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GT
1

Apresentação

A ampliação do tempo diário de permanência na 
escola ou em atividades por ela coordenadas, na direção 
do tempo integral, é um forte movimento em curso no 
cenário educacional brasileiro. Programas e projetos 
são implantados e se expandem nas redes públicas de 
ensino, adotando diferentes formatos que, por sua vez, 
revelam concepções distintas. O debate sobre educação 
integral se intensifica. Tempos, espaços, saberes, 
currículos, educadores, famílias, comunidade, território, 
cidade, gestão, financiamento, infâncias, juventudes, 
diversidade... são como peças de um caleidoscópio que 
compõem diferentes imagens em cada realidade.

Também os estudos acadêmicos sobre educação 
integral/em tempo integral proliferam. Buscam observar 
essas realidades, compreender seus condicionantes, seus 
avanços, limites e contradições, buscando contribuir para 
a construção de compromissos efetivos com a garantia de 
direitos.

O I Seminário Internacional de Educação 
Integral: observando realidades e construindo 
compromissos foi organizado pelo Observatório da 
Educação Integral da FaE/UFMG e teve como objetivo 
contribuir para a divulgação e a discussão de experiências 
e estudos sobre a temática, proporcionando o debate e a 
troca de experiências dos participantes. O objetivo era ser 
um fórum criativo e crítico que fortalecesse o compromisso 
da educação integral com a justiça, a democracia e a 
inclusão social.

Cidade e Territórios 
Educativos 

Coordenação: Prof. Juarez 
Melgaço Valadares 

(FaE/UFMG) 

Essa temática destina-se a 
relatos e trabalhos que pesquisam e 
discutem a reinvenção dos lugares e 
espaços utilizados pelos estudantes 

na educação integral: os novos 
usos do espaço escolar, o bairro 

como território educativo, a cidade 
como espaço de aprendizagem. O 

nosso olhar se volta para o potencial 
educativo dos territórios e suas 

interações com o currículo escolar.
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A cidade do patrimônio 
e a infância: o programa 
Mais Educação/PME e a 
experiência participante 
sob uma perspectiva de 
conflitos corporais na 
cidade de Pelotas (RS)

Daniela Lopes de Carvalho | IGC/UFMG

danielacarvalhogeo@gmail.com

Luciana Terra Manzan Queiroz | IGC/UFMG

lumanzan@gmail.com

                  Sidney Gonçalves Vieira (Orientador)
UniversidadeFederal de Pelotas

sid_geo@hotmail.com

Resumo

A intenção deste artigo é refletir sobre as relações 
socioespaciais e culturais das crianças do ensino fundamental 
(2º a 5º ano) da Escola Municipal Carlos Laquintinie quanto 
à estética patrimonial da cidade de Pelotas, Rio Grande do 
Sul, na qual a escola reside, e sua interferência paisagística 
na percepção temporal da cidade, pelas crianças, enquanto 
palco de conflitos estéticos. O trabalho gira em torno das 
experiências cotidianas na escola mediadas pelas alunas 
de graduação da UFMG Daniela Carvalho e Luciana Terra, 
enquanto estiveram em Mobilidade Acadêmica. Essas vivências 
foram materializadas a partir de atividades lúdicas e artísticas 
com os alunos através de oficinas que giravam em torno da 
discussão sobre a cidade, principalmente enquanto cidade 
do patrimônio, instigadas pelo Programa Mais Educação, que 
é uma estratégia do Governo Federal de induzir a ampliação 
da jornada escolar nas redes estaduais e municipais de 

1. Graduanda em Geografia 
Licenciatura (IGC/UFMG).

2. Graduanda em Geografia 
Licenciatura (IGC/UFMG).

3. Professor Pós-Doutor do 
Departamento de Geografia 
da Universidade Federal de 
Pelotas (RS).

1

2

3



1716

educação, bem como aprimorar a organização do currículo, 
na perspectiva da Educação Integral. 

Os corpos dessas crianças, na medida em que vivenciam 
a cidade, escrevem nela sua própria memória, em variantes 
que independem do conceito de Patrimônio Histórico-Cultural, 
onde acabam por contemplar patrimônios criados pelos próprios 
alunos numa relação mais afetiva e subjetiva do que quando são 
dispostos frente a patrimônios institucionalizados. Essa relação 
entre o valor da memória e a história também incorpora nosso 
relato, no momento que se pauta para quem serviria ou para 
quê se serve o Patrimônio Histórico-Cultural de uma cidade, na 
medida em que se indaga como a educação patrimonial deve 
ser incorporada nas instituições de ensino público para que os 
sujeitos não fiquem à mercê de exaltar símbolos e simbologias 
do passado sem uma postura crítica diante das intervenções 
urbanas, além de buscar a valorização das singularidades locais 
percebidas e valorizadas pelo próprio sujeito. 

Assim, estabelecem-se, sobretudo, identidades complexas 
no espaço urbano. Salienta-se uma preocupação em evidenciar o 
cotidiano espontâneo dessas crianças que estão, em sua maioria, 
em situação de vulnerabilidade social. Além disso, buscamos 
vivenciar e perceber significados exprimidos no cotidiano da 
Escola enquanto lugar de tempo integral e os meandros que 
esses sentidos propiciam na formação humana das crianças.

Palavras-chave: Infância, Corporeidade e Patrimônio-
Histórico. 

1.Cidade e infância: as relações corporais com os 
espaços

É na infância que o nosso corpo estabelece o primeiro 
contato com o corpo do mundo, sendo esse contato, exprimido 
em diversas corporeidades. Refletimos aqui sobre corporeidade, 
quando indagamos as práticas urbanas vivenciadas pelo 
corpo e relacionadas às nossas experiências, ou seja, nossa 
trajetória contada em nossos meandros corporais. As vivências 

propiciadas pela e com a rua, principalmente na infância, nos 
possibilita memórias coletivizadas que por sua vez, constrói 
nossos caminhos e nos formam enquanto sujeitos do mundo. 

A cidade é lida pelo corpo como conjunto de condições 
interativas e o corpo expressa a síntese dessa interação 
descrevendo em sua corporalidade, o que passamos 
a chamar de corpografia urbana. A corpografia é 
uma cartografia corporal (ou corpo-cartografia, daí 
corpografia), ou seja, parte da hipótese de que a 
experiência urbana fica inscrita, em diversas escalas 
de temporalidade, no próprio corpo daquele que a 
experimenta, e dessa forma também o define, mesmo 
que involuntariamente – o que pode ser determinante 
nas cartografias de coreografias ou carto-coreografias. 
(JACQUES, Paola Barenstein, 2007).

As marcas deixadas pela nossa trajetória na infância 
circunscrevem direta ou indiretamente nossos caminhos ao 
longo da vida. Contudo, quando relacionamos esses viveres ao 
contexto de Lugar - categoria geográfica que possibilita uma 
sensibilização sobre nossa vivência afetiva com o espaço, no 
sentido de uma relação intrínseca entre o lugar vivido e o nosso 
lugar “de dentro”, afetuoso - compreendemos que a estética nos 
espaços, os seus mecanismos de construção, sua história e as 
relações que se estabelecem neles, modificam, evidentemente, 
essas marcas individuais ou coletivizadas pelos sujeitos.

 

Por sua vez, o lugar, onde a vida acontece, é o acontecer 
da história, onde se dá a existência do mundo. Os 
acontecimentos históricos e existenciais do mundo 
decorrem da presença ativa do corpo nos lugares. O 
lugar é, portanto, lugar-corpo. Por isso, quando se busca 
retirar de um lugar essa condição, isto é, quando os 
sentidos que assim o qualificavam ficam esvaziados, há 
um prejuízo na qualidade do espaço. Esse deslocamento 
pode, sobretudo, se dar pela via simbólica, por meio 
de recursos estéticos, atingindo e subvertendo usos. 
(HISSA, Cássio; NOGUEIRA, Maria, 2013, p. 64).

Sendo assim, percebe-se uma ponte, que não só de 
passagem, mas de uma relação entre o corpo do sujeito em 
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construção e o lugar-corpo, que se imprimem simultaneamente 
em significados. 

1.1 A cidade Água

Contamos nossa experiência participante, inspiradas por 
algumas crianças de Pelotas - cidade histórica, fundada em 1812 
com o nome de “Freguesia de São Francisco de Paula” situada 
no sul do Rio Grande do Sul, de porte médio, com cerca de 
300.000 habitantes, palco de situações climáticas extremas e 
taxas altíssimas de umidade, localizada envolta de um corpo 
hídrico que se confunde com o mar (no que não se enxerga 
seu fim no horizonte), mas se apresenta como laguna, e ainda é 
chamada de Lagoa dos Patos  pela maioria da população.   

Os habitantes convivem ainda com o Canal São Gonçalo 
, rio que margeia a região do bairro Porto de Pelotas que faz 
fronteira com o centro da cidade, além de ser o local onde 
residem em sua maioria, as crianças do Projeto Mais Educação. 
Esboçaremos mais sobre o projeto e as crianças nos próximos 
tópicos do artigo, porém não é possível não citá-las, pois, 
referenciam nosso olhar em todo o processo de escrita. 

O Porto de Pelotas e todos os outros Portos possuem 
características comuns, principalmente no que tange ao 
sentimento de passagem que eles proporcionam. O Porto 

é um lugar, em sua essência, de vivências de passagem, 
de abertura às novas vistas, novas margens, de novas 
possibilidades. É um lugar poético em sua natureza, carregado 
de subjetividades. No entanto, a região Portuária da cidade da 
Laguna tem singularidades que instigam nossas reflexões, pois 
ao adentrarmos em suas áreas, notamos um sinal evidente de 
esvaziamento. Vazio de circulação de pessoas, de mercadorias, 
de novidades. E suas arquiteturas históricas, com casas, 

galpões e prédios abandonados, instigam ainda mais esse 
caráter nostálgico do lugar. É claro que essa “falta de vida” 
muito se dá a reduzida utilização do Porto, porém não somente, 
pois, trata-se de um descaso das autoridades, principalmente 
no que se refere à população residente ali, que em sua maioria 
são de camada popular.  

Do porto ao centro, vê-se um abismo invisível, subjetivo, ao 
passo que verbalizado pelos sujeitos que ali escrevem diariamente 
seu corpo na história. A região portuária faz parte de um processo 
longo de segregação sócio-espacial contraditório, pois foi a 
primeira região habitada da cidade, e mesmo o local passando 
atualmente por um processo de ressignificação e revalorização 
dos seus patrimônios, pela intervenção da Universidade Federal 
de Pelotas e grupos privados, ainda assim configura-se uma 
área hoje abandonada e manifesto de uma segregação aparente. 
Essa segregação é visível não só na precariedade das estruturas 

Figura 1. Mapa de Pelotas, localização do bairro Centro e Porto.

Figura 2. Fotos da região portuária de Pelotas. Fotos: Lucas Panitiz

4

4. A Laguna dos Patos é 
um grande corpo hídrico 
com 10.144 km² e 265 
km de extensão máxima, 
localizado no litoral sul 
do Rio Grande do Sul, 
Brasil, pertencente à 
Planície Costeira do Rio 
Grande do Sul. Esta 
grande laguna é o mais 
importante corpo aquífero 
da Planície Costeira 
com predominância de 
água “doce”, mas com 
salinização no verão.

5. O Canal São Gonçalo 
estende-se através de 
uma planície sedimentar 
de formação recente 
(Holoceno), com um 
curso particularmente 
sinuoso. Possui uma 
extensão de 75 km, com 
larguras variáveis em 
torno de 200 metros e 
profundidades também 
variáveis, numa média de 
6 metros.

5
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(saneamento, pequenos aglomerados de casa), mas pela maioria 
negra e parda que habita as regiões mais precárias do Porto . 

Em nossas primeiras conversas com as crianças da escola 
Carlos Laquintinie, situada na área Portuária de Pelotas, já podia 
se perceber na oralidade de suas falas, uma bem desenhada 
consciência do papel do porto na configuração da cidade. A pé, 
do porto ao centro, 10 minutos bastavam, mas da forma como 
os alunos expressavam, esse tempo parecia mais longo, de uma 
realidade distinta de um lugar para o outro: 

“Não comprei ainda o material, minha mãe só vai no 
centro no final da semana”.

“Professora, faltei de aula porque fui no centro ontem”. 

“Não sei do que você fala, porque quase não vou ao 
centro”. 

 Esse retrato fica ainda mais marcado quando andamos 
pelos dois bairros em questão, e verificamos as relações entre 
a história, revivida em sua arquitetura, e os seus moradores. 
Há pela cidade, principalmente nos caminhos entre o Centro e 
o Porto, uma enorme vida histórica, desenhada nos prédios e 
das casas de estilo eclético, em sua maioria tombados desde 
1955 (rodapé), e recontadas pelos seus moradores mais 
antigos. O que chama atenção é exatamente a apropriação do 
tempo passado por alguns e o “desengajamento” que outros 
possuem ao se manifestarem frente às construções históricas. 
Evidentemente, essas contradições são congruentes às 
classificações econômicas da população e das possibilidades 
de se reconhecerem nesses espaços. Esse distanciamento não 
somente físico, mas ideológico das próprias crianças nas quais 
vivemos a experiência no Programa Mais Educação, em relação 
aos intitulados Patrimônios Histórico-Culturais da cidade, nos fez 
reinventar novos conceitos e questionar as experiências corporais 
conflitantes na “cidade do patrimônio”. 

6. Segundo o jornal 
regional, “Diário Popular, 
os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) 
mostram que se há uma 
cidade no interior do 
Rio Grande do Sul que 
merece o título de “cidade 
negra”, esta é Pelotas. 
Com uma comunidade 
formada por 51.567 
pessoas o município 
possui a maior população 
absoluta de negros ou 
pardos do estado, com 
exceção de Porto Alegre.

6
2. As crianças da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Carlos Laquintinie e o projeto Mais 
Educação

 Nos intervalos escolares, enquanto a sala dos 
professores soa um silêncio agonizante em meio aos 
sons da televisão, no pequeno pátio da escola as 
crianças se agrupam em hierarquias - idades, gêneros, 
renda – ao mesmo tempo em que se conhecem e se 
relacionam entre o bairro Porto e suas histórias de vida. 
(Luciana Terra)

Fundada em 07 de setembro de 1922, a Escola Municipal 
Carlos Laquintinie é localizada na região portuária de Pelotas, 
instalada em um prédio histórico da cidade, cuja arquitetura se 
harmoniza com os prédios ao seu redor, formando um pequeno 
“circuito” quanto à possibilidade de se enxergar o passado. O 
espaço interno da escola é tímido, e a medida que se adentra o 
local via um longo corredor, é perceptível que o prédio histórico 
não acomoda com conforto os sujeitos que ali atuam, porém 
o pequeno espaço torna-se grandioso quando o percebemos 
como um lugar de trocas de saberes que ali construímos junto as 
crianças do PME. 

 

Figura 3. Mapa Escola Carlos Laquintinie para orientação                                               
do público na Exposição “Eu e o Mundo”.
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 O Projeto Mais Educação foi implantado na escola Laquintinie em agosto de 
2013, incorporando ao cotidiano das crianças mais tempo-espaço diário, por meio de 
aulas ligadas a artes em geral (desenho, pintura, dança, stencil, graffitti) e educação 
física, ainda que, para o último, as instalações da escola Laquintinie só conseguem 
abarcar esportes de pequeno porte, dado ao pequeno tamanho do pátio escolar. 
Programas como o Mais Educação:

(...) coincidem na oferta de mais tempo-espaços de educação para as infâncias 
e adolescências populares. Mostram a consciência política de que ao Estado e 
aos governos cabe o dever de garantir mais tempos de formação, de articular os 
tempos-espaços de escolarização com outros tempos-espaços de seu viver, de 
socialização. Programas que ampliam o dever político do Estado e do sistema 
educacional. (ARROYO, Miguel, 2012).

       De modo que esse tempo a mais de socialização disponibilizado na escola 
abre portas para trocas antes não vivenciadas para todos os sujeitos que escrevem sua 
performance na escola, bem como para a comunidade em geral. Esse novo tempo-
espaço permitiu uma aliança, por exemplo, da nossa vivência, alunas de geografia 
UFMG em Mobilidade Acadêmica na UFPEL – com experiência de outrora em artes 
visuais, com a escola Carlos Laquintinie, e continua a experienciar com a entrada 
de mais dois monitores-professores da escola de artes da Universidade Federal de 
Pelotas. Além de propiciar aos pais dos alunos e comunidade em geral, participação 
nos diversos encontros e eventos construídos por esses profissionais juntamente com 
a coordenação do PME e diretoria.

 

Figura 4. Ao lado esquerdo da foto vê-se Escola Carlos Laquintinie. Foto: Luciana Terra

O PME na escola Laquintinie, é atualmente “coordenado” 
e apenas possibilitado devido ao modo plural e inclusivo que a 
profissional “Ventania” trabalha - nomeamos em homenagem 
à força da mesma e aos ventos característicos do clima de 
Pelotas – se concentra nas crianças que necessitam de mais 
tempo na escola, poucos estes por obterem dificuldades 
cognitivas e estarem em processos de “reforço escolar”, muitos 
por necessitarem de um tempo maior longe de casa, dado às 
realidades que deixam esses sujeitos em extrema vulnerabilidade 
social, ou melhor, por enfrentarem condições de injustiças sociais.

A escola Carlos Laquintinie se desenrola em fios bem 
próprios, principalmente no que tange a sua lógica propiciada por 
ser uma escola de tempo integral, que surge como um espaço 
de vivência durante a maior parte do tempo desses alunos. 
Ventania, assim que chegamos à escola, nos contou de forma 
bem informal, em conversas pelos corredores, um pouco sobre a 
história de cada aluno participante do PME, e os problemas que 
eles enfrentavam em seus contextos familiares. As histórias não 
eram fáceis de serem escutadas. Doía a dor de cada um. Assim, 
nossa vontade aumentava ainda mais, de começar ali um projeto 
realmente transformador e que significasse algo para eles, alguma 
coisa que houvesse um reconhecimento pelas crianças. Fora o 
desejo, obviamente, de fazer parte de um processo de formação 
de sujeitos que transbordavam potencialidades. 

Nossos palcos de processos criativos e de inspiração, 
dentro das oficinas de arte, na qual ministramos, foram duas 
salas pequenas: a sala do Projeto Mais Educação que mais 
pra frente apelidamos de sala “Rascunhos” e a sala de artes da 
escola que também apelidamos de “Cidade”. Criamos nestes 
espaços, com ajuda de Ventania, e da gestão em si da escola, 
em termos de materiais, um cantinho interessante para se viver 
arte, claro que dentro das limitações que a própria escola havia, 
tanto estruturais, quanto do próprio entendimento da importância 
de se reinventar novidades. 

Os momentos do programa/oficina eram divididos entre 
tempos em que os alunos não estariam em seus momentos 
escolares “regulares”. Desse modo, segue-se a idéia de que 
ao invés de estarem sofrendo dificuldades em casa ou na 
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rua, estariam conosco trabalhando em projetos artísticos. As 
“turmas” eram divididas por anos escolares, portanto, 1°, 2° e 
3° ciclo, ou seja, dividíamos os momentos dessa forma: 1° ano, 
2° e 3° ano, 4º e 5º ano e 6º ano. Os alunos de anos escolares 
acima, se distribuíam em trabalhos ligados a educação física 
nos momentos do Mais Educação.  Então, a escola seguia essa 
rotina, de segunda a quinta, dias em que aconteciam os projetos. 
Não podemos deixar de exprimir a enorme admiração que 
sentimos em relação à merendeira da escola, que contribuía para 
que as crianças pudessem permanecer em trabalhos escolares, 
e se alimentarem da melhor forma possível, mesmo com todas 
as dificuldades de se cozinhar diariamente com pouquíssimas 
variedades de alimentos. Muitas daquelas crianças esperavam 
ansiosamente pela alimentação, que freqüentemente, poderia ser 
a única do dia.   

O processo de pensar e planejar o que exploraríamos 
em nossos trabalhos com as crianças foi de fato, difícil, porém, 
enriquecedor. O planejamento, juntamente com a metodologia 
necessita evidentemente, estar diretamente relacionado às 
vivências no cotidiano dos sujeitos nos quais irá se relacionar, 
sobretudo quando se trata de um movimento mais livre e menos 
fechado que são as oficinas. Queríamos explorar as diversas 
angústias e os conflitos corporais vivenciados em uma cidade 
como Pelotas, através da arte, da inspiração e do processo 
de criação em espaços de liberdade. O fato de estarmos em 
duas nos momentos das oficinas, propiciava possibilidades de 
experimentar mais, arriscar trabalhos que necessitavam de um 
acompanhamento mais individualizado das crianças. 

Dessa forma, a escolha dos temas a serem abordados com 
as crianças foi se consolidando ao longo de trabalhos iniciais que 
desenvolvemos com eles, sobretudo, a partir de uma tentativa 
de reconhecimento do eu de cada um e do outro. Inicialmente, 
os trabalhos que realizamos foram no intuito de favorecer 
o pensamento coletivo e crítico sobre o outro e a sociedade, 
a escola, através de desenhos, pinturas e a própria exposição 
verbal, que favorecia uma interlocução dentro do espaço-tempo 
nos momentos das oficinas. Além disso, a construção de um 
pensamento crítico fomentava cotidianamente um fomento de 

corporeidades dentro e fora da escola. A princípio sofremos 
certa resistência das crianças, o que consideramos natural, via 
o próprio histórico de abandono que eles possuem no contexto 
familiar e na própria escola. Pensavam e chegaram a verbalizar 
que “seríamos as próximas que mais cedo ou mais tarde iriam 
embora”, e os deixariam. Tínhamos que conquistá-los e mostrá-
los que não importasse o tempo que estivéssemos com eles, esse 
tempo seria grandioso e repleto de carinho, afeto e aprendizado. 

A idéia de construirmos nossos trabalhos dentro da 
perspectiva de conflitos corporais entre as crianças e a cidade, 
sendo Pelotas uma cidade de Patrimônio Histórico, se deu a partir 
dessas primeiras atividades que realizamos, pois foi um trabalho 
de percepção das demandas e das angústias dos meninxs, que 
por sua vez, nos proporcionou questionamentos, principalmente 
por esse ser um dos principais motivos pelo qual realizamos 
nossa mobilidade para a cidade. Além disso, houve o intuito de 
vivenciar na Universidade Federal de Pelotas e nas ruas, como 
se dava a concepção de Patrimônio, nos contextos das cidades 
urbanas, e como exprimem as corporeidades estabelecidas 
através dessas relações. 

Nesse sentido, como num toque do destino, nos últimos seis 
meses de nossa experiência na cidade, através da participação 
no Programa Mais Educação, compreendemos que Pelotas mais 
do que nunca, se encontra não somente como reflexo de um 
tempo passado, memorizado em sua arquitetura, mas encontra-
se num tempo presente também, em cada criança, sujeito no 
qual convivemos.   

3. Duas mineiras pisando em terras planas

Caminhar por Pelotas não é tarefa difícil, vide que a 
cidade se situa numa planície costeira e suas ruas largas são 
excelentes para passeios a pé e de bicicleta, meio de transporte, 
aliás, que utilizamos durante o tempo que vivenciamos o local. As 
ruas em paralelepípedo trepidavam não só o volante do nosso 
meio de transporte, mas nos transportavam para outra época, 
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tempo de um presente latente em experiências novas, misturadas 
a estruturas físicas de outrora, paradas no tempo; patrimônios 
históricos circunscritos por toda a cidade.

Casarões transformados em museus, teatros, bibliotecas 
públicas. Um calçadão no centro da cidade onde carro não 
é permitido - nesse momento tudo aguça nossa percepção 
- só se escuta o barulho dos passos e conversas entre as 
pessoas; o cheiro dos crepes e de um patrimônio possível de 
se deslumbrar também com o paladar: os famosos doces de 
Pelotas, que junto ao patrimônio histórico-arquitetônico, atrai o 
turismo para região. O doce figura numa zona de importância 
enraizada, onde formigas feitas de concreto se espalham pela 
cidade e são símbolos da maior feira “cultural” de Pelotas: 
FenaDoce. 

Assim que chegamos a Pelotas, e logo depois num 
movimento mais intenso, quando começamos a ministrar 
oficinas às crianças do PME, a FenaDoce era abordada diante 
de muita ansiedade pela sua espera, além de salientar um de 
seus patrimônios evidenciados nesse grande evento anual. Ao 
passo que como duas recém-chegadas, ainda que já na cidade 
há alguns meses - carregadas de uma vivência que não aquela 
- nossa expectativa foi na direção do que conhecíamos, e se 
aproximou de outros eventos públicos, principalmente no que 
se relacionavam com os festivais das “cidades históricas” de 
Minas Gerais, como em Ouro Preto, Tirandentes, São João Del 
Rey. A FenaDoce se aproximou e propagandas alardearam “a 
grande feira doce e de artesanatos de todo o Estado do Rio 
Grande do Sul”, mas para nossa surpresa, o evento aconteceu 
longe do centro da cidade, sem aproveitar quaisquer estética 
patrimonial espalhada pelas diversas regiões da cidade, e 
localizando-se na saída de Pelotas, num grande ambiente 
fechado, onde só adentrava quem pagasse, e além da entrada, 
qualquer pensamento de consumo, até no que se relacionava a 
shows e interpretações múltiplas, eram taxados.

Na escola Carlos Laquintinie, este evento foi tratado 
com prioridade, com seu ambiente interno decorado em meio 
a quindins de isopor e pinturas de formigas espalhados pelo 
corredor da escola, no que foi nesse, o primeiro momento 

em que o patrimônio cultural foi abordado pela instituição . 
A prefeitura disponibilizava apenas 1 ônibus para que toda 
escola participasse da Fena, e como o contingente de 
alunos era superior ao número de assentos, foi adotado pela 
diretoria uma espécie de meritocracia aos alunos: só visitaria 
a feira os alunos considerados os melhores (melhores notas), 
numa postura socialmente desagregadora e desmotivadora, 
causadora de desconforto entre as crianças e no ambiente 
escolar em geral. Os questionamentos provenientes 
desse cenário foram iminentes: seria Pelotas uma cidade 
que socializa seu patrimônio cultural? Existe algum papel 
socializador desse patrimônio? Talvez no que diz respeito a 
mexer com os sentimentos dos sujeitos, e fazê-los esperar por 
um evento onde poucos poderão de fato usufruir, diríamos que 
é um papel que escancara o modo como as práticas públicas 
são confundidas, atreladas, com o setor privado em Pelotas, 
espalhando a desigualdade na cidade.

No nosso percurso de turista, os museus gratuitos na 
Praça Coronel Osório era uma realidade cristalizada, mas no 
nosso cotidiano como moradoras e professoras nas oficinas de 
arte da Escola Carlos Laquintinie, a gratuidade na entrada dos 
casarões era um pormenor, dado que a dificuldade de acesso 
das crianças era caracterizada por um não pertencimento do 
lugar. Nenhum dos nossos alunos havia entrado nos casarões 
abertos ao público da Praça Osório; um dos cartões postais 
da cidade, que as crianças tiveram grande dificuldade de 
reconhecimento quando pedimos para que identificassem uma 
fotografia aérea do local.

De acordo com Leite (2004), os centros históricos que 
passam por processos de gentrificação são objetos de 
políticas urbanas e culturais que buscam recuperar seu 
patrimônio cultural para torná-lo passível de reapropriação 
por parte da população e do capital. Apesar dessas 
localidades serem dotadas de grande capacidade 
de convergir sociabilidades públicas, geralmente são 
segmentadas tendo seu uso voltado para camadas mais 
elitizadas, como o uso extensivo do lazer e do turismo. 
(LEITE, Rogério P. apud TEOBALDO, Izabela Naves 
Coelho, 2010, p. 144).

7. Segundo a 
coordenação do 
Programa Mais 
Educação da Escola 
Carlos Laquintinie, não 
há nenhum projeto 
regimentado, no que 
tange à educação 
patrimonial na escola.

7
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Pelotas vive em meio às reduções de IPTU para quem 
manter a fachada preservada como política patrimonial, a 
elitização do antigo carnaval de rua cada vez mais modificado 
e engaiolado pela prefeitura e o esvaziamento da cidade – via 
políticas públicas de revalorização urbana (como a retirada dos 
comerciantes locais e taxação absurda nas lojas do mercado 
público da cidade) ou esvaziamento do movimento dos corpos 
pela cidade nos finais de semanas e feriados, em uma cidade 
repleta de grandes praças abertas. Quando perguntamos as 
crianças do PME, em uma segunda-feira, qual foi o programa do 
final de semana, frequentemente nos respondiam:

“Não fiz nada, só fiquei em casa”.

