatinho [2] disse preferi-la: 

 

Porque ela me ensina Taekwondo. (Gatinho [2], entrevista, E-5) 

 

Outro aluno, Gatinho [2], exprime sua preferência por Janaína, não por causa da 

monitora, mas devido à atividade Taekwondo. Novamente, é a atividade que dirige a 

preferência por um monitor. 
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Depois, no item E – 7, perguntamos aos alunos qual era o monitor que eles 

gostavam menos. Essa pergunta visou verificar os índices de rejeição aos monitores que 

atuavam na escola. A seguir, o gráfico representa ilustrativamente os monitores que as crianças 

disseram gostar menos.  

 

Gráfico 4.11 – Aversão dos alunos aos monitores atuantes no PME da escola-alvo 

 

 

Fonte: Autor, com base nas informações recolhidas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

Laura foi a monitora mais citada quando perguntamos às crianças de qual monitor 

gostavam menos. Foram onze alunos que a citaram equivalendo a 46% do universo das crianças 

entrevistadas. As crianças que forneceram explicações para as respostas disseram o seguinte: 

 

Eu não gosto de tarefa para casa. (Boala, entrevista, E-7) 

Porque eu não gosto de fazer tarefa e ela gosta de fazer texto e meus dedos ficam 

doendo. (Maria Espram, entrevista, E-7) 

Porque é para casa e eu não gosto muito de para casa. [...] Eu sei que ela é uma pessoa 

boa, mas ela é daquelas que coloca em pé [...] quando eu não faço a tarefa de casa. 

(Cacá, entrevista, E-7) 
 

A análise das crianças do gostar ou não da monitora Laura se confunde com aquilo 

que ela faz. A monitora é a responsável pela oficina intitulada “Orientação de Estudos e Leitura” 

ou como é conhecida na escola o “Para Casa”, momento destinado a realização das tarefas de 

casa passadas pelas professoras da escolarização no turno matutino. Se as crianças não gostam 

de fazer as tarefas de casa também não gostam da monitora, como explicou várias delas. Logo 
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o que a monitora faz, sua atividade, sua oficina é também, para as crianças, definidora de quem 

ela é e de como ela é aceita no grupo. 

A fala da aluna Cacá é esclarecedora também sobre os castigos impetrados pela 

monitora às crianças que não fazem a tarefa de casa: “ela é daquelas que coloca em pé”. O fato 

de colocar os alunos em pé como forma de castigo contribuiu para que a monitora fosse a mais 

citada pelas crianças entrevistadas na questão “De qual monitor você gosta menos?”. 

Entretanto, acredito que o que mais motivou os estudantes a citá-la não foi o castigo e, sim, a 

natureza de sua oficina. A razão dessa crença logo será explicada. 

Já a aluna Carolimina se estendeu e apresentou ampla justificativa de suas razões 

para gostar menos da monitora Laura: 

 

Pesquisador: E qual desses professores você menos gosta? 

Carolimina: Laura. 

Pesquisador: Por que você gosta menos da tia Laura? 

Carolimina: Eu tenho medo de falar porque ela é muito brava. 

Pesquisador: Ela é muito brava? Mas pode falar porque isso aqui ninguém vai saber 

nem ouvir. 

Carolimina: Ela é muito brava, grita demais e eu não gosto porque ela vende docinho, 

só! 

Pesquisador: E por que você não gosta dela vender docinho? 

Carolimina: Porque quando os outros compram eu sinto vontade. 

Pesquisador: E você não compra? Não tem jeito de comprar? É isso? 

Carolimina: Minha mãe me dá dinheiro de vez em quando. 

Pesquisador: Mas aí você acha ruim ficar sem docinho? Queria docinho todo dia? 

Carolimina: Porque tem menino que traz dinheiro todo dia. Todo dia. 

Pesquisador: O tio sabe como é que é. O tio também não tem dinheiro todo dia não. 

(Carolimina, entrevista, E-7) 
 

Além de citarem que Laura é muito brava, existe, ainda, o motivo citado por 

Carolimina: a venda de docinhos na instituição escolar. A comercialização de docinhos na 

escola, sem querer entrar no debate ético e até mesmo legal do ato, pressupõe que os alunos 

terão dinheiro para comprá-los. Todavia, a região, a comunidade, as famílias e os alunos, 

consequentemente, são/estão em situação de marginalidade, por vezes excluídos do mercado 

de trabalho ou em subempregos. Poucos são os alunos que conseguem comprar docinhos 

constantemente. O impedimento da aluna Carolimina de comprar e, portanto, de consumir o 

doce comercializado pela monitora, resultou em uma resposta afetiva negativa. Carolimina 

expressou, por meio de sua fala, afetividade em tonalidades desagradáveis ao se referir à 

comercialização e à impossibilidade de comprar doces, todos os dias, como alguns dos seus 

colegas. 
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A segunda monitora que os alunos inscritos no Programa Mais Educação tem mais 

aversão é a Janaína. Seis das crianças citaram o seu nome, 25% do total. Apresentamos abaixo 

as razões dadas pelos alunos quando perguntados por que não simpatizavam com a monitora. 

 

Porque lá na sala é meio difícil fazer aqueles negócios lá que ela dá. [...] Treinar lá é 

muito rápido. (Maycon Jackson, entrevista, E-7) 

Porque eu não a conheço direito. (Luis Eduardo, entrevista, E-7) 

Não é menos, mas é da tia Janaína porque ela é muito brava. (Maria José, entrevista, 

E-7) 

Porque quando a gente está brincando na sala dela ela bate com aquele, como é que 

chama aquele trem que a gente chuta? Raquete? [...] Ela bate na nossa cabeça. [...] 

