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INTRODUÇÃO

Ao analisar a divisão técnica do trabalho nas unidades educacionais,  algumas

pesquisas1 vêm  mostrando  que  o  docente  deixou  de  ser  o  único  responsável  pela

educação dos estudantes no interior das escolas.  Ao pesquisar as escolas dos Estados

Unidos,  França  e  Quebec,  LeVasseur  e  Tardif  (2004)  mostraram que nestes  países,

historicamente,  houve  a  introdução  do  supervisor  pedagógico  e  de  professores

especializados por disciplina, como educação física e artes, nas séries iniciais do Ensino

Fundamental,  onde havia somente um professor por classe.  Mais tarde foram sendo

introduzidos nas escolas, profissionais não docentes como psicólogos, psicopedagogos,

fonoaudiólogos, conselheiros de orientação. (LeVASSEUR E TARDIF, 2004).

Na última década do século  XX, esses  autores  observaram que a  divisão  de

trabalho se acentuou nos países estudados com a inserção de vários outros tipos de

profissionais,  muitos de nível  secundário ou mesmo sem essa formação,  conhecidos

como  agentes  que  prestam  algum  tipo  de  auxílio  aos  professores,  denominados:

ajudantes instrucionais, ajudantes educacionais e assistentes de educação, que prestam

auxílio ao docente em atividades consideradas rotineiras.  (LeVASSEUR E TARDIF,

2004). 

O Brasil acompanhou esta tendência histórica acima evidenciada da entrada de

especialistas (supervisor, orientador), profissionais não docentes (psicólogos, assistentes

sociais, entre outros) e mais recentemente de profissionais sem formação pedagógica

atuando ou como ajudantes dos professores ou mesmo assumindo o papel de educadores

no interior das escolas de educação básica. 

No caso brasileiro, pode-se dizer que principalmente a partir da década de 2000,

profissionais  como monitores,  agentes  culturais  e  oficineiros  que possuem formação

média ou às vezes o Ensino Fundamental,  entraram nas escolas de Educação Básica

1 LeVasseur e Tardif (2004); Oliveira e Vieira (2010).
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(Ensino Fundamental e Médio)2 a partir de programas, como: inclusão de pessoas com

deficiência na escola regular; extensão da jornada escolar; aulas de reforço para alunos

com dificuldade  de  aprendizagem e  apoio  para  a  realização  das  tarefas  de  casa.  O

Survey realizado pelo Gestrado3 em 2010 em 7 estados brasileiros demonstra que estes

profissionais4,  estão  presentes  nas  escolas  públicas  pesquisadas  desde  a  educação

infantil até o ensino médio cumprindo diferentes papéis.

Em alguns dos programas, acima citados,  os novos profissionais atuam como

ajudantes dos professores no mesmo espaço escolar e horário dos docentes, como é o

caso  dos  que  dão  apoio  no  acompanhamento  de  estudantes  com  deficiência  em

diferentes  etapas  da  educação  básica  e  na  educação  infantil,  prestam  auxílio  aos

docentes nos cuidados com as crianças pequenas. Em outros programas, como os de

extensão de jornada, os profissionais têm exercido a função de educadores, via oferta de

oficinas esportivas, culturais, artísticas, entre outras, em espaços e tempos diferentes da

escola  regular  e  poucas  vezes  interativo  com o  trabalho  dos  docente5 realizado  no

horário regular das escolas públicas. 

Este estudo busca conhecer quem são os sujeitos que atuam nos programas de

extensão de jornada? Quais atividades  realizam? E em que condições desempenham

suas  atividades?  Para  responder  a  essas  questões  recortou-se  para  a  realização  da

pesquisa empírica o Programa Escola Integrada (PEI) da Rede Municipal de Educação

de Belo Horizonte  (RMEBH),  na etapa  do Ensino Fundamental.  Buscou-se traçar  o

perfil socioeconômico, o conjunto de atividades que realizam e as condições de trabalho

em que atuam, entendidas como o espaço físico,  os tempos,  os recursos materiais  e

pedagógicos e as relações de trabalho. 

Para a definição dos sujeitos, optou-se pela amostragem por conglomerados, ou

seja,  cada  conglomerado  corresponde  a  uma  escola  e,  dentro  de  cada  unidade

educacional selecionada, são convidados a participar da pesquisa todos os profissionais

que atuam no PEI. 

A definição das escolas municipais se deu pela combinação de duas variáveis: a)

escolas municipais que haviam participado do PEI desde a sua implantação – 2007 e b)

2 A educação infantil historicamente no Brasil teve presente os auxiliares dos professores em sala de aula
sem formação pedagógica.
3 Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente – FaE/UFMG. 
4 Ver Clementino e Oliveira (2012).
5 Ver mais em BRAGA, 2015.
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escolas que tivessem feito a adesão ao Programa Mais Educação (PME)6 até o ano de

2013. Essas duas variáveis  buscaram unir  a  experiência  acumulada pelas escolas na

execução  do Programa e  a  chegada  de  aporte  de  recursos  nacionais  ao  PEI.  Esses

recortes  nos  levaram  a  um  total  de  75  escolas  municipais  que  atendiam  a  esses

requisitos. Por meio da amostragem probabilística7 atingiu-se um número representativo

do universo a ser pesquisado, ou seja, 30 escolas municipais de Belo Horizonte.

Optou-se por realizar o sorteio dessas 30 escolas entre as 75 encontradas e por

convidar  para participar  da pesquisa todos os profissionais  do PEI que estavam em

exercício no período de realização do trabalho de campo, de abril  a junho de 2015,

perfazendo um total de 207 profissionais. Obteve-se a adesão de 195 sujeitos, ou seja,

94,2% dos profissionais concordaram em participar da pesquisa, entre eles estavam 181

monitores e 14 bolsistas. 