“Assisti televisão”.

“Andei de bicicleta no passeio de casa”. 

Portanto, o “não viver” a cidade se esbarra no não 
pertencimento nela, sobretudo, mostra que em uma cidade 
marcada pelo patrimônio histórico como Pelotas, a importância 
de se conservar uma história que simbolicamente, nada tem a 
ver com a corporeidade dos sujeitos que nela habitam, pode 
contribuir com a segregação e gentrificação de determinado 
ambiente daquele espaço. Deborah Nuñez (2011) chama 
atenção para a restrita quantidade de fontes com bom conteúdo 
sobre Educação Patrimonial, onde a produção de um texto no 
que se embasa junto às referências bibliográficas, perde em 
discussão e novidades por se repetirem demasiadamente 
nos escritos relacionados à educação patrimonial. Junto a 
essa questão, se costura também a necessidade do cuidado 
em como esse tema será repassado, para que não se caia 
na armadilha de valorizar o patrimônio rumo à gentrificação, 
fortalecendo ainda mais a idéia dos espaços históricos se 
tornarem novos focos da especulação imobiliária – visto locais 
que já foram comprometidos e completamente modificados 
graças à revitalizações e valorização do patrimônio, como no 
Pelourinho, BA, e em Fortaleza no Centro Dragão do Mar.

4. Conflitos corporais-sociais na cidade de Pelotas. 
Como esses conflitos foram exprimidos no contexto das 
oficinas do PME?

A criança que fui chora na estrada.                           
Deixei-a ali quando vim ser quem sou;                            

Mas hoje, vendo que o que sou é nada,                                                                        
Quero ir buscar quem fui onde ficou. 

Ah, como hei-de encontrá-lo? Quem errou                                                                    
A vinda tem a regressão errada.                                      

Já não sei de onde vim nem onde estou.                        
De o não saber, minha alma está parada (...)        

(Fernando Pessoa) 

Tendo em vista as questões conflitantes já comentadas 
nos tópicos anteriores, que se manifestam ao vivenciarmos um 
cotidiano na cidade de Pelotas, essas se tornavam cada vez 
maiores, na medida em que nossos trabalhos com as crianças 
do PME iam se costurando nas experiências entre o corpo e 
a cidade. O não reconhecimento do corpo desses sujeitos, 
relacionados ao corpo urbano, estético, da cidade, possibilitava 
compreensões fortes sobre o questionamento das identidades 
construídas em termos de coletividade e cultura. Não havia por 
parte das crianças a concepção de cidade, atrelada a própria 
cidade em que eles viviam. Isso se mostrou principalmente nos 
trabalhos artísticos que desenvolvemos que buscavam instigar 
perguntas diversas sobre “Quem sou eu?” “Quem é minha 
cidade?” “Quem sou eu, em minha cidade?”. Percebíamos que 
quanto mais traçávamos o caminho da busca pelo passado, 
através da estética de Pelotas, mais afastávamos de um encontro 
com a verdadeira identidade das crianças de camada popular 
da cidade.

Alguns trabalhos que construímos juntamente com as 
crianças do 2º ao 5º ano foram pontuais para que pudéssemos 
ampliar debates nos momentos das oficinas. Em especial uma 
atividade de pintura em papel, na qual pedimos às crianças 
que pintassem ali a visão delas de cidade, nos trouxeram fortes 
indagações, pois quase não se viu no trabalho, elementos ligados 

8. Dissertação de 
mestrado “Educação 
patrimonial nos 
bastidores do processo. 
A formação dos agentes 
multiplicadores e as 
metodologias de ensino 
aplicadas na apreensão 
de bens culturais: O caso 
de São João Del-Rei/
Minas Gerais”.

8
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ao patrimônio histórico, que é base da visão da cidade de Pelotas. 
Embora, tenham aparecido em todos, elementos urbanos que de 
fato vê-se em Pelotas, como automóveis, placas de sinalização, o 
que predominou nas artes pintadas pelos meninxs, foram grandes 
prédios (arranha-céus), grandes avenidas, indústrias, elementos 
estes, que associamos as grandes metrópoles, mesmo que se 
tenha, evidentemente, em cidades de porte médio, como no caso 
das que eles residem. O que queremos dizer é que chegamos 
à conclusão de que a concepção de cidade que as crianças da 
E.M Carlos Laquitinie possuem, muito está associada ás grandes 
metrópoles, mesmo que a maioria delas nunca tenha conhecido 
alguma. Os elementos históricos da cidade de origem deles, 
quase que não aparecem nos trabalhos. Refletimos que esses 
fatores dar-se-ia pela influência da própria mídia, mas também 
a falta de reconhecimento dos patrimônios da cidade, como de 
caráter público e vinculado à cidade e ao cidadão.

 

Figura 5. Pintura sobre cartolina realizada por uma criança da escola.                           
Foto: Daniela Carvalho 

 

Figura 6. Pintura sobre cartolina realizada por uma criança da escola.                           
Foto: Daniela Carvalho

Pensamos, após os novos elementos que as crianças 
trouxeram nos trabalhos abordados neste tópico, que seria 
necessário um profundo entendimento sobre a construção de 
uma sociedade e como se apresenta na estética de um lugar, 
porém partindo de uma lógica do indivíduo, esse plural, social 
e mediador de construções de identidades culturais, pois antes 
de não se reconhecer nos espaços de sua cidade, a falta de 
reconhecimento dá-se principalmente em relação ao seu papel 
enquanto sujeito em sociedade. Foi dessa forma, que elaboramos 
juntos: monitoras-crianças, projetos artísticos que buscavam 
um relacionamento com o eu, e nesse sentido, questões como 
etnia, raça, gênero e família, estiveram no cerne das práticas 
pedagógicas trabalhadas. Escolhemos uma parte do nosso 
corpo humano- a face, pois ela traz uma simbologia importante 
quanto à concepção de identidade, e, além disso, é através do 
nosso rosto que estimulamos corporeidades conectadas as 
nossas outras partes corporais. 

Realizamos diversas atividades que possibilitavam conexões 
entre os corpos das crianças aos corpos do mundo como, por 
exemplo, o exercício com as crianças de se desenharem, da 
forma como são e em suas peculiaridades. Esse exercício gerou 
em todos nós diferentes conflitos exprimidos nos trabalhos que 
ali se desenvolviam, sobretudo porque esse exercício de se 
perceber e se sentir como sujeito não é exercitado de forma a 
estreitar os laços entre o espaço e os sujeitos. Problemáticas 
relacionadas a conflitos étnicos estiveram presentes também, de 
modo que as crianças, em sua maioria negra (rompendo com 
a visão errônea de que no Rio Grande do Sul não há negros), 
não exploraram suas marcas faciais étnicas. O negro era sempre 
cor de pele (rosa) ou marrom escuro, os olhos castanhos, eram 
sempre verdes, os cabelos crespos, eram sempre lisos, com 
raras exceções. A noção de reconhecimento social em termos do 
sujeito: pobre, cidadão pelotense, ficou evidente, ao passo que ao 
discutirmos com eles os motivos pelos quais suas raízes sociais 
não se encontravam nas feições desenhadas, findávamos sempre 
na falta de uma coletivização identitária. A partir de incansáveis 
discussões, refazendo os trabalhos, criando outros, e na medida 
em que o cotidiano das oficinas nos abraçava, fomos realizando 
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processos de desconstrução de imposições estéticas, e uma 
construção de uma pensamento crítico em relação a própria 
estética da cidade.  

 

Figura 7. Pintura sobre tela realizada pelas crianças da escola. Foto: Luciana Terra.

5. Considerações Finais

Nosso maior comprometimento com a realização desse 
trabalho foi deixar registrado, como uma marca no tempo, as 
diversas corporeidades exprimidas pelas crianças da Escola 
Carlos Laquintinie, em temporalidades tecidas pelas dificuldades 
em se manifestarem em meio às repressões, inclusive estéticas. 
Nas experiências participantes que tivemos com os sujeitos 
aqui evidenciados, nos foi dado como aprendizado a reflexão 
de que há conflitos corporais fortes entre o lugar e o corpo, 
principalmente quando não é edificado um reconhecimento entre 
ambos, proporcionando enclaves sociais e novas perspectivas 
corporais nos espaços. Todos esses conflitos foram notoriamente 
vistos nos trabalhos realizados dentro dos tempos-espaços do 
Programa Mais Educação, e redimensionados em termos de 
construções de saberes sobre o nosso papel enquanto sujeito 
ativo na sociedade. 

Em meio às novas construções de valores, principalmente 
no que tange ao cotidiano proporcionado pelas relações na 
modernidade, em um trabalho que realizamos com as crianças, 

quando perguntamos a elas: “o que você considera como seu 
patrimônio histórico?” obtivemos respostas interessantes, 
no sentido de que afirmava as indagações que construímos 
coletivamente. As respostas foram muitas e em uma cidade com 
patrimônios históricos tombados pelo IPHAN , os verdadeiros 
patrimônios que se mostraram nos desenhos das crianças estavam 
relacionados ao cotidiano de cada uma, vivido efetivamente, e 
reconhecido como seu lugar afetivo ou um local de encontro, que 
pudesse ser eternizado. Nota-se na figura baixo os verdadeiros 
patrimônios de duas crianças: sua antiga casa e a pista de skate 
da praça. 

Figura 8. Desenho “Meu Patrimônio”, pintado por duas crianças do                        
Programa Mais Educação.
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Resumo

O presente trabalho apresenta práticas em arte-educação 
envolvendo o contexto da rua como espaço potencializador, 
realizado no Programa Mais Educação da Escola Municipal 
Domingos Justino de Andrade, em São Joaquim de Bicas/MG. 
Aborda o desenvolvimento da proposta da rua como espaço 
possível para experimentações artísticas com alunos entre 8 e 12 
anos de idade, por meio de imagens e relatos de experiências. 
Apresenta questões que envolvem as possibilidades de um fazer 
na rua num diálogo constante e proveitoso com este espaço.

Palavras-chave: Arte; Performance; Rua; Educação 
Integral.

Introdução

 Incorporar a rua como um espaço potencializador é 
um convite para experimentações únicas em arte-educação. 
Vivências de ensino-aprendizagem que se permitem o espaço da 
rua terminam por uma experiência rica em princípios colaborativos 
e envolvimento com o patrimônio e histórias locais. O momento da 
rua como palco/casa/sala de aula/tela/museu precisa acontecer 
constantemente: uma porta que se abre para viabilizar uma 
criação efetiva e inteiramente autoral, por meio da qual o aluno se 
expressa sem impedimentos e com força, êxtase. 
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 O elemento crucial para a rua como um espaço 
potencializador e, assim, espaço positivo e possível, é a proposta. 
Sem uma proposta previamente elaborada e elaborada pensando 
no contexto local do aluno e suas possibilidades (tanto a do aluno 
quanto a do local), a rua pode vir a ser uma experiência negativa 
e, conseqüentemente, ignorada, evitada. A proposta trata do 
tema a ser experimentado, do local e possibilidades deste onde a 
experimentação irá acontecer. Entender este elemento proposta 
e seu efeito é o que propõe o presente artigo.

1. Da sala de aula a rua – desafios

 A Escola Municipal Domingos Justino de Andrade está 
localizada no Bairro Farofão, em São Joaquim de Bicas/MG. 
Oferece aos alunos o Programa de Educação Integral Mais 
Educação, mantido pelo governo federal juntamente com o 
governo municipal; uma colaboração entre os dois poderes. O 
espaço para a realização das oficinas do Mais Educação neste 
bairro possui uma grande área de campo e uma casa, pequena, 
na qual os quartos foram adaptados para a sala de aula. Esta 
é uma realidade presente em muitos estabelecimentos públicos 
educacionais no Brasil. A sala de aula, um espaço que conseguia 
acomodar todos os alunos da turma, mas apertados, precisaria 
se expandir. 

Com este pensamento e inquietação, a rua me pareceu 
um espaço possível. Por possível entendo que, apesar de 
todos os “perigos” e “riscos” que ela possa apresentar, como 
a movimentação de automóveis, a rua poderia servir como 
uma plataforma para experimentações em arte tendo locais 
específicos na sua extensão, como a calçada ou a rotatória, 
além de pontos de ônibus.

No Bairro Farofão, as possibilidades se abriram: a rua do 
Mais Educação neste bairro tem uma pequena extensão asfaltada 
e todo o resto, terra. No primeiro momento, quando percebi essa 
realidade, o desejo de estar com os alunos na rua de terra era o de 
desconstruir a idéia da rua de terra como rua ruim, rua de pobre, 
rua sem nada. Estas são idéias que sempre me incomodaram e 
a oportunidade de trabalhar e ativar esta rua me encorajaram a 

sair pra fora. Contudo, como garantir que a experiência do fora 
oportunize uma aprendizagem real, que de fato envolva o aluno e 
o leve a pensar e questionar conceitos?

 Para tanto, elaborei uma seqüência didática de arte 
contemporânea tendo como referência o artista alemão Martin 
Pfeifle. A interferência provocativa e iluminada, com leve humor, 
que suas obras trazem ao espaço me pareceu adequado ao 
processo de ativação do espaço rua que eu desejava. Acima de 
tudo, a prática artística de Martin Pfeifle não ignora os elementos 
já presentes no espaço, promovendo assim um diálogo entre obra 
e espaço de maneira sutil e ousada ao mesmo tempo. Meu desejo 
não era levar os alunos para modificar o espaço, mas sim interagir 
com ele e ativar todas as potencialidades adormecidas ali. Optei 
por uma experiência colaborativa/interativa com o espaço e não 
mera intervenção, pois tínhamos, neste contexto, muito mais a 
aprender retirando da rua do que colocando nele. Melhor ainda é 
pensar que, partindo deste princípio, muito das nossas vivências 
se deram utilizando apenas o corpo. O corpo presente e aberto 
ao espaço – um corpo atravessante e atravessável. 

2. A proposta como eixo provocador

 Definir uma proposta foi o eixo central para a realização 
deste projeto. A proposta envolve conversas sobre o tema, 
fundamentação teórica e exposição das etapas de uma vivência 
imaginada. Este momento sempre acontecia na sala e era o 
primeiro da aula: como provocar o aluno e instigá-lo sem antes 
lançar sobre ele inquietamentos, questões? Lançar uma proposta 
é lançar o desafio e não pode acontecer de maneira mecânica: a 
proposta surge e se materializa na conversa, na análise em grupo, 
no pensamento livre, sem medo e/ou apesar dele. O professor 
precisa estar aberto ao momento da proposta, tanto no papel de 
quem propõe como de quem vai vivenciar junto. Campos (2010, 
p. 23) defende que:

Assim, para que a obra se manifeste, é necessário que 
o artista/propositor deseje para si um corpo aberto, 
estimule essa experiência, confronte-a, investigue-a. 
Somente a partir da relação com o outro e consigo 
mesmo esse corpo é capaz de deglutir e digerir as 
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manifestações múltiplas e efêmeras que povoam 
realidades e virtualidades de um mundo mutante...

Sem troca no momento da proposta, a experimentação 
pode ficar comprometida, uma vez que é ali, no calor da conversa, 
que se percebe as potencialidades e possibilidades da proposta: 
minha proposta é ocupar a rua, estar nela. Como perceber as 
possibilidades desta proposta sem antes dialogar com meu aluno 
sobre esta rua, sobre este ocupar, sobre estar presente? 

 Como proposta, estar na rua exigiria o máximo de 
compromisso por parte dos alunos. Querendo ou não, a rua é sim 
um lugar desafiador: em quantos lugares não se pode estar na 
rua por causa do tráfico de drogas ou condições geográficas, por 
exemplo? Estar na rua – e se fazer presente nela no papel ativo do 
artista, do propositor e experimentador era uma idéia inteiramente 
nova e provavelmente sem sentido para aqueles alunos. Para 
isto serve a proposta: uma apresentação dos desejos, uma troca 
de idéias e acordos. É ali, na proposta, que habita a força e o 
sucesso de um projeto. E é na proposta que se convence o aluno: 
convence-o a sair, a usar, a pensar, a imaginar, a mover e ser 
movido, a criar, a ser independente, ser ousado, a se lançar, a se 
permitir a presença do outro e se unir a ele – pois não há motivos 
que me convençam a permanecer longe. Convencidos, os alunos 
se tornam autores/protagonistas da sua ação; concentram-se e 
ousam nas suas idéias e desejos, tornam-se os novos propositores. 
Aluno que compreende a proposta e por ela é conquistado faz-se 
presença responsável, criativa, explosiva, potencial.

 Na proposta habita o convite à ação, ao novo, à caça de 
tesouros outros. Diante da turma, convencê-la das possibilidades 
da rua enquanto campo experimental é afirmar que, da poeira à 
cerca, do espinho aos cacos, todo espaço é espaço para arte.

3. A proposta em carne viva – relatos de corpos 
sensíveis na rua 

Inicialmente, experimentamos a obra do Martin Pfeifle em 
sala de aula. Essas experimentações nos possibilitaram, antes de 
tudo, uma compreensão das múltiplas linguagens artísticas e o 

uso de instalações no espaço – que conversa existe entre obra e 
espaço? Todo espaço pode habitar uma obra? Uma obra pode 
habitar todo espaço? Analisamos conceitos como espaço, obra, 
performance, interação, intervenção, experimentação. Esses 
momentos foram regados com conversa, sem a qual o trabalho 
em arte permanece vazio, falso e incoerente. Preparar os alunos 
para o espaço da rua foi crucial, caso contrário, estar ali com eles 
poderia ser um desastre. Uma vez convencidos pela proposta 
e empoderados pela experimentação em sala e pesquisa que 
resultou em conhecimento novo e provado, a rua tomou de fato 
um novo contexto e assim foi vivenciada. O sucesso da prática 
na rua nada mais foi que um reflexo da proposta bem sucedida.

3.1 The Splash e BrengBrang – de dentro pra fora

 Duas experiências específicas ilustram bem a relação entre 
proposta-experimentação em sala-experimentação na rua. As 
obras The Splash, 2008 e BrengBrang, 2013, do alemão Martin 
Pfeifle, são exemplos de construções que saem da sala de aula 
e se esparramam na rua. Em The Splash, os alunos investigaram 
em sala padrões geométricos enquanto a obra em si brinca com 
a questão da ponta, das retas e do perfeccionismo a todo custo – 
The Splash é uma instalação em site-specific para uma praça em 
Tessalônica, na qual o artista cria um enorme desenho no chão 
em preto e verde, como mostra a foto a seguir:

                               
The Splash, Martin Pfeifle. Foto: Christoph Westermeier
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Após apresentar a obra, surgem as questões: como pode 
um “splash”, onomatopéia comumente usada para designar algo 
líquido quando se esparrama adquirir exclusivamente pontas? 
E, sendo algo líquido, imagina-se um azul ou branco, mas o 
artista opta pelo verde. Essa quebra e jogo com o “splash” nos 
possibilitou uma trama de significados e diálogos. Criamos um 
jogo na sala de aula: coletivamente, marcamos as mesas da sala 
com durex azul criando um desenho em “splash”. Em seguida, 
marcamos alguns espaços com a folha verde, recortamos 
e pronto: um jogo de encaixe ou ainda quebra-cabeça estava 
pronto. E ali, disponível igualmente a todos. Este momento nos 
permitiu apossar de algo realizado primeiramente em um lugar 
tão distante do nosso – arte como canal de posse, de viagem, de 
protagonismo. O ato de olhar e olhar de novo e, partindo desse 
olhar, gerar em outro contexto.  

A ação posterior a investigação na sala de aula foi o convite 
para pintar a rua – estender o splash da obra e da sala para 
um contexto ampliado e expositivo, a rua. Pintar a rua pensando 
nesse outro splash, um splash que desafia o entendimento 
comum e produz, a partir dessa confusão proposital, um diálogo 
persistente sobre os sentidos da arte e possibilidades de 
construção na mesma.                                                                                                                    

Ketlen e Miriane pintam a rua. Foto: Fernando Hermógenes

Concluída a intervenção na rua, que durou uma aula inteira, 
analisamos os registros de nossa ocupação e discutimos a obra 
em Tessalônica e a obra ali, a metros de nós. Os impactos das 
obras em seus dois momentos e a relação dele com dois públicos 
diferentes. O ato de estar na rua e provocar nela uma alteração 
visual tão gigantesca e impossível de não ser notada. Arte que faz 
acessível, disponível, isenta de um preço, um ingresso. Arte para 
os olhos, arte para provocá-los a qualquer custo, sem, portanto, 
ofender, agredir.

Também em BrengBrang existe a idéia do jogo e o olhar 
expandido, que amplia as possibilidades do espaço e o torna um 
múltiplo. Em 2013, o artista instalou numa praça em Amsterdam 
quadrados de lona nas cores azul e rosa em torno da mureta que 
contornavam as árvores. Assim, quando a pessoa passasse, ela 
poderia optar por ver tudo azul ou tudo rosa, dada a distribuição 
das cores nas muretas. BrengBrang acorda e convida o olhar 
– uma praça que, de repente, se faz tabuleiro para um jogo ou 
ainda um viabilizador de discussões a respeito de gênero.

 

BrengBrang, Amsterdam. Instalação de Martin Pfeifle. Foto: 
Christoph Westermeier

 Em sala, a conversa sobre BrengBrang habitou o campo 
do olhar – e o novo olhar que a arte pode trazer sobre algo trivial 
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e cotidiano. A configuração de uma praça como espaço de 
convivência pode ser totalmente alterado a partir de uma 
instalação como esta, saindo do campo individual do espaço 
praça para um entendimento ampliado do mesmo como um 
espaço expositivo e para vivência coletiva.

 No primeiro momento, construímos nós mesmos nossos 
BrengBrangs, na sala, desenhando para este os objetos 
aos quais gostaríamos de acrescentar um novo olhar. Se as 
pessoas passarem por aqui, vão olhar (e de outra forma!) 
este objeto. O poder do uso e a presença da cor no espaço 
também nortearam nossas experimentações. 

  E a rua, onde fica? A estrada de terra, quais outros 
olhares lhe são possíveis? Carregados com o poder do olhar 
em BrengBrang, levamos para a rua nossas construções 
quadradas e instalamos por toda a estrada de terra em lugares 
aos quais desejaríamos um olhar mais demorado, atencioso 
– a idéia de usar o que a rua tem, ativando o esquecido e 
apagado.

 

Bruno instala seu BrengBrang em volta da árvore. Foto: Fernando 
Hermógenes

 A instalação nos despertou outras inquietações: como 
poderia o corpo, por si só enquanto material e presente no espaço, 
possibilitar um outro olhar sobre a rua? Entrando no campo da 
performance, elaboramos uma ação, em outra aula, por meio da 
qual nosso corpo se fizesse BrengBrang e, conscientemente 
presentes na rua, ativássemos seu corpo por meio da ativação 
do nosso. Assim, decidimos por pintar nossos braços de azul 
e rosa, evocando o BrengBrang. Não deixaria, portanto, de 
ser um trabalho em colaboração e coletividade, uma vez que 
o quadrado BrengBrang só poderia ser formado por 2 ou mais 
pessoas juntas. 

 Esta presença coletiva de corpos vibrantes nos fez refletir 
sobre o corpo que passa e o corpo que altera, que acorda o 
espaço. Estar na rua e agir com a rua, a partir dela. Um diálogo 
que não pode omitir ou ignorar a parte rua, bem como pressupor 
que a mesma nada tem. E é com ela – enquanto espaço, suporte 
e material, que se pode alterar de fato e com valor, pois passa-
se a olhar à rua por si só uma potencializadora de experiências 
significantes.

 

          
Em sentido horário: alunos Arthur, João, Kelven e Thiago 
acrescentam cor e olhar à árvore. Foto: Fernando Hermógenes
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4. Acerca da cerca

4.1 Enka – territórios (im)possíveis

 Outro processo específico vivenciado dentro do 
pensamento norteador de que a rua é um espaço carregado 
de potências se encontra na última vivência realizada neste 
contexto no Mais Educação do Bairro Farofão. Ainda com 
Martin Pfeifle, investigamos sua obra Enka, 2012. Enka é 
uma instalação feita com hastes de metal, ímãs e fitas de 
plástico coloridas na escala Pantone. Dela, os alunos 
extraíram a idéia da cerca; cerca esta que nos acompanhou 
em todas as nossas experimentações na rua – o Bairro 
Farofão é predominantemente rural e os terrenos na rua onde 
experimentávamos era quase que inteiramente delimitados 
por cerca, contendo poucos muros. Entretanto, a cerca não 
nos impediu, em momento algum, de realizarmos nossas 
presenças no espaço. Partindo desta convivência pacífica 
e criativa com um objeto que carrega, historicamente, um 
sentido de separação social, violência e aprisionamento, 
retornamos à rua para discutir especificamente a presença 
da cerca e como ela é notada/percebida.

 Não apenas a cerca, mas também a rua, num contexto 
geral, é “espaço impossível” no primeiro momento. Basta 
citar a rua e, geralmente, os professores são barrados em 
suas experimentações. “A rua é perigosa”, por exemplo, é 
um discurso que precisa ser desconstruído, uma vez que a 
sala de aula, por si só, não consegue atender às demandas 
de ensino-aprendizagem de um público tão específico como 
são os alunos de um contexto totalmente globalizado e digital. 
Não se pode ignorar, é claro, que determinadas realidades 
precisam ser observadas e a sensatez, pela segurança do 
aluno, é a opção mais acertada. Daí faz-se necessário um 
diagnóstico do local, de forma a agir em conjunto: a escola, 
a comunidade e poderes públicos. O mais importante está 
em, uma vez na rua, haver proposta inteligente, séria e 
compromissada com as possibilidades dos alunos.

 

          
Enka, Martin Pfeilfe. Foto: Achim Kukulies

 O primeiro momento – a proposta, os alunos se viram diante 
de muitos paradoxos: se a cerca na rua evita o atravessamento, 
a passagem, guarda um valor simbólico e pode ferir um indivíduo 
mais corajoso, a cerca em Enka é múltipla em interação, um 
convite à cor e, de forma expandida, ao corpo, que deseja o toque 
e o atravessá-la. Questionaram-se ainda se, sendo a cerca da rua 
uma cerca-Enka, quais efeitos isto traria? Alterar o material/cor 
de um objeto altera sua percepção no espaço? E como levar esta 
possibilidade à rua? 

 Percebemos que a cor seria fundamental. Então, munidos 
de papel celofane e fitilho em várias cores, nos presentificamos 
novamente para, partindo da cerca presente naquele espaço, 
vivenciar uma experimentação que envolvesse a cerca em outro 
significado.

Iniciamos estudando as cores no espaço – com o sol, 
percebemos que as mesmas eram amplamente refletidas no 
chão, pintando o espaço. Essas cores... Trouxemos as mesmas 
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para nossos corpos, cobrindo-nos, vestindo-nos dos materiais 
selecionados. 

 Do corpo à cerca, retiramos os materiais que portávamos 
e instalamos ao lado de uma cerca, atravessando-a e dando à 
mesma um efeito espelhado: outra cerca surgia paralela a original. 
Esta cerca, esta cerca-Enka, permitia o atravessamento livre, à 
passagem, à brincadeira... Nossa cerca nos convidava à ocupação.

5. A rua como espaço potencializador

 O processo de pesquisa para a elaboração das propostas 
diversas realizadas durante estas aulas foi exaustivo e carregado 
de responsabilidade. Levar e estar com os alunos na rua exige 
atenção, responsabilidade e, acima de tudo, uma proposta bem 
elaborada e um convite inquieto, desafiador, carregado de desejo, 
fé e curiosidade. 

 Chegar neste local, não apenas o físico, mas também 
o local onde se percebe os avanços e aprendizagens em cada 
aluno e em si mesmo, não foi e não é fácil. Pensar e aceitar a rua 
como espaço potencializador pede paciência, apoio institucional 
e propósito – este último tópico inteiramente atrelado com a 
proposta.