Sem o aparelho. (Jeniffer, entrevista, E-7) 

Porque quando a gente está brincando e ela fala pra gente fazer alguma coisa ela bate 

a raquete. (Luiza Maria, entrevista, E-7) 

Porque ela fica brigando com a gente. [...] Se você começar ela bate a raquete. Aí ela 

fala que se não fizer silêncio ela faz a gente pagar dez flexões. (Maite Perrone, 

entrevista, E-7) 
 

As justificativas de “gostar menos” da monitora Janaína podem ser divididas em 

três agrupamentos: dificuldade em relação à atividade por ela desenvolvida; dificuldades em se 

relacionar com os alunos; e imputação de castigos físicos. 

A explicação do aluno Maycon Jackson é ilustrativa da dificuldade que o mesmo 

sente em relação à prática esportiva monitorada por Janaína, o Taekwondo. O aluno aponta a 

rapidez e o nível de dificuldade dos exercícios como causa de seu “gostar menos” da monitora 

em questão. 

As respostas dos alunos Maria José e Luis Eduardo representam o segundo 

agrupamento e apontam deficiências no relacionamento da monitora com os alunos. A aluna 

Maria José indica que a monitora é muito brava, ao passo que o aluno Luis Eduardo diz não 

conhecer direito a ensinante. Ambas as respostas nos levam à conclusão de que a relação entre 

monitora e crianças não é transferencial como apregoa a definição do termo ensinante e, assim, 

não mantêm uma relação subjetiva e afetiva. Mas, ao contrário, as respostas dos alunos 

sinalizam para uma ausência de relações afetivas. 

O último grupo, o dos castigos físicos, foi o que mais nos surpreendeu no momento 

de realização das entrevistas. Principalmente porque não foi apenas uma criança que disse sofrer 

os castigos, mas três delas. Em suas justificativas, as alunas Maite Perrone, Luiza Maria e 

Jeniffer dizem que sua principal razão de “gostar menos” da monitora Janaína é a imputação de 

castigos físicos, como bater com a raquete de Taekwondo na cabeça dos alunos, sem a proteção 

do capacete que a atividade exige e, ainda, a atribuição de flexões para as crianças. As práticas, 

por si só, são eticamente questionáveis e condenáveis, especialmente, em se tratando de uma 
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instituição de ensino das séries iniciais do ensino fundamental. É preciso lembrar ainda que as 

crianças que responderam ao instrumento entrevista têm de 8 a 10 anos de idade, mas que não 

são as únicas a terem atividades com a monitora. Janaína executa oficinas com alunos do Jardim 

II ao 5º ano do ensino fundamental, que variam entre 5 e 10 anos de idade.  

O que fazer nessa situação? Qual deveria ser a postura correta, eticamente e 

pedagogicamente falando, de um pesquisador em educação? A coordenadora do programa na 

escola-alvo e a própria escola teriam ciência da atribuição desses castigos? Endossavam a 

prática? Essas foram perguntas que nos preocuparam e com as quais tivemos que lidar e buscar 

respostas. Preferimos, em momento tranquilo, chamar a coordenadora do Programa Mais 

Educação da escola e lhe perguntar se a instituição era sabedora da atribuição de castigos 

físicos. A partir de sua negativa, relatamos nossas preocupações e a fala de alguns alunos sem, 

contudo, revelar-lhe os nomes das crianças. É bom que se faça notar que a monitora, por 

iniciativa própria, resolveu deixar as oficinas de Taekwondo da escola-alvo, ao final do 

semestre letivo e, assim, resolveu-se o problema antes mesmo de ser chamada pela 

coordenadora. 

Nota-se que a postura e as ações da monitora levaram os alunos a desenvolver 

estados afetivos de tonalidades desagradáveis para com ela, visto que a maioria das respostas, 

afirmam “gostar menos” da monitora em si e não somente da atividade por ela desenvolvida, o 

Taekwondo. 

Já a monitora Branca foi citada por dezessete por cento dos alunos, 4 deles, como a 

ensinante de que “gostam menos” e duas dessas crianças apresentaram justificativas para suas 

respostas. 

 

Porque ela grita demais. (Gati) 

Ela é um pouco chata. (Mc Gatinho) 
  

 Os alunos que ofereceram explicações às suas respostas assinalaram que a 

monitora Branca é considerada “um pouco chata” e que ela “grita demais”. Revelam, em suas 

justificativas, uma indisposição afetiva para com a monitora, responsável pelas oficinas de judô 

e de práticas circenses. Nesse caso, podemos inferir que as relações interpessoais da monitora 

com os alunos não é afetivamente referenciada, devido à falta de tato da ensinante com os 

aprendentes. Muito provavelmente, as relações das monitoras Janaína e Branca com os alunos 

inscritos no PME da escola-alvo são deficitárias, do ponto de vista dos alunos respondentes, 
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devido à falta de experiência delas com o ensino escolar, uma vez que, por vezes, elas aplicavam 

as sanções esportivas aos alunos do ensino fundamental.  

 Por último, com três citações, 12 % dos alunos entrevistados afirmaram “gostar 

menos” do monitor Diácono. Apenas um dos alunos justificou sua resposta. Maria Joaquina 

disse que sua razão se deve ao fato de que o referido monitor é chato.  

Entretanto, o desenvolvimento de uma atividade considerada prazerosa pelas 

crianças, a Informática e o bom relacionamento com os alunos do Programa Mais Educação, 

alguns alunos o definiram como “bonzinho”, explicam o baixo índice de alunos que citaram 

Diácono como aquele de quem tenham aversão ou “gostam menos”. 

A tabulação dos dados obtidos pelo questionário e a representatividade das falas 

das crianças nos permitem afirmar que a afetividade é o eixo construtor do relacionamento de 

ensinantes e aprendentes no âmbito do Programa Mais Educação. Ao gostarem de uma 

atividade específica, as crianças geram uma resposta afetiva também ao monitor responsável 

pela prática desta, como foi o caso da Informática e do monitor Diácono. O contrário também 

se mostrou verdadeiro. A repulsa por uma atividade gerou uma resposta afetiva contrária ao 

monitor, como é o caso das tarefas de casa e a monitora Laura que desenvolve as oficinas de 

“Orientação de Estudos e Leitura”. 