O  método  utilizado  para  coleta  de  dados  foi  a  survey8 e  o  instrumento  de

pesquisa foi um questionário respondido individualmente pelos sujeitos que aderiram à

pesquisa. O questionário aplicado era composto de 46 questões relacionadas a dados

pessoais  e  familiares;  campo  socioeconômico;  práticas  culturais,  sociais  e  políticas;

formação e condições de trabalho. Em oito questões, os respondentes poderiam marcar

mais de uma opção entre as alternativas oferecidas, o que justifica o fato de que em

algumas análises a porcentagem total  estar  acima de 100%. Por outro lado, tivemos

questões  que  o  entrevistado  não respondeu,  o  que contabiliza  na  análise  dos  dados

porcentagem inferior a 100%. O questionário contou com uma questão aberta.

O presente  trabalho  está  organizado  em três  seções.  A primeira  apresenta  a

política de Educação Integral no Brasil, a segunda é uma contextualização do Programa

Escola Integrada da RMEBH e a terceira apresenta os dados coletados na pesquisa de

campo e suas análises. Para finalizar são traçadas algumas considerações.

6 Este Programa será brevemente explicitado na pág. 6 deste artigo.
7 A amostragem probabilística possibilita ser submetida a tratamento estatístico, que permite compensar
erros  amostrais  e  outros  aspectos  relevantes  para  a  representatividade  e  significância  da  amostra.
(LAKATOS e MARCONI, 2002).
8 O método de survey é um dos métodos utilizados na pesquisa social que visam descrever ou explicar as
características ou opiniões de uma população através da utilização de uma amostra representativa. (Ver:
MAY, T. 2004, p 109-144). 
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A Regulação da Educação Integral no Brasil

Podemos considerar que a Constituição Federal (CF), de 1988, e o Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente  (ECA),  de 1990,  mesmo não fazendo menção  literal  aos

termos  “educação  integral”  e/ou  “tempo  integral”,  levantam  em  alguns  artigos  os

princípios da educação integral compreendida como a formação completa do homem. 

Na CF/1988 isso pode ser constatado quando a educação é apresentada como um

direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  promovida  e  incentivada  com  a

colaboração da sociedade,  visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205). O ECA (Lei

n. 8.069/1990), seguindo os preceitos da CF/1988, determina que:

Art.  3º  -  A  criança  e  o  adolescente  gozam  de  todos  os  direitos
fundamentais inerentes  à pessoa humana,  sem prejuízo da  proteção
integral  de  que  trata  esta  Lei,  assegurando-se-lhes,  por  lei  ou  por
outros  meios,  todas  as  oportunidades  e  facilidades,  a  fim  de  lhes
facultar o  desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento  de  sua  pessoa,  preparo  para  o  exercício  da
cidadania e qualificação para o trabalho (BRASIL, 1990).

Ao observarmos os artigos acima mencionados, verificamos que o ECA, além de

reforçar o ideal da educação integral presente na CF/88, assume que é preciso oferecer

condições básicas de vida para que crianças e adolescentes possam se desenvolver de

forma  integral.  Para  o  Estatuto,  cabe  à  família,  juntamente  com  a  comunidade,  a

sociedade em geral e o poder público, assegurar a efetivação dos direitos referentes à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura,  à dignidade,  ao respeito,  à liberdade e à convivência familiar  e comunitária

(Art. 4°). Para isso, o ECA propõe uma política de atendimento dos direitos da criança e

do adolescente que trabalhe de forma articulada por meio de ações governamentais e

não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Art.

86), que ofereça políticas sociais básicas e programas de assistência social para aqueles

que necessitem. Desse modo, o estatuto apresenta a junção entre as políticas sociais, a

assistência social e a educação como o caminho propício ao desenvolvimento pleno dos

sujeitos (BRASIL, 1990). 
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Apesar de inovarem ao tratar dos princípios da educação integral, a CF/88 e o

ECA não fazem menção à educação em tempo integral, ou seja, a ampliação da jornada

educativa diária. Esse tema passa a ser tratado legalmente na Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional - LDB 9.394/1996. 

A  LDB/96  prevê  a  ampliação  progressiva  da  jornada  escolar  do  Ensino

Fundamental para o regime de tempo integral, a critério dos estabelecimentos de ensino

(artigos 34 e 87). Afirma, ainda, que “a educação abrange os processos formativos que

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas

manifestações culturais” (art.1º), ampliando os espaços e práticas educativas vigentes. 

É importante destacar que quando a LDB/96 aborda a questão do tempo integral

no artigo 34, que trata da jornada escolar, o considera como o período em que a criança

e  o  adolescente  estão  sob  a  responsabilidade  da  escola,  quer  em  atividades

intraescolares,  quer  extraescolares.  Além de prever  a  ampliação para tempo integral

para  o  Ensino  Fundamental,  a  Lei  9.394/96  admite  e  valoriza  as  experiências

extraescolares  (art.  3°,  inciso  X),  que  podem  ser  desenvolvidas  com  instituições

parceiras da escola (COELHO, 2011).

Outra contribuição da LDB/96 que impacta diretamente na discussão atual de

educação em tempo integral é o reconhecimento de que os processos formativos dos

estudantes não se dão apenas nas instituições escolares:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino  e  pesquisa,  nos  movimentos  sociais  e  organizações  da
sociedade  civil  e  nas  manifestações  culturais  (Art.  1°)  (BRASIL,
1996).

Tal artigo, combinado ao artigo 3º, inciso X, que dispõe sobre a valorização das

experiências  extraescolares,  abre  caminho  para  organizações  da  sociedade  civil

participarem do processo educativo. No entanto, a LDB/96 mantém a centralidade da

escola nesse processo (Art. 34), ou seja, reconhece que as instituições escolares detêm a

centralidade do processo educativo pautado pela relação ensino/aprendizagem.