 Estar na rua... Estar na rua é preparar-se para uma chuva 
inesperada, um cachorro bravo que aparece do nada ou olhares de 
um público que antes não existia – ponto interessante para relatar 
aqui: os atravessamentos na rua, realizados com uma postura 
séria e ao mesmo tempo livre, permeados por um pensamento 
coletivo que se aplica mesmo numa ação individual, tudo isso atrai 
um público que antes não existia. Pode ser o dono da mercearia 
ou qualquer loja na rua, o pai de um aluno que aparece pra ver e 
participar, o dono do lote ou um simples passante. Estes sujeitos, 
muitos deles por tempo considerável sem contato algum com uma 
manifestação declaradamente artística, simplesmente param pra 
olhar, registrar, pedir pra fazer ou receber o produto das ações. 
Estes sujeitos também são convidados para assistir ou entrar ou 
ainda receber, de acordo com as possibilidades presentes em 
cada proposta. Não se vai pra rua desejando um público ou por 

causa dele. De repente, ele surge. E sempre é bem-vindo.
 A interação com os transportes na rua, outro ponto – 

alguns seguem como se não houvesse ninguém, mas, na maioria 
das vezes, acontece até de motoristas parando e perguntando 
se podem passar por ali. Daí, cria-se também uma cultura de 
valorização ou reconhecimento dos processos artísticos pela 
comunidade, que presencia e então respeita e reconhece o 
fazer artístico da escola. São carros que passam e buzinam ou 
motoristas acenando. Motos que desaceleram e, quase parando, 
observam nossas construções. Estas presenças também são 
acolhidas positivamente e acrescentam uma idéia de “missão” e 
“perigo” ao processo artístico.

6. Considerações finais

 Tendo realizado este trabalho com os alunos durante quatro 
meses, pude aprender muita coisa que, de dentro da sala, é 
impossível ver, contemplar e aceitar. São realidades e possibilidades 
extremamente diferentes, ambas com suas especificidades. A rua 
como espaço potencializador trata de descobrir na própria rua, 
este espaço totalmente fora, totalmente outro, possibilidades para 
uma aprendizagem efetiva. Cabe ao educador elaborar a proposta 
que dialogue com a realidade do seu aluno e o espaço no qual 
estão presentes professor e aluno, espaço este que será utilizado 
para as experimentações.

 Acredito que as tantas vivências por nós levantadas 
colaboraram para, na prática, descobrirmos o valor de um trabalho 
em arte-educação; valor este muitas vezes difícil de receber e 
encontrar. O olhar destes alunos sobre o espaço e o objeto está 
preenchido de possibilidades e, sem dúvida, potência.
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Resumo

A experiência aqui relatada aconteceu no âmbito do 
curso de formação de professores da rede básica de ensino 
fundamental “Educação integral e em tempo integral: formação 
e acompanhamento da implementação nos municípios de 
Chapecó-SC e Vitorino-PR”, realizada em 2014 com o suporte 
do Programa Mais Educação (Ministério da Educação), 
sob coordenação de professores de diferentes formações 
vinculados à UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) 
– Campus Chapecó. Voltado para a formação de gestores e 
professores das redes públicas municipais dos dois municípios, 
o curso buscou o compartilhamento de experiências, oferecendo 
ao público uma oportunidade para refletir e produzir novas 
alternativas pedagógicas e de gestão dentro da educação 
integral e em tempo integral. Dentre as oficinas, estava a de 
“Cidade Educadora e Novos Territórios Educativos na Educação 
Integral”, além do acompanhamento de atividades propostas 
aos professores dentro deste tema. Aqui apresentaremos 
a abordagem desta oficina e seus resultados. No encontro 
de capacitação, problematizou-se sobre a determinação 
espacial versus o processo educativo, enfatizando os limites e 
possibilidades para a educação em tempo integral dentro do 
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espaço escolar. Também foi questionado como a educação em 
tempo integral tem lidado com o espaço extraescolar (entorno, 
bairro, cidade). Caracterizou-se o espaço tradicional de ensino 
que predomina ainda hoje – herdado das tradições arquitetônicas 
do século XIX – no qual se destacava a dimensão panóptica, 
aonde aprisionamento, vigilância e controle eram tanto objeto 
quanto objetivo de uma educação disciplinadora e segmentada. 
Em oposição, os planos pedagógicos atuais, inclusive os 
que incorporam a educação integral, preconizam conceitos 
como transparência, democracia e emancipação social, os 
quais contrastam diametralmente com o espaço destinado às 
escolas. Posto o desafio do espaço escolar e sua influência 
sobre a formação integral, abriu-se caminho para a “escola 
além dos muros”, ideia difundida pelo Movimento das Cidades 
Educadoras, enfocando-se os princípios defendidos pela carta 
deste movimento. Para este, há que se valorizar não somente 
as experiências dos espaços formais, como é o caso da escola, 
mas também dos espaços não formais de aprendizagem, os 
quais juntos formam uma trama complexa de agentes educativos, 
que preza pela diversidade, pela convivência intergeracional, 
pela transparência da gestão e pela participação democrática. 
O desafio para a constituição desta trama está em desconstruir 
preconceitos a respeito da cidade, comuns no ambiente 
intra-escolar, como o que considera que o espaço da rua 
“deseduca”. Para que a cidade funcione como agente educativo 
nesta trama, a escola não pode estar “de costas” para ela. Pelo 
contrário: precisa incorporar o binômio Educação/Território nos 
processos de formação integral. Neste sentido, a capacitação 
levou os professores a pensar na implementação de um “pacto 
educativo de corresponsabilização” que envolva a cidade 
e a sociedade, as esferas governamentais e a escola, tendo 
esta última um papel de coordenação. Neste papel, a escola 
deve mobilizar redes de cooperação na cidade para ampliar o 
território educativo, conectando atores, espaços e instituições. 
Contra a diluição da experiência dos sentidos, a fragmentação 
dos saberes e a desterritorialização, a proposta lançada aos 
professores foi de elaborar um projeto para “afetar a cidade”, 
sendo a escola o polo coordenador desta atividade em que o 

afeto se dá no sentido tanto afetivo quando interventivo (onde 
afetar quer dizer interferir na cidade). A execução das propostas 
contou com atividades artísticas em lugares urbanos residuais 
e plantio de mudas na vizinhança da escola, tendo conseguido 
mobilizar diferentes agentes e atender à temáticas transversais 
do currículo como a educação ambiental e a copa do mundo.  
O processo de ressensibilização dos sentidos incluiu também 
uma saída de campo com os professores explorando novos 
territórios educativos e o registro fotográfico de experiências 
sensoriais no seu percurso cotidiano.

Introdução

A Oficina sobre Cidade Educadora e Novos Territórios 
Educativos para professores e gestores atuantes no 
Ensino em Tempo Integral ocorreu no âmbito do curso de 
capacitação “Educação integral e em tempo integral: formação 
e acompanhamento da implementação nos municípios de 
Chapecó-SC e Vitorino-PR”. Com o suporte do Programa 
Mais Educação (Ministério da Educação) e sob coordenação 
de professores de diferentes formações vinculados à UFFS 
(Universidade Federal da Fronteira Sul) – Campus Chapecó, o 
curso ocorreu durante o ano de 2014, e procurou acompanhar 
a implantação e a consolidação dos programas de Educação 
Integral na rede pública destes municípios. 

Neste artigo, focalizaremos o primeiro município, onde as 
atividades já foram concluídas, tendo atendido aproximadamente 
75 professores da rede municipal num total de 192 horas de 
formação, das quais 16 horas foram empregadas na oficina 
que aqui relatamos, incluindo a problematização, orientação às 
atividades e seminário de socialização.

A temática desta oficina surge a partir do Caderno 
Territórios Educativos Para Educação Integral da Série 
Cadernos Pedagógicos (MOLL, 2013) produzido pelo MEC, 
no qual, dentre as noções de Educação Integral, se propõe 
a inovação não só em tempos, mas também em espaços. 
Possibilita assim o resgate de uma bagagem pessoal de 
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minha formação como arquiteto e urbanista, particularmente 
no campo do planejamento urbano, frente ao desafio da 
formação de professores. A metodologia empregada com 
os participantes do curso envolveu uma incursão às grandes 
utopias urbanas, passando pela problematização acerca dos 
limites e possibilidades do espaço escolar e a compreensão da 
cidade como um agente educador. Partindo da conceituação 
de cidade educadora, formulamos a proposta da construção 
de um pacto de corresponsabilização no qual a escola seja 
protagonista na mobilização de uma gama de agentes. A 
formação de uma rede de cooperação é o pretexto para uma 
ressignificação da escola e de seu território, permitindo que 
pessoas, instituições e espaços formem conexões, permitindo 
o desenvolvimento de habilidades e interesses. 

As propostas lançadas aos participantes se 
concretizaram ao nível de cada uma das três escolas da rede, 
e uma vez executadas, são aqui avaliadas as implicações para 
um projeto maior de Ensino em Tempo Integral, bem como 
para a ampliação dos espaços de aprendizagem para além dos 
muros da escola. As experiências demonstraram que embora 
a cidade seja pequena, agentes diversos foram envolvidos, 
mas também revelaram limites de ordem institucional frente 
aos desafios de explorar novos territórios.

A cidade (in)visível e as utopias tão distantes

A abordagem “quebra-gelo” partiu do conto Zobeide 
do livro “As cidades invisíveis” de Ítalo Calvino. A partir deste 
texto, procurou-se fazer os participantes refletirem sobre sua 
experiência urbana particular, e sobre o dilema do ser humano, 
que pretendendo realizar seus sonhos na cidade, acaba criando 
para si mesmo as armadilhas cotidianas das quais precisa 
escapar. 

O nosso propósito com o texto traz consigo a provocação 
implícita, logo respondida pelos participantes, de que o “ir à 
cidade” impõe aos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental muitos receios, que vão dos “contraexemplos” que a 
cidade dá, passando pelos riscos à segurança dos estudantes e 
pela trabalhosa  operacionalização de todas as atividades fora do 
espaço escolar. A utopia do Ensino em Tempo Integral, iniciada 
há alguns anos naquele município, se vê então diante de mais 
um: o da cidade conhecida e o da cidade a descobrir.  

Na utopia da Babel bíblica, os propósitos que uniram 
seus construtores foram se diluindo na experiência ordinária 
de sobrepor os tijolos. O castigo divino para a pretensão de 
atingir o céu foi a confusão linguística. Em Vitorino, a Escola em 
Tempo Integral, requer dos envolvidos o constante resignificar, 
o preencher de sentido, o permanente diálogo que exercite 
a linguagem comum. Antes que o esquecimento dos sonhos 
leve, como em  Zobeide, à destruição de um sonho por outro 
sonho, e faça dela uma cidade feia, é essencial que os que 
moram nela, que os professores de Vitorino resgatem seu 
senso estético e de apreço pela cidade. Perseguir o sonho sim, 
mas não pelo perfeccionismo  que degenera no seu contrário, 
como na utópica Atlântida em que o zelo por sua justiça elevou 
seu padrão limite tão alto que lhes causou a  própria ruína. 
Ao possibilitarmos neste primeiro contato a discussão sobre 
as utopias distantes não intencionamos limitar os sonhos, mas 
superar a dicotomização entre o real e o sonhado, aonde a 
utopia seria, como para Lefebvre (2000) , o espaço possível, 
a  intermediação da ordem distante e da ordem próxima,  onde  
espaço concebido absorva o espaço vivido.

O território conhecido: a sala de aula e a escola 
como determinantes espaciais da formação

A partir de questões como: i) “De que maneira o espaço 
em geral desempenha um papel educativo?; ii) De que forma 
o espaço escolar educa?; iii) Quais os limites e possibilidades 
para a educação em tempo integral no espaço escolar e iv) 
Como  educação em tempo integral tem lidado com o espaço 
extraescolar?”, conduzimos uma problematização com os 
participantes. 



5554

Entre os elementos insurgentes desta dinâmica ficou 
evidente que a questão “espacial” embora ocupe centralidade 
em nossas falas, é pouco aprofundada e debatida. A própria 
generalidade do emprego comum do termo mostrou uma 
dificuldade dos participantes em entender que o espaço tem uma 
dimensão essencial que é material, física. 

Assim, o espaço escolar aparecia nas falas para referir-
se ao espaço da discussão, das elaborações pedagógicas, 
do cotidiano do processo de ensinar, mas desenraizado da 
sua materialidade. Na verdade, o espaço foi entendido nos 
questionamentos como um recorte de tempo, senão como 
seu próprio sinônimo.  Foi necessário esclarecer bastante 
o grupo para que pudesse enveredar sobre a dimensão 
material do espaço. Aí chegando, mais uma dificuldade 
em conseguir perceber como o espaço poderia ser limite 
ou possibilidade para a Educação Integral, sendo que o 
debate circulava em torno dos prós e contras gerais da sua 
implantação, e quando muito, entendido e avaliado somente 
como o lugar que as oficinas do contra turno ocupavam no 
espaço da escola.

 Na reflexão sobre o espaço extraescolar, os participantes 
comentaram até mesmo que antes da implantação da Educação 
Integral, “se costumava sair mais da escola”. Contudo, ao longo 
da capacitação e orientações às atividades posteriores à oficina, 
evidenciou-se um considerável número de atividades fora da 
escola ou que  “traziam a cidade para a escola”, mas que não 
foram rememoradas quando da problematização. A nosso ver, 
isto demonstra a centralidade e força do espaço da escola 
dentro das narrativas dos processos de ensino e aprendizagem, 
de forma que aquilo que foge a ela, é minimizado, subestimado 
e até esquecido. A sala e a escola aparecem como território 
conquistado, inquestionável.

Para trabalhar a desconstrução disto, providenciamos 
algumas imagens que poderiam ser comparadas: de presídios, 
hospitais e propositalmente, das escolas do município, para que 
se pudesse evidenciar algumas relações. A medida de suas 
colocações, fomos destacando o quanto aquelas arquiteturas 
eram determinantes para os comportamentos dos seus usuários 

e como intencionalmente foram concebidas para influenciarem 
os comportamentos. 

Nosso entendimento é de que a desconstrução do território 
conquistado da escola e da sala de aula seria ponto chave 
para que se construírem novos territórios educativos. Assim, é 
fundamental levar os participantes a pensar que as semelhanças 
entre os espaços se davam em seu conteúdo, embora de usos 
diferentes. Herdeiras do que Bentham em 1785 nomeou como 
concepção espacial panóptica, todas aquelas arquiteturas 
revelavam intenções como a disciplinarização, a segmentação, 
o ocultamento e sobretudo, a vigilância e o controle sobre os 
usuários (VIÑAO FRAGO & ESCOLANO, 2001), conteúdos que 
inclusive contrastam diametralmente com o que o discurso mais 
recente sobre as escolas, explícito na maior parte dos planos 
pedagógicos das escolas, nos quais se preconizam visibilidade, 
transparência, democracia e emancipação social. 

Embora a discussão pudesse se encaminhar pela 
seara inóspita e desalentadora da limitação que a escola tem 
para a implantação da Educação Integral, o reconhecimento 
da intencionalidade por de trás da concepção espacial que 
as escolas herdaram procurou alertá-los que os processos 
educativos não precisam se restringir a este confinamento 
intramuros. Como diz Faria (2012, p. 107), “A educação integral 
precisa da ampliação de tempos e espaços e de oportunidades 
educativas. Por isso ela não cabe só na escola. Ela precisa de 
toda a cidade”. A mesma autora comenta sobre o que seria 
um anacronismo entre o avanço das discussões no campo dos 
currículos, metodologias e no próprio campo da sociedade, 
que envolve professores, estudantes e pais e a estagnação no 
tempo nos últimos 200 anos das escolas, que continuam as 
mesmas e iguais entre si. 

Moll (2013) também corrobora a ideia de que a arquitetura 
escolar tem um potencial pedagógico, seja para o bem ensinar 
ou para o mal ensinar, e que o espaço contém um discurso 
subliminar que comporta também um currículo oculto. Neste 
sentido, afirmamos que é no reconhecimento da intencionalidade 
do espaço, desvelando o que está coberto, que adquirimos 
poder para resignificá-lo, e assim, ao invés de apropriados 
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por ele, dele nos apropriamos, fazendo da escola que temos 
a própria substancia para construir a escola como queremos:

Portanto, qualquer espaço pode se tornar um espaço 
educativo, desde que um grupo de pessoas dele se 
aproprie, dando-lhe este caráter positivo, tirando-lhe 
o caráter negativo da passividade e transformando-o 
num instrumento ativo e dinâmico da ação de seus 
participantes, mesmo que seja para usá-lo como exemplo 
crítico de uma realidade que deveria ser outra (MOLL, 
2013, p. 25).

Nos relatos dos participantes, a implantação da Educação 
Integral parece restrita a alguns territórios intramuros da escola, e 
mesmo o novo, identificado no conteúdo trazido pelas oficinas, logo 
se adaptava ao velho, ao acomodamento do espaço das quatro 
paredes. As fotos que usamos para ilustrar a realidade das escolas 
da rede municipal foram fundamentais para reconhecer espaços 
residuais, subutilizados, sem pertencimento, fosse a horta que um 
dia já foi um projeto dentro da educação integral e depois que não 
vingou virou “território de ninguém”, fosse o espaço sobrante entre 
os muros/cercas e as paredes da escola. Portanto, a busca por 
novos territórios educativos não precisa nem deve prescindir do 
território da escola, mas deve, contudo, permitir se questioná-lo 
como opção unívoca para processo de ensino-aprendizagem. 

A cidade educadora: territórios educativos para 
além dos muros da escola

Tendo em vista que o espaço da escola não é 
necessariamente o lugar por excelência do ensino-aprendizagem, 
conduzimos os participantes, dentro do contexto da Educação 
em Tempo Integral, a se questionarem sobre as possibilidades 
que isto abre para a transposição dos muros da escola, no 
sentido tanto da apropriação de outros espaços e outros tempos 
educativos, mas também no sentido da formação integral dos 
estudantes. 

No dizer de Gadotti (2009, p. 33), “a escola pública precisa 
ser integral, integrada e integradora”, e, portanto, entendemos 

que a construção integral dos cidadãos não pode alijar-se da 
cidade como elemento educador, sob pena de uma formação 
desintegradora. Para Cavalieri (2009), sem querer antagonizar, 
é necessário diferenciar a escola em tempo integral e o aluno 
de tempo integral, pois no primeiro tende-se a focar no aspecto 
mais material das possibilidades da unidade de ensino e de uma 
nova ordem institucional, enquanto no segundo, pressupõem-
se experiências múltiplas e não padronizadas em que há uma 
variedade de agentes para além da escola e de seus muros. 

Neste momento da capacitação, introduzimos aos 
participantes brevemente o contexto do surgimento da noção 
de Cidade Educadora, inicialmente cunhada como a expressão 
“cidade educativa”,  no Relatório “Aprender a ser” de Edgar 
Faure, elaborado em 1973, pela UNESCO (MOLL, 2003), com 
o objetivo de entender a relação entre educação e processos 
educacionais, incluindo os sistemas de ensino, a instituição 
escolar e a sociedade.

Para Villar (2007), o aprofundamento do binômio escola-
território vai acontecer a partir dos anos 1980, quando a escola 
aceita a proposta de território, trazendo o mundo exterior para 
dentro da escola, potencializando as experiências e vivências, 
que de início limitam-se às saídas e visitas, mas que marca a 
introdução da reflexão cultural sobre a cidade.

Anos mais tarde, em 1990, com a Conferência Mundial 
de Educação para Todos e o primeiro Congresso Internacional 
de Cidades Educadoras, em Barcelona (Espanha), bem como 
a Carta das Cidades Educadoras ali elaborada e a partir de 
então difundida, o movimento ganha repercussão e passa a 
congregar uma aliança de cidades em torno de seus princípios. 
A proposta basicamente propõe a interação entre os processos 
educativos formais, não formais e informais que se articulariam 
em uma trama de instituições e lugares educativos, nos quais 
os nós mais consolidados são constituídos pelas instituições 
formais (escola, universidade).

A Carta das Cidades Educadoras (1994) não se pretende 
dogmática, pois “(...) aceita a contradição e propõe processos 
de conhecimento, diálogo e participação como o caminho 
adequado à coexistência na e com a incerteza”. Citando Trilla 
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Bernet, Villar  2007) ratifica a Cidade Educadora como um 
sistema complexo do processo formativo, cujo caráter é aberto, 
dinâmico e evolutivo, tal como o território, abrangendo as  
dimensões de educação integral e de educação permanente. 

No contexto dos documentos do Programa Mais Educação 
(MEC), a proposta da integração de novos territórios educativos 
não se vincula institucionalmente a proposta do Movimento 
das Cidades Educadoras, e embora compartilhe em muito do 
seu ideário, não estabelece uma “filiação”.  Há que destacar, 
porém, que a incorporação da cidade como agente educativo é 
inciativa muito mais da escola, do que do poder público como 
protagonista, diferente do exemplo pioneiro de Barcelona.

Em alguns momentos, inclusive, há indicativos de que esta 
vinculação faça pesar sobre o Mais Educação algumas críticas, 
como a que Barbosa (2014) destaca. Para ele, o “garimpar” 
novos territórios educativos acaba sendo uma obrigação para 
o lado de gestores e professores, aliviando a pressão sobre 
a demanda de qualidade dos espaços físicos escolares, 
justificando a diminuição do papel do Estado neste provimento. 

O que o Programa Mais Educação faz é dar centralidade 
para o binômio educação–território no contexto Educação 
Integral, tratando de maneira dialética e mutuamente imbricada 
a formação dos sujeitos da educação e as relações e 
transformações ocorridas no ambiente. Deste binômio é que 
emerge o conceito de Território Educativo. 

Rios (2012) também chama de novos cenários 
educativos, exemplificando as bibliotecas populares, os 
museus, os sindicatos, os partidos políticos, as organizações 
não governamentais, as oficinas focalizadas segundo o público 
(crianças, jovens, adultos, terceira idade), os clubes, as igrejas, 
os movimentos sociais, etc. Este autor introduz o que chama 
de pedagogia urbana, uma perspectiva que permite encarar 
o processo de ensino e de aprendizagem como atributo de 
múltiplos espaços que ampliam as possibilidades da instituição 
escolar. Assim a escola protagoniza seu “descentramento” e 
aceita que a tarefa educativa não pode ser colocada sob a 
tutela de um só sujeito, mas deve introduzir outros agentes que 
inclusive não dependeriam comprovação profissional específica.

Um pouco antes mencionamos que apesar de inicialmente 
não lembrarem, depois os participantes foram capazes de listar 
atividades que realizaram fora da escola e que agentes distintos 
buscaram para viabilizá-las. Então, provocamos o grupo a 
pensar numa lista de agentes coparticipantes, que pudessem 
sob o protagonismo da escola, conformar uma rede em que 
Sociedade, Poder Público e Comunidade se associassem em 
um pacto de corresponsabilização. Neste ponto é interessante 
perceber nas falas a potência hierárquica da secretaria municipal 
de educação e o desafio de que as redes se estabeleçam a partir 
de escola de maneira democrática, sem que necessariamente 
se institucionalizem pelo vínculo direto e preponderante desta 
pasta do executivo. 

Já ensejando uma proposta de atividade para o grupo, 
nos deparamos com os referidos receios de “sair da escola”, e 
embora se reconhecesse a necessidade de “ir e trazer para o 
encontro” “atores, espaços e instituições”, ficou evidente o que 
Bernardi (2012) alerta, em que se teme e se desqualifica os 
“aprendizados de rua”, e que o que a “escola ensina a cidade 
des-ensina”. 

Para Moll (2013), aí estaria o pretexto para usar como 
exemplo crítico de uma realidade que deveria ser outra. O 
desafiante além dos muros é a falta de controle, e que esta 
autora afirma ser uma “obra aberta”, um “texto coletivo” em que 
os passantes vão dando a concretude. É a utopia ser posta em 
prática. 

Dentre as atividades propostas, enquanto um grupo a 
realizava no centro da cidade, depararam-se com situações 
que puderam ser analisados pelos estudantes, mesmo porque 
puseram os questionamentos para os professores. Como 
a guarda de trânsito foi solicitada para o fechamento da rua 
devido à atividade, o plantão dos policiais acabou virando uma 
“blitz”, e os estudantes foram testemunhas de episódios de 
motoristas sem habilitação, motociclistas sem capacetes e até 
tentativas de furar a barreira, o que foi devidamente aproveitado 
e problematizado pelos professores.  Bernardi (2012) diz que 
além do contato positivo e enriquecedor com o diverso, também 
pode-se ocorrer uma experiência negativa marcada pela 
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exclusão, e Trilla Bernet (1999) também atesta: “Na cidade, 
pois, coexistem e justapõem-se  ambientes e percorridos tão 
diversos como também discriminatórios  e seletivos” (p.219). 

Outra situação relatada na socialização das atividades 
ilustrou uma aproximação do grupo de professores e estudantes 
de pessoas de rua alcoolizadas. Estas ocupavam durante o dia 
o lugar em que seria feita intervenção. Acabaram se envolvendo 
na atividade, ajudando no serviço de capinar. Convidados 
para o registro da foto, externaram alegria pela oportunidade, 
tendo contribuído na elevação de sua autoestima, ao mesmo 
tempo em que passaram a zelar pelo local. O preconceito 
neste caso era mais dos professores e pais, que os viam como 
um grupo de desocupados, e muito menos das crianças, mas 
que diante da abordagem oportuna dos professores acerca 
do tema preconceito, acabaram tendo na rua um aprendizado 
experimental de inclusão.

Novamente recorrendo à metáfora do currículo oculto, 
agora o autor Trilla Bernet (1999) diz que a cidade também tem 
um! E muitas vezes, ele traz implícitos conteúdos contraditórios 
formados por elementos de cultura, formas de vida, normas e 
atitudes sociais, valores, tradicionais, costumes, expectativas, 
desejos...” e conclui: “Uma cidade que se queira assumir como 
verdadeira e positivamente educadora deve, em primeiro lugar, 
tratar de elucidar este currículo implícito” (p. 217). Assim, seja 
o que for que a cidade ofereça, dela se deve tirar partido para 
o processo educativo. Como este autor ilustra, ao utilizar os 
transportes públicos,  localizar os estabelecimentos que nos 
fornecem, ao usar os recursos urbanos que preenchem nosso 
tempo livre, estamos aprendendo, sem que haja a formalidade 
de instituições e educadores. 

Afetando a cidade: estética e afeto na percepção 
da cidade

Ao final da capacitação, propusemos aos participantes um 
conjunto de três atividades a serem orientadas e posteriormente 
socializadas em um seminário coletivo. A primeira atividade 

foi preparatória para as outras e consistia num exercício de 
percepção individual em que cada professor precisaria registar 
em fotos o percurso da casa-escola-casa a pé em dois dias 
distintos. Ao mesmo tempo em que o espaço fora dos muros 
da escola aparecia como conteúdo da proposta, procurava-se 
assim despertar o olhar dos professores para outros territórios 
educativos e para a ressensibilização dos sentidos. “Rever” 
com outros olhos o percurso cotidiano é um bom começo para 
desconstruir as impressões já arraigadas e trabalhar com outros 
tempos na apreensão urbana. Como aponta Bernardi (2012);

Em busca das dimensões do processo de apropriação 
cultural, focalizamos aspectos relacionados à 
educação dos sentidos no espaço urbano, partindo de 
reflexões relacionadas ao olhar ampliado e distendido, 
anfitrião e visitante dos outros (numerosos possíveis) 
sentidos e olhares sentidos e olhares. A diluição da 
experiência provocada pela aceleração do tempo na 
modernidade, pela fragmentação das identidades e pela 
desterritorialização nos afastam de experiências capazes 
de alimentar nosso repertório de sentidos (p. 219)

A segunda atividade proposta era o elenco de novos 
territórios educativos. Neste âmbito, comparativamente 
com os exemplos utilizados na formação, os professores se 
sentiram bastante desafiados, pois em se tratando de um 
município bem pequeno, acreditavam-se limitados a outras 
oportunidades. Diante do elenco, sugerimos que o grupo 
organizasse uma visita acompanhada por mim ao centro da 
cidade e aos territórios ali identificados. Sob este pretexto, 
também incorporamos a percepção de outros sentidos, como 
sons, cheiros, cores, culturas.  