Comparemos, por exemplo, a relação entre as monitoras Branca e Janaína. Ambas 

desenvolvem oficinas relacionadas às práticas esportivas, contudo seus índices e, portanto, a 

disposição afetiva dos alunos para com elas são muito diferentes. Enquanto 38% dos alunos 

consideraram Branca como a monitora de que mais gostam, só 15% o fizeram em relação a 

Janaína. 

O mesmo se configurou nos índices de rejeição/aprovação dos monitores: Branca 

recebeu 17% dos votos e Janaína 25%. A monitora Janaína foi a segunda com o menor índice 

de preferência (15%) e a segunda com a maior rejeição (25%). E o monitor Diácono, 

responsável pela atividade foi o segundo na preferência dos alunos com 35% de indicações e 

alcançou o menor índice de rejeição: 12%. 

Contudo, os alunos não se ativeram aos termos das categorias dos sujeitos 

ensinantes, professor e monitor e não compreenderam as distinções profundas existentes entre 

as duas categorias como carreira, concurso, formação escolar, tipo de serviço prestado, entre 

outros. 

Entretanto, os ensinantes eram diferenciados pelos alunos segundo a natureza de 

suas atividades na escola. Assim, eles distinguiram os professores da sala de aula, da manhã 
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dos professores do integral, dos projetos, do Mais Educação, da tarde. De tal forma, os sujeitos 

ensinantes foram categorizados pelos aprendentes a partir do entendimento desses, da diferença 

existente entre a ação educativa de um e de outro. 

Neste capítulo, tratamos da análise das reações afetivas das crianças à escola 

pública de tempo integral promovida pelo Programa Mais Educação. Assim, apresentamos os 

resultados que encontramos no que se refere às nossas três categorias de estudo: o tempo, as 

atividades, os atores. A seguir, fazemos as considerações finais deste trabalho e teceremos 

comentários gerais sobre os resultados encontrados, sobre as dificuldades de realização desta 

pesquisa, sobre a contribuição que este trabalho apresenta a área da educação e sobre algumas 

sugestões para pesquisas futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Retomando as perguntas de pesquisa 

 

 

Começamos esse trabalho de pesquisa, tendo algumas perguntas como referência 

para o desenvolvimento da investigação, da compreensão e da elaboração da descrição do 

fenômeno estudado. Essas indagações, nossas perguntas de pesquisa, nos trouxeram até as 

considerações finais que apresentamos neste trabalho. Queremos dizer com isso, que todos os 

resultados encontrados e todas as afirmações/conclusões/considerações a que chegamos foram 

mediadas pelas perguntas e objetivos de pesquisa, enunciados e apresentados no corpo do texto. 

Escolhemos como tema dois assuntos relevantes, a afetividade e a escola de tempo 

integral. Não pretendemos dissecar os assuntos nem tratá-los como prontos e acabados. 

Sabemos que eles têm sido construídos, diariamente, nas pesquisas acadêmicas, na formulação 

de políticas públicas educacionais e na prática educativa e escolar.  

A escola de tempo integral nos chamou a atenção, devido a alguns fatores. 

Primeiramente, por nosso trabalho de proximidade com a implantação do Programa Mais 

Educação, na cidade de Jataí-Goiás, ao longo de quase quatro anos. Tínhamos, também, 

especial interesse em produzir estudo acadêmico sobre a ocorrência do programa na cidade, 

com o intuito de auxiliar na avaliação e na formulação de políticas públicas educacionais de 

ampliação da jornada escolar. Além dos efeitos causados pelo programa no município, 

percebemos também haver escassez de investigações do PME em nível nacional. 

Elegemos como ponto de partida a visão do sujeito que aprende, como define Gatti 

(2012). De tal forma, fomos encontrar na obra de Henri Wallon, a conceituação teórica que nos 

serviu de base, sustentação e suporte de análise da visão dos alunos sobre o Programa Mais 

Educação. A avaliação do Programa Mais Educação se deu, nesse estudo, em função da 

dimensão afetiva dos alunos de uma escola pública municipal partícipe do mesmo. 
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Só foi possível percorrermos esse caminho, experiencial, de contato com os sujeitos 

de pesquisa, de vivência local, de interpelação, devido à nossa escolha metodológica. A 

etnografia e seus pressupostos se constituíram como guias de procedimento no 

desenvolvimento dessa pesquisa, em todas as suas etapas. Da concepção ao texto final, tivemos 

como caminhar metodológico as conceituações desse campo profícuo dos estudos humanos. 

Tendo como preceitos as disposições acima, elaboramos nossa pergunta-síntese, e, 

por conseguinte, nosso objetivo geral e questões específicas, que buscávamos compreender e 

que se transformaram em nossas categorias de estudo e nos objetivos específicos. 

Nossa pergunta-síntese foi assim definida: Qual a resposta afetiva dos alunos do 

ensino fundamental, séries iniciais, de uma escola da rede pública de educação, em relação às 

mudanças provocadas pelo Programa Mais Educação no ambiente escolar e em sua vivência 

cotidiana da/na escola? E, como objetivo geral, buscamos inventariar, compreender e descrever 

as respostas afetivas dos alunos, de 8 a 10 anos, do ensino fundamental I, face às novas 

configurações que a escola pública passa a ter com a oferta educativa em tempo integral, 

promovida pelo Programa Mais Educação quanto à: extensão do tempo de permanência dos 

alunos na instituição; introdução do monitor como sujeito ensinante; inserção de outras 

atividades no cotidiano escolar. 