Por sua vez, o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2001-2010,

instituído pela Lei n. 10.172 de 2001, defende o tempo integral e a ampliação da jornada

escolar como uma de suas principais diretrizes: 
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A ampliação da jornada escolar  para  turno integral  tem dado bons
resultados.  O  atendimento  em  tempo  integral,  oportunizando
orientação no cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes,
desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação adequada, no
mínimo em duas refeições, é um avanço significativo para diminuir as
desigualdades sociais  e  ampliar  democraticamente as  oportunidades
de  aprendizagem.  O  turno  integral  e  as  classes  de  aceleração  são
modalidades inovadoras na tentativa de solucionar a universalização
do ensino e minimizar a repetência (BRASIL, 2001). 

O PNE (2001-2011)  avança  para  além do texto  da  LDB/96  ao  apresentar  a

educação  em tempo  integral  como objetivo  do  Ensino Fundamental  e  da  Educação

Infantil. Além disso, o PNE apresenta como meta a ampliação progressiva da jornada

escolar  para  um  período  de  no  mínimo  sete  horas  diárias,  além  de  promover  a

participação  das  comunidades  na  gestão  das  escolas,  incentivando  a  instituição  de

Conselhos  Escolares.  Nesse plano,  a progressiva ampliação do tempo escolar  estava

voltada às “[...] crianças das camadas sociais mais necessitadas, às crianças de idades

menores, das famílias de renda mais baixa, quando os pais trabalham fora de casa”.

Nesse sentido, esse PNE valorizava a educação em tempo integral, relacionando-a aos

aspectos pertinentes à política de assistência social (COELHO, 2011). Cabe destacar

que o PNE (2001-2011) teve todas as suas metas que ampliavam os recursos financeiros

necessários  à  educação  vetadas  pelo  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  que

dificultava, quando não inviabilizava, a implantação das propostas inscritas nesse Plano.

 Em 2007, o governo federal instituiu o Plano de Desenvolvimento da Educação

(PDE),  buscando  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  por  meio  da  articulação  de

políticas federais, estaduais e municipais. Composto por mais de quarenta programas/

ações,  visando  constituir  o  que  foi  denominado  pelo  MEC de  “visão  sistêmica  da

educação”, o PDE está disposto em torno de quatro eixos norteadores: Educação Básica,

Educação Superior, Educação Profissional. Uma das ações do PDE visando à educação

em tempo integral foi a criação do Programa Mais Educação (PME) criado também em

2007 pelo  MEC como uma estratégia do governo federal para induzir a ampliação da

jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da educação integral, visando

contribuir  para  a  qualificação  das  aprendizagens  escolares,  a  diminuição  das

desigualdades  educacionais  e  a  valorização  da  diversidade  cultural  brasileira.  A

legislação regulamentar do PME é a Portaria Normativa Interministerial n. 17, de 24 de
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abril  de 2007,  que  instituiu  o Programa visando estimular  a  educação  integral  para

crianças, adolescentes e jovens. (BRASIL, 2011). 

Já o PNE (2014 -2024), aprovado em junho de 2014, em sua meta seis, que

dispõe sobre a educação integral, destaca a oferta de educação em tempo integral em, no

mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, vinte

e cinco por cento dos (as) alunos (as) da Educação Básica. A proposta é que, até 2024,

pelo menos metade das escolas de Ensino Básico ofereçam ensino em tempo integral. O

documento apresenta nove estratégias9 para que essa meta seja alcançada. 

Programa Escola Integrada (PEI): A experiência da RMEBH 

O PEI foi criado na RMEBH em 2006,  por  meio  de  uma experiência  piloto

desenvolvida  em 7  escolas  municipais.  Esta  experiência  surgiu  a  partir  de  práticas

educativas vivenciada na RMEBH, no âmbito do Programa Escola Plural. Trata-se de

um programa político-pedagógico implantado na rede municipal de Belo Horizonte em

1994, que introduziu inovações significativas na organização do trabalho escolar. As

9 Estratégia  6.1 -  promover,  com o apoio da União,  a  oferta  de  educação  básica  pública em tempo
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade,
passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva
da jornada de professores  em uma única escola. Estratégia 6.2 - instituir,  em regime de colaboração,
programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento
em  tempo  integral,  prioritariamente  em  comunidades  pobres  ou  com  crianças  em  situação  de
vulnerabilidade social. Estratégia 6.3 - institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa
nacional  de  ampliação  e  reestruturação  das  escolas  públicas,  por  meio  da  instalação  de  quadras
poliesportivas,  laboratórios,  inclusive  de  informática,  espaços  para  atividades  culturais,  bibliotecas,
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material
didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. Estratégia 6.4 - fomentar
a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos
públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários.
Estratégia 6.5 - estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos(as)
matriculados(as)  nas escolas da rede pública de educação básica por parte  das entidades privadas de
serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública
de ensino. Estratégia 6.6 - orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei n. 12.101, de 27
de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos(as) das escolas da rede
pública  de  educação  básica,  de forma concomitante e  em articulação  com a rede  pública  de ensino.
Estratégia 6.7 - atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades
locais. Estratégia 6.8 - garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos
globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação  na  faixa  etária  de  4  (quatro)  a  17
(dezessete)  anos,  assegurando  atendimento  educacional  especializado  complementar  e  suplementar
ofertado  em  salas  de  recursos  multifuncionais  da  própria  escola  ou  em  instituições  especializadas.
Estratégia 6.9 - adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando
a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e
culturais.
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escolas da RME/BH passaram a se organizar com base em ciclos de idade de formação,

de  acordo  com  a  faixa  etária  do  estudante,  buscando  respeitá-los  em  seus  ritmos

diferenciados de aprendizagem. O ciclo de formação compreendia a formação integral

do sujeito e pressupunha a diversidade e os ritmos diferenciados no processo educativo

(COELHO, 2011).