A realização do trabalho se deu com dois grupos de 35 
professores aproximadamente, com um efeito muito positivo. 
O grupo se sentiu muito motivado ao ver no “centro urbano 
de todos os dias” tantas possibilidades educadoras. A visita 
teve nos depoimentos próprios e provocações sugeridas por 
mim o papel de descontruir e reconstruir as experiências, 
onde de forma mais natural foram sendo ampliados os 
atributos educadores do espaço, que envolvem o relato 
das histórias do lugar, o aperfeiçoamento dos sentidos, as 
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temporalidades e intencionalidades dos elementos geográfico 
(MERLIN & SAMPAIO, 2011) de onde imergiram histórias 
de vida, memórias do espaço edificado e da paisagem, 
comparações do ontem e do hoje, encontros com situações 
que roteirizadas poderão dar origem a um percurso a ser feito 
com os estudantes. Baseando-se em Certeau, Bernardi fala 
da atividade criadora do ordinário, pois: 

as práticas de espaço inspiram convergências com 
nosso objeto, pois elas consistem em deslocamentos 
que os sujeitos da pesquisa realizam cotidianamente, 
apropriando-se de espaços, criando laços de 
pertencimento no bairro e na cidade, que, ao se 
articularem com a escola, desenham comunidades 
de aprendizagem (BERNARDI, 1999, p.. 126)

A terceira atividade e mais trabalhosa, exigia a 
organização entre os participantes de uma proposta de 
intervenção para afetar a cidade. Diante da pergunta: “Como 
as crianças podem afetar o espaço urbano?” procuramos 
levar os grupos, que se organizaram por escolas, a refletir 
“onde e a partir de onde o estado estético e o sensível 
poderiam ser estimulados”, de maneira a “criar novas 
inscrições da escola na cidade”, “possíveis apropriações”, 
de maneira que “a urbe seja território aberto à criação e à 
plena fruição do espaço social como um direito, que seja 
um território educativo” (BERNARDI, 2012, p. 125). Enfim, 
deixar a marca materializada na cidade, incorporando um 
novo território educativo. Além desta condição, foi solicitado 
ao grupo que procurasse dispor de uma rede ampla de 
agentes e que elaborassem um pequeno projeto, que fosse 
apresentado na socialização final. 

Houve um tempo para uma rápida tempestade de 
ideias, mas a orientação aos trabalhos se deu basicamente 
à distância.  Destacaremos alguns elementos de cada 
um dos projetos das três escolas. A escola que trabalha 
com a educação infantil, receosa de sair com as crianças, 
convidou os pais para uma atividade de jardinagem 
na escola, mas depois saíram pelo bairro em visitas à 
residências, nas quais as crianças maiores fizeram a 

jardinagem no quintal das famílias. O pressuposto desta 
proposta foi o comprometimento da comunidade do entorno 
e bairro com a segurança das crianças de maneira que se 
conhecessem os estudantes da escola. Oportunamente, o 
contato com um senhor idoso possibilitou um lindo encontro 
entre gerações, contribuindo na valorização do seu saber 
popular e no encanto das crianças com as histórias da 
outra geração, tal como preconiza também o movimento das 
Cidades Educadoras. Em outra ocasião a escola intenciona 
deixar uma espécie de placa na casa do morador visitado e 
estender o convite para outros grupos além dos pais. 

Nas outras duas escolas em que se tem o ensino 
fundamental, a escolha foi pela intervenção artística na 
cidade, todas em muros de praças e guarda-corpo de pontes. 
Aqui a gama de agentes envolvida foi maior, para além da 
família, a guarda de trânsito, os comerciantes e o setor de 
obras e manutenção da prefeitura. Partindo de conteúdo 
interdisciplinar já programado pela escola, no caso, a Copa 
do Mundo, uma das escolas selecionou o espaço da ponte. 
A opção dos professores foi por desenhos criados pelo 
próprio grupo, ainda que pouco dominasse as técnicas. 
Além da experiência já comentada com o grupo excluído 
que ajudou na capina do terreno, o grupo teve oportunidade 
de trabalhar a dimensão ambiental com os estudantes, pois 
permaneceu muito tempo na ponte sobre o rio que corta o 
centro e puderam verificar a aparência da água, bem como 
o cheiro. 

Na experiência da escola que interviu na praça, 
destacamos a iniciativa do grupo em realizar um vídeo com 
depoimentos da população a respeito da impressão sobre 
o espaço. Ambas as propostas, contudo, não conseguiram 
envolver outras organizações da sociedade, nem mesmo 
no custeio das tintas, que foram fornecidas facilmente pela 
secretaria da educação como contrapartida pelo curso. 
Este aspecto foi avaliado no seminário e provocou o grupo 
a superar esta dependência quando aplicar outros projetos. 
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Resumo

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre as 
potencialidades pedagógicas do projeto “Aulas Passeio” 
desenvolvido pelo Programa Escola Integrada da Secretaria 
Municipal de Educação de Belo Horizonte. O projeto promove 
a visitação a espaços culturais, áreas de preservação ambiental, 
grutas, clubes etc., ampliando as chances de apropriação da 
cidade e produção de aprendizagens cognitivas, sociais e 
sensíveis.
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O projeto “Aulas Passeio” é uma iniciativa da Secretaria 
Municipal de Educação de Belo Horizonte, direcionada aos 
alunos participantes do Programa Escola Integrada. Ele 
consiste na promoção de visitas a espaços culturais, áreas de 
preservação ambiental, grutas, clubes etc, assumindo a cidade 
como agente de educação, vocacionado para a formação de 
seus habitantes. 

Ao promover a circulação dos estudantes pela urbe e 
a visitação de seus equipamentos, o projeto “Aulas Passeio” 
pretende reforçar o caráter educador da cidade e investir nas 
possibilidades de se aprender na cidade, aprender a cidade e 
aprender da cidade. 

Para Jaume Trilla Bernet (1997), o aprender na cidade 
consiste em considerar a cidade como ambiente que contém 
instituições, meios, recursos e relações potencialmente 
educadoras, e mesmo que suas funções primeiras não sejam 
educar, essas instituições devem ser mobilizadas em prol da 
formação dos cidadãos. O aprender na cidade se efetiva por 
meio de uma ação concreta na cidade: visitas a museus, teatros, 
cinemas; participação em atividades culturais de uma maneira 
geral; vivências na natureza; realização de expedições urbanas 
para exploração das imediações da escola e bairros da cidade; 
enfim, atividades capazes de promover a apropriação da cidade, 
explorando seus diversos espaços e potencialidades.

Na perspectiva do projeto “Aulas Passeio”, as visitas 
a cada um dos espaços são oportunidades genuínas de se 
discutir os conteúdos específicos de cada instituição, mas esse 
não é o objetivo único do projeto. Às aprendizagens cognitivas, 
somam-se aprendizagens sociais e sensíveis, num movimento 
amplo de educação integral e cidadã. A própria democratização 
do acesso e a oportunidade de apresentar esses equipamentos 
como lugares abertos a todos os cidadãos, gerando interesse 
nos estudantes para voltarem e usufruírem de forma espontânea 
dos espaços, constituem-se objetivos do projeto. 

Outra dimensão apontada por Trilla Bernet (1997) é o 
aprender a cidade, que implica em tomar a urbe como objeto de 
estudo: descobrir sua origem, discutir como e por que se tornou 
o que é; desvendar sua geografia, aprender a se deslocar e a 
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usar a cidade; ler criticamente o espaço urbano e participar de 
sua construção.

As aulas passeio exigem deslocamentos dos estudantes 
até os locais das visitas e esses trajetos podem se transformar em 
ricas possibilidades educativas. Conhecer o traçado da cidade, 
identificar os pontos de referência, desvendar a cartografia urbana 
e aprender a interpretá-la também fazem parte do processo 
das aulas passeio. Trilla Bernet (1997) ressalta que aprender 
a cidade implica em dominar questões necessárias e valiosas 
para a vida urbana, como saber se deslocar com autonomia e 
usar os transportes públicos, mas deve-se ir além da aquisição 
dessas habilidades e investir em um conhecimento mais amplo e 
profundo da cidade. Aprender a cidade é ultrapassar os limites 
da cidade impostos pela rotina de cada um, descortinando as 
outras cidades existentes. 

Em nossos percursos diários, geralmente, naturalizamos 
a cidade, a tomamos como coisa dada, imutável. Atrelados à 
utilidade que tem a cidade para nossa vida, acabamos por não 
refletir sobre ela e a percorremos de forma displicente e ingênua. 
Estratégias intencionais de ensino podem se constituir em 
exercícios de educação do olhar – atento e investigativo, capaz 
de apreender a cidade como lugar de múltiplas temporalidades, 
memórias e experiências coletivas justapostas. Nesse sentido, 
nos alinhamos à Miranda e Pagès (2013, p.63) que apontam que 

enquanto construção humana vital e historicamente 
construída, a cidade pode vir a se converter, sob o ponto 
de vista educativo, como um poderoso instrumento 
para a compreensão de mudanças e permanências, 
continuidades e descontinuidades históricas, testemunha 
material da presença simultânea de diferentes passados.

Nessa perspectiva, o trajeto percorrido para a realização 
da aula passeio apresenta-se como oportunidade ímpar para 
investigar a cidade e despertar o interesse pelo espaço 
urbano. A investigação minuciosa constitui um requisito ao 
conhecimento histórico e cultural da cidade, revelando a 
historicidade impregnada nas ruas, praças, edificações e 
espaços públicos. A leitura da cidade poderá revelar práticas, 

comportamentos, forças e interesses contidos em sua 
dinâmica, contribuindo para a reflexão crítica sobre a realidade. 

A terceira dimensão proposta por Trilla Bernet (1997) 
ao refletir sobre a relação cidade-educação é o aprender da 
cidade. Essa dimensão diz dos processos de formação e 
socialização vivenciados na cidade. Ela encontra-se integrada 
às dimensões anteriores, mas aqui a ênfase está colocada nos 
valores e atitudes apreendidos no contexto das relações sociais 
que se realizam na cidade. Trata-se de um “currículo oculto” 
que transmite, de forma implícita, modelos de comportamentos 
construídos no convívio citadino. Para Trilla Bernet (1997) a 
cidade educadora deve investir na construção de um “currículo 
desejável” que ensine o respeito às diferenças, ao outro e à 
cidade. 

Neste sentido, as perambulações urbanas promovidas 
pelas aulas passeio possibilitam o encontro dos estudantes 
com o outro, com as diferenças sociais, étnicas e culturais, 
criando oportunidades para a aprendizagem de atitudes 
pautadas pela solidariedade e respeito ao outro. As aulas 
passeio são, portanto, oportunidades privilegiadas para a 
socialização dos alunos, que aprendem também a importância 
quanto à preservação do patrimônio e cuidado com o que é 
público.

Vale notar que, se os estudantes têm ricas possibilidades 
de aprendizagens durante as visitas, a presença deles 
nesses locais também poderá provocar aprendizagens aos 
outros frequentadores. Assim, o caráter público da maioria 
das instituições parceiras do “Aulas Passeio” se efetivará, 
possibilitando à diversidade dos citadinos, o acesso aos 
conhecimentos, manifestações artísticas, patrimônio natural, 
fruição dos espaços e equipamentos urbanos. 

Considerando as dimensões descritas por Trilla Bernet 
(1997), podemos afirmar que a dimensão propulsora das aulas 
passeio é o aprender na cidade, mas entendemos que as três 
dimensões encontram-se entrelaçadas e quando uma delas 
se realiza, as outras também são acionadas, compondo um 
movimento mais amplo de educação integral e cidadã. 



7170

As aulas passeio na perspectiva 
da Pedagogia Freinet

A origem do termo aulas passeio é atribuída à Pedagogia 
Freinet, teoria elaborada pelo francês Celestin Freinet na primeira 
metade do século XX. Crítico da escola do seu tempo, Freinet 
elaborou e experienciou uma pedagogia moderna e popular. 
Nascido em uma família camponesa simples, sua origem 
reverbera em toda sua obra.

Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896, na pequena 
cidade de Gars, no sul da França. Em 1913 ingressou no curso 
de formação de professores em Nice. Em 1915, durante a 
Primeira Guerra Mundial, foi convocado para o serviço militar. 
Retornou em 1916, com grave lesão pulmonar provocada por 
gazes tóxicos. Em 1920 foi nomeado professor, em Bar-sur-Loup, 
povoado camponês dos Alpes Marítimos e inicia sua trajetória 
docente.

Sua experiência foi marcada pelo inconformismo diante da 
escola tradicional: conteúdos distantes da realidade das crianças, 
manuais escolares frios e generalizantes, lições obrigatórias e 
horários rígidos. Desde o início de sua trajetória profissional, 
o temperamento audacioso e intensos estudos teóricos 
levaram Freinet a elaborar e experimentar práticas cotidianas 
que desafiavam a passividade física e intelectual imposta às 
crianças pela escola tradicional. Nascia a Pedagogia Freinet, 
posteriormente denominada Movimento da Escola Moderna. Para 
o educador francês, mais que introduzir novidades na escola, era 
necessário modernizar a escola, fazendo-a encontrar-se com a 
vida, e assim, tornar-se-ia uma escola viva, “continuação natural 
da vida da família, da aldeia, do meio. É esta vida que encontro 
em todas as nossas escolas modernas”. (FREINET, 1975, p.50).

Em contraposição aos conteúdos descontextualizados e 
ao imobilismo das salas de aula, Freinet passou a realizar saídas 
ao ar livre com as crianças. A observação de que o interesse 
dos estudantes estava fora da sala de aula e não dentro dela, 
somado aos seus sérios problemas respiratórios, fez com que ele 
incorporasse esses passeios ao cotidiano da escola, tornando-
os um importante instrumento da Pedagogia Freinet. Denominada 

aula passeio, tal atividade incorporava a vida da comunidade 
e o meio à escola, despertando a motivação e o interesse dos 
estudantes. 

A aula-passeio constituía para mim uma tábua de 
salvação. Em vez de me postar, sonolento, diante de um 
quadro de leitura, no começo da aula da tarde partia, com 
as crianças, pelos campos que circundavam a aldeia. 
Ao atravessarmos as ruas, parávamos para admirar 
o ferreiro, o marceneiro ou o tecelão, cujos gestos 
metódicos e seguros nos inspiravam o desejo de os 
imitar. Observávamos os campos nas diversas estações: 
no inverno, víamos os grandes lençóis estendidos sob 
as oliveiras para receber as azeitonas varejadas; na 
primavera, as flores de laranjeira em todo o seu encanto, 
as quais pareciam oferecer-se às nossas mãos; já não 
examinávamos, como professor e alunos, em torno de 
nós, a flor ou o inseto, a pedra ou o regato. Sentíamo-
los com todo o nosso ser, não só objetivamente, mas 
com toda nossa sensibilidade natural. E trazíamos as 
nossas riquezas: fósseis, nozes, avelãs, argila ou uma 
ave morta... (FREINET, 1975, p. 23)

No retorno dos passeios, professor e alunos compartilhavam 
suas impressões e experiências, num genuíno processo de livre 
expressão, princípio fundante da Pedagogia Freinet. A produção 
de textos livres, motivados pelas aulas passeio, tinham o poder 
de manter o encantamento e o interesse pelas descobertas 
realizadas. 

Os textos dos estudantes, produzidos individual ou 
coletivamente, eram impressos e podiam ser lidos pelas famílias, 
pela comunidade, chegando, inclusive, a outras aldeias, por meio 
da correspondência interescolar. Assim, as técnicas Freinet vão 
afastando-se do ensino abstrato e meramente expositivo da 
escola tradicional, criando possibilidades para que a criança se 
expresse, troque experiências, amplie suas descobertas e tome 
consciência das diversas abordagens de um mesmo problema. A 
escola passa a fazer parte da vida e a vida, da escola. 

É na vida das crianças, da comunidade, no meio natural 
e social que Freinet encontra elementos para o seu trabalho 
pedagógico e assim promove o encontro da escola com a 
vida. Vale ressaltar ainda que o trabalho pedagógico proposto 
por Freinet não está enclausurado na razão, mas é também o 
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encontro da razão, da sensibilidade e da subjetividade, conforme 
descrito pelo autor no excerto já citado: “(...) já não examinávamos, 
como professor e alunos, em torno de nós, a flor ou o inseto, a 
pedra ou o regato. Sentíamo-los com todo o nosso ser, não só 
objetivamente, mas com toda nossa sensibilidade natural.”

Aulas passeio: encontro do inteligível 
com o sensível

Assim como proposto pelo educador francês, as aulas 
passeio do Programa Escola Integrada investem na educação 
integral dos estudantes, entendendo que a fruição destes 
espaços é capaz de gerar aprendizagens cognitivas, sociais e 
sensíveis. Nesta perspectiva, ao associar os substantivos aula e 
passeio, propõe-se o encontro do conhecimento inteligível com 
o saber sensível.

Para João Francisco Duarte Júnior (2000), entre o 
conhecimento e a sabedoria existe uma sutil distinção. O 
conhecimento é associado à posse de certas habilidades 
específicas, geralmente limitadas à esfera mental da abstração, 
enquanto a sabedoria refere-se às habilidades articuladas ao 
viver cotidiano de seu detentor, incorporando-se a ele. Neste 
sentido, o saber constitui parte integrante do corpo que o possui, 
torna-se uma qualidade sua. 

Segundo o autor, conhecemos o mundo e construímos 
sentidos para a vida, por meio de uma instância sensível, dada 
pelo corpo e por uma instância inteligível, representada pelos 
signos em nossa mente. Ao produto de nossa inteligência 
simbólica, Duarte Júnior denomina conhecimento inteligível e à 
nossa capacidade de sentir, de perceber o mundo – seus sons, 
cores, odores, texturas e sabores – por meio dos sentidos, de 
saber sensível. 

De acordo com o autor, uma das aspirações da Idade 
Moderna é a constituição de um tipo de conhecimento livre de 
interferências dos sentidos e sentimentos humanos, centrado na 
“razão pura”. Nesta perspectiva, aquilo que não é científico não 
pode ser considerado um saber ou um conhecimento verdadeiro.

Possivelmente encontra-se aí uma explicação para o 
incômodo que muitas pessoas manifestam diante da expressão 
aula passeio, afinal, vai-se à escola para adquirir conhecimentos 
científicos ou para passear? Se o passeio está associado 
ao prazer e à fruição estética, a aula refere-se aos conteúdos 
disciplinares e científicos e essa forma dicotomizada de encarar 
a escola é uma realidade difícil de ser transposta. 

A educação do sensível, por conseguinte, significa 
muito mais que o simples treino dos sentidos humanos 
para um maior deleite face as qualidades do mundo. 
Consiste, também e principalmente, no estabelecimento 
de bases mais amplas e robustas para a criação de 
saberes abrangentes e organicamente integrados, que 
se estendam desde a vida cotidiana até os sofisticados 
laboratórios de pesquisas. (DUARTE JÚNIOR, 2000, p. 
211-212).

É na contramão da concepção de educação centrada na 
“razão pura” que se situa o projeto “Aulas Passeio”.  Assumindo o 
inteligível e o sensível como maneiras complementares do saber 
humano e não como formas excludentes, o Programa Escola 
Integrada investe em visitas a espaços de cultura, de lazer e de 
preservação ambiental, tomando-os como lugares propícios ao 
deleite estético, expansão da afetividade, lugar de conhecimento 
e ganhos cognitivos. 

As parcerias no contexto das Cidades Educadoras

A expressão “Cidade Educativa”, referindo-se a uma 
concepção emancipadora de cidade, assumindo-a como espaço 
educador, vocacionado para a formação de cidadãos, apareceu 
pela primeira vez no Relatório de Edgar Faure preparado para 
a UNESCO em 1970 e publicado em 1972. Vinte anos após a 
elaboração desse relatório, a expressão “Cidade Educativa” foi 
retomada e ressignificada. A palavra “educativa”, que exprime a 
ideia de cidade como um simples fator de educação, foi substituída 
por “educadora”, denotando a ideia de cidade como agente de 
educação, como organismo que assume papel formador na 
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vida de seus habitantes. Trata-se do movimento das “Cidades 
Educadoras”, iniciativa do município de Barcelona que, em 
1990, realizou o I Congresso Internacional das Cidades 
Educadoras. Nesse congresso foi redigida a Carta das 
Cidades Educadoras – Declaração de Barcelona, ratificada 
posteriormente em Bolonha, em 1994, quando o movimento 
das “Cidades Educadoras” foi formalizado, dando origem à 
Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE). 
Essa declaração reconhece o caráter educativo das cidades, 
mas frisa que sua dimensão educadora é intencional e sua 
efetivação demanda novos pactos políticos e sociais. 

Na perspectiva desse movimento, uma cidade que se 
propõe a ser educadora deve, além de cumprir suas funções 
básicas, assumir uma nova função: a formação cidadã, num 
movimento que ultrapasse as intervenções no domínio da 
educação dita formal. Nas cidades educadoras a formação 
de seus habitantes é responsabilidade de toda a sociedade 
e diversos agentes sociais – associações de bairros, 
instituições culturais, grupos ecológicos, empresariado, 
clubes de serviço, sindicatos, partidos políticos etc. – 
devem ser chamados a participar da construção e execução 
de um projeto educativo para a cidade. De acordo com as 
orientações da AICE, cabe ao poder público municipal 
mediar o diálogo entre todos os agentes. O município 
deverá promover e coordenar parcerias diversas, de 
forma a constituir uma rede educativa que, alicerçada nas 
potencialidades locais, contribua para a formação dos 
cidadãos.

Vale ressaltar que, no contexto do movimento das 
“Cidades Educadoras”, o papel e a importância das escolas 
não são diminuídos. A escola passa a integrar um sistema 
educativo maior, no qual outros agentes sociais se assumem 
educadores ainda que tenham origem, intencionalidade e 
responsabilidade diversas das da escola.

É nessa perspectiva que se insere o projeto “Aulas 
Passeio”. Por meio de parcerias diversas, espaços culturais, 
instituições ligadas à preservação ambiental e do patrimônio 
cultural, associações esportivas etc., são chamados a 

participar do projeto, co-responsabilizando-se pela formação 
dos estudantes da Rede Municipal. 

Desde a sua implantação, em 2006, o Programa Escola 
Integrada ampliou não só o tempo, mas também os espaços 
de aprendizagem. A própria noção de cidade foi alargada 
e, gradativamente, foi-se assumindo o conceito de cidade 
educadora. As excursões, roteiros pedagógicos, trabalhos 
de campo, estudos do meio sempre fizeram parte deste 
movimento, mas sua operacionalização ficava a cargo de cada 
escola. 

Com a criação do projeto “Aulas Passeio” o contato com 
diversas instituições públicas e privadas abertas à visitação 
escolar foi centralizado na Secretaria de Educação, que 
passou a monitorar o processo de agendamento, negociação 
de ingressos, contratação de refeições para os estudantes 
e disponibilização de transporte. Estas medidas facilitaram 
a realização dos passeios, incentivando os professores 
coordenadores a se aventurarem cada vez mais no emaranhado 
da cidade.  

Em 2008, a primeira parceria firmada com a intermediação 
da Secretaria de Educação foi estabelecida: Instituto Inhotim. 
Em 2010, já eram seis os parceiros participantes do projeto 
“Aulas Passeio”: Estação Ecológica da UFMG, Vale Verde 
Parque Ecológico, Instituto Inhotim, Santuário do Caraça, 
Palácio da Liberdade, Paladino Mini Fazenda. Em 2011, o 
Programa Escola Integrada uniu-se ao Programa Esporte para 
Todos, o que possibilitou aos estudantes do PEI a utilização 
dos clubes participantes do convênio. Atualmente são 10 
os clubes participantes e a visita dos estudantes a essas 
instituições esportivas têm ampliado as experiências de lazer 
dos mesmos, proporcionando ricos momentos de socialização 
e aprendizagens sensíveis. 

Oportunizando aulas passeio a 6.000 estudantes por 
semana, o projeto conta com 43 parceiros  e vem reafirmando 
um dos princípios do Programa Escola Integrada que é pensar 
a escola e a cidade de forma orgânica, conectando a escola 
com a vida da cidade e dividindo com a cidade o compromisso 
e a oportunidade de contribuir com a formação dos educandos.

4
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Resumo

O texto refere-se a um estudo de doutorado já finalizado, 
que se interessou pela mediação dos dispositivos móveis de 
comunicação nos processos de aprender-ensinar, levando em 
conta as dinâmicas que se estabelecem a partir da dimensão 
cultural do uso desses dispositivos. O estudo foi desenvolvido 
através de oficinas, com alunos de sétimo a nono ano de uma 
escola da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de 
Janeiro, apoiando-se nos conceitos bakhtinianos de dialogismo, 
exotopia, alteridade e acontecimento.

A pesquisa se desenvolveu a partir da relação teoria-
empiria, tendo como interlocutores, além de Mickail Bakhtin, 
Walter Benjamin, Bruno Latour, Pierre Lèvy, Lucia Santaella, 
André Lemos, Lucia Rabello de Castro, Paulo Carrano, Julio 
Dayrell, Rogério Haesbaert e Milton Santos entre outros.

O recorte aqui apresentado diz respeito à oficina intitulada 
“Cronistas da Cidade”, que teve o intuito de criar oportunidades 
para que os alunos olhassem para sua cidade, ressignificando 
os lugares onde vivem e por onde transitam, criando crônicas 
multimídiáticas. Os jovens e seus aparelhos celulares elaboraram 
textos diversos sobre a cidade, escritos com os signos da 
hipermídia que fazem parte de seu repertório cultural, e a conexão 
em mobilidade permitiu a comunicação, o compartilhamento 
instantâneo e a aprendizagem fora dos espaços escolares. 

Se o computador representa hoje o acesso à informação, 
ao conhecimento e ao divertimento, ter um “mini computador de 
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bolso”, como apontou um aluno participante da pesquisa, adquire 
um valor simbólico e real em nossa sociedade, podendo significar 
a inserção em uma zona de possibilidades sociais assim como o 
aumento no interesse para o aprendizado. 

Entendo ainda que as mídias promovem novas 
territorializações a partir da mediação dos dispositivos e põem em 
xeque as organizações espaço-temporais escolares, com suas 
classes e horários determinados, fragmentações por disciplinas 
e tempos recortados, isolados e muitas vezes apartados da 
vida cotidiana. O que se observou durante o estudo de campo 
foi a possibilidade de ampliar ou criar novas situações de 
aprendizagem e ensino na interface com a cidade. As narrativas 
construídas pelos jovens em seus trajetos - transitando por 
territórios informacionais, “assinando” seus lugares na urbe e 
deixando seus rastros georeferenciados - foram mediadas pelos 
dispositivos, pelos seus olhares e culturas e ajudam a reposicionar 
a linguagem como narrativa de uma experiência viva, tarefa da 
qual nos falou Benjamin. 

A ideia de múltiplos tempos-espaços de aprendizagem 
não é nova nem se inaugura com as tecnologias digitais, mas 
estas podem facilitar e ampliar as práticas, se tomadas a 
partir de seus usos culturais nos contextos sociotécnicos da 
contemporaneidade.

Quando eu estiver velho, gostaria de ter                           
no corredor da minha casa 

Um mapa Pharus de Berlim 

Com uma legenda 

Pontos azuis designariam as ruas onde morei 

Pontos amarelos, os lugares onde                          
moravam minhas namoradas 

Triângulos marrons, os túmulos 

Nos cemitérios de Berlim onde jazem                              
os que foram próximos a mim 

E linhas pretas redesenhariam os caminhos 

No Zoológico ou no Tiergarten 

Que percorri conversando com as garotas 

E flechas de todas as cores apontariam                            
os lugares nos arredores 

Onde deliberava sobre as semanas berlinenses 

E muitos quadrados vermelhos marcariam os aposentos 

Do amor da mais baixa espécie ou                                    
do amor mais abrigado do vento. 

(Walter Benjamin)

O mapa da memória afetiva traçado por Benjamin traz o 
sentido de lugar como apropriação dos sujeitos e aponta uma 
cidade construída pelos lugares marcados e os trajetos que 
imaginamos. As palavras do autor apontam para o modo como 
se constroem os lugares na cidade, através dos rastros que 
vamos deixando e criam um mapa pelos sentidos produzidos. 
Alan Bourdin (2001) entende que o “local” é o que constrói o 
vinculo comum entre pessoas e entre elas e o mundo a partir 
de um território de pertença. Esse espaço de pertença resulta 
do conjunto de recortes que posiciona o ator social e seu grupo 
de pertença em um lugar. O autor fala em lugar como espaço 
fundador, mas observa que “O lugar tem importância, não porque 
ele seja fundador de alguma coisa (de uma qualidade natural), 
mas porque ele reúne recursos, atores, saberes [...]” (BOURDIN, 
2001, p.219). Dessa forma, o local é “fundador da relação com 
o mundo do indivíduo, mas igualmente da relação com o outro, 
da construção comum do sentido que faz o vínculo social” (ibid., 
p.36). Trago esse pensamento para pensar as construções de 
sentido compartilhadas entre os sujeitos na cidade.