Nossas perguntas de pesquisa foram três, cada uma correspondendo a um objetivo 

específico. Foram nossas perguntas de pesquisa: (a) De que forma os alunos respondem 

afetivamente à extensão do tempo de permanência deles na escola e, consequentemente, do 

processo de aprendizagem? (b) De que maneiras os alunos respondem afetivamente à 

introdução de um novo sujeito ensinante na instituição escolar, o monitor do Programa Mais 

Educação? (c) De que modo os alunos respondem afetivamente à inserção de novas atividades 

formativas de caráter artístico, esportivo e cultural no ambiente escolar? 

Os objetivos específicos, portanto, derivaram das perguntas de pesquisa e foram: 

(a) levantar e analisar a resposta afetiva dos alunos de ensino fundamental I35 quanto à extensão 

do tempo de permanência deles na escola e, consequentemente, do processo de aprendizagem; 

(b) inventariar e compreender a resposta afetiva dos alunos de ensino fundamental I, quanto à 

introdução de um novo sujeito ensinante na instituição escolar, o monitor do Programa Mais 

Educação; (c) mapear e compreender a resposta afetiva dos alunos de ensino fundamental I, 

                                                           
35 Por Ensino Fundamental I queremos dizer as séries iniciais dessa etapa de ensino, a saber: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos 

do Ensino Fundamental de 9 anos. 
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quanto à inserção de novas atividades formativas de caráter artístico, esportivo e cultural no 

ambiente escolar. 

Os objetivos específicos foram direcionados a cumprir a proposta do objetivo geral. 

Para isso, foram transformados cada um em uma categoria de estudo, a saber: tempo, atores, 

atividades. As categorias representam os aspectos específicos do Programa Mais Educação que 

gostaríamos de investigar e descobrir mais sobre. 

A partir da aplicação dos instrumentos de coleta de dados e da análise das respostas 

dos alunos, pudemos fazer algumas afirmações sobre a percepção afetiva dos mesmos a respeito 

das especificidades do Programa Mais Educação que investigamos. 

A primeira das categorias de estudo foi o tempo, ou seja, a ampliação da jornada 

escolar. Esse aspecto nos chamou a atenção porque caracterizava, para nós, uma grande 

mudança na rotina escolar. A permanência dos alunos no ambiente escolar passou de quatro 

horas para sete horas diárias. Um acréscimo temporal relevante. 

A maioria dos alunos disse que, ao final do dia, quando saem da escola, se sentem 

mais alegres do que tristes com o dia que passaram na instituição. De um total de vinte e três 

alunos, dezenove disseram se sentir mais felizes, enquanto quatro se identificaram como tristes 

com o dia que passaram na escola, 83% e 17% respectivamente. 

Perguntamos também se eles gostavam de ficar na escola o dia todo, no “Integral”, 

como é conhecido comumente a ampliação da jornada na escola alvo. Para nós, isso era 

importante por se tratar de uma adesão voluntária das famílias e das crianças. Ficar na escola 

em tempo estendido era facultativo e não obrigatório. Vinte alunos marcaram a opção “gosto”, 

dois a “mais ou menos” e apenas um a “não gosto”, respectivamente representando 87%, 9% e 

4%. 

Como a adesão era facultativa, nos interessamos em questionar de quem havia sido 

a ideia inicial do aluno se inscrever na escola de tempo integral. Em sessenta e um por cento 

dos casos, a mãe foi a responsável pela tomada de decisão, da inscrição da criança no Programa 

Mais Educação. O pai foi citado como o responsável em doze por cento das ocorrências. E as 

próprias crianças representaram vinte e sete por cento das decisões. Muitas delas afirmaram que 

decidiram conjuntamente com suas famílias tendo, assim, um papel importante na escolha de 

sua própria trajetória escolar. Outro ponto interessante dessa questão, foram as justificavas das 

crianças. O Programa Mais Educação era e foi colocado à disposição e em função da rotina 

familiar. Os alunos citaram que o PME era bom porque oferecia um lugar para as mães deixarem 
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as crianças enquanto trabalhavam, porque “tirava” as crianças da rua, porque oferecia a elas um 

lugar seguro e porque oportunizava práticas inacessíveis a elas, fora do ambiente escolar. 

Perguntamos, ainda, se as crianças gostavam de ficar na escola o dia todo, só no 

período da manhã ou só no período da tarde. Vinte das crianças, 87%, disseram preferir ficar 

na escola o dia todo. Somente três não o afirmaram. Duas, 9%, preferiam ficar na escola só no 

turno matutino, o de sua escolarização regular e um deles se absteve de responder a questão. É 

interessante notar que nenhum dos alunos disse que preferiria ficar na escola só no período 

vespertino, só nas atividades do Mais Educação.  

Assim, pudemos afirmar, em nosso texto, que as crianças, no geral, não se sentiam 

indispostas afetivamente à ampliação de seu tempo de permanência na escola. Mas, pelo 

contrário, a maioria disse preferir e gostar de ficar na instituição escolar por mais três horas 

diárias. Vários podem ser os motivos que as levaram a isso, muitos deles estão contemplados 

nas respostas das crianças: a companhia dos amigos, um lugar seguro para permanecer que não 

sozinho em suas casas, um local que as famílias trabalhadoras têm para deixar seus filhos 

enquanto cumprem seu labor diário, devido à oferta complementar de alimentação escolar, a 

disponibilidade de atividades artísticas, culturais, esportivas e de acompanhamento pedagógico, 

entre tantas outras possíveis. 

Outra modificação significativa e que investigamos foi a inserção do monitor do 

Programa Mais Educação como sujeito ensinante, no âmbito do espaço escolar. O monitor é 

definido, pelas diretrizes do PME, como o sujeito responsável pelo desenvolvimento das 

atividades formativas, oferecidas pelo programa governamental. Eles podem ser estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos até graduados e aposentados. Pouca restrição se tem a esse 

profissional que está sendo inserido nas atividades do ensinar. Perguntamos, então, às crianças 

como se sentiam em relação a esse outro sujeito ensinante. 