O PEI dialoga com a filosofia proposta pela Escola Plural, pois caracteriza-se

por integrar a escola e o espaço social no qual a criança está inserida, ampliando, dessa

forma, os espaços destinados à educação escolar. Trata-se de uma proposta de formação

integral aos alunos do ensino fundamental, que tem como objetivo ampliar a jornada

educativa  para  nove  horas  diárias,  ofertando  atividades  diversificadas  às  crianças  e

adolescentes no chamado contraturno escolar. (OLIVEIRA, 2010).

Segundo dados  da  Equipe  de  coordenação  do PEI  (2014),  das  186 (cento  e

oitenta  e  seis)  escolas  municipais  de  Belo  Horizonte,  171  (cento  e  setenta  e  uma)

apresentam o programa e aproximadamente 71.107 (setenta e um mil e cento e sete)

alunos são atendidos. Das escolas, 132 (cento e trinta e dois) recebem recursos do PME.

Inicialmente  as  escolas  participantes  eram selecionadas  por  se  situarem em regiões

consideradas  mais  vulneráveis  socialmente,  tendo  como  base  o  número  de  alunos

atendidos pelo benefício Bolsa Família. Atualmente, a adesão da escola é feita por sua

própria  iniciativa,  o  mesmo acontecendo  com os  estudantes  que  dele  participam,  a

adesão neste  caso é  da família.  (SMED/BH – Equipe  de coordenação do Programa

Escola Integrada)

Cada escola  que  adere  ao  PEI  passa  a  ter  um professor  coordenador,  que  é

concursado  pela  prefeitura  de  Belo  Horizonte  e  ligado  ao  seu  corpo  docente.  Ele

coordena um conjunto de ações que garante o funcionamento do programa, sobretudo a

organização da matriz curricular  em consonância com o projeto pedagógico da cada

unidade educacional. O referido professor é responsável pela articulação do movimento

de  aproximação  entre  escola  e  comunidade.  Ele  tem uma atuação  direcionada  para

integrar  a  escola  à  comunidade,  por  meio  de  oficinas  espontâneas  e  de  atividades

diversificadas,  além  de  colaborar  no  planejamento  dessas  oficinas  que  surgem  da

demanda  das  comunidades  e/ou  dos  talentos  locais,  e  de  supervisionar  o  trabalho

realizado pelos profissionais contratados para o PEI. (COELHO, 2011). 
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O PEI utiliza como profissionais, monitores, que podem ser jovens e adultos da

comunidade onde são inseridas as escolas municipais,  que tem uma rica experiência

cultural e dialogam com a escola. Os monitores mais que coadjuvantes assumem um

papel singular no Programa, administrando suas oficinas, interagindo com os estudantes

e trazendo para o interior das escolas novas atividades e outras culturas. (MACEDO, et

al,  2012). Participam também do Programa bolsistas extensionistas de Universidades

conveniadas com a SMED/BH. 

O PEI articula  ações entre as três esferas governamentais  (federal,  estadual e

municipal),  entre todos os órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte e entre as escolas

municipais,  construindo parcerias  com instituições  de Ensino Superior,  organizações

não governamentais (ONG), clubes recreativos e esportivos, empresas privadas, museus

e igrejas, dentre outras entidades.

Em relação às atividades desenvolvidas pelo PEI, as escolas devem selecionar o

mínimo  de  três  e  o  máximo  de  seis  nos  seguintes  macrocampos:  acompanhamento

pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos em educação, cultura e

artes e inclusão digital. Deve constar, obrigatoriamente, pelo menos uma atividade de

acompanhamento pedagógico, podendo as demais pertencer a macrocampos diferentes.

Tal  exigência  é  um  dos  critérios  de  repasse  de  recursos  do  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as escolas receberem, além dos recursos do

PEI, repasses do PME. (CLEMENTINO, 2013).

Durante o programa-piloto de 2006, os monitores se constituíam principalmente

de voluntários10. Posteriormente, em 2007, passaram a ser contratado pela Associação

Municipal  de  Assistência  Social  (AMAS),  com  contratos  de  trabalho  regidos  pela

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A partir de 2013 e até nos dias atuais, eles

passaram a ser contratados pelo Caixa Escolar, permanecendo sob a égide da CLT. Uma

ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais pediu a dispensa de

servidores contratados pela AMAS, dentre eles os monitores  e agentes  culturais.  Os

funcionários cedidos pela AMAS estariam ocupando cargos não previstos em lei que

deveriam  ser  preenchidos  por  concursados.  Para  a  PBH,  entre  as  vantagens  da

terceirização de funcionários da AMAS, estaria a dispensa de realização de licitação e

concurso  público  e  ainda  o  fato  de  esses  contratados  terem  um  custo  menor.

10De acordo com a Lei n. 9.608/1998, o voluntário deve receber um auxílio financeiro, para gastos com
transporte e alimentação, não possuindo vínculo empregatício.
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Atualmente,  a  AMAS não faz mais  contratações  e  o  Caixa  Escolar  é  que passou a

realizar essa ação. 

Na escola integrada, a jornada atual do aluno é de até dez horas e meia, sendo

quatro horas e meia com os docentes, no horário regulamentar, e o restante do tempo

nas  atividades  programadas  pelo  PEI,  almoço  e  oficinas  como:  jogos  pedagógicos,

fotografia,  horta  e  jardim,  música,  teatro,  dança,  atletismo,  ballet,  esporte  e  lazer,

ginástica,  judô,  xadrez,  escovação  e  higienização,  alimentação  e  saúde,  língua

estrangeira, produção de texto, entre outras desenvolvidas pelos monitores e bolsistas

extensionistas. (BELO HORIZONTE, 2012).