 Estar na cidade, aprender com a cidade e na cidade 
foi também a experiência que compartilhei com os sujeitos de 
minha pesquisa de doutorado , que buscou conhecer de que 
modo os usos dos dispositivos móveis e ubíquos podem mediar 
a superação do desencontro entre as culturas juvenis e a cultura 
escolar, entendendo que este desencontro tem se traduzido por 
tensões e desconforto, tanto por parte de equipes pedagógicas 

1

1. Trata-se da Tese 
intitulada “Dinâmicas de 
uma juventude conectada: 
a mediação dos 
dispositivos móveis nos 
processos de aprender-
ensinar”, orientada pela 
Profa Dra. Maria Luiza 
Oswald e defendida 
no Proped/UERJ, em 
fevereiro de 2014.



8180

como dos discentes e pais dos alunos. Se o uso de netbooks, 
celulares e smartphones traz a possibilidade de acesso 
contínuo às redes informação, de amigos e de conhecimento 
compartilhado, a ausência, ou mesmo proibição desses usos nos 
processos formais de educação, aumenta a distância entre as 
práticas culturais que acontecem dentro e fora da escola. 

O estudo teve Bakhtin como interlocutor teórico-
metodológico e foi realizado a partir de oficinas, em uma escola 
da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, com alunos do 
sétimo ao nono anos do ensino fundamental. Foram quatro as 
oficinas oferecidas, com temáticas diferenciadas, cada uma em 
um semestre. É importante notar que as oficinas se constituíram 
como disciplinas eletivas (formato que já fazia parte da grade 
curricular da escola), tendo como coparticipantes professores da 
escola. O recorte aqui apresentado refere-se à terceira oficina 
ministrada, “Cronistas da Cidade”, desenvolvida em parceria 
com uma professora de língua portuguesa da escola.

Cidade, lugares e mobilidade

 Para Certeau (1994) a cidade pode ser lida pelos 
espectadores e habitantes, que atuam nos “espaços praticados”, 
ou lugares, e criam relatos sobre os lugares. Ao atuar nesses 
espaços, os jovens criaram narrativas imagéticas e verbais 
que compartilharam, que conferiram sentidos aos lugares e 
possibilitaram apropriações. 

Discorrendo sobre a dimensão espacial do cotidiano, Milton 
Santos (2008) aponta o lugar como “um cotidiano compartido 
entre as mais diversas pessoas, firmas, instituições” (p..322). 
É o espaço de encontro, vida comum, cooperação e conflito.  
Ou ainda: “O lugar é o quadro de uma referência pragmática do 
mundo, do qual vêm solicitações e ordens precisas de ações 
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões 
humanas [...]” (ibid.). Essas considerações reforçam a ideia de 
lugar como palco de relações sociais. 

Muitos autores concordam com a ideia de que o espaço 
é transformado em lugar, seja pela memória, pela produção 

de sentidos, pela identificação com aspectos ligados aos 
usos, pelo reconhecimento de uma experiência coletiva etc. O 
geógrafo Yi-fu Tuan (1983) entende que espaço e lugar não 
podem ser compreendidos separadamente e afirma que “o 
espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição 
e significado” (p.151), tornando-se familiar. O autor aponta como 
características do lugar o valor que é atribuído a ele e o tempo, 
responsável pelas experiências vividas. 

Ao considerar que os laços sociais construídos na 
comunicação estão baseados tanto em valores coletivos que 
fazem parte da memória quanto na experiência instantânea 
e emocionalmente vivida, Julieta Leite (2008) aponta que os 
espaços urbanos dotados de potência de comunicação digital 
poderiam ser entendidos como lugares emblemáticos ou lugares 
emocionalmente vividos. 

A concepção de lugar como espaço habitado, vivido ou 
construído, como apontam alguns autores (Heidegger, Lefebvre, 
Maffesoli, De Certeau), permite pensar de que forma as mídias 
constroem sentidos de lugar e nos indicam um caminho para 
entender os arranjos locativos que caracterizam as mediações 
das interfaces móveis.

A ligação entre produção espacial e processos 
midiáticos, que pode ser verificada ao longo de toda a história 
da humanidade, torna-se ainda mais evidente com a introdução 
da computação móvel e ubíqua e suas interfaces, que altera os 
espaços, estabelecendo dinâmicas de des-re-territorialização 
(DELEUZE e GUATTARI, 2007a,b). Nesse sentido, o conceito 
de território informacional, desenvolvido por Lemos (2007), 
está ligado a uma concepção identitária de território, “criando 
um ‘lugar informacional’ que se diferencia do espaço abstrato” 
(p.129). De acordo com o autor, “O território informacional cria 
um lugar, dependente dos espaços físico e eletrônico a que ele 
se vincula” (ibid., p.128) e é configurado por atividades sociais 
que criam pertencimentos. A junção da mobilidade informacional 
com a mobilidade física redimensiona os lugares e assim, 

Devemos definir os lugares, de agora em diante, como 
uma complexidade de dimensões físicas, simbólicas, 
econômicas, políticas, aliadas a bancos de dados 
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eletrônicos, dispositivos, sensores sem fio, portáteis 
e eletrônicos, ativados a partir da localização e da 
movimentação do usuário. Essa nova territorialidade 
compõe, nos lugares, o território informacional. (LEMOS, 
2009, p.33).

 Em palestra proferida no Seminário Internacional “Cidades: 
Futuros Possíveis” , Lemos (2010) levanta a questão de que ao falar 
em futuro das cidades normalmente nos reportamos a espaços 
abstratos, construídos por discursos turísticos, urbanísticos etc. 
tornando as cidades invisíveis. Nesse sentido deixamos também 
de pensar nos lugares, e para o autor, “a experiência na cidade 
são os lugares que assinamos”. Essa ideia de assinatura permite 
ver as articulações produzidas nas cidades, numa perspectiva 
que olha de baixo para cima. 

Estar no local consumindo, produzindo e compartilhando 
informação constitui o ineditismo que o nosso tempo proporciona, 
a partir das tecnologias telemáticas, e produz rastros que indicam 

nossa relação com a cidade. As diversas mensagens e imagens 
produzidas pelos jovens durante o estudo nos falam sobre essas 
assinaturas.

O parquinho, a feira, os mendigos, a obra, o museu, o 
jardim, a praça, e todos os outros pontos flagrados pelos alunos 
em nossas andanças pelas ruas trazem a força do lugar para 
as narrativas dos jovens. Essas narrativas são colocadas em 
movimento a partir das redes. De acordo com John Urry (2011), 
“[..] as pessoas criam narrativas de seus movimentos, que são 
postadas, e outras pessoas respondem a elas”. Foram essas 
dinâmicas que aconteceram a durante o estudo e culminaram na 
oficina de crônicas.

Os celulares e suas câmeras permitiram aos jovens o 
olhar de flâneur que revela a cidade e seus “lugares” a partir das 
redes de diversos elementos construídas nessas passagens e 
elaboraram outros textos sobre a cidade, escritos com signos 
da linguagem hipermídia, trazendo novas possibilidades de 
construções sociais, pedindo também outras abordagens 
para seu entendimento. A conexão em mobilidade permitiu a 
comunicação, o compartilhamento e também a aprendizagem 
contínua, fora dos espaços tempos escolares. 

A hibridação de linguagens associada à mobilidade 
ubíqua produz rearranjos urbanos que incidem sobre as 
formas de socialização dos sujeitos, sobre suas subjetividades 
e processos cognitivos. Os pontos de conexão e os usos de 
celulares e smartphones pelos sujeitos em seus deslocamentos 
pela cidade caracterizam uma nova apropriação do espaço 
urbano, redefinindo as dinâmicas e a própria noção de 
espaços públicos e privados e reconfiguram nossa relação 
com a cidade. 

Uma nova arquitetura formada por fluxos de informações 
indica a produção de lugares e o caráter locativo das mídias 
móveis ubíquas, que produzem novas territorializações, 
facilitando nossas “assinaturas” pelos lugares. Em nosso passeio 
até a Praça Afonso Pena, um dos alunos vai guiando um grupo 
de alunos pelo GPS do celular e registrando nossa passagem 
pelos lugares, transformando a experiência de transitar pela 
cidade, gerando um novo sentido de uso do espaço. 

2

2. Realizado em 2010, na 
Casa da Ciência, UFRJ.
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Outra possibilidade de estabelecer marcas do ciberespaço 
no espaço urbano são os QRCodes, inscrições gráficas que 
funcionam como códigos de barra e reúnem informações que 
podem ser acessadas utilizando-se o aparelho celular por meio 
de escaneamento a partir da câmera fotográfica. Em nossa 
experiência com a produção de informação sobre a escola 
e arredores, que poderia ser acessada através dos códigos, 
ficou clara a intervenção no espaço tanto quanto a dimensão de 
resgate da memória social e ação política inscrita no resgate da 
história da escola e do bairro. A relação teoria-empiria durante o 
estudo evidenciou a relação entre a construção social do espaço 
e a mediação tecnológica, indicando que as mídias produzem e 
reforçam sentidos de lugar, transformam o espaço e possibilitam 
aprendizagens múltiplas em diferentes espaços-tempos.             

                                                              

Aluno testando o acesso, pelo QRCode, ao blog onde as matérias foram 
publicadas

Narrativas conferindo sentidos aos espaços –                   
a oficina de crônicas

Senhor, eu quero andar na Rua do Catete,
Senhor Guarda, Senhor Doutor, Senhor Deus,

Senhor Quem Quer Que Sejais.
Eu quero andar na Rua do Catete.

Daqui onde estou não posso ir lá,
Entretanto, são seis e meia da tarde

E é absurdo não estar na Rua do Catete às seis e meia 
hora da tarde.

Tenho uma entrevista às seis e meia.
Um encontro sério.

Não na Rua do Catete: com a Rua do Catete.

(Rubem Braga)

Esse foi o início de nossa jornada na oficina de crônicas. 
A partir das palavras de Rubem Braga começamos a pensar no 
encontro com as ruas. Iniciamos com a Rua do Catete, que não 
era familiar aos alunos, mas que os versos traziam para o nosso 
convívio. Tínhamos, então, um encontro com a Rua do Catete. E lá 
fomos nós para esse encontro com o presente e com o passado 
(e também com o futuro!), andando pelas ruas, transportados 
pelos trens do metrô, conhecendo seu mais ilustre prédio, o 
Palácio do Catete. A história, apresentada aos saltos, como na 
concepção de Benjamin, passou a fazer parte da experiência de 
alunos e professores, e assim aquela parte da cidade passou a 
ser a cidade de todos nós.                                                                                                       

A fachada do Palácio do Catete, com suas águias na fachada
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O intuito da oficina “cronistas da cidade” era criar 
oportunidades para que os alunos olhassem para a sua cidade, 
ressignificando os lugares onde vivem e pelos quais transitam, 
criando crônicas multimidiáticas com a mediação dos dispositivos 
ubíquos. 

Dessa forma, incluímos em nossos roteiros pessoais os 
lugares que compartilhamos nas aulas fora da escola e também 
convidamos os jovens a compartilharem os lugares que fazem 
parte de suas experiências individuais.  Além do Palácio do Catete, 
no bairro de mesmo nome, estivemos na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (ALERJ), no Centro do Rio, e andamos no 
entorno da escola, por mais de uma vez, indo também até a Praça 
Afonso Pena, na Tijuca. O trajeto de ônibus, a casa, o quintal, o 
passeio de domingo, foram alguns dos momentos eleitos pelos 
alunos para suas narrativas. Abaixo, uma imagem produzida por 
uma aluna do sétimo ano:

 

Imagem feita por Sara em nossa visita ao Museu da República

“Aqui alguém sentado fez uma reunião, ou até mesmo 
fez propostas. Talvez tenham brigado [...]”, inicia Sara em sua 
crônica, adivinhando um tempo que não viveu, mas que pode ser 
recomposto pelos objetos, pelo conhecimento, pela imaginação e 
por sua narrativa. Sonia Kramer e Solange Jobim e Souza (2003), 
discorrendo sobre alunos e professores como sujeitos históricos, 
questionam sobre uma linguagem esvaziada de história que é 

praticada nas escolas, observando que urge “[...] entendê-la e 
exercê-la como expressão viva de experiências vivas, do presente 
e do passado” (p.17). As autoras apoiam-se em Benjamin para 
apontar que “a tarefa da humanidade é a de restaurar o sentido da 
narrativa, no qual a linguagem não mais se esgote nos clichês de 
uma língua morta” (ibid., p.15), tornando experiência e memória 
comunicáveis. E, nesse sentido, questionam: “Como recuperar 
[professores e alunos] a capacidade de deixar rastros? Ou seja, 
de deixar marcas? Ou ainda, de serem autores? Como ver em 
cada qual, adulto ou criança, sua história? Como ler em cada 
objeto a sua história?” (ibid. p.16)

As narrativas construídas na cidade pelos jovens em seus 
trajetos, transitando por territórios informacionais, procurando 
seus lugares na urbe, com as mediações de seus dispositivos, 
de seus olhares e culturas, ajudaram a reposicionar a linguagem 
como “narrativa de experiências vivas”, constituídas na tensão 
entre o singular e o universal, revisitando a história no fazer 
cotidiano. Não seria essa, hoje, uma maneira possível de deixar 
rastros, marcas? De instituir alunos e professores como autores 
de suas histórias?

As publicações de Luanderson e de Nathália sobre 
vendedores ambulantes evocam a “alma encantadora” de uma 
cidade que, mesmo já tendo perdido um pouco o encanto de 
suas ruas, continua podendo ser descrita por seus pequenos 
mistérios, suas misérias e tesouros. São detalhes captados pelas 
lentes de celulares e compartilhados pelo acesso às redes.
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A cidade é o que vemos dela e os lugares que nela 
habitamos, mesmo que provisoriamente. As molduras físicas e 
virtuais nos conferem olhares próprios e singulares e os sentidos 
criados a partir de nossa experiência desenha uma cartografia 
que se move a cada novo evento. Foi também intensão desse 
estudo enxergar essas cidades que os olhos juvenis captam e 
revelam, e entender as mediações que a contemporaneidade 
oferece para a constituição desses olhares, considerando que a 
atenção a eles pode contribuir para pensar a escola como lugar 
de sentido.

Apesar de morarem no Rio de Janeiro, muitos dos 
jovens que participaram do estudo nunca tinham ido à Urca, ao 
Jardim Botânico, ao Catete e talvez nem mesmo ao Centro ou 
circulado por alguns espaços próximos da escola e, portanto, 
aqueles não eram ainda lugares na sua cidade. Somente a partir 
da experiência vivida, quando eles “assinaram” sua passagem 
e “carregaram” os lugares consigo através de imagens, das 
marcas de geolocalização em seus dispositivos, da memória, 
do conhecimento adquirido, dos olhares registrados, da 
sensibilidade e afetividade aguçada, estes passam a fazer 
parte de seus mapas e roteiros, lembrando a ideia de lugares 
emocionalmente vividos.

Na obra de Benjamin vários textos são dedicados a 
representar a cidade como espaço de experiência sensorial 
e intelectual. Ao unir escrita e cidade, a metrópole moderna 
é apresentada por Benjamin como “uma aglomeração de 
textos: placas de trânsito, outdoors, sinais, letreiros, tabuletas, 
informações, anúncios, cartazes, folhetos, manchetes, luminosos 
– uma gigantesca constelação de escrita” (BOLLE, 2000, p.273). 

De acordo com Bolle, o conflito com essa “escrita da 
cidade”, na visão de Benjamin, deve ser encarado também 
como possibilidade de estar aberto às novas modalidades. 
“Benjamin tenta imaginar como seria a poética do futuro. 
Tecnicamente falando, suas especulações sobre a ‘escrita 
imagética’ e a ‘escrita de trânsito universal’ foram respondidas 
pelo desenvolvimento recente das escritas eletrônicas” (p.276), 
com a ressalva de que “a nova poética não pode prescindir da 
experiência do passado” (ibid.). 

Que novas escritas poderíamos pensar hoje mediadas por 
outros instrumentos e outros olhares, outros arranjos? “Perder-
se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer 
instrução”, observa Benjamin (1995, p.73), me remetendo 
tanto à ideia de “viver a cidade como experiência” como à de 
“aprendizagem como experiência”. Aprender na cidade pode 
representar a ideia de aprender continuamente, sem espaços 
delimitados e tempos aprisionados, como de fato ocorre na vida. 
E se tornássemos esse o nosso modo “oficial” de aprender, sem 
as amarras que os espaços-tempos escolares nos impõem? Não 
é o rompimento com as instituições e estruturas sociais o que 
proponho. Muito mais simples que isso, é a inserção de práticas 
que já estão cotidianamente “coladas” aos modos de ser e de 
aprender dos sujeitos contemporâneos. 

Nos arranjos ciberculturais de deslocamento em conexão 
a presença dos dispositivos apresenta outros modos de se 
relacionar com a cidade, com o conhecimento, com o prazer, 
com o espaço e o tempo, como aparece nas falas dos jovens, 
referindo-se ao uso dos aparelhos celulares conectados:

Nathália - qualquer hora que você precisar, 
estiver em qualquer lugar e você precisar entrar                               

na internet você pode!
Luanderson – tem mapa também!

Nathália - é, tem mapa! E se você precisar saber o 
significado de alguma palavra que você viu, pesquisar 

alguma coisa que você viu na rua...
Luanderson – é um mini computador no bolso!

Nathália – exatamente!
Nathália – tem como você se divertir também. Tá lá 
dentro do ônibus, sem nenhum livro pra ler. Se você 
tiver esse celular, você tem como jogar, se divertir...

Se o computador representa hoje o acesso à informação, 
ao conhecimento e ao divertimento, ter um “mini computador de 
bolso” (que não é mini na potencia) adquire um valor simbólico 
e real em nossa sociedade, podendo significar a inserção em 
uma zona de possibilidades sociais assim como o aumento no 
interesse para o aprendizado. Nesse contexto, o depoimento da 
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professora Silvia dimensiona a experiência que vivenciamos com 
os alunos dentro e fora da escola, durante as oficinas: 

Quando você traz pra sala de aula a tecnologia, o 
aluno se motiva, ele é mais criativo... ainda mais esse 

trabalho, que a gente sai da escola, a gente visita.. 
tem várias atividades culturais. Nós saímos, fomos 
à rua... então o aluno.. ele nem conhecia o bairro e 

passou a conhecer! Ele nem conhecia o entorno, não 
conhece nem sua própria escola, não sabe o espaço 

da sua própria escola! Ele começou a conhecer. E 
você vê, quando os alunos desceram pra fotografar, 

o grafite da escola, eles falaram “nossa, eu não tinha 
percebido esse grafite aqui”, “olha esse detalhe”, “olha 

aqui o bairro”, “a história dessa igreja”, “a história das 
estátuas”. Eles pesquisavam. Então, tudo contribuiu 

para o lado criativo. O meu foco é língua portuguesa, 
mas eu pude observar que eles conseguiram aliar a 

questão da imagem com a escrita, eles conseguiram 
trazer informações da pesquisa que eles fizeram 

também em casa... eles escreveram e criaram.

As saídas da escola, a relação com a cidade e a produção 
de conteúdo compartilhado na internet trouxeram, de fato, uma 
motivação e um sentido para seus estudos, que estava atrelado 
às suas vidas. Vida, ciência e arte. Recorro a Bakhtin (1976) 
para ressaltar o entrelaçamento entre essas instâncias e lembrar 
que não se aprende nem se ensina em ações desvinculadas da 
experiência sensorial e estética da vida. 

Rompendo as barreiras espaço-temporais               
dos espaços destinados às aprendizagens

O uso dos aparelhos celulares pode representar mais 
uma quebra nas já abaladas estruturas espaço-temporais das 
instituições educacionais. De acordo com Thiesen (2011), 
seguimos ainda uma estrutura herdada tanto das tradições 
jesuíticas de orientação medieval como as do pensamento 
positivista que no final do século XIX passou a pautar os 
currículos brasileiros. Nesse sentido, as organizações espaço-
temporais escolares apresentam uma rígida organização de 
classes e horários, com as fragmentações por disciplinas e 

tempos recortados, padronização de métodos pedagógicos, 
agrupamento de alunos por faixa etária, além de espaços fixos 
(por turma ou até mesmo para cada aluno na sala de aula), que 
caracterizam a cultura escolar.

Na escola, a ordem do aprendizado é quase sempre 
igual e não difere de ano para ano. Há um roteiro, previamente 
produzido, a ser seguido, independente dos sujeitos que irão 
protagonizar cada história. Por outro lado, fora da escola, os 
jovens estão cada vez mais se exercitando nas construções de 
saberes motivados por seus próprios interesses, por exploração, 
a partir de conhecimentos que podem ser acessados a qualquer 
hora e de qualquer lugar, sobre temas que lhes instigam e sobre 
os quais efetivamente constroem significados. 

Em minha conversa com duas alunas, Stephanie e Laura, 
eu perguntei se havia alguma diferença entre as atividades que 
estávamos propondo com os dispositivos móveis e as outras 
atividades que são desenvolvidas na sala de aula. Stephanie foi 
enfática: “dá muito mais vontade de fazer!!!”, e logo me mostrou 
as inúmeras imagens que estavam na memória do seu celular, 
como atividade relacionada ao tema “Arte nas ruas”, proposto por 
mim na semana anterior. Ela havia publicado algumas imagens 
em sua página pessoal do Facebook e quando lhe perguntei o 
motivo pelo qual ela não as havia colocado na página do grupo 
criado nesta rede social pelos alunos (como era costume), ela 
me respondeu com outra pergunta: “qual a diferença?” É lógico 
que a diferença que não lhe ocorreu foi o fato de que aqueles 
alunos que não faziam parte de sua relação de amizade não iriam 
visualizar as imagens. Porém, ao mesmo tempo, o pensamento 
de Stephanie dá pistas para refletirmos que “não fazer diferença” 
pode ser um indício de como acontecem as construções de 
conhecimento nos novos arranjos espaço-temporais. Nesse 
caso, é possível entender a mistura de tempos e espaços. Em 
primeiro lugar, a atividade havia sido proposta utilizando-se 
como canais de comunicação as redes sociais (Facebook) e 
mensagens de texto pelo celular, fora do tempo de aula e do 
espaço escolar. Entretanto, não foi divulgada a partir de minha 
página pessoal, mas da página “oficial” do grupo da escola. 
Além disso, a atividade era demandada a partir de uma intenção 
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pedagógica, pela “professora da escola”. Mesmo assim, a jovem 
divulga suas produções em tempo real, fora da escola, em sua 
página pessoal.  Os espaços-tempos de aula, de trabalho, de 
estudo, de lazer se fundem e confundem, trazendo uma realidade 
até então desconhecida para professores e alunos.

 Os autores com quem busco dialogar nesse estudo me 
ajudam a esclarecer que a imersão dos jovens na cibercultura 
lhes traz modos de perceber e lidar com o tempo e o espaço que, 
conferindo a eles novas expectativas de liberdade e flexibilidade 
em relação ao momento e ao local das práticas de aprendizagem, 
os coloca em posições que diferem organizações espaço-
temporais “tradicionais” da educação formal, que aprisionam a 
aprendizagem tanto ao tempo estendido que a leitura do livro 
impõe, quanto ao espaço-tempo fixo representado pela sala de 
aula.

A utilização das tecnologias móveis e ubíquas poderiam 
ajudar a superar o mal estar dos jovens estudantes com as rotinas 
da escola, que incluem a gestão das formas de organização 
dos espaços e dos tempos da aprendizagem. Precisamos, 
então, continuar indagando, pesquisando e refletindo sobre as 
apropriações pertinentes das tecnologias móveis e ubíquas pelo 
campo da Educação nos processos de aprender-ensinar.
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Resumo

O trabalho que propomos apresentar é fruto de um processo 
colaborativo e de articulação entre o projeto de pesquisa em 
interface com a extensão, Sistema de Equipamentos Coletivos e 
Espaços Públicos (A.T.A – UFSJ; LAUS/ COARQ/UFSJ) - por 
mim coordenado -, e junto ao OBEDUC/ CAPES e ao Projeto 
Mais Educaçao na Região das Vertentes, sob coordenação de 
Levindo Diniz Carvalho .

Dentre os objetivos da pesquisa estava sua conexão com 
a extensão, num estudo que especificamente tratou do caso da 
escola Municipal Maria Teresa procurando relacionar as noções 
de espaço e tempo, face a categorias analíticas como a de 
localização e a de centralidade e aos programas do Governo 
Federal Mais Educação e Bairro-Escola.

Assim, as metodologias utilizadas foram resultadas 
do cruzamento entre as análises da estrutura e da forma 

arquitetônica e da estrutura e da forma urbana, com práticas 
experimentais e artísticas que incorporaram aos processos de 
mapeamentos as cartografias psicogeográficas e filmográficas, 
numa real articulação entre ensino-pesquisa-extensão, pois com 
apoio colaborativo de estudantes  vinculados à unidade curricular 
prático-teórica Equipamentos Coletivos e Espaços Públicos. 

Assim, as abordagens e resultados obtidos permitiram 
tentativas associativas entre distintos campos disciplinares, da 
Arquitetura e do Urbanismo, do Planejamento Urbano e Regional, 
da Educação, da Sociologia, da Antropologia, da Filosofia e da 
Arte.

Dos resultados obtidos consideramos as seguintes 
escalas de abordagem face à Escola Maria Teresa:

Da análise urbana: Ainda que sua localização seja central 
dentro da estrutura urbana, cercada de possibilidades educativas 
tanto em equipamentos coletivos de naturezas diversas, 
quanto de espaços públicos de diferentes épocas, tipologias e 
conformações espaciais diversificadas, praticamente não são 
utilizadas pela escola como possibilidades educativas. 

Da análise arquitetônica: a escola é tratada como 
monumento, mas apenas enquanto fachada, a situação de seus 
espaços internos sofreu descaracterização ao longo do tempo, 
com perdas espaciais quantitativas e qualitativas, em especial 
pela ausência de um projeto arquitetônico que sirva de parâmetro 
para as obras de atualização, reformas e manutenção. Alterações 
graves com uso de materiais inadequados e de baixa qualidade, 
promoveram perdas qualitativas dos espaços, resultando em 
anexos dispersos (puxadinhos), com ausência de refeitório para 
uso dos estudantes, e portanto fruto de obras mal planejadas.

No que tange à gestão pública dizemos que a Prefeitura 
não dispõe de equipe técnica que possa ser reponsável pelas 
atribuições indispensáveis às intervenções necessárias.  Quanto 
à direção escolar, esta por sua vez, acaba assumindo atribuições 
que não deveriam ser suas.

Considerando que a questão da gestão pública é o que 
nos parece o mais grave, pois seria ela a dar o tom das ações 
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dela decorrentes, entendemos que nosso projeto de pesquisa 
é parte integrante dos esforços multidisciplinares que podem 
contribuir com a questão da educação. Seja pelas contribuições 
da Técnica, quanto analíticas que o campo da Arquitetura e do 
Urbanismo podem permitir, assim como pela associação a outros 
campos disciplinares resultando em possibilidades múltiplas e 
que permanecem ainda pouco ou inexploradas, sobretudo junto 
às práticas educativas e em diferentes níveis e dimensões.

Apresentação

O presente trabalho é fruto de um processo colaborativo 
e de articulação entre o projeto de pesquisa em interface com a 
extensão, Sistema de Equipamentos Coletivos e Espaços Públicos 
(A.T.A – UFSJ; LAUS/ COARQ/UFSJ) - por mim coordenado -, 
junto ao OBEDUC e ao Projeto Mais Educação na Região das 
Vertentes, sob coordenação de Levindo Diniz Carvalho.

Essa experiência de colaboração entre projetos de 
pesquisa, o ensino e a extensão vem possibilitando ampliar 
relações (BOURRIAUD, 2001), e assim trocas de informações 
e afetos, além de maior envolvimento entre as políticas públicas 
urbanas e as educativas no sentido do Direito à Cidade (HARVEY, 
2013; LEFEBVRE, 2001) e à Educação (FREIRE, 2011; PMSJ, 
2008; BRASIL, 2001; BRASIL, 1990; BRASIL, 2003) em 
diferentes níveis e dimensões (LEFEBVRE, 2008).

Dentre os objetivos da pesquisa estava sua conexão com 
a extensão, num estudo que especificamente tratou do caso da 
escola Municipal Maria Teresa procurando relacionar as noção 
de espaço e tempo (LEFEBVRE, 2008; GIEDION, 2004; TUAN, 
1983; SANTOS, XXX) face a categorias analíticas como a de 
localização e a de centralidade (CASTELLS, 2009; HARVEY, 
2013) e aos programas do Governo Federal Mais Educação 
(MEC, 2011) e Bairro-Escola (MEC, 2007).