Sobre ter aulas/atividades formativas com os professores e monitores, dezesseis por 

cento das crianças que participaram do estudo disseram preferir ter aulas com os monitores da 

tarde, 70% deles. E sete, ou 30%, preferiam ter aulas com os professores da manhã.  

Questionamos também, se os alunos consideravam os monitores mais legais ou 

mais sérios que os professores regulares. A resposta surpreendeu. Todos os vinte e três alunos, 

100% deles indicaram que os monitores são mais legais que os professores regulares. A 

justificativa apareceu de modo simples. Eles, as crianças, consideraram que as atividades 

desenvolvidas pelos monitores eram mais atrativas e divertidas que as aulas regulares do turno 

matutino. 
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Mas, mesmo considerando que os monitores eram mais legais que os professores 

regulares, os alunos tinham suas preferências. As crianças apresentaram preferências e aversões 

pelos monitores. Foram citados como preferidos: Branca, por 38%; Diácono, por 35%; Janaína, 

por 15%; e Laura, por 12% dos alunos. De igual forma eles também disseram sentir aversão 

pelos monitores, nessa ordem: Laura, por 46% deles, Janaína, por 25%, Branca, por 17%, e 

Diácono, por 12%. 

De tal modo, tivemos condições de considerar que, para as crianças, a inserção dos 

monitores no espaço escolar não significou o desenvolver de disposições de tonalidades 

desagradáveis para os alunos da escola-alvo, para com eles de modo geral. As manifestações 

de tonalidades afetivas desagradáveis foram desenvolvidas no relacionamento entre alunos e 

monitores, como nos demonstra os índices de aversão por alguns deles. Contudo, para as 

crianças, pareceu não haver a distinção da categoria profissional “monitor”, ou seja, pareceram 

reconhecer tanto professores quanto monitores como ensinantes de igual forma. A partir disso, 

a afetividade deles foi direcionada para as relações pessoais com os monitores individualmente 

e não enquanto grupo. Daí, infere-se a predileção e aversão por cada um deles, apresentadas 

acima e no corpo do texto. 

As atividades formativas introduzidas na escola-alvo, pelo Programa Mais 

Educação, foi outra de nossas categorias. O PME apresenta às escolas que realizam a sua adesão 

uma série de atividades complementares, cabendo às unidades escolares escolherem quais 

comporão a sua oferta de jornada escolar ampliada. As atividades cobrem um amplo escopo de 

áreas, mas, em sua maioria, são destinadas ao desenvolvimento das habilidades artísticas, 

esportivas e culturais dos alunos, além de trazerem o acompanhamento pedagógico que é 

obrigatório. 

Indagamos aos alunos se realizar as oficinas do PME faziam com se sentissem 

alegres ou tristes. Dezoito crianças marcaram a alternativa “alegre”, 78%; quatro escolheram 

“triste”, 18%; e 4% de abstenções, um deles. 

Perguntamos, em seguida, se eles preferiam fazer as atividades da sala de aula, no 

período matutino, ou as do Programa Mais Educação, no período vespertino. Oitenta e três por 

cento dos alunos, dezenove deles, preferiam realizar as atividades formativas do PME; treze 

por cento, 3 alunos, preferiam as atividades de sua sala de aula; e uma criança se absteve, 

representando 4%. 

Pedimos aos alunos que enumerassem as atividades do PME segundo sua ordem 

pessoal de preferência pelas mesmas. As atividades eram: Circo, Informática, Judô, 
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Taekwondo, Tarefa de Casa. E a ordem geral de preferência dos alunos ficou assim: (1º) 

Informática; (2º) Circo; (3º) Judô; (4º) Taekwondo; (5º) Tarefa de Casa. 

Em seguida, perguntamos às crianças de qual atividade gostavam mais e de qual 

gostavam menos. Sobre as atividades do PME que mais gostavam, eles responderam: 

Informática, 48%; Judô, 26%; Circo, 13%; e Taekwondo, 13%. As que menos gostavam ou não 

gostavam foram apontadas como: Tarefa de Casa, 39%; Circo, 26%; Judô, 13%; Taekwondo, 

13%; Informática, 5%; e 4% de abstenção. 

De modo genérico, pudemos inferir que as crianças se sentiram afetadas 

positivamente com a introdução das atividades do Programa Mais Educação, mesmo que essas 

fujam do escopo tradicionalmente reconhecido como atividade escolar. A partir disso e 

aprofundando o estudo dessa categoria, encontramos preferências e aversões das crianças 

também pelas atividades. Embora a maioria prefira as atividades do PME às da sala de aula, 

isso não se aplica a todas as atividades. 

Outro dado curioso a que chegamos, foi a aparente similaridade entre os dados dos 

monitores e das atividades. Em muitos casos e, em alguns índices, os alunos disseram não gostar 

das atividades porque não gostam do monitor, ou o contrário. Em outros, disseram gostar/não 

gostar do monitor devido ao gostar/não gostar da atividade que ele desenvolvia no âmbito do 

Programa Mais Educação. 

Dessa forma, a partir das três categorias de estudos, podemos avaliar como 

resultado decorrente de nosso objetivo geral que o Programa Mais Educação foi bem aceito 

afetivamente pela maioria numérica dos alunos da escola-alvo. Tal afirmação é possível, visto 

termos confirmado todas as categorias de nosso estudo. Para as crianças da escola-alvo e 

participantes desse estudo, a implantação do Programa Mais Educação desencadeou reações 

afetivas de tonalidades agradáveis e positivas. 

 

 

Implicações deste estudo para a educação 

 

 

Ao propor este estudo, nós pretendemos oferecer, à área e à sociedade, um trabalho 

que refletisse sobre as atuais práticas educativas que ocorrem no ambiente das instituições 

escolares formais. Em especial, buscamos analisar o Programa Mais Educação, enquanto 

prática educativa instituída via Governo Federal a estados, munícipios e escolas que fizeram a 

sua adesão. Assim, procuramos explorar como o programa afetava a escola, positiva ou 

negativamente, em três aspectos específicos: a ampliação da jornada escolar; a inserção do 
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monitor como sujeito ensinante no ambiente escolar; e as novas atividades introduzidas, 

geralmente de cunho artístico, cultural e esportivo. 