Com o PEI vemos a organização de um programa educacional que tem como

característica fundamental a articulação entre as escolas e universidades, comunidade e

a SMED, com a perspectiva de proporcionar uma educação que transcenda os muros da

escola. A entrada de jovens na escola integral que se inaugura na contemporaneidade é

um elo de aproximação da escola com as comunidades, uma escola que busca abrir seus

horizontes e dialogar com seu entorno, compreendendo a necessidade do diálogo, do

trabalho em rede, da democracia.

Perfil e Condições de trabalho dos monitores e bolsistas do PEI

Dados pessoais e familiares

Esta  seção  consiste  em  caracterizar  os  dados  pessoais  e  das  famílias  dos

entrevistados, como: sexo, data de nascimento, raça, estado civil, número de filhos e a

religião que adotam. Com relação aos dados familiares, buscamos compreender quem é

o  (a)  principal  responsável  pelos  rendimentos  da  casa  em  que  vive;  o  nível  de

escolaridade do pai, mãe e marido/esposa, quando houver; em quais atividades esses

parentes atuaram na maior parte da vida. Os resultados obtidos nos permitem mostrar de

onde esses indivíduos vem e as possíveis influências da escolaridade dos pais em sua

vida escolar. Essas informações dão início ao mapeamento do perfil dos profissionais

que atuam no PEI. 

Os  resultados  encontrados  na  enquete  mostram  que  os  profissionais

entrevistados, em sua maioria, são mulheres, 61,5%; os homens somam 37,9% do total.

Em relação à idade, a maioria dos entrevistados é jovem, pois mais da metade (52,9%)

encontra-se na faixa etária entre 21 e 26 anos. Se considerarmos a faixa de 27 a 30 anos
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também entre a população jovem, este percentual atinge 75% dos entrevistados. A idade

média  dos  monitores  é  de 27 anos,  distanciando-se da  idade média  dos  professores

regulares da RME/BH, em torno de 41 anos,11 segundo dados do Gestrado (2015). 

No  que  se  refere  ao  pertencimento  étnico,  46,2%  dos  respondentes  se

autodeclararam pardos, seguidos de 29,2% de negros e 22,6% de brancos. Com relação

ao  estado  civil,  a  maioria  dos  profissionais  (71,3%)  afirma  ser  solteiro.  Essa  alta

porcentagem  de  solteiros  pode  ser  corroborada  pela  pouca  idade  dos  respondentes,

conforme apontado anteriormente. Os casados somam 21,5%, e os divorciados 4,1%.

Dentre  os  entrevistados,  72,3% dizem  não  possuir  filhos;  os  que  possuem  somam

27,7%.

Dentre  os  entrevistados  que  afirmam ter  filhos12,  a  faixa  etária  das  crianças

encontra-se entre 0 e 3 anos, 57,4%; entre 4 a 6 anos, 19%; entre 7 e 14 anos, 20%;

entre 15 e 19 anos, 9%; acima de 20 anos, 9%. Verifica-se que 76,4% dos que possuem

filhos têm crianças pequenas que se encontram na faixa etária de 0 a 6 anos.

Em relação à crença religiosa, os dados revelam que no grupo social pesquisado

predomina a fé católica, indicada por 64,1% dos respondentes. O grupo que se declarou

evangélico corresponde a 19% do total. Os que afirmam não possuir nenhuma religião

são 12%. Outras religiões, como espírita, adventista, batista e presbiteriana, somaram

3%.

Sobre o nível de escolaridade do pai dos respondentes, os dados apontam que

32,8% deles possuem Ensino Médio completo ou incompleto; 23,1% possuem Ensino

Fundamental completo ou incompleto; 22,6% não sabem qual a escolaridade do pai;

13,8% possuem Ensino  Superior  completo  ou  incompleto  e  apenas  1,5% têm  pós-

graduação. 

Já  em relação  à  mãe  dos  respondentes,  os  dados  mostram que  43,6% delas

possuem Ensino Médio completo ou incompleto; 35,4% possuem Ensino Fundamental

completo  ou  incompleto;  10,8% possuem Ensino Superior  completo  ou incompleto;

5,1% não estudaram; 3,6% não sabem e 0,5% possui pós-graduação. 

A grande maioria dos pais (51,7%) trabalha fora de casa em atividades informais

(pintor, eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador de carros, catador de lixo

11GESTRADO, 2015. Relatório final de pesquisa.
12 A soma total dessa questão fica acima de 100% já que os entrevistados poderiam marcar que possuem
mais de um filho por faixa etária.
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etc.); os funcionários públicos do governo federal, estadual ou municipal são 9,2%; os

que trabalham no comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços somam 6%;

em agricultura,  no campo, na fazenda ou na pesca são 6%; os profissionais liberais,

professores ou técnicos de nível superior somam 3,6%; por fim, os que trabalham em

casa 1,5%. Estes resultados vão de encontro com os dados do IBGE/PNAD (2015), que

revelou  que  a  informalidade  no  trabalho  é  uma característica  importante  no  Brasil,

abrangendo 46,3% dos trabalhadores em 2014.

Em relação  ao  trabalho  da  mãe,  25,1% fazem atividades  domésticas  em seu

próprio lar sem remuneração, seguida de 22,5% que trabalham fora de casa (merendeira,

dona  de  bar,  cabeleireira,  recepcionista,  secretária  etc.);  16,9%  trabalham  como

doméstica  em  casa  de  outras  pessoas  (cozinheira,  arrumadeira,  governanta,  babá,

lavadeira,  faxineira,  acompanhante  de idosos/as etc.);  16,8% trabalham em casa por

conta  própria  (costura,  aulas  particulares,  cozinheira,  artesanato  etc.);  13,2%  são

profissionais liberais, professoras ou técnicas de nível superior; 3% como funcionária

dos  governos  federal,  estadual  ou  municipal;  2,5% no  comércio,  banco,  transporte,

hotelaria ou outros serviços.