Para além, propusemos outras articulaçoes possíveis 
através do ensino de Arquitetura e Urbanismo aboradando 
as problemáticas da educação integral/ integrada com as da 

questão urbana, buscando reorientar sentidos e direções: da 
escola para à cidade (escola-cidade), da cidade para a escola 
(cidade-escola), da escola para o bairro (escola-bairro) e ainda 
da casa para a escola (casa-escola). 

Entendemos que ao serem desveladas algumas das relações 
entre a Escola e a cidade de São João del-Rei potencializamos 
o processo formativo dos estudantes, assim como contribuimos 
para a criação de oportunidades, experiências, análises urbanas, 
movimentos, sistemas que integram a própria estrutura escolar 
em questão, procurando relacionar as noções de espaço e 
tempo, face a categorias analíticas como a de localização e a de 
centralidade aos programas do Governo Federal Mais Educação 
e Bairro-Escola.

 A Escola Municipal Maria Teresa, que participa do 
Programa Mais Educação, é uma das escolas centrais, localizada 
em meio a praças, museus, bibliotecas, conservatório, orquestras 
e áreas livres, e por isso foi utilizada como parâmetro e estudo 
de caso no desenvolvimento desse trabalho, contribuindo 
para a ampliação da relação entre as propostas pedagógicas 
e as atividades formativas dos núcleos escolares – territórios 
educativos – associada aos territórios urbanos, já que muitas 
vezes, em razão de simultaneidades, oculta e quase invisível 
dentro da realidade e do cotidiano urbanos.

 Observada a vasta gama de oportunidades que a cidade 
dispõe em termos de história, cultura e conhecimento, apontamos 
como carência uma melhor articulação intersetorial, via gestão 
pública (CARLOS, 2011) urbana, cultural e educativa, no sentido 
de ampla apropriação pela comunidade local.

 Em São João del-Rei as escolas centrais, assim como os 
espaços livres existentes nessa área, fazem parte e/ou compõem 
a infraestrutura e o patrimônio cultural (NASCIMENTO, 2014; 
MASCARÓ, 2005), e certamente podem ajudar na criação 
destas oportunidades educativas, cultivando novos olhares para 
o contexto no qual os edifícios escolares estão inseridos.

O processo de construção do estudo proposto procurou 
integrar ensino-pesquisa-extensão através de pontes que foram 
se estabelecendo juntamente com debates acadêmicos, políticos 
e práticos existentes tanto na escola Maria Teresa – objeto de 
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estudo e, simultaneamente, equipamento coletivo – quanto com 
relação à dimensão pública e urbana, num contexto de entorno, 
circunstância e condições (ARENDT, 2002) e para a educação.

Com relação à especificidade da escola atentamos para 
o contexto contemporâneo, relativa a sua posição no urbano, 
localizada no centro do município e por trata-se do segundo 
grupo escolar fundado na cidade, em 1925. Por sua relevância 
em termos de localização, central, assim como por constituir 
em objeto arquitetônico relevante do ponto de vista histórico e 
patrimonial a proposta do estudo fundou-se na possibilidade de 
observar o modo como o trato de tal concomitância se refletia em 
termos qualitativos face seu uso educacional em tempo integral 
(FARIA, 2012; MEC, 2007; MEC, 2011).

A escola Maria Teresa, possui uma Arquitetura original 
para fins militares e, portanto foi adaptada para fins educacionais, 
funcionando   como   “Casa   da   Intendência   do   Ouro   da   
Comarca do Rio das Mortes até próximo   a   1840,  quando   o   
atual   11°   Batalhão   de   Infantaria de Montanha teve posse  do  
edifício,  usando-o  como  quartel  e  enfermaria” .

Apesar de ser edificação histórica e ter sido tombado pelo 
poder público municipal como patrimônio está conservado apenas 
aparentemente e, em sua fachada principal, seu interior encontra-
se completamente descaracterizado. 

Essa análise possibilitou avanços nos entendimentos sobre a 
coisa pública, incluindo percepções sobre outros aspectos e pontos 
de vista da gestão urbana, antes inexplorados, especificamente na 
origem de dois projetos de Iniciação Científica: 1. Equipamentos 
Públicos Urbanos: Dois casos de escola Municipal em São João 
Del-Rei; 2. Relações espaço-tempo em equipamentos públicos 
coletivos: A Escola Municipal Maria Teresa e a Educação Integral . 

Dizemos isso, pois ao cruzarmos dados de instrumentos 
e programas (Programas Mais Educação e Bairro-Escola, o 
Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente surgiram e foram desveladas outras questões, 
abordagens e olhares sobre o tema do Projeto de Pesquisa 
Sistemas de Equipamentos Coletivos e Espaços Públicos.

Nesse sentido a conjugação pesquisa, ensino e extensão 
contribuiu com e para a ampliação de resultados, em análises 

variadas, incluindo propostas de intervenção projetuais ainda que 
em nível de estudo preliminar.

Sobre as metodologias adotadas

Entendendo que, ainda que a contribuição entre propostas 
de projeto de pesquisa de diferentes campos disciplinares, e, 
portanto, interdisciplinar (Arquitetura e Urbanismo e Educação), seja 
a base da relação deste trabalho, sua efetivação se deu em grande 
parte dentro do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de São João Del-Rei. 

A Unidade Curricular de prática avançada Equipamentos 
Coletivos e Espaços Públicos foi associada à temática do projeto 
de pesquisa com o sentido ampliar esforços relativos aos processos 
de aprendizagem, possibilitando um real encontro analítico da 
Arquitetura com o Urbanismo.

Assim, as metodologias utilizadas foram prioritariamente as do 
campo da Arquitetura e do Urbanismo, com ênfase nas análises de 
Morfologia Urbana - da estrutura e da forma arquitetônica (CHING, 
2008; GIEDION, 2004) e da estrutura e da forma urbana através 
do instrumento tipológico (PANERAI, 2006; ROSSI,1995 ; LAMAS, 
2011) - associadas a outras (como práticas experimentais e artísticas 
que incorporaram as cartografias psicogeográficas (JACQUES, 
2003) e filmográficas aos processos de mapeamentos) resultadas 
da autonomia de interesse dos estudantes envolvidos com a temática 
da unidade curricular Equipamentos Coletivos e Espaços Públicos e 
concomitante com tentativas de cruzamentos entre as análises dos 
Programas do Governo Federal (do MEC, do Estatuto da Cidade ), 
numa real articulação entre ensino-pesquisa-extensão.

Análise espacial com base em tipologias (espaço-
temporais)

Tanto para a análise urbana, quanto para a análise 
arquitetônica o estudo tipológico, oriundo dos estudos de 
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Morfologia Urbana foi utilizado como base instrumental 
relacionada a metodologias de análise espacial, pois direcionada 
aos estudos da forma urbana e seus elementos. 

O processo de pesquisa e levantamentos foi estruturado 
tanto por documentos existentes (mapas, fotografias antigas, 
plantas arquitetônicas e urbanas existentes), quanto pela 
atualização dos mesmos (levantamento físico-espacial “in locu”, 
incluindo medições e novos levantamentos fotográficos). 

As análises da forma (CHING, 2008) e do tipo (morfo-
tipológica) arquitetônico foram realizadas paralelamente à 
urbanística, respectivamente específica, relacionada ao edificio 
da Escola Maria Teresa (equipamento coletivo atualmente 
educacional, cuja origem é de obra civil característica das 
edificações militares de fins do século XIX), e mais ampla, relativa 
a algumas das praças localizadas no Centro da cidade, espaços 
públicos (ARENDT, 2002) (por excelência) e elementos urbanos 
de exceção (COELHO, 2013).  

Quanto ao espaço escolar propriamente dito, dizemos que 
a Escola Maria Teresa apresenta em sua organização espacial 
diversas qualidades e problemas.

Quanto às qualidades destacamos dentro do corpo 
principal edificado a metragem quadrada das salas de aula, 
que são extremamente espaçosas. No entanto, essa qualidade 
se perde pelo uso de acabamentos e materiais inadequados 
empregados em sucessivas reformas ao longo do tempo, 
analisadas como aleatórias, pois sem um projeto que garantisse 
sua manutenção  qualitativa e a despeito de ter sido preservada 
e tombada patrimonialmente, comprometendo também seus 
espaços externos – patio. 

A própria quadra esportiva recebida como projeto padrão 
do governo federal desconsidera tanto a relevância do projeto 
arquitetônico da escola, quanto a sua posição dentro do lote, ficando 
confinada num de seus cantos, assim como compromete e interfere 
paisagisticamente em seu entorno. No momento, grande parte do 
patio utilizado para as atividades recreativas foi ocupado com a 
tal quadra coberta, necessária e simultanemante inadequada em 
termos de seu confinamento espacial, restando como área livre um 
trecho pavimentado em cimento e sem nenhum tipo de vegetação.

Tais reformas sucessivas e sem um projeto que levasse em 
conta demandas planejadas e, portanto, futuras foram acoplando 
elementos que avançam a ocupação o lote de modo segmentar 
o espaço do pátio externo, assim como reduziram as áreas livres 
do lote. Ou seja, as áreas de recreação para as crianças foram 
sendo diminuídas ao longo do tempo e, muitas vezes, elas ficam 
restritas às salas de aula.

No que diz respeito ao seu sistema estrutural de cobertura, 
originalmente em madeira, este foi substituída por concreto. 
Muitos anexos foram construídos, demolidos e reconstruídos/
reformados em momentos diversos e gestões distintas, sem 
documentação precisa de tais processos, utilizando materiais 
inadequados e de qualidade duvidosa para espaços e fins 
públicos e, atualmente prioritariamente infantis (CEPPI, 2013), o 
que para sua manutenção deveriam ser adequados, e, portanto, 
resistentes, duráveis e condizentes com sua relevância, incluindo 
a histórica. 

Outra questão relevante diz da ausência de um refeitório e 
de uma cozinha mal planejada no sentido de atender a produção 
e o consumo dos alimentos de modo adequado. Tal ausência 
ocorre por ter sido desativado e ocupado por outros usos e 
atualmente as crianças fazem suas refeições numa situação 
precária e provisória na lateral da quadra esportiva. Do mesmo 
modo que o refeitório, outras salas e anexos desconexos estão 
mal aproveitados e subutilizados. 

Levando-se em conta que a Escola Maria Teresa encontra-
se situada na área de delimitação de Preservação do Patrimônio 
Histórico da cidade de São João Del-Rei, que o Plano Diretor da 
cidade, assim como os Programas de Governo Mais Educação 
e Bairro-Escola propõem a apropriação da cidade como meio e 
instrumento para as práticas pedagógicas, as análises realizadas 
em estudos procuraram, num sentido integrador, considerar todo 
o potencial qualitativo urbano.

Assim, a abordagem escola-cidade surge expondo a 
pertinência e sentidos do direito à cidade, à educação e ainda 
avançando no sentido patrimonial não apenas como objeto ou 
questão, mas também relativo às ações colaborativas que podem 
contribuir com suas orientações espaço-temporais.
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Quanto à análise morfológica dos espaços públicos 
urbanos, estes foram realizados em termos de ensino-pesquisa-
extensão, o que apareceu nos trabalhos desenvolvidos como 
resultado de tentativas de cruzamentos complexos com leituras e 
abordagens específicas e distintas: 

1. escola-bairro: análise tipomorfológica estruturada pela 
forma urbana com foco nos elemento urbanos ditos espaços de 
exceção (COELHO, 2013) como a praça (espaço público) e em 
relação com a escola, tanto partindo das questões que foram 
surgindo por conta das análises simultâneas de sua edificação, 
quanto de suas lacunas e possibilidades pela localização 
privilegiada. A partir daí a definição de um ou mais percursos  
em articulação com a escola (equipamento coletivo) e entre 
eles e os elementos urbanos existentes dentro de tais trajetos, 
incluindo abordagens situacionistas (JACQUES, 2003), através 
de experimentações e estudos psicogeográficos; 

2. casa-escola: abordagem experimental atenta ao olhar da 
criança, livre (FREIRE, 2011) e em construção realizada através 
de mapeamentos em linguagens diversas (cartografia e filmagem), 
de alguns estudantes da escola, em seus percursos-rotina.

Outras metodologias foram também incorporadas para as 
análises e aprofundadas através do processo de desenvolvimento 
e construção do trabalho no Estúdio prático, pois dependendo 
da abordagem pretendida e da autonomia do estudante as 
orientações e indicações metodológicas foram ampliando o 
escopo de abordagens temáticas complementares.

Uma das estudantes se preocupou em trazer para a análise 
do espaço a percepção dos sentidos que extrapolassem a visão, 
assim em seu trabalho foram associados ao levantamento os 
equipamentos coletivos culturais (museus, centros culturais, 
cinema, bibliotecas) localizados no centro urbano, juntamente com 
possibilidades outras de percepções ambientais oferecidadas 
pela topofilia (TUAN, 1980), utilizadas tanto como procedimento 
analítico geográfico, arquitetônico e urbanístico, quanto com 
fins educativos, já que a proposta projetual se configurou como 
uma espécie de Cartilha para a Educação Integrada realizada 
colaborativamente, envolvendo os resultados de todos os 
trabalhos. 

Se cada época se estebelece à partir de princípios que 
configuram as relações produtivas e cognitivas, a área central 
da cidade, repleta de temporalidades sobrepostas, estrutura 
a base de sua riqueza, oculta e simultanemente explícita pelas 
sucessivas mutações e movimentos territoriais, fruto de distintas 
apropriações políticas e públicas.  

Resultados

Dentre os resultados, talvez o principal produto gerado 
tenha sido uma planta em arquivo digital (Auto CAD) assim como 
as análises de usos e sub-usos dos espaços da escola. Como 
o trabalho realizado teve colaboração efetiva de estudantes 
vinculados em unidade curricular que procurava relacionar ensino-
pesquisa-extensão, outros resultados foram obtidos no sentido 
de gerar complementaridade aos levantamentos e processos 
realizados pelas pesquisas de Iniciação Cientifica.  Assim, foi 
produzido outro produto, um caderno informativo (Cartilha) sobre 
a relação escola-cidade.

Das demandas levantadas em entrevistas e conversas 
com a direção da escola, a questão do refeitório, de espaços 
alternativos às salas de aula para usos do Programa Mais 
Educação e do pátio de brincadeiras foram os mais solicitados. 
Assim, em nossas analises e estudos orientamos sugestões para 
possíveis futuras reformas e devidas adequações.

Dos resultados obtidos consideramos as seguintes 
abordagens face à Escola Maria Teresa, e aquilo que dela é 
visível e simultaneamente invisível, indo da escala do edifício à da 
cidade e atravessadas pela dimensão corpo :

Da análise arquitetônica: a escola é tratada como 
monumento, mas apenas enquanto fachada, a situação de seus 
espaços internos sofreu descaracterização ao longo do tempo, 
com perdas espaciais quantitativas e qualitativas, em especial 
pela ausência de um projeto arquitetônico que sirva de parâmetro 
para as obras de atualização, reformas e manutenção. 

Alterações graves com uso de materiais inadequados e de 
baixa qualidade, promoveram perdas qualitativas dos espaços, 
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de parâmetros que se 
chamam particularmente, 
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a técnica: corpo a 
reapropriar e a reintegrar 
no espaço de seus 
percursos; natureza a 
reinvestir e a reaprender, 
através do corpo 
precisamente; técnica a 
desmistificar, a libertar 
das ideologias que a 
incensam ou a condenam 
sem nuança ou 
alternativa, ao passo que, 
instrumento fundamental 
de um novo construído, 
suas inovações devem 
ser expostas a todas 
as modulações e, 
particularmente, abertas 
às aquisições da tradição 
como ao trabalho 
prospectivo da ciência”. 
(Itálico nosso).
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capítulo Panorama sobre 
a cúpula: movimento do 
pensamento, estrutura e 
linguagem.
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conformação.

7



10510
4

resultando em anexos  dispersos (puxadinhos), sem refeitório, 
fruto da ausência de projetos e de obras mal planejadas para as 
necessidades e práticas cotidianas de todos os seus usuários.

Portanto, a análise e diagnósticos desenvolvidos sobre a 
Escola Maria Teresa, na pesquisa, incluindo levantamentos em 
campo, em ensino e a extensão, foram fruto de diálogo e trocas 
interinstitucionais (UFSJ, Secretaria de Educação e Direção 
Escolar). No trabalho prático em estúdio acabamos por focar 
em especificidades emergenciais resultando em estudo de nível 
preliminar de projeto arquitetônico.

Da análise urbana: Ainda que sua localização seja central 
dentro da estrutura urbana, cercada de possibilidades educativas 
tanto em equipamentos coletivos de naturezas diversas, 
quanto de espaços públicos de diferentes épocas, tipologias e 
conformações espaciais diversificadas, praticamente não são 
utilizadas pela escola como possibilidades educativas.

Outra constatação foi a de que as praças existentes dentro 
do perímetro de preservação patrimonial são, em sua grande 
maioria, espaços de estar e de encontros e que a cidade carece 
de espaços de lazer numa escala pública como a dos parques 
urbanos.

No que tange à gestão pública dizemos que a Prefeitura 
não dispõe de equipe técnica que possa ser responsável pelas 
atribuições indispensáveis às intervenções necessárias.  Quanto 
à direção escolar, esta por sua vez acaba assumindo atribuições 
que não deveriam ser suas.

Os resultados obtidos desse cruzamento entre pesquisa-
ensino-extensão buscaram ir além dos muros da escola, 
considerando o compromisso do componente territorial na tarefa 
de educar. A ampliação de tempos e espaços proposta pelo 
Programa Mais Educação é uma tentativa no sentido de construir 
ações intersetoriais entre as políticas públicas educacionais, 
de envolvimento urbano e sociais diminuindo as desigualdades 
educacionais e valorizando a diversidade cultural.

Considerando que a questão da gestão pública 
(CARLOS, 2011) é o que nos parece talvez o mais grave, pois 
seria ela a dar o tom das ações dela decorrentes, entendemos 
que nosso projeto de pesquisa é parte integrante dos esforços 

interdisciplinares que podem contribuir com a questão da 
educação, seja pelas contribuições da técnica, quanto analíticas 
que o campo da Arquitetura e Urbanismo podem permitir, assim 
como pela associação a outros campos disciplinares resultando 
em possibilidades múltiplas, e que permanecem ainda pouco 
ou inexploradas, sobretudo junto às práticas educativas e em 
diferentes níveis e dimensões.

Seus resultados direcionam-se, portanto aos cidadãos, e 
assim aos professores, às crianças, aos arquitetos e urbanistas, 
aos historiadores, geógrafos, entre demais interessados, visando 
apontar  sistemas (TARDIN, 2008) e territórios educativos a 
serem apropriados pela escola numa articulação que se envolva 
com os territórios urbanos .

As abordagens e resultados foram obtidos a partir de 
tentativas associativas entre distintos campos disciplinares, da 
Arquitetura e Urbanismo, do Planejamento Urbano e Regional, 
da Educação, da Geografia, da Sociologia, da Antropologia, da 
Filosofia e da Arte e que, por esse motivo, entendemos terem 
permitido práticas no sentido da liberdade.
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Criando situações de 
invenção marginal:                 
da trajetória da cor                   
à trajetória do corpo
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Resumo

O artigo pretende analisar trabalhos e escritos de Helio 
Oiticica como um novo paradigma da relação entre artista, 
público, e processo criativo, tendo como pressuposto suas 
pesquisas que partem da cor e chegam ao corpo do espectador 
como modalidades de seu Programa Ambiental.

Palavras Chave: cor, corpo, invenção

1 - O Museu é o mundo – o museu está ao alcance do meu 
passo; o museu está onde meu passo alcança. A cada passo 
o ex-espectador - agora participante, inaugura um espaço de 
criações possíveis, percebe, no contato com o entorno e com 
os contextos evanescentes, possibilidades criativas já dadas ou 
à espera de ativação. “O espectador deixa de ser um espectador 
passivo para ser atraído a uma opção que não estava na área 
de suas cogitações convencionais cotidianas, mas na área das 
cogitações do artista” (OITICICA, 1986, p. 16).

O Delírio Ambulatório é uma situação de experiências 
trazida por Hélio Oiticica, que retoma a necessidade de pisar-
olhando, coletar informações ambientais que re-poetizem a 

experiência do trânsito pela paisagem da cidade ou do campo. É 
no transitar que o participador transforma o olhar – ao perceber 
criativamente o mundo, as gambiarras espontâneas que decorrem 
das micro-criações diárias, que o participante se torna propositor, 
consegue romper a barreira do não pertencimento, não para a 
partir daí pertencer, mas para criar outros espaços de pertença. 
Neste sentido o artista propõe uma situação que coloca o corpo 
no centro da geração e percepção da obra, síntese daquilo que 
o artista chama de Programa Ambiental: os Parangolés: 

O Parangolé revela então seu caráter fundamental 
de “estrutura ambiental”, possuindo um núcleo principal: o 
participador-obra, que se desmembra em “participador” quando 
assiste e “obra” quando assistida de fora desse espaço-tempo 
ambiental. Daí para o estabelecimento perceptivo de relações 
entre a estrutura Parangolé, vivenciada pelo participador, e outras 
estruturas características do mundo ambiental, surge o que chamo 
de “vivência-total Parangolé”, que é sempre acionada como 
que querendo decifrar a sua verdadeira constituição ambiental, 
transformando-o em “percepção criativa”. (OITICICA, 1986)

2 - Hélio Oiticica inicia seus deslocamentos em exercícios 
para reposicionar a cor, restituir-lhe a presença autônoma que 
perdera quando reportava seu valor poético à uma virtualidade-
simulacro. A cor tem movimento, não o simula apenas; a 
cor é realidade em si, não simulação de realidades. Em seus 
Metaesquemas a cor parece começar a incomodar-se com 
o espaço que ocupa, parece tentar escapar. Os primeiros 
movimentos, ainda tímidos, irão reverberar em Magic Squares, 
paredes-estrutura que reposicionam a cor em um live-painting 
que reposiciona também o olhar do sujeito participante sobre 
todos os elementos ambientais envolvidos na pintura. 

Pausa para um primeiro relato de experiência: compreendi 
as intencionalidades implícitas do referido projeto no contato 
com a obra, experimentando a mistura de cores e seu reflexo 
em meu corpo. A hipótese de Hélio era então real! O destino da 
cor enquanto valor ambiental não é, nem nunca foi, somente a 
tela! Penso que vivi o Parangolé antes de vestir quaisquer capas 
coloridas, no contato com o Magic Square #5, Invenção da Cor.
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Como se o próximo passo fosse inevitável, Hélio chega ao 
corpo. O Parangolé transforma o corpo em instrumento único de 
experiência da cor e do/no espaço. Cada vez mais, a produção 
de relações entre experiência, participação e invenção torna-
se função do artista para Hélio de forma irrestrita e universal. 
Quando olha a paisagem das favelas do Rio de Janeiro, vê uma 
(in)conformação e uma composição poético/ambientais que traz 
para sua Tropicália a possibilidade de reunir aspectos do mundo 
real-marginal de uma experiência bastante específica de cidade 
enquanto validação e legitimação. O campo de criação possível, 
para Hélio Oiticica, é também uma possibilidade marginal: 
nada se cria reafirmando-se contextos já institucionalizados. 
A postura marginal é criadora por definição: “só pelo JOKE 
podem-se SCRAMBLE (portanto INAUGURAR SITUAÇÕES – 
INVENÇÃO) ROLES-MUNDO” (D’ALMEIDA; OITICICA, 2005)

3 – O interesse pelo samba em Hélio Oiticica traz um 
posicionamento irreversível em seu trabalho, extremamente 
potente no que diz respeito às novas proposições do artista, e 
sobretudo lhe dá, enquanto situação de convívio social específico 
na época (o Morro da Mangueira) uma dimensão ética e política 
que permeará toda a sua produção e pesquisa. Passa a fazer 
parte de seu trabalho um “desintelectualizar, uma desinibição 
intelectual, [...] necessidade de uma livre expressão, já que 
me sentia ameaçado na minha expressão de uma excessiva 
intelectualização”. (OITICICA, 1986, p.74)

A criação mora na experiência cotidiana, livre de 
condicionamentos morais e estéticos. É ali que se acham coisas 
que vistas todos os dias mas que jamais pensávamos procurar. 
“É a procura de si mesma na coisa uma espécie de comunhão 
com o ambiente (ah! Como a dança realiza isso muito bem!)”. 
(OITICICA, 1986, p.80). 

4 – Colocam-se aqui, portanto três perspectivas que 
permitem analisar a maneira como Hélio Oticica reposiciona o 
participador – adotemos em definitivo a terminologia como o 
queria o artista: o mundo passa a ser campo reinventável e poético 
de gerações espontâneas de estruturas autônomas, livres dos 

usos e funções para as quais foram originalmente destinadas – o 
exemplo da lata de óleo a qual se coloca fogo:

[...] quem viu a lata-fogo isolada como uma obra não poderá 
deixar de lembrar que é uma obra ao ver, na calada da noite, as 
outras espalhadas como que sinais cósmicos, simbólicos pela 
cidade: juro de mãos postas que nada existe de mais emocionante 
do que essas latas sós, iluminando a noite (o fogo que nunca 
apaga) – são uma ilustração da vida: o fogo dura e de repente se 
apaga um dia, mas enquanto dura, é eterno. (OITICICA, 1986)

Além disso, o dado da cor como objeto artístico que, com 
o deslocamento e reposicionamento que lhe foi dado a partir das 
experiências empreendidas pelo artista (e por alguns de seus 
contemporâneos como Lygia Clark e Lygia Pape), deixa de ser 
apenas um índice plástico para se tornar parte ambiental de um 
circuito de proposições que toma corpo a partir dos Núcleos 
e dos Bólides, e que chega na fronteira das experimentações 
com os Parangolés - a fronteira não significa aqui o fim das 
experimentações, apenas sua elevação para um outro patamar; 
e a trajetória não se dá de maneira hierárquica, ou ascendente 
do ponto de vista temático ou estético: talvez o movimento mais 
adequado para metaforizar a trajetória de Oiticica seja o espiral, 
pois tem-se a impressão de que as mesmas questões abordadas 
nas guaches dos Metaesquemas continuam presentes (embora 
com outras reverberações e necessidades ambientais) nas 
Cosmococas, por exemplo.

Finalmente tem-se o samba e o contato com o morro, com 
a “estética favelar”, e com a insurreição como última garantia da 
total liberdade tão cara em um contexto de livre-criação e de 
descoberta de liberdades individuais:

A Marginalização – que já que existe no artista naturalmente, 
tornou-se fundamental para mim – seria a total “falta de lugar 
social”, ao mesmo tempo que a descoberta do meu “lugar 
individual”, como homem total no mundo, como ser social no seu 
sentido total e não incluído numa camada social ou elite, nem 
mesmo na elite artística marginal mas existente [...] O que me 
interessa é o “ato total de ser” que experimento aqui em mim -  
não atos parciais totais, mas um “ato total de vida”, irreversível, o 
desequilíbrio para o equilíbrio do ser. (OITICICA, 1986)
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Posto isso, e observando que, para Hélio Oiticica 
definitivamente a antiga posição frente a uma obra de arte é 
inadequada, cabe perguntar: como as investigações e proposições 
de Hélio Oiticica querem atingir ou abordar a participação do 
espectador? Qual é o lugar do corpo de quem participa, que 
também é índice ambiental ao lado da luz, do espaço, da palavra 
e de tantos outros corpos mobilizados pelo artista para a criação 
de seus programas-proposição?

É importante perceber que a trajetória do corpo em Hélio 
Oiticica se inicia nas investigações do corpo da cor. É a cor 
enquanto corpo que proporciona sua percepção no e em relação 
ao tempo. Desde o ato de mudar a direção das pinceladas para 
que uma mesma cor tenha diferentes aspectos, passando pela 
cor em objetos descobertos que inseridos na obra temporalizam 
de maneiras diversas e imprevisíveis a presença da cor (os 
Bólides) até os Penetráveis, a cor é destituída de qualquer 
imobilidade para com isso, atingir sua total potencialidade 
enquanto aparição e presença. É a primeira atuação de Hélio 
Oiticica no sentido de conceder ao corpo-cor, uma intensificação 
e um alargamento de sua presença do ponto de vista ambiental. 
A cor não é determinada pelo desejo do artista: ela é colocada 
em uma situação de imprevisibilidade.