Contribuímos, assim, com a área da educação, com a pesquisa e sistematização 

desse estudo, avançando no conhecimento acadêmico sobre a temática da afetividade, da escola 

de tempo integral, no uso da etnografia em pesquisas educacionais e na afirmação da relevância 

da voz dos alunos, na reiteração da afetividade como categoria interna científica e explicativa 

dos sujeitos e na interdependência entre afetividade e aprendizagem. 

Ao Programa Mais Educação, oferecemos um estudo que traz à tona a visão dos 

aprendentes sobre o mesmo. Conhecer a visão dos alunos sobre o PME é de necessidade vital, 

visto que esses estão diariamente afetados em suas rotinas educacionais devido à implantação 

do programa em suas escolas. 

Às secretarias estaduais e municipais de educação, bem como aos formuladores das 

políticas públicas de educação, este contribui no sentido de cooperar com o estudo de um 

programa governamental recente, do qual muito pouco se sabe ainda e do qual faltam muitas 

avaliações locais, municipais, regionais e nacionais. Colaborar com a avaliação de uma 

estratégia, a saber, a de ampliação da jornada escolar, é colaborar também com seu 

aperfeiçoamento. Assim, esse trabalho pode ser útil aos órgãos de governo de todas as esferas 

no sentido de avaliar o impacto escolar causado pela adesão ao Programa Mais Educação, 

conhecer a percepção dos alunos que o integram e o vivenciam no dia a dia e, evidenciar a 

afetividade como constituintes dos sujeitos, consequentemente, dos aprendentes e imbricada 

aos processos de aprendizagem.  

Às instituições escolares e seus profissionais, gestão, professores e monitores, este 

estudo também pode ser útil na definição de aderir ou não ao programa Mais Educação, no 

conhecer um pouco mais sobre seus impactos ao ambiente e rotina escolares e, na observância 

de se atentar para as disposições afetivas do alunado para com o programa. 

Esperamos, ainda, contribuir com o desvelamento dos processos internos e 

individuais da aprendizagem, ao considerarmos a afetividade como um dos fatores constituintes 

da pessoa, juntamente com o conhecimento e o ato motor. Se são tão marcantes e 

preponderantes, como o conhecimento, os outros domínios funcionais também demandam igual 

observância, pesquisa e verificação por parte dos educadores e dos pesquisadores em educação. 

Este trabalho é um alerta dentro desse contexto: salientar a importância e preponderância dos 

fatores afetivos na escola e na aprendizagem. 
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Limitações desta pesquisa 

 

 

No percurso do desenvolvimento desta pesquisa nos deparamos, muitas vezes, com 

algumas limitações. Elas foram de toda ordem: logística, metodológica, de redação, de 

adequação da pesquisa, e os instrumentos de coleta de dados dessa, para as crianças, de 

credibilidade e de limitações pessoais e de formação. 

Já no início, na etapa de coleta de consentimentos e assentimentos para a realização 

da pesquisa na escola-alvo, nos deparamos com questões de natureza ética. Muitos pais/muitas 

mães/muitos responsáveis pelas crianças não eram alfabetizados, e, assim, me pediam que lesse 

ou explicasse o que estava escrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E assim o 

fiz. Outras vezes, eles quiseram saber onde era para assinar ou desenhar o nome ou ainda 

escrever o nome. Muitos haviam apenas decorado a grafia de seu próprio nome. Em alguns 

casos, por livre e espontânea concepção pessoal, encorajei os pais a assinarem e desenharem 

seus nomes do modo como conseguiam. Não recorri à impressão datiloscópica. Me pareceu, 

em todos os casos, que os sujeitos se colocavam em posição inferior ao recorrer à impressão 

digital. Ainda mais, em um ambiente escolarizado. Para essas questões éticas no procedimento 

da pesquisa, as aulas da pós-graduação não me prepararam. Conduzi, da forma que julguei mais 

digna, para os sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Metodologicamente, poderíamos citar o número limitado de crianças participantes 

do estudo, vinte e três, enquanto cerca de cento e vinte alunos participavam das atividades do 

Programa Mais Educação, na escola. O tempo da formação destinada ao desenvolvimento do 

trabalho de dissertação, não nos permitiu ampliar esse número para a totalidade dos sujeitos 

aprendentes ou parcela numérica mais significativa destes.  

Também não pudemos checar a fidedignidade dos dados informados pelos alunos 

para cada um dos instrumentos de coleta dos dados. Atestamos, muitas das questões do 

questionário, via entrevista, mas, não aplicamos os mesmos instrumentos mais de uma vez. 

Talvez isso pudesse modificar um pouco os dados, ou, ainda, acabar por confirmá-los. 

Na realização de uma pesquisa, há sempre um problema a ser respondido, e, 

portanto, um objetivo geral que conduz e permeia o trabalho do pesquisador. De tal modo, ao 

eleger as variáveis a serem investigadas, todos os trabalhos são parciais e apresentam uma 

reflexão sob determinado aspecto do tópico estudado, a partir de um ponto de vista. Assim 

também o é este trabalho. Ao configurar as nossas categorias de estudo, acabamos por 
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configurar os aspectos que estudaríamos e sobre os quais refletiríamos. Não foram 

desconsideradas todas as outras possíveis variáveis, às vezes, citamo-as. Mas não havia espaço 

para contemplar tudo o que encontrávamos.  

Pesquisas mais complexas e que envolvessem mais variáveis poderiam nos trazer 

dados diferentes e ainda desconhecidos, que acabariam por influenciar todo o estudo da área. 