Para  finalizar  o  bloco  de  questões  sobre  aspectos  pessoais  e  familiares,  foi

perguntado aos profissionais do PEI quem é o principal provedor de rendimentos da

casa em que vivem: 38,5% afirmam ser o pai o provedor dos rendimentos, seguidos de

23,6% que dizem ser eles os próprios provedores; 19% afirmam ser a mãe; 15,4%, o

cônjuge. Pode-se aludir que devido à idade, 56% possuem entre 24 a 30 anos, e por

serem solteiros, boa parte dos profissionais do PEI ainda vive com suas famílias e, por

isso, aponta o pai ou a mãe (57,5%) como principais provedores dos rendimentos da

residência. 

Verificou-se entre os bolsistas extensionistas que nenhum deles é o responsável

pelos rendimentos da casa em que vive. Já em relação aos monitores, 25,4% afirmam

ser os provedores do seu domicílio,  sendo este grupo formado por homens (58,7%),

solteiros (52,2%), que têm entre 36 e 37 anos (23,9%), possuem filhos (57,4%), têm

renda familiar total entre um e dois salários mínimos (SM) (28,3%) e entre três e quatro

SM (26,1%), moram em residências cujo grupo familiar  é composto por duas a três

pessoas (52,2%).
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Condições de Trabalho

Este  bloco  de  análise  diz  respeito  às  condições  de  trabalho  às  quais  os

profissionais que atuam no PEI estão submetidos. Para verificar quais as condições de

trabalho desses sujeitos, foi perguntado a eles: qual o tipo de vínculo; salário; função

que desempenha;  qual oficina realiza na unidade educacional,  onde ela acontece;  se

realiza  outras  atividades;  como se considera  em relação  aos  alunos;  quantos  alunos

frequentam a oficina; quanto tempo trabalha com esse tipo de atividade; quanto tempo

trabalha no PEI; qual a jornada de trabalho; quais as condições materiais de trabalho

(quadra  de  esportes,  banheiros,  refeitório  etc.);  quais  as  condições  de  trabalho  nos

espaços externos utilizados pelo Programa; se a unidade educacional possui parcerias

com ONG; o que considera mais importante para melhorar a qualidade do trabalho e de

quem recebe mais cobrança em relação ao trabalho realizado. 

É importante  retomar que o PEI é um programa destinado aos estudantes do

Ensino  Fundamental  (1°,  2°  e  3º  ciclos)  das  escolas  municipais  de  BH,  portanto

monitores  e  bolsistas  atuam nesta  etapa  da  educação  básica.  Dos  entrevistados  que

responderam  essa  questão13,  80%  afirmam  trabalhar  no  primeiro  ciclo  do  Ensino

Fundamental,  87% trabalham no segundo ciclo desta etapa e 20% atuam no terceiro

ciclo.  A  atuação  desses  profissionais  é  mais  expressiva  entre  o  1º  e  o  6º  ano  da

Educação Básica.  Em relação à função desempenhada no PEI, 93,3% são monitores e

6,7% bolsistas extensionistas. 

Com  relação  ao  tipo  de  vínculo  que  possuem,  a  pesquisa  mostra  que  os

monitores  são  contratados  via  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho (CLT),  sendo  a

maioria  por  meio  do Caixa  Escolar  (53%),  mas  ainda  existia  em 2015 um número

significativo de contrato via AMAS (43,6%). Em relação ao salário e carga horária, os

monitores recebem, em sua maioria, até R$724,0014, e trabalham 30 (AMAS) e 40 horas

(Caixa escolar) (68,5%). Há uma porcentagem expressiva de monitores  (27,6%)  que

recebe entre  R$724,00 e 1.448,00. Trata-se de profissionais que trabalham 40 ou 44

horas semanais em atividades do PEI. Cabe lembrar que esses sujeitos não possuem

plano de carreira e o fator que mais influência em seus salários é a jornada de trabalho

realizada nas unidades educacionais. Já os bolsistas extensionistas, 100% deles possuem

13 O percentual total ultrapassará 100% visto que os profissionais do PEI atuam em mais de um ciclo do
Ensino Fundamental.
14 Valor de um salário mínimo em 2015 no momento da construção do questionário e da pesquisa de
campo.
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contrato de estágio com as IES que estudam e todos eles recebem até R$724,00 valor

referente a uma bolsa-auxílio, que é inferior ao salário mínimo e corresponde a 20 horas

semanais (92,9%), para atuar no PEI. 

As oficinas realizadas pelos entrevistados são variadas. As mais recorrentes são:

23,1% de música e corpo (música, percussão, capoeira, ballet e dança); 20,1% de artes

(artesanato,  circo,  grafitti,  hip  hop,  taekwondo,  teatro);  13,8% de  esportes;  12% de

acompanhamento  pedagógico  e  para  casa;  11,8%  de  informática;  6,6%  de  meio

ambiente e 2,5% de jogos. Ainda foram citadas oficinas de saúde na escola e ética e

cidadania. 

Essas oficinas são realizadas em sua maioria nas casas alugadas (75,9%) pela

PBH  para  desenvolvimento  das  atividades.  As  salas  de  aula  da  própria  unidade

educacional (42,6%) também são um espaço para a realização das atividades do PEI,

bem como as quadras de esportes (27,2%) e as salas de informática (10%).

Quando perguntados  se  realizam outras  atividades  além das  oficinas  com os

alunos na unidade educacional  em que trabalham,  97,4% disseram que sim.  Os que

acompanham os alunos no almoço são 90,8%; os que acompanham os alunos no lanche

somam  83,6%;  os  que  acompanham  os  alunos  aos  espaços  fora  da  escola  para  a

realização das atividades são 62,1%; acompanham em aula-passeio e excursões, 57%;

acompanham  o  para  casa,  14,9%.  Nessa  questão  os  respondentes  poderiam  marcar

quantas opções fossem necessárias. Isso nos revela que muitos dos profissionais têm

realizado outras atividades para além das oficinas que ministram e possuem uma carga

de trabalho intensiva. 