O corpo do participador vai ser também aquele que atua 
em uma situação criada pelo artista que inclusive pode ser, em 
um contexto de total liberdade, a da não-ação: prova da total 
possibilidade de escolha daquele que se propõe a participar. 
O artista é apenas um “declanchador de estados de invenção” 
(Oiticica inventa essa palavra com base no termo francês 
déclancher que significa destravar, provocar) que atingem o 
espectador da maneira menos prescritiva possível. A invenção 
torna-se palavra apropriada, pois representa o resultado de uma 
série de experimentos, vindos de lugares e de autorias diversas, 
mas que resultam em algo novo, inédito, embora tenha em sua 
constituição a participação de diversos declanches. A relação 
entre artista e público se dá, portanto em um plano totalmente 
horizontal e co-criativo, mesmo que não presencial. É como se 
a as proposições dadas pelo artista fossem vestígios de como o 
mundo é apropriável, e de como cada corpo tem em si o potencial 

de uma célula-mater: É a derrubada de todo condicionamento 
“para a procura da liberdade individual, através de proposições 
cada vez mais abertas visando fazer com que cada um encontre 
em si mesmo, pela disponibilidade, pelo improviso, sua liberdade 
interior, a pista para o estado criador – seria o que Mario Pedrosa 
definiu poeticamente como “exercício experimental da liberdade”. 
(OITICICA, 1986, p.114)

5 – Portanto faz-se necessário pensar, como em um 
contexto de espaço expositivo, museológico, o contato com 
os diversos acervos e curadorias pode se dar em um plano de 
participação; em que nível esta participação é de fato horizontal; 
como o público recebe as propostas dos programas educativos 
de uma instituição, ou em que medida as ações educativas 
alcançam um patamar de legitimidade. O educador é capaz de 
perceber as limitações de uma proposição? Quando, através de 
uma proposição, o educador cria falsas sensações de pertença 
e participação? 

Estas perguntas surgem de um ponto de vista crítico e de 
pesquisa em torno do meu objeto de trabalho – a mediação, no 
contato e no embate com os escritos de Hélio Oiticica. De alguma 
maneira me pareceu bastante interessante, tomar emprestados 
alguns de seus conceitos ou procedimentos poéticos, 
concedendo-lhes sentido em um plano não necessariamente 
familiar àquele do discurso do artista: o da mediação. Sendo 
assim, comecei a mapear, em cada nova exposição, onde minhas 
práticas poderiam ser falsas, onde poderiam ser legítimas. 
Quando existe um lugar onde as práticas colocam as percepções, 
experiências e proposições do público hierarquicamente abaixo 
daquilo que os acervos oferecem, não há espaço para a atuação 
do educador. O educador deve ter como missão, transformar o 
espaço expositivo em uma grande lata de óleo a qual se ateia 
fogo: a exposição é plataforma para que o público perceba que 
qualquer gesto de ressignificação deve ser visto como gesto 
artístico, propositor. Aproximar o público dos procedimentos 
poéticos dos artistas, como um convite a coparticipacão, 
transcendendo-os em algum momento, é uma metodologia que 
tem me interessado neste sentido. 
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Ao conversar sobre um quadro de Picasso, por exemplo, me 
interessa dizer que experimentar a cor, observar o plano e suas 
possibilidades, é um ato que não deve estar atrelado apenas ao 
espaço expositivo: será que observamos as cores da rua? As cores 
que nossa roupa toma quando caminhamos? Desta forma podemos 
pensar como discurso em mediação a possibilidade de deslocar 
a importância dada ao gesto artístico para o gesto de cada um. 
Esse declanchar inicial é importante, sobretudo para um movimento 
de desconstrução de qualquer aura que envolva o fazer artístico, e 
também para conferir aos gestos mais prosaicos do público uma 
potência criativa e ressignificadora. 

6 – Comecei a pensar então, em uma espécie de metodologia 
de abordagem dessas questões que me surgiram, em galeria, no 
contato com a diversidade de artistas que abordamos junto com 
os públicos. Interessou-me, desde então, a palavra presentificar 
como definidora dessa abordagem de algumas temáticas no trajeto 
pelas exposições. O que o público pode conhecer, experimentar 
e, caso queira, subverter e tomar para si, durante o trajeto por uma 
exposição? As poéticas dos artistas escolhidos pela curadoria. 
Como as poéticas que geraram aquelas obras em exposição 
podem atingir o público a ponto de torna-los propositores de novas 
poéticas? De poéticas e gestos próprios, subjetivos, inéditos, 
muitas vezes marginais (já que encontram a o próprio espaço como 
barreira em alguns momentos). Ao presentificar as práticas de 
artistas escolhidos pela curadoria, o público se percebe propositor! 
E como é intenso perceber que, a condução de toda a ação deixa 
de ser minha e passa a ser do público. Com o mediador o público 
acessa um campo onde gestos criadores são possíveis, acessíveis 
e desmitificados; conhecer procedimentos artísticos é uma ação 
educativa capaz de catalisar esse declanchar de estados criativos.
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Resumo

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
da Universidade Vale do Rio Doce iniciou, em março de 2014, seu 
segundo projeto institucional “Educação e Docências em Tempo 
Integral: territórios educativos”. O projeto acontece em 21 escolas 
da rede municipal de Governador Valadares, promovendo formação 
docente no contexto da Escola em Tempo Integral. Este trabalho 
pretende narrar e discutir os sentidos das práticas, dos diálogos 
que se estabelecem a partir delas e da formação de professores 
no contexto da Escola em Tempo Integral. A primeira atividade 
do projeto foi oferecer aos bolsistas o minicurso de Cartografia e 
Educomunicação, com o objetivo de subsidiar a revitalização dos 
espaços e estratégias educomunicativas das escolas parceiras e 
a construção de propostas articuladas à realidade da escola e sua 
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comunidade. Como produto, os bolsistas, alunos e profissionais 
construíram cartografias das escolas, explorando a relação com 
seu entorno, na perspectiva da cidade educadora. Articulando-
se a esta atividade, posteriormente, foi oferecido o minicurso de 
Educação Ambiental, que discutiu a trajetória, os fundamentos e 
os exercícios da Educação Ambiental, considerando a escola e 
seu entorno como contextos educativos, dando continuidade e 
ressignificando o trabalho com as cartografias. O projeto está 
fundamentado em autores do campo da educação integral, dos 
estudos territoriais e da formação de professores. Ainda em 
andamento, as práticas e construções já traduzem a proposta 
do projeto institucional, modificando espaços internos e externos 
das escolas, os sentidos e representações desses espaços para 
as crianças, suas famílias e comunidades. As contribuições do 
PIBID/UNIVALE tem ido além da formação de professores no 
contexto das Escolas em Tempo Integral, efetivando-se como 
práticas de educação integral. Os minicursos, a mediação 
dos coordenadores de área, dos supervisores nas escolas, 
têm desencadeado diálogos que possibilitam a construção de 
sentidos e práticas educativas, desenvolvendo e ressignificando 
sentimentos de pertença, identidade e as relações com o território.

Palavra-chave: Formação docente - Educação Integral - 
Territórios Educativos

Introdução

No bojo dos movimentos progressistas de educação, ainda 
no século XIX, a proposta de Educação integral já se articulava ao 
território num sentido político ao buscar transformar e constituir 
uma sociedade igualitária e verdadeiramente democrática. 
Com o advento dos estudos e práticas interdisciplinares, essa 
temática ganha novos contornos e extrapola em campos e 
sentidos as discussões de lugares e espaços educativos, da 
cidade educadora, da territorialização educativa, entendendo a 
comunidade - espaço de aprendizagem para além da escola -, 
e a cidade - território que educa -, como partes de um currículo 

que pretende uma educação integral e integrada. Pensar nessa 
educação, que dialoga com o território no seu sentido político-
geográfico, exige pensar também a formação de docentes que 
atuarão com a percepção de território como espaço educativo, 
educadores que considerem aspectos de identidade cultural e 
sentimento de pertença como inerentes à educação integral. 
Nesta linha de pensamento, este relato tem como viés, para 
discussão das práticas e seus sentidos formativos, o tripé: 
Educação Integral - Território - Formação de Professores, e é 
produto de estudos e práticas da formação de professores no 
contexto da Escola em Tempo Integral.

Antes de avançarmos é importante diferenciar as 
expressões mais utilizadas neste texto em relação à educação 
integral, esclarecendo de que forma dialogam entre si. A Escola 
em Tempo Integral (ETI) amplia o tempo da jornada de trabalho 
nas instituições escolares, para mais de um turno diário. Embora 
sua proposta tenha nascido do objetivo em desenvolver uma 
educação integral, estar organizada em tempo integral não 
garante à escola que esta proposta se efetive. Por sua vez, a ideia 
de Educação Integrada amplia os espaços efetivos da educação 
e como estes se articulam, extrapolando os horizontes da escola 
e buscando na família, na comunidade e na cidade, parcerias 
e diálogos. Já a Educação Integral supõe outros aspectos que 
ampliam não necessariamente, ou somente, os tempos e espaços 
da escola, mas antes e sobretudo, ampliam a própria concepção 
de formação de sujeito, pensando este em sua integralidade 
humana. Estes três aspectos se articulam na perspectiva de 
Educação Integral adotada neste texto, que alarga a compreensão 
de instituição escolar uma vez que esta amplia tempos e espaços 
educativos, percepções de sujeito e formação. Assim “a escola 
compõe uma rede de espaços sociais (institucionais e não-
institucionais) que constrói comportamentos, juízos de valor, 
saberes e formas de ser e estar no mundo” (MOLL, 2007, p.139), 
ampliando com isto sua experiência curricular, a relação com os 
saberes institucionalizados ou não, e a articulação entre eles.

São muitos os desafios de educar de forma integral 
e integrada, de implementar toda uma rede escolar de tempo 
integral e formar/capacitar o contingente profissional para 
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atuar nesta realidade. Nesse contexto se dá a formação de 
professores e professoras, estudantes das licenciaturas 
da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), através do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID)  . Este texto pretende narrar e discutir os sentidos 
das práticas, dos diálogos que se estabelecem a partir 
delas e da formação de professores no contexto da Escola 
em Tempo Integral, através do PIBID/UNIVALE. E, porque 
discutir na perspectiva de território? Por que estamos 
narrando práticas em um dado território, que se justificam não 
apenas na perspectiva da educação integral, mas se originam 
na discussão de identidade, das histórias e sentidos de um 
território específico, que educa e identifica, e que também 
se movimenta em busca de sua própria identidade. Nessa 
direção, em 2010, a Secretaria Municipal de Educação de 
Governador Valadares (SMED) inicia a implantação da ETI, 
em todas as 51 escolas da sua abrangência, visando colaborar 
nesta busca de identidade, na construção de um sentimento 
de pertença. “Esta é a prioridade do projeto estratégico da 
educação valadarense: o fortalecimento da identidade local 
para o desenvolvimento sustentável.” (SMED, 2009, p. 08).

Entendemos que esta é uma proposta que depende de 
uma concepção de cidade que educa, de Educação Integral 
e Integrada no contexto da ETI. Com o intuito de contribuir 
na formação docente para esta realidade, o PIBID/UNIVALE 
propôs em seu projeto institucional para 2014 desenvolver 
práticas formativas que dialogassem e contribuíssem com 
os desafios que a ETI imprime às escolas da rede municipal. 
Apresentaremos o projeto, seus fundamentos e articulação 
com a proposta municipal e seus desdobramentos, os produtos 
elaborados, resultados parciais, discussões e diálogos que 
permitiram ao programa contribuir e ser beneficiado. Ao final 
abrimos para as possibilidades que o programa ainda encerra, 
uma vez que seu projeto está em andamento, e que, o fazer 
de uma Educação Integral na ETI ainda está em construção. 
Numa relação de reciprocidade PIBID, escola e universidade 
podem se repensar enquanto espaços, territórios de formação 
de sujeitos e professores, de educação integral e integrada.

Formação docente, educação integral, território e 
currículo: fundamentos para o projeto do PIBID na ETI

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
da Universidade Vale do Rio Doce (PIBID/UNIVALE), dos cursos 
de Licenciaturas em Pedagogia, Letras e História, iniciou em 
março de 2014 seu segundo projeto institucional “Educação e 
Docências em Tempo Integral: Territórios Educativos”. O projeto 
acontece em 21 escolas da rede municipal de Governador 
Valadares, promovendo formação de professores no contexto da 
Escola em Tempo Integral. O primeiro projeto do PIBID/UNIVALE, 
elaborado e iniciado em 2010, concomitantemente à proposta 
da ETI em Governador Valadares, já priorizava a importância 
de propostas que buscassem e fortalecessem a identidade e o 
sentimento de pertença ao território e aos espaços da cidade.

Por parte do Governo Municipal há um conjunto de 
propósitos e busca-se a partir de 2010 implantar, de modo 
gradativo, a Escola em Tempo Integral. A implantação 
desse modo de organização escolar faz parte de um 
projeto estratégico para educação valadarense cuja 
diretriz é o fortalecimento da identidade local para o 
desenvolvimento sustentável. (BICALHO e SOUZA, 
2010)

É por isto que o PIBID/UNIVALE elegeu como espaço 
de desenvolvimento do seu projeto Escolas da Rede Municipal 
de Educação que implantam de modo pioneiro a Educação em 
Tempo integral, preconizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei n. 9.394. de 20 de dezembro de 1996). 
Desde suas origens o programa atua com a leitura “da educação 
como possibilidade de construção da identidade regional em uma 
proposta de educação integral, e da importância das vivências da 
prática para a formação de professores” (idem). “A aproximação à 
realidade só tem sentido quando tem conotação de envolvimento, 
de intencionalidade [...]” (PIMENTA e LIMA, 2005/2006, p. 14), 
e atribui sentido e significado para a formação docente, para a 
formação teórica tanto das licenciaturas quanto dos minicursos 
oferecidos pelo programa.

4. É um programa da 
CAPES, iniciado em 
2010, com o objetivo 
de melhorar a qualidade 
da formação docente e 
promover a valorização 
das licenciaturas no 
âmbito da instituições de 
Ensino Superior.

4



12112
0

A atividade teórica é que possibilita de modo indissociável 
o conhecimento da realidade e o estabelecimento de 
finalidades para sua transformação. Mas para produzir 
tal transformação não é suficiente atividade teórica; é 
preciso atuar praticamente. (PIMENTA, p.92, 2001)

Ainda que a discussão de Educação Integral não seja algo 
novo, é novo pensá-la articulada ao território, é novo o desafio 
de implantar em toda uma rede de ensino uma proposta de ETI 
que promova esta Educação Integral e Integrada. Esta é uma 
discussão ainda tímida nos cursos de licenciatura, mas é uma 
realidade concreta no município de Governador Valadares. Ao 
vivenciar as práticas em uma ETI na perspectiva da Educação 
Integral e Integrada, estudantes das licenciaturas trazem para 
as discussões teóricas, tanto nos grupos do PIBID/UNIVALE, 
quanto nas salas de aula da graduação, percepções e sentidos 
da prática, ao mesmo tempo em que coloca em movimento nas 
práticas “ingredientes teóricos necessários ao conhecimento e à 
intervenção na educação” (PIMENTA, 2001, p. 29).

O diálogo entre Território e Educação busca os 
sentidos dos processos educacionais no território em suas 
dimensões: geográfica, política, econômica, cultural, adotando 
a compreensão de território de Marco Aurélio Saquet (2010). 
A aprendizagem que se estabelece na relação com outro vem 
carregada dos sentidos das territorialidades. No território que 
educa, os pares são convidados a coexistirem e influenciarem-
se mutuamente: materialidade e imaterialidade, complexidade e 
unicidade, diversidade e identidade, inclusão e exclusão, espaço 
e tempo, global e local, urbano e rural, indivíduo e sociedade.

Para Arroyo (2011), o currículo enquanto território do 
conhecimento também é espaço de tensão, de disputa e 
legitimação de identidades. Arroyo (2004) denuncia o currículo 
cristalizado, transmissivo e acumulativo da escola, com suas 
disciplinas, séries, graus, e organização dos tempos e espaços, 
aprovações e reprovações por seus programas preestabelecidos. 
O autor reivindica [...] “direito a conhecimentos emergentes 
nos currículos” para evitar que passem anos de escolarização 
e saiam ao final do ensino médio “saber nada ou pouco de si 

mesmos” (p. 262), entendendo este saber de si como identificar-
se como sujeito histórico, protagonista de seu território. O projeto 
institucional do PIBID/UNIVALE, em parceria com a SMED, 
articula história e território, Ensino Superior e Educação Básica, 
pesquisa e docência, formação e escolas, cidade e currículo. 
Com caráter extensionista, contribui para efetivação da tendência 
universitária de pertinência e relevância social.

[...] a identidade de uma instituição, além de suas 
dimensões universais, se constrói também levando 
em conta as especificidades e demandas nacionais e 
regionais. A responsabilidade social há de ter em conta 
a pertinência, que, por sua vez, deve estar associada 
às bases telúricas em que uma instituição educativa se 
insere. (SOBRINHO, 2005, p. 93)

A primeira atividade do segundo projeto foi oferecer aos 
bolsistas o minicurso de Cartografia e Educomunicação que, 
integrou discussões sobre modos de endereçamento, identidade, 
território e comunicação na educação, com o objetivo de subsidiar 
a revitalização dos espaços e estratégias educomunicativas das 
escolas parceiras e para construção de propostas articuladas 
à realidade da escola e sua comunidade. Aberta também aos 
técnicos da SMED, professores e supervisores das escolas 
parceiras do PIBID, a formação específica em Cartografia foi 
inspirada no curso “Educação Integral e Integrada” oferecido 
pelo TEIA - Territórios, Educação Integral e Cidadania, da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais, a professores e estudantes de licenciaturas do 
município de Governador Valadares. Como produto os bolsistas 
construíram cartografias das escolas onde atuam, explorando a 
relação com seu entorno, na perspectiva da cidade educadora, 
da promoção da identidade, do sentimento de pertença, do 
cuidado e zelo com o território e com as pessoas que o ocupam. 
Este trabalho envolveu não apenas os bolsistas do programa, 
mas demais sujeitos - alunos, professores e outros profissionais 
- das escolas parceiras.

Articulando-se a esta atividade, posteriormente, foi 
oferecido um minicurso de Educação Ambiental que discutiu a 
trajetória, os fundamentos e os exercícios da Educação Ambiental, 
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considerando a escola e seu entorno como contextos educativos 
e de construção de propostas de Educação Ambiental para as 
escolas parceiras. O objetivo com este segundo momento de 
formação foi oferecer discussões e fundamentação teórica para 
o desenvolvimento de práticas e estratégias que dessem sentido 
aos estudos realizados sobre as escolas parceiras e suas relações 
com as comunidades que as encerram. A discussão ambiental 
vem ao encontro da ideia que está em Hannah Arendt, como 
propósito mesmo da educação o identificar-se, sentir-se parte 
do mundo e então querer cuidar deste mundo. Face à criança, 
é um pouco como se ele [o professor] fosse um representante 
dos habitantes adultos do mundo que lhe apontaria as coisas 
dizendo: “Eis aqui o nosso mundo!”. (ARENDT, 2000, p. 47) 
[comentário nosso].

Apresentar o mundo - o seu legado social, cultural e 
ambiental -, o espaço público - como espaço dos sujeitos, das 
identidades, do pertencimento - para cuidar deste mundo que 
é coletivo, que também território é um dos propósitos de uma 
educação que se pretende integral. Traduzir isto em práticas foi o 
desafio do nosso projeto, buscando primeiro os espaços internos 
e do entorno, onde os sujeitos podem se perceber históricos.

Cartografias e as práticas de educação ambiental: 
busca pelo sentimento de pertença

Os minicursos oferecidos aos bolsistas de iniciação 
à docência tiveram a participação de 40 estudantes das 
licenciaturas, sendo duas turmas diferenciadas, formadas por 
alunas e alunos que foram sorteados, dentre os quase 140 
bolsistas de iniciação à docência (BID’s) que participam do 
programa na UNIVALE. Cada um desses BID’s contemplados 
com um dos minicursos deveria cumprir a função de, junto com 
outros colegas de grupo, ser multiplicador da formação em seus 
grupos específicos.

Gil Amâncio (2013) ao falar da educação integral, no IV 
Seminário Internacional Teias de Cidadania “Ocupar a cidade: 
educação integral em movimento” pontuou que uma criança não 

aprende a tocar o tambor para tocá-lo nas festas, mas que ela 
aprende a tocar nas festas, com as festas e com toda história 
e cultura que a festividade encerra. Neste sentido, a Escola em 
Tempo Integral não deve aprisionar a criança em seu espaço, 
mas buscar estratégias que viabilizem a mobilidade e a ocupação 
dos equipamentos públicos e culturais da comunidade e do 
município. Nesse desafio a universidade busca contribuir, ainda 
que timidamente, com a construção de um “olhar para fora”, 
capaz de provocar para as possibilidades de uma Educação 
Integral efetivamente Integrada na ETI.

O minicurso de Educomunicação e Cartografia ocorreu 
em março deste ano, e foi reeditado mais duas vezes, até o final 
de abril, para que toda a equipe de supervisão e coordenação 
do PIBID/UNIVALE  pudesse participar. Ao final do minicurso, 
os BID’s foram inseridos nos contextos das escolas parceiras 
e desenvolveram trabalhos de cartografia dessas escolas, 
explorando a relação da escola com o território, na concepção 
de cidade educadora, buscando identificar na comunidade 
espaços e potenciais parceiros para a escola. Após o diagnóstico 
inicial das escolas, foram realizadas oficinas de formação e 
planejamento, com a presença de supervisores, professores e 
bolsistas de iniciação, organizadas pelos coordenadores de área. 
Foi o momento da construção das propostas específicas, com 
professores, escola, supervisores, Programa Mais Educação e 
outras parcerias, de acordo com as especificidades e demandas 
das escolas e dos subprojetos. A construção de cartografia das 
Escolas em Tempo Integral onde os estudantes bolsistas estão 
inseridos atendeu ao quesito de formação e ao mesmo tempo foi 
um exercício revelador de construção de conhecimentos.

Na sua origem a cartografia é um instrumento usado 
para organizar a vida do cotidiano e tornou-se uma técnica para 
dominação dos territórios e das populações (CASTROGIOVANNI 
e COSTELA, 2006, p. 10). Nesse sentido, a cartografia é 
também para o aluno um instrumento de leitura de mundo em 
sua perspectiva subjetiva na escolha de fatos e objetos a serem 
cartografados. Dias (2009), define cartografia como:

[...] conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, 
técnicas e artes que constrói mapas, cartas, plantas e 

5. A equipe é 
assim composta: 
uma coordenadora 
institucional, uma 
coordenadora de 
área de gestão, oito 
coordenadores de área 
(sendo, cinco do curso 
de Pedagogia, duas do 
curso de Letras e uma 
do curso de História), e 
vinte e um supervisores e 
supervisoras da Educação 
Básica (Infantil e Anos 
Iniciais). Total de trinta e 
um (31) profissionais.
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outras representações, através de observações diretas, 
investigações de documentos e levantamento de dados. 
Sendo assim a cartografia é  considerada como ciência, 
pela representação precisa  de seus produtos sobre o 
espaço representado [...] uma arte por utilizar diferentes 
formas de desenho e manifestações gráficas. ( DIAS, 
2009, p 3).

Entendemos que mapear, interpretar e representar um 
espaço vivido é uma habilidade que conquistamos ao empreender 
o reconhecimento de um território qualquer, em nosso cotidiano. 
A cartografia será então, como um exercício inicial de convivência 
nos territórios de Educação em Tempo Integral, um exercício 
participativo de construção de conhecimentos, envolvendo 
o levantamento de informações, sistematização, análise, e 
produção de registros que revelarão as marcações do espaço 
físico, das dimensões do tempo, da memória, das experiências 
dos sujeitos, das relações, das suas subjetividades (TEIA, 
2013). A proposta tem como objetivo buscar compreender os 
territórios educativos e produzir reflexões sobre as incursões do 
estudante bolsista nesses territórios. 

A ideia central é a construção de um registro cartográfico, 
dentro das possibilidades, subjetividade e olhar de cada grupo, 
sendo o mais importante o potencial de diálogo com a escola, 
suas dimensões e seu entorno que refletem outros espaços 
educativos. Ampliar a leitura dos espaços e territórios da 
escola para os espaços e territórios da comunidade foi olhar e 
perceber os alunos das escolas parceiras no seu próprio meio 
e cotidiano, marcados pelas suas histórias, de suas famílias e 
comunidades e ao mesmo tempo ampliou a relação da escola 
com o bairro a uma dimensão educadora.

Como resultado, a apresentação da cartografia foi 
um momento de reflexão, de debruçar-se sobre o vivido e 
compreender as formas de organização e de gestão dos 
tempos, das relações entre os sujeitos e dos diversos espaços 
educativos para além das fronteiras demarcadas da escola. E 
foi nas propostas e planos de Educação Ambiental que partiram 
das cartografias realizadas, que esta experiência ampliou seu 
sentido e potencial transformador.

O minicurso de Educação Ambiental também envolveu 
bolsistas dos cursos de História, Letras e Pedagogia, que 
participaram de seis encontros de formação, durante os 
meses de agosto e setembro deste ano. Os objetivos foram: 
discutir a trajetória, os fundamentos e os exercícios da 
educação ambiental; perceber a escola e seu entorno como 
contextos de educação ambiental; e construir uma proposta 
de educação ambiental para a escola de atuação. Além dos 
debates e discussões nos encontros, foram realizados estudos 
de textos e filmes, e a análise de cartografias e orientações 
para elaboração de projetos escolares. Como produto, 
elaborou-se oito projetos, que estão em andamento e cujos 
resultados preliminares serão apresentados pelos bolsistas no 
12º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, 
nos dias 05 a 07 de novembro de 2014.

O minicurso foi norteado pela perspectiva socioambiental 
de educação ambiental, que considera o meio ambiente como 
produto das interações das suas dimensões naturais e sociais. 
Nesse sentido, a educação ambiental reconhece que para 
compreender “a problemática ambiental, é necessária uma visão 
complexa de meio ambiente, em que a natureza integra uma rede 
de relações não apenas naturais, mas também sociais e culturais” 
(CARVALHO, 2006).

Assim, os contextos para a realização da educação 
ambiental não devem se restringir aos espaços ao ar livre, em 
contato com a natureza, mas as práticas educativas devem estar 
presentes em todos os espaços que educam o cidadão e a cidadã 
(REIGOTA, 2009). Parques e reservas ecológicas, associações 
de bairros, praças e jardins, a escola e seu entorno, são espaços 
que precisam ser explorados pelo professor e configurados em 
territórios educativos. 

Ao articular educação ambiental e territórios, a escola 
reconceitualiza, como observa Moll (2005), o entendimento da 
cidade como rede, como currículo, como território educativo 
que confere sentido às práticas de educação, como defende 
a proposta da educação integral. Nesta proposta, com viés 
ambiental, consideramos ainda os territórios internos da escola, 
com diferentes sentidos e significados de aprendizagem, que 
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os tradicionalmente construídos nos processos de sala de aula. 
Partimos da própria escola para construir este sentimento de 
cuidar e pertencer, de se apropriar do espaço público e ser 
protagonista do ambiente e suas relações.

Tomando por base essa ideia e partindo das cartografias 
da escola, elaboradas no semestre anterior, foram construídos 
8 projetos educativos, para 8 das escolas parceiras. São eles: 
“PROJETE: conhecendo a Estação de Tratamento de Esgoto”; 
“A lagoa do bairro como espaço que educa”; “Um pingo de gente 
no meio ambiente”; “Projeto: a história do nosso bairro”; “O jardim 
da escola como espaço educativo”; “Fazendo arte no jardim da 
escola”; “Horta ativa: reconstrução e legitimação de um espaço 
educativo”; e “Ambiente limpo, atitude consciente”. Além destes, 
diretamente elaborados no minicurso, as supervisoras de cada 
grupo de trabalho dos BID’s orientaram propostas e práticas para 
as demais escolas, que articulam as propostas de cartografia e 
meio ambiente e que também ainda estão em andamento.

Podemos afirmar que essa experiência está promovendo a 
compreensão de que a educação ambiental é uma prática que deve 
estar presente em todos os espaços que educam, estimulando 
reflexões sobre as interações entre homem e natureza. A teoria 
da Educação Integral, em diálogo com elementos da Educação 
Ambiental, pode contribuir com a formação de estudantes 
comprometidos com o espaço em que vivem.