Algumas possíveis variáveis seriam a questão econômica e social dos alunos, naquela 

comunidade; a visão dos outros sujeitos que participam, de uma forma ou de outra, do Programa 

Mais Educação: monitores, professores, equipe gestora, pais, etc.; o peso e a configuração do 

reforço da merenda escolar na condução do programa e na anuência dos sujeitos em participar 

dele; a gestão financeira dos recursos aportados pelo FNDE; a gestão humana do programa, em 

especial, dos monitores, de sua qualificação e da configuração de suas relações de trabalho na 

escola/no programa; a discussão da viabilidade/necessidade dos monitores como ensinantes em 

um espaço escolar; o processo de escolha das oficinas que compõem o programa da escola alvo; 

entre tantas outras possibilidades de questões. 

Outra limitação, que se fez presente desde a proposição do trabalho, foi a de 

credibilidade. Vezes ou outras, a pesquisa era tida como acientífica, tanto na esfera do programa 

de formação quanto na escola-alvo, por se tratar da investigação de categorias internas do 

sujeito. A expressão “afetividade” ainda tem sido percebida como uma palavra pejorativa, não 

científica e sem importância. Descobrimos, em Wallon, o contrário. Esperamos que nosso 

trabalho coopere com a construção da viabilidade e veracidade de as categorias internas dos 

sujeitos serem entendidas como científicas e explicativas dos mesmos. 

 

 

Sugestões de futuras pesquisas 

 

 

Desejamos que a pesquisa sobre o Programa Mais Educação prolifere e discuta a 

vivência real deste, na jornada diária de milhares de alunos no Brasil. Esse trabalho pretendeu 

contribuir com a popularização de informações sobre o PME.  

Como sugestões para futuras pesquisas, indicamos a inserção de variáveis como 

registramos anteriormente e outros formatos de estudo. Consideramos ser interessante um 

estudo longitudinal, que esteja presente na rotina anual dos alunos e que possa captar suas 

disposições afetivas, em momentos distintos. Isso também seria interessante para a investigação 

das respostas afetivas dos alunos acerca das mudanças/continuidades das atividades do 
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programa, já que acontecem anualmente. Poderia, ainda, envolver alunos de diferentes níveis 

de aprendizagem, mais novos e mais velhos e um número maior de alunos.  

Em um caráter comparativo, seria positivo desenvolver a pesquisa em duas 

instituições escolares: as duas de bairros periféricos ou uma centralizada e outra periférica. 

Talvez a localização e a questão da renda familiar nos ajude a desvendar os dilemas de 

aprendizagem de muitas crianças. Assim, poderíamos perceber qual o impacto da merenda em 

estratos sociais diferentes, por exemplo. Ou ainda, descobrir se as classes mais abastadas 

precisam ou não da escola para ter acesso a outras atividades formativas, como a capoeira, a 

informática, o balé, a natação e outras tantas. Poderíamos, afinal, ambicionar entender como o 

fenômeno educativo se dá e qual a importância atribuída a ele nos diferentes níveis 

socioeconômicos. 

Outras sugestões seriam as de ordem metodológica: a inclusão de produções 

escritas ou gráficas dos alunos onde representassem seu estado afetivo para com a escola, o 

Programa Mais Educação, os monitores, as atividades e a ampliação da jornada escolar; 

inclusão de fotografias da participação das crianças, nos momentos formativos do PME; relatos 

de mães/pais/responsáveis sobre os motivos da inscrição da criança no programa; relato dos 

monitores de suas relações pessoais e institucionais com os demais servidores da escola, a fim 

de representar como os outros o percebem e, fazendo o caminho contrário, relato dos outros 

profissionais sobre os monitores; inclusão da dinâmica e tensão entre 

formação/trabalho/educação na atuação dos monitores em espaços escolares. 

Outras possibilidades seriam estudos que focalizem o debate da implantação de 

escola de tempo integral, sua metodologia e avaliação da política pública, contribuindo, assim, 

com o aprimoramento da discussão e com o aperfeiçoamento dos programas educacionais. 

Esperamos que este trabalho seja um prelúdio de discussões, observações e novos 

estudos. Desde o início, nossa intenção foi a de contribuir com o debate educacional, com a 

formulação de políticas públicas educacionais, com a construção do conhecimento científico 

em educação, sobre o Programa Mais Educação e sobre a execução de políticas e programas 

educacionais na cidade de Jataí. Almejamos ter contribuído. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “OS 

CAMINHOS DA AFETIVIDADE NA ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL: A 

PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS APRENDENTES”. Meu nome é Tauã Carvalho de Assis, sou o 

pesquisador responsável por esta pesquisa e minha área de atuação é Educação. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você autorizar que seu filho ou menor sob sua 

responsabilidade participe desse estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas 

vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que, em caso 

de recusa na participação, ninguém será penalizado(a) de forma alguma. Se aceitar participar, as dúvidas 

sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail 

tauacarvalho@hotmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato 

telefônico: (64) 3636-4987. Caso persistam dúvidas sobre os seus direitos como participante desta 

pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, no telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

A pesquisa “OS CAMINHOS DA AFETIVIDADE NA ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO 

INTEGRAL: A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS APRENDENTES” tem por objetivo investigar 

como as crianças reagem afetivamente à escola de tempo integral em três aspectos específicos: (1) o 

tempo prolongado de permanência na escola; (3) a inserção de atividades esportivas e culturais na escola 

e (3) os monitores que ensinam as crianças no período integral. Para compreender como os alunos 

percebem essas inovações inseridas na escola de tempo integral, utilizaremos de (a) questionário 

escalonado para as crianças responderem se concordam ou não com uma afirmação, (b) entrevistas com 

gravação de áudio e (c) observação da prática cotidiana na escola. Todo o material coletado poderá ser 

conferido por qualquer uma das partes interessadas a qualquer momento. Garantimos o sigilo e 

asseguramos a privacidade e o anonimato de todos/as os/as participantes, e que os dados serão utilizados 

para fins acadêmicos e educacionais, sempre sob codinome, sem referências à escola, turma e nome. A 

qualquer momento os participantes da pesquisa poderão retirar seu consentimento, sem qualquer 

prejuízo, ou ainda se recusar a responder item ou instrumento que fira sua identidade.  