Quando perguntados sobre o tempo de atuação no PEI, 20,6% dos profissionais

afirmam que trabalham entre sete meses e um ano no Programa; 17% entre um ano e um

ano e meio; 16,9% trabalham entre um ano e meio e dois anos; 14,3% entre dois e três

anos; 12,2% há até seis meses no Programa; 9,7% entre três e quatro anos e 4,3%, acima

de quatro anos. Verifica-se que há uma alta rotatividade dos profissionais que atuam no

Programa, visto que este existe desde 2006, e a maioria (66,7%) dos profissionais que

trabalham no PEI está há menos de um ano e meio no Programa. 

Já em relação a quanto tempo eles ministram o tipo de oficina que hoje realizam

no PEI, eles afirmam que 20,1% trabalham entre um ano e um ano e meio, 19,9% entre

sete meses e um ano, 15,9% entre um ano e meio e dois anos, 14,7% entre dois e três
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anos, 14,4% até seis meses, 8,6% entre três e quatro anos e 4,4% acima de 4 anos. Os

tempos de trabalho no PEI e os tempos que realizam a oficina são bem próximos, o que

sugere  que  alguns  desses  profissionais  possam  ter  tido  no  Programa  sua  primeira

experiência de trabalho com oficinas.

O número de alunos por oficina varia de acordo com os respondentes: 58,5%

afirma que são 25 alunos; para 17,4% são 20 alunos; para 11,8% são 30 alunos; para

4,1% são 15 alunos. Há uma oscilação entre 15 a 30 alunos nas oficinas ofertadas pelo

PEI, mas a maioria, ou seja, 75,9% dos entrevistados, tem trabalhado com turmas de 20

a 25 alunos.

A  percepção  dos  profissionais  sobre  as  condições  dos  materiais  de  trabalho

mostra eles consideram os instrumentos de trabalho medianos (61,5%, bem como as

condições  dos  espaços  externos  da  escola,  pois  a  maioria  dos  profissionais  as

considerou medianas (58,5%). 

Quando perguntados se a unidade educacional em que trabalham realiza alguma

parceria  com ONG, 64,1% dizem não  saber  a  respeito  dessa  informação,  enquanto

31,3% dizem que não realizam parcerias e apenas 1% diz que sim. 

Passaremos  agora  à  análise  sobre  as  interações  de  trabalho  com  a  direção,

professor coordenador, pais, professores regulares, colegas de programa e alunos. As

reuniões com os diretores das unidades educacionais ocorrem ocasionalmente (47,7%);

com o professor coordenador a frequência é maior, ocorre mensalmente, de acordo com

60% dos respondentes; com os pais, nunca acontecem reuniões ou encontros (49,2%); o

mesmo ocorre  com os  professores  regulares  (45,1%);  já  com os  colegas  do  PEI  as

reuniões  são feitas  mensalmente  (43,1%) e com os  alunos as  maiores  porcentagens

apresentadas se colocam entre os extremos, ou seja, os que nunca (35,9%) se reúnem e

os que se reúnem mensalmente (28,2%).

Pesquisa realizada sobre essa temática específica (BRAGA, 2015) afirma que

nas  escolas  da  RME/BH não ocorrem muitos  encontros  para  a  desenvolvimento  de

trabalhos conjuntos, colaborativos, interativos entre os profissionais envolvidos no PEI

e os docentes da escola regular, já que ocorre a segmentação entre o que ocorre no turno

considerado regular e no contraturno quando são desenvolvidas as atividades do PEI –

há uma separação nítida, no interior da escola, entre aqueles que ministram o currículo

regular e os profissionais que atuam no PEI. 

15



Sobre a relação com os alunos, a maioria (76,4%) dos profissionais considera

que  possui  uma  relação  afetiva  com  os  alunos  e  19%,  amigável.  As  relações  de

autoridade e profissionalismo aparecem com 1,5% cada. 

Em relação ao controle, foi perguntado aos participantes da pesquisa de quem

eles recebem mais cobrança em relação ao trabalho que desempenham: 41,5% apontam

que quem cobra mais é o professor coordenador; 32,8% referem que a cobrança vem de

si próprios; 7,2%, dos alunos; 7,2%, da direção; 6,7%, da supervisão. O fato de grande

parte dos entrevistados dizer  que recebem maior cobrança do professor coordenador

está relacionado ao fato desse profissional ser o responsável direto por um conjunto de

ações que garante o funcionamento do Programa e ser aquele que lida no dia a dia com

o acompanhamento e supervisão do trabalho dos monitores. 

Considerações Finais

Este artigo tratou especificamente de traçar o perfil dos profissionais que atuam

no PEI das escolas municipais de Belo Horizonte e suas condições de trabalho. Esse

Programa, iniciado por meio de um projeto-piloto, com ênfase na formação humana e

cultural  dos  alunos  através  da  ampliação  dos  espaços  educativos,  atividades

diversificadas e da valorização dos saberes comunitários, ganhou amplitude e expansão

principalmente a partir do PME. 

Educar, na perspectiva do PEI, significa a possibilidade de entender e participar

das  decisões  da  sociedade,  utilizando  o  lugar  onde  se  vive  a  escola,  o  bairro,  a

vizinhança como parceiros para o desenvolvimento pessoal e escolar dos sujeitos. Ao

articular cultura, esportes, assistência social, saúde, alimentação, segurança no trânsito e

programas de transferência  de renda,  bem como questões  relativas  à  habitação e  às

condições  de  existência,  o  Programa  envolve  todas  as  secretarias  municipais,

instituições de Ensino Superior, órgãos responsáveis pelo trânsito, pela limpeza pública,

por obras e pelo meio ambiente, ONGs, lideranças locais, comerciantes e empresários

também compõem a rede de atores responsáveis pela formação integral de crianças e

adolescentes que participam do programa.(DAYRELL; et al, 2012).