 

2. Consentimento de Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ............................................................................................................................................, inscrito(a) 

sob o RG/ CPF ............................................................, abaixo assinado, concordo em permitir a 

participação de ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................., meu filho/menor sob minha 
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responsabilidade,  no estudo intitulado “OS CAMINHOS DA AFETIVIDADE NA ESCOLA 

PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL: A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS APRENDENTES”. 

Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que toda participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável, Tauã Carvalho 

de Assis, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a participação de meu filho/menor responsável no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Jataí, ......... de ............................................ de 2015. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pai/mãe/responsável legal                                     Impressão datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para Crianças 

 

UNIVERIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CRIANÇAS – TALE 

 

Oi, meu nome é Tauã. Vou desenvolver uma pesquisa chamada “OS CAMINHOS DA 

AFETIVIDADE NA ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL: A PERCEPÇÃO 

DOS SUJEITOS APRENDENTES” aqui na sua escola. 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

Estou te convidando para participar de uma atividade diferente que irá acontecer em sua escola. 

A atividade será para entender o que os alunos da sua escola pensam sobre as aulas do Tempo 

Integral (o dia inteiro). Todas as atividades acontecerão na escola onde eu irei observar você 

junto com os seus colegas, as atividades que vocês fazem e conversar com vocês. Você poderá 

falar o que quiser que ninguém saberá seu nome e sua turma. Você poderá escolher um 

codinome (um nome de mentirinha) para responder as perguntas. Após conversar e observar as 

atividades que vocês realizam na escola, poderei escrever um trabalho que fala sobre o que as 

crianças pensam das aulas do Tempo Integral da sua escola. 

O seu pai/mãe/responsável já autorizou sua participação nesta pesquisa, mas você pode escolher 

não participar da atividade. Se você escolher não participar, ninguém ficará com raiva ou 

magoado com você, e não terá nenhum problema na escola. Em qualquer momento, você pode 

desistir de participar dessa pesquisa, sem qualquer problema para você, seus pais ou para a 

escola. 

 

2. Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ..............................................................................................................................................., 

quero participar da pesquisa “OS CAMINHOS DA AFETIVIDADE NA ESCOLA 

PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL: A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS 

APRENDENTES”. Declaro que eu escolhi participar desta pesquisa sem qualquer pressão do 

pesquisador, dos meus pais ou da professora. O pesquisador, Tauã, me informou como será 
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feita a pesquisa. Ele disse também que posso desistir de participar a qualquer momento, sem 

qualquer problema. Declaro, portanto, que quero participar dessa pesquisa. 

 

 

 

Jataí, ......... de ............................................ de 2015. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

          Assinatura por extenso do(a) aluno participante                                         Impressão 

datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – Instrumento de Coleta de Dados: Questionário para Crianças 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

OS CAMINHOS DA AFETIVIDADE NA ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO INTEGRAL 

 

 

Nome: __________________________________________________ Série: _____________ 

Codinome (“Apelido na Pesquisa”): _____________________________ Idade: _________ 

 

Seção A – Tempo 

 

1. Geralmente, no final do dia, quando saio da escola e vou para casa, me sinto... 

(    ) feliz com o dia que passei na escola              (    ) triste com o dia que passei na escola 

 

2. Quem teve a ideia de você ficar no Integral? 

(    ) Você mesmo                         (    ) Sua mãe                                             (    ) Seu pai                          

(    ) Outra pessoa. Quem? __________________________________________________ 

 

3. Você gosta de ficar no Integral? 

(    ) Gosto                                    (    ) Mais ou menos                                   (    ) Não gosto 

 

4. Eu prefiro ficar na escola.... 

(    ) só de manhã                           (    ) só de tarde                                      (    ) o dia todo 

 

Seção B – Agentes 

 

5. Prefiro ter aulas com os... 

(    ) professores da manhã                                          (    ) professores da tarde (do integral) 

 

6. Acho os professores do Integral.... 

(    ) mais legais que os outros                                                (    ) mais sérios que os outros 

 

Seção C – Atividades 

 

7. Enumere de 1 a 5 as atividades do Integral, começando pela que você mais gosta (1) 

até a que você menos gosta (5). 

(     ) Circo 

(     ) Informática 

(     ) Judô 

(     ) Taekwondo 

(     ) Tarefa de Casa 

 

8. Os projetos do Integral fazem com que eu me sinta.... 
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(    ) alegre                                                                             (    ) triste 

 

9. Eu prefiro fazer as atividades..... 

(    ) do Integral                                                         (    ) da minha sala de aula (da manhã) 
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APÊNDICE D – Instrumento de Coleta de Dados: Roteiro da Entrevista 

Semiestruturada 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

OS CAMINHOS DA AFETIVIDADE NA ESCOLA PÚBLICA DE TEMPO 

INTEGRAL 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

Nome 

Data da entrevista 

 

 

Seção A – Tempo 

Como você se sente aqui na escola? Quais sentimentos? 

Porque você fica no Integral? 

Quem decidiu que você participaria do Integral? O que eles te disseram? 

Você gosta de ficar na escola o dia inteiro? Por quê? 

 

 

Seção B – Atores 

Qual o professor do Integral que você mais gosta? Por quê? 

Você prefere estudar com sua professora da manhã ou com os professores do Integral? 

E o que você menos gosta? 

 

 

Seção C – Atividades 

Qual projeto do Integral você não gosta? Por quê? 

Qual projeto do Integral você mais gosta? Por quê? 

O que você gosta de fazer quando sai da escola? 
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ANEXO 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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