Para  realizar  as  atividades  com  os  alunos  no  PEI,  são  contratados

prioritariamente  monitores  e  conta-se  também  com  bolsistas  extensionistas  de  IES

públicas e privadas, número bastante inexpressivo quando esta pesquisa foi realizada,
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somente 7% dos entrevistados. Os monitores são preferencialmente jovens e adultos da

comunidade,  onde  estão  inseridas  as  escolas  municipais  e  que  possuem  alguma

experiência na área cultural, esportiva, artística, entre outras. 

O  debate  sobre  a  contratação  de  profissionais  não  docentes  para  atuar  nos

programas de extensão de jornadas é controverso na área da educação. Por exemplo, na

opinião  de  Cavaliere  (2007),  a  utilização  de  profissionais  não  docentes  no

desenvolvimento  das  atividades  relativas  à  Educação  Integral pode,  em  algumas

circunstâncias,  ser  “interessante  e  desejável”;  no  entanto,  essa  autora  considera  que

aumenta  as  responsabilidades  de  planejamento,  controle  e  avaliação,  caso  contrário,

pode-se  transformar  o  sistema  de  ensino,  perigosamente,  em  “terra  de  ninguém”

(CAVALIERE,  2007,  p.  1031).  Coloca-se também em debate,  principalmente  pelos

sindicatos  docentes,  o  fato  deste  tipo  de  contratação  estar  desobrigando  às  escolas

públicas a promover o concurso público na contratação de profissionais que vão exercer

a docência e barateando o custo da educação pública.

Na análise de Dayrell  et al (2012) repercute muito positivamente a contratação

de  monitores  da  comunidade  no  entorno  da  escola  com  saberes  diversos  para  os

programas de educação integral, na medida em que trazem conhecimentos, produções

culturais e linguagens até então ausentes da formação de crianças e jovens. Esse autor

destaca que muitos desses monitores participaram de algum projeto ou programa social

(projeto  cultural,  esportivo,  profissionalizante,  ligado  a  questões  de  saúde,  meio

ambiente,  entre  outros)  e  atribuem  ter  aprendido  os  saberes  que  ensinam  em suas

oficinas à participação em diferentes projetos sociais. (DAYRELL; et al, 2012). 

A presença desses novos profissionais pode, na opinião de Dayrell, et al, (2012),

dar mais voz às crianças e jovens e às suas linguagens, possibilitando assim que sejam

sujeitos dos seus processos de formação e apreensão do mundo. Isso vem contribuir de

alguma forma, na opinião desses autores, para equacionar um grande desafio que está

posto para as escolas e seus professores: o reconhecimento dos alunos como sujeitos,

como crianças e jovens que são, e a percepção, nos processos educativos escolares, da

maneira peculiar como crianças e jovens vivem a cultura (DAYRELL; et al, 2012).

Pode-se destacar duas qualidades centrais atribuídas a esses profissionais para a

realização de suas atividades: habilidade em conhecer e saber dialogar com as crianças e

principalmente com os jovens com que eles estão trabalhando e conhecimento do local
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no  qual  estão  desenvolvendo  suas  ações  educativas.  Se  é  possível  identificar  uma

diversidade  existente  nas  oficinas  em  relação  aos  saberes  transmitidos,  locais  e

condições,  pode-se  também  afirmar  que  os  jovens  profissionais  compartilham  a

tendência em valorizar a habilidade de diálogo com seus estudantes. (DAYRELL; et al,

2012).

Esses  jovens  monitores  vêm  se  constituindo  como  atores  educativos  que

possuem características próprias:  são em sua maioria mulheres, possuem em média 25

anos,  se  autodeclaram  pardos(as),  são  solteiros(as),  não  possuem  filhos(as),  são

católicos(as) e  moram  com  seus  pais.  Além  desses  traços  pessoais,  valorizam  a

perspectiva do contato com os jovens, o que ficou claro na pesquisa de campo quando

os monitores afirmam que possuem uma relação afetiva e amigável com os alunos, além

de possuir o reconhecimento da importância do processo de socialização nos espaços

educativos que ultrapassam os muros da escola. 

A  perspectiva  da  identidade  profissional  passa  pelo  reconhecimento  desses

jovens como educadores no interior das escolas, os quais, mesmo ainda sem formação,

precisam ser  acolhidos  e  entendidos  como pertencentes  a  uma equipe.  É necessário

enfrentar em conjunto com os docentes, gestores e demais funcionários a improvisação

dos espaços educativos, as precárias condições materiais e de trabalho, apresentadas no

decorrer deste artigo e o isolamento em que desenvolvem as suas atividades.  Enfim,

inúmeras questões que se colocam para o bom desenvolvimento da sua ação educativa e

da perspectiva da escola integral com qualidade social.

Por fim, esperamos que os dados levantados a partir desta pesquisa sirvam para

aprofundar o conhecimento a respeito de quem são os profissionais que atuam com os

alunos no contraturno escolar. Ressaltamos a necessidade de um olhar atento dirigido a

esses sujeitos, que, por vezes, se tornam invisíveis dentro das unidades educacionais e

são fundamentais para a realização de programas como o PEI.

Destaca-se a  importância  da continuidade  deste estudo no sentido de apontar

quais  as  demandas  e  desafios  que  esses  profissionais  têm trazido  para  a  gestão  do

trabalho,  do tempo e do espaço escolar,  e  quais as  contribuições  que esses sujeitos

trazem para a dinâmica da escola e para os programas de tempo integral em que atuam.
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