Continuidades e possibilidades: 
algumas considerações finais

Ainda em andamento, as práticas e construções já 
traduzem a proposta do projeto institucional, modificando 
espaços internos e externos das escolas, os sentidos e 
representações desses espaços para as crianças, suas 
famílias e comunidades. Infelizmente neste texto não temos 
como reproduzir os diversos diálogos, narrativas, apropriações, 
ressignificações e avanços da proposta. Uma avaliação parcial 
do andamento do projeto apontou significativas transformações 
nos espaços onde essas práticas foram e estão sendo 

vivenciadas. Transformações tanto nos ambientes, internos 
e externos, quanto nas percepções e leituras de mundo de 
todos os sujeitos envolvidos. Fica claro nas experiências 
documentadas o avanço no sentido das relações, dos 
sentimentos de pertencimento e protagonismo, de crianças, 
professores e comunidade.

Os resultados apontam também para novas 
possibilidades, continuidades, desafios ainda a serem 
superados para a consolidação de uma ETI com efetiva 
Educação Integral e Integrada. Ao mesmo tempo em que se 
beneficia da formação de seus estudantes, a universidade, 
através do PIBID/UNIVALE pode contribuir para discussões e 
práticas que possam repensar e efetivar currículos integrados 
e inter-setoriais, disponibilizando seus próprios espaços e 
fomentando a inserção na mídia, para concretizar parcerias 
com outras áreas. O desafio que aponta é criar uma cultura 
cooperativa no município, em prol da qualidade da proposta de 
educação integral e integrada para as crianças e adolescentes 
de Governador Valadares.

Novas práticas desenvolvidas em oficinas, em parcerias 
- ou não - com outros programas, que busquem por mais 
mobilidade e ocupação de espaços, reais e virtuais, internos 
e externos à escola. Ocupar a escola, a comunidade, a 
universidade e a cidade, utilizando os recursos e equipamentos 
disponíveis, com foco na promoção da identidade, do 
sentimento de pertencimento, e da relação de cuidado e zelo 
com o território e com as pessoas que o ocupam. O propósito 
é desenvolver o sentido de responsabilidade com mundo.

Nessa teia pedagógica urde-se uma educação 
efetivamente integral e integrada, que para além das 
salas de aula oferece também acesso a espaços de vida e 
aprendizagem. Nas palavras de Jaqueline Moll   (2013), 
“nenhuma educação será integral se não ajudar a integrar os 
sujeitos aos seus territórios”. Por uma relação estreita entre 
indivíduo e sociedade, em que um se constitui na essência 
do outro, sujeitos são também territórios e a partir destes 
constroem sua identidade e seu sentimento de pertença, tão 
caro à educação que reclamou Hannah Arendt (2000),

6. Palestra de abertura 
do IV Seminário 
Internacional Teias de 
Cidadania “Ocupar a 
cidade: educação integral 
em movimento”, realizado 
de 24 a 27 de setembro 
de 2013, pelo grupo TEIA 
na FAE-UFMG.

6
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A educação é o ponto em que decidimos se amamos o 
mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade 
por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria 
inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e 
dos jovens. (ARENDT, 2000, p.247).

Os novos e jovens que hoje podem vivenciar sua formação 
docente no contexto da ETI, na busca pela construção de uma 
Educação Integral e Integrada, e os novos e jovens que estão 
em formação nestas escolas, que são parte desse processo, 
e têm vivenciado experiências educativas integradoras. As 
contribuições do PIBID/UNIVALE tem ido além da formação 
de professores no contexto das Escolas em Tempo Integral, 
efetivando-se como práticas de educação integral. Os 
minicursos, a mediação dos professores coordenadores 
de área, dos supervisores nas escolas, têm desencadeado 
diálogos que possibilitam a construção de sentidos e práticas 
educativas, desenvolvendo e ressignificando sentimentos de 
pertença, identidade e as relações com o território.

Consideramos que essas experiências vivenciadas pelos 
estudantes bolsistas do PIBID têm possibilitado a mobilização 
de um repertório de conhecimentos construídos tanto nos 
espaços de formação profissional da universidade, quanto nos 
territórios educativos, nas práticas e na construção de uma 
proposta ainda não consolidada, mas que vem avançando em 
seu fazer e suas relações.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo mostrar o resultado de um 
mapeamento feito no entorno da escola para termos noção, entre 
outras coisas, dos potenciais parceiros que temos. O trabalho 
foi feito em forma de cartografia, por ser esta uma metodologia 
eficaz que ajuda a mapear a escola e tudo a seu entorno. Para o 
mapeamento foi feito um levantamento de uma área com média 
de 1Km². A cartografia foi um trabalho de avaliação do Curso 
de Aperfeiçoamento em Docência na Escola de Tempo Integral, 
oferecido pelo Teia-UFPa. A proposta da Escola em Tempo 
Integral no Pará começou a ser estudada em 2011, começando 
com um levantamento em 10 escolas que estavam dentro do perfil 
pensado pela Secretaria de Educação do Pará (SEDUC). No ano 
de 2012 foi efetivamente criado através da Resolução número 
002/2012-GS/SEDUC. É um projeto de políticAa educacional que 
segue a Política Nacional da Educação Básica, prevista no Plano 
Nacional de Educação do MEC, órgão que tem como base para 
a educação integral o Decreto nº 7.083/10, de 27 de janeiro de 
2010. A proposta de Escola em Tempo Integral é um desafio para 
todos nós, por ser uma ideia ousada, principalmente para a nossa 
realidade educacional. A Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e médio Ruy Paranatinga Barata, funciona em regime de tempo 
integral desde 2012, mas já atua com o Programa Mais Educação 
desde 2010, no entanto não tínhamos uma visão clara do que é 
a educação integral e como as parcerias são fundamentais para 
a efetivação da educação e da escola de tempo integral. Valter 

Pegorer (2014) chama o mapeamento de Inventário, e sobre 
ele nos mostra que podemos descobrir estruturas fantásticas, 
a partir dele há a possibilidade de repensarmos muita coisa, 
desde a formação do professor (partindo das universidades) 
até a integração escola-comunidade-escola, o olhar do gestor, 
o planejamento, os recursos (financeiro, material e humano), 
enfim, tudo passa por um olhar clínico. Acreditamos que buscar 
a comunidade fazendo-a se perceber como importante no ato 
de educar, faz com que os nossos alunos também se percebam 
como membros daquela comunidade e ela possa também vê-
los como cidadãos que podem mudar a realidade local através 
da educação, ambos precisam entender que a educação não 
se restringe à  escola, alia-se ao desenvolvimento do potencial 
educativo das mais diversas instituições da comunidade, 
(PEGORER, 2014). Cabe à escola promover este diálogo para 
que todos possam perceber que o espaço (lugar) é condição 
necessária para a construção de identidades grupais e individuais 
com e na cidade (LEITE, 2010). A escola cobra da sociedade 
sua participação na educação e vice e versa, mas não nos damos 
conta do potencial que cada uma tem para ajudar a outra. Com 
a proposta de educação integral o olhar da escola muda e a faz 
ir até a sociedade para lhe mostrar a nova visão. É desta forma 
que temos dialogado com nossos possíveis e futuros parceiros. 
O trabalho ainda é lento, mas já estamos dando um passo a mais 
na busca pela educação de qualidade que tanto almejamos.

Palavras-chave: Educação integral; Escola, Sociedade; 
Parcerias.

Olhando ao redor...

O que se propõe é enxergara a educação para além da 
escola, articulando diversos atores e instituições locais 

na construção de redes que se corresponsabilizem 
pela educação das crianças e jovens.                                                                   

Valter Pegorer

Partindo da ideia de Pegorer traçamos o entorno da escola 
e percebemos muitos espaços educadores, nos quais podemos 

1. Professora da Rede 
Estadual de Ensino na 
Escola Ruy Paranatinga 
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planejar atividades variadas, em todas as aéreas de conhecimento: 
praças, quintais, ONG, pequenos e grandes comércios nas mais 
variadas atividades, grupos culturais, igrejas cristãs de várias 
denominações, centro espírita, bares e lanchonetes; pequenas 
e grandes empresas como INFRAERO, Terminal de Miramar 
da CDP(Companhia Docas do Pará), Transpetro, – ligada à 
Petrobras – Aeroporto Internacional, Eletronorte um Shopping; 
CRAS, unidades básicas de saúde, empresas de ônibus.

A possibilidade de parcerias com os espaços pode-se 
dar de várias maneiras, pois, como vimos são desde ong’s 
até quintais...

Todos tem potencial educativo, alguns são ligados a órgãos 
públicos, como é o caso das unidades de saúde do Conjunto 
Paraíso dos Pássaros e da Sacramenta(bairro próximo à escola), 
a Transpetro, a CDP, que é uma empresa mista (estado e privada), 
a INFRAERO - governo Federal, a Eletronorte.

Temos, além disso, praças, centros comunitários, 
associações e onsg’s.

Com alguns já temos parcerias, no entanto não somos nós 
que vamos até o espaço deles, eles é quem ocupam os espaços 
da escola com as atividades ofertadas à comunidade escolar, 
como é o caso da TRANSPETRO, com o Cine Petrobras em 
Movimento e com os computadores emprestados para a sala 
de informática; a Companhia Docas do Pará (CDP) junto com a 
UFPa através do GEAM(Grupo de Estudos Educação, Cultura 
e Meio Ambiente), com um projeto de Educação Ambiental; a 
Unidade de Saúde do conjunto CDP, esta atende os alunos para 
lá encaminhados para atendimentos diversos, em contrapartida a 
escola cede espaço para as ações do posto junto à comunidade, 
e/ou participa das ações desenvolvidas no espaço deles levando 
apresentações culturais; a empresa de ônibus Monte Cristo, 
que nos cede transporte quando temos atividades externas que 
necessitam deste tipo de locomoção, a Eletronorte, com a qual 
fazemos trocas de espaço e divulgação de atividades.

Recentemente conseguimos uma parceria que surgiu 
a partir do vídeo “Educação Integral como direito” visto no 
curso. Uma professora da escola propôs a sua mãe – que já 
é parceira da escola – que ela cedesse o quintal para que a 

escola desenvolvesse algumas atividades, assim solidificamos 
mais ainda a relação. Neste quintal poderão ser desenvolvidas 
atividades variadas, pois além do grande espaço existem muitas 
árvores frutíferas, plantas medicinais, aves de várias espécies 
“visitam” o local, enfim há uma diversidade na fauna e na flora. 
Além disso, fica no raio da escola, há a possibilidade de explorar 
o espaço geográfico do percurso.

A escola cobra da sociedade sua participação na educação 
e vice e versa, mas não nos damos conta do potencial que cada 
uma tem para ajudar a outra. Com a proposta de educação 
integral o olhar da escola muda e a faz ir até a sociedade para lhe 
mostrar a nova visão. E desta forma que temos dialogado com 
nossos possíveis e futuros parceiros. O trabalho ainda é lento, 
mas já estamos dando um passo a mais na busca pela educação 
de qualidade que tanto almejamos.

Valter Pegorer (2014) chama o mapeamento de Inventário, 
e sobre ele nos mostra que podemos descobrir estruturas 
fantásticas, a partir dele há a possibilidade de repensarmos muita 
coisa, desde a formação do professor (partindo das universidades) 
até a integração escola-comunidade-escola, o olhar do gestor, o 
planejamento, os recursos (financeiro, material e humano), enfim, 
tudo passa por um olhar clínico ainda não visto antes.

Como vemos temos possibilidades infinitas de explorar 
a cidade, mas não basta isso para fazermos uma educação 
diferenciada, precisa de todo um aparato que, muitas vezes, 
impede-nos de colocar em ação nossas teorias...

Dentre os fatores está a dificuldade de elaborar projetos, 
a precária infraestrutura para a mobilidade dos alunos, algumas 
empresas que cercam a escola simplesmente não tem nenhum 
projeto voltado para o social, a falta de recursos humanos. Enfim é 
uma gama de dificuldades, mas mesmo assim ainda conseguimos 
fazer algumas atividades e a escola tem alguns projetos que nos 
dão esta possibilidade, apesar das barreiras.

O que não podemos, no entanto, é negar os espaços e 
devemos aprender ou reaprender a explorá-los, pois a teoria nos 
mostra e a prática comprova que para um novo fazer pedagógico 

(...) a escola e os professores incorporam em sua 
organização os elementos significativos da experiência 
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dos alunos, os quais vistos como sujeitos portadores 
de cultura. Levar em consideração a subjetividade do 
alunos e suas identidades é central para empreender 
esse movimento de ruptura do isolamento da escola 
de seu entorno, pois não são alunos quaisquer, e sim 
alunos com uma história específica de uma comunidade 
específica. (Grifo nosso) (LEITE, 2010).

Sem levar em consideração o contexto do aluno, a escola 
continuará dentro de si mesma, e desta forma não haverá 
pedagogia ou didática que possa suprir a necessidade que há 
de uma real transformação da educação.

“A ideia é de uma cidade educadora, de fazer com que 
todo o bairro, toda pequena cidade, e até mesmo uma 
grande cidade, se transformem num múltiplo, polissêmico 
lugar de experiências e de intertrocas de saberes, de 
valores, de experiências de vida, de culturas, de culturas 
populares. E fazer com que a escola (...) se transforme 
num centro irradiador de cultura em diálogo constante 
com a comunidade.” (BRANDAO APUD FERREIRA, 
2009).

Construir a intersetorialidade é, sem dúvida, um grande 
desafio. Como falar com os órgãos que não entendem de 
educação sobre o assunto? Muitas vezes até mesmo dentro das 
próprias secretarias de educação não há uma convergência, pois 
elas não são feitas somente por educadores...

Mostrar a outros setores que a educação se faz através 
da construção de redes é muito complicado. Isso começa na 
própria universidade. O mercado hoje exige um profissional 
que as universidades não estão preparando. Por exemplo, será 
que uma assistente social sabe como atuar numa escola? Um 
engenheiro civil e/ou um arquiteto levam em conta a diversidade 
que a escola tem na hora de planejar o seu prédio? Parece que 
falar de educação é algo restrito às licenciaturas e, mesmo assim 
ainda tem algumas que deixam a desejar.

Se pensarmos de uma maneira mais abrangente, fica a 
lacuna que encontramos quando vamos dialogar com setores da 
sociedade que não lidam diretamente com o ensino, verificamos 
o quanto eles tem para trazer para a escola, mas eles mesmos 
não percebem. Cabe a alguém então aguçar esta percepção.

É bem verdade que para isso seria necessário políticas 
públicas, pois elas são essenciais neste processo, no entanto 
só acontecem quando há pressão popular, é isso que a história 
nos mostra. Mas como discutir tudo isso com uma sociedade 
que foi culturalmente moldada para ficar calada, não podemos 
negligenciar o nosso tenebroso período da ditadura militar 
e todas as sequelas que ele deixou na sociedade brasileira e 
ainda é forte até os dias de hoje. Mas não podemos negligenciar 
também o papel dos movimentos sociais na contra mão da 
ditadura, gritando por liberdade de expressão, tão comum hoje. 
Foi a pressão popular que mudou a nossa história.

Parece que tudo isso nada tem a ver com educação integral 
e intersetorialidade, mas tem sim, pois como nos afirma Leite, 
(2010) a intersetorialidade pressupõe outro olhar sobre o campo 
social e a capacidade de intervirmos através da elaboração de 
políticas públicas mais coordenadas e menos fragmentadas. (grifo 
nosso).

Este outro olhar precisa ser aguçado, pois só através dele 
poderemos sensibilizar outros setores da sociedade, sejam eles 
públicos ou privados, para que as parcerias aconteçam e a rede 
seja construída.

(...) a educação integral sustentada numa concepção 
mais ampla de educação, (...), representa a oportunidade 
de reunir instituições e agentes educativos em torno 
de saberes compartilhados e comprometidos com 
a cidadania das crianças e adolescentes. Isso inclui 
também relações de afeto e confiança. (GOUVEIA, 
2009).

Buscar parceiros em todos os setores pode ser sim uma 
possível e real possibilidade de fazer com que a escola e a cidade 
se interliguem de um modo mais eficaz e com resultados mais 
positivos.

Todo esse olhar, do modo como está aqui, só foi possível 
por causa do trabalho de mapeamento, a cartografia nos mostra 
como é amplo o espaço que a escola tem para contribuir com 
o desenvolvimento de seus discentes e como o conhecimento 
docente pode ser transformado.
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Ninguém tem a fórmula pronta e acabada, é realmente um 
processo, que é lento, mas não podemos deixar de acreditar nele, 
encerramos este bate papo com a ideia magnífica de Gouveia, 
2009, da qual compartilhamos:

Na verdade, não existe um modelo a ser seguido e 
implantado. Porém, é fundamental que exista uma disposição dos 
envolvidos em buscar ideias inovadoras para antigas questões 
não solucionadas. A nova concepção de educação integral 
convida todos educadores a essa inovação.
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Resumo

Esse artigo propõe-se a analisar as vivências museais, sua 
importância na vida pessoal e educacional de crianças pequenas, 
tendo como base os dois cursos ofertados pelo MAR (Museu de 
Arte do Rio) e ministrados por Maria Isabel Leite e Célia Flores nos 
anos de 2013 e 2014 respectivamente. Ambos denominavam-se 
“Museu como lugar de crianças pequenas” e tinham por objetivo 
apresentar possibilidades reais de relação entre os museus e as 
crianças bem pequenas (até três anos). A proposta é resgatar 
pontos importantes tratados no referido curso, relacionando-o com 
experiências maternas e educacionais na área de Educação Infantil. 
Para isso a faixa etária será ampliada para cinco/seis anos, idade 
que contempla toda a Educação Infantil.

A proposta do curso é audaciosa e inovadora por tratar 
de museu e depois por relacioná-lo com a criança pequena, 
colocando-a no centro dessa relação. Em segundo lugar, traz uma 
desconstrução sobre o imaginário popular de museu e de criança. E 
por último, sendo um curso aberto a diferentes pessoas – a turma era 
composta por professores, arte-educadores, artistas, funcionários 
de museus e pessoas que simplesmente se interessam sobre o 
tema – mostra como as visões sobre esses dois sujeitos – crianças 
e museus – são diversas e em alguns momentos extremamente 
subjetivas. O contato com diferentes linguagens, desde a Educação 
Infantil, propicia uma ampliação do repertório dessa criança, 
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conferindo-lhe maior autonomia, espírito crítico e habilidades 
investigativas. A inserção numa cultura letrada e em ambientes 
que proporcionem múltiplas vivencias, alargam os horizontes de 
tal forma que transformam e essas transformações farão parte 
da constituição desses sujeitos que seguirão diferenciados nas 
outras etapas de ensino.

Palavras-chave: Museu; Educação; Infância; Estética.

“Mergulhando mais fundo no ‘mar’ da infância”

“Em sua mente passou tudo o que havia feito nesse 
dia e, dentro de si, já trazia as saudades de amanhã.” 

Daniel Munduruku            

O curso inicia com os olhos voltados para a instituição 
museu: Como são? O que guardam? Por que e para que foram 
criados? Qual o seu papel na sociedade? Para responder a tais 
perguntas acompanhamos uma análise dos museus que temos no 
Brasil e no mundo. Com isso, percebemos que essas instituições 
apresentam-se fisicamente de forma diferente, possuem acervos 
diversos, estabelecem formas diferenciadas de comunicação 
com o público (tecnológica, sensorial, contemplação) e por isso 
a visitação a elas produz relações variadas entre os sujeitos, 
despertando díspares significações sensoriais e propiciando 
conexões entre conhecimento e afetividade. 

É primordial, no entanto falarmos das protagonistas do curso 
e desse artigo: as crianças. Para isso, iniciamos relembrando 
nossa infância, resgatando objetos que dela fizeram parte, 
definindo quais concepções temos acerca da criança que fomos 
e buscando em nossas memórias infantis experiências museais 
que tivemos. Através da proposta pudemos ampliar nossos 
horizontes e começar a pensar a respeito da percepção que 
temos de criança: Que criança é essa? Quais as concepções de 
criança presentes em nossa sociedade? A partir de fragmentos 
de textos retirados de cantigas populares e poesias pudemos 
ver que há várias perspectivas de criança coexistindo em nossa 
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sociedade e que, ao longo da história, elas foram vistas de 
forma, às vezes até antagônica: como mini adultos, seres puros e 
frágeis, tabulas rasas, seres que “virão a ser” alguém e sujeitos 
autônomos e imaginativos. Célia e Isabel têm um olhar bem 
específico que corrobora com o que foi dito acima:

historicamente a concepção de criança/infância vai 
mudando. Passando de um mundo onde não existem 
(Idade Média) para uma visão de ser puro, frágil e 
delicado (paparicação e moralização), outrora como 
produtos do meio (burguesia X proletariado) e hoje 
como seres complexos que têm características próprias 
e singulares. 

Dito isso, cabem então várias perguntas: O que crianças 
pequenas vão fazer no museu? Como recebê-las? Por que levá-
las? Lugar de criança pequena é no museu? Há a possibilidade 
dos museus repensarem seus acervos para receber essas 
crianças? Quem é o protagonista da visita? Qual é o papel do 
professor nessa visita? E o do mediador? 

A criança é um ser brincante, imaginativo, criativo e corporal, 
por isso no trabalho com crianças pequenas não se pode perder 
de vista a ludicidade, fantasia do real, reiteração e interatividade 
– os quatro pilares que sustentam as infâncias (Sarmento, 
2003). Segundo o autor, a criança é um ser fundamentalmente 
brincante, sendo nessas brincadeiras que aprende, capta o 
mundo e o transforma, (re)significando-o. Muitas vezes essa 
brincadeira é entremeada pelo “faz de conta”, através do qual 
a criança consegue confrontar sua realidade, compreendendo-a 
e recriando-a e (re)caracterizar objetos e lugares que passam a 
assumir novas formas e funções. Isso acontece repetidas vezes 
no mundo infantil, que conta com um tempo diferente dos adultos 
por sua característica recursiva e imensurável e pela possibilidade 
de recorrência e repetição. Além disso, como nos diz Vygotsky 
(1996), é o olhar do outro que me constitui como sujeito, ou seja, 
é na troca com o outro – adulto e criança – e posteriormente 
consigo mesma que aprende sobre o mundo que a cerca, 
numa relação dialógica. O contato com diferentes linguagens, 
desde a Educação Infantil, propicia uma ampliação do repertório 
dessa criança, conferindo-lhe maior autonomia, espírito crítico 
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e habilidades investigativas. A inserção numa cultura letrada e 
em ambientes que proporcionem múltiplas vivencias, alargam os 
horizontes de tal forma que transformam e essas transformações 
farão parte da constituição desses sujeitos.

As crianças, então, vão a museus para ampliar seu 
repertório, apoderar-se, experimentar novas situações, aprender 
e repensar esse aprendizado na troca com seus pares e com os 
adultos ali presentes. A Aprendizagem é afetamento, tornando-se 
um acontecimento estético por passar pelos sentidos, atravessar 
as emoções e estar presente nas relações. Por isso, esse deve 
ser um local de diversão, criatividade, ludicidade, interação, 
fantasia e ressignificação. 

“A Escola navegando junto”

A escola também é um lugar de possibilidades. 
Arriscamos dizer que em muitos casos ela é o único lugar em 
que a criança tem reais chances de ter ao seu dispor uma 
infinidade de experiências sensoriais, investigativas, criativas, 
lúdicas, cognitivas, participativas, afetivas e o que mais 
couber na sua imaginação. Sabemos, também, que muitas são 
as instituições escolares que não ofertam essas vivências às 
crianças, mas centrando nossa proposta de reflexão nessas 
escolas que realmente olham para os pequenos e buscam 
atender suas necessidades, é que acreditamos no abandono 
do discurso das impossibilidades – tão presente na fala dos 
educadores – e no enfrentamento das adversidades para 
proporcionar às crianças um contato mais próximo com os 
espaços não formais de conhecimento, como museus e centros 
culturais. Para que isso ocorra é essencial o reconhecimento 
prévio do espaço a ser visitado, a relação entre o que será 
visitado e os objetivos que se tem com essa visita, um 
minucioso planejamento dessa atividade, que pode e deve 
incluir momentos de interação entre a obra e os pequenos 
e/ou entre o educador do museu, o da turma e as crianças; 
complementando também com objetos que favoreçam a troca 
e a experimentação (fotos, cordas, filós, animais plásticos, 

papéis etc.), sem que sejam prejudiciais às obras. Há grande 
importância em partilhar com as crianças o que será feito, 
contando previamente aonde elas irão e podendo brincar com 
sua curiosidade a respeito do que verão. O fundamental é 
que se mantenha um ar de magia e encantamento em torno 
da visita para que a expectativa desperte nelas a vontade de 
conhecer, de saber e de ser.

Nesse momento do passeio, devemos ter em mente 
algumas questões primordiais como o protagonismo, ou 
seja, a visita é para as crianças, então são elas que estão no 
centro. Por isso o tempo delas – que como já dissemos, para a 
criança funciona diferente do adulto – deve ser respeitado. Há 
de se estabelecer um diálogo baseado não só na fala como na 
escuta – que deve, ainda, ser realmente atenta – e na ligação 
entre os participantes. Dessa relação dialógica, surgem os 
questionamentos, que podem partir tanto da criança quanto 
do adulto. No entanto, deve haver certo cuidado com as 
perguntas feitas, para que, por parte do educador, não torne 
a visita enfadonha e por parte das crianças, não as excite a 
ponto de não conseguirmos retomar. Outra coisa que não 
podemos esquecer, é que a criança necessita de movimento, 
principalmente as bem pequenas, pois elas aprendem com 
todo o corpo e por isso faz-se necessário a interação e a 
incorporação de recursos que irão atender a essa demanda, 
como por exemplo imitar o movimento de determinada 
escultura, ou representar a cena de um quadro. 

Qual é a real relação que – mãe, educadora, arte-
educadora, adulto que acompanha e/ou proporciona esse 
contato da criança com esses espaços – busco que essa 
criança tenha com o museu? Quais são os objetivos do 
passeio a essa determinada instituição? Que instituição é essa 
escolhida? Há uma relação íntima e pessoal com o museu? 
Responder a essas perguntas pode fazer toda a diferença 
no resultado final desse “passeio” e consequentemente, no 
imaginário infantil; mudando ou não a forma como essa criança 
verá, sentirá, perceberá e se relacionará com o museu.

Museus são como pessoas, diversos, com personalidades 
distintas e as relações que serão estabelecidas dependerão 
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muito da forma como você se relacionará com ele.  Muitos são 
conservadores e reservados, avessos ao toque e a um contato 
tátil mais eminente – o que não impede a qualidade da relação, 
mas nos deixa sempre um pouquinho frustrados. Outros 
são mais abertos, permitem relações sensoriais e gostam 
disso, estimulando você a fazê-lo. Alguns são aventureiros 
e ecológicos. Há os muito simples, mas carregados de 
sentimentalidades e lembranças. Temos, também, os 
expansivos e suntuosos, que causam em um primeiro contato 
certo desconforto devido ao tamanho e magnitude. Existem os 
tecnológicos, os pequeninos, os independentes, os populares 
e os nada populares. Enfim, como as pessoas podem ser de 
muitos tipos, se apresentarem de vários modos e possuírem 
essências diferentes. Mas, na verdade, também como as 
pessoas, são únicos e a relação que estabelecerão com cada 
ser que se relaciona com eles também será única e dependerá 
do quanto se está disponível para aquilo e como essa relação 
será conduzida. Mas no final, poderemos encontrar neles 
verdadeiros tesouros, porque as experiências vividas ficarão 
para sempre e com certeza nos afetarão enquanto pessoas, 
sejam elas boas ou ruins. 

A escola precisa fomentar encontros: dos adultos com 
as crianças, entre os pares, entre os adultos e sua criança 
interior, entre pessoas, artes, sentimentos, natureza e saberes. 
Acreditamos, portanto, na democratização da arte, como nos 
diz Canclini (2001) e no potencial que as instituições têm para 
isso. A boniteza da escola está em tudo aquilo que ela pode 
proporcionar.

Proporcionar momentos fora da escola é possibilitar a 
legitimação desses sujeitos, que são detentores e produtores 
de cultura, abastecendo-lhes a memória e consequentemente, 
enriquecendo as narrativas. Os passeios então, se revestem 
de significados e importância, como nos coloca Stela Barbieri 
(2012):

“quando saímos com nossos alunos para [aulas 
passeio], podemos aproveitar todas as oportunidades 
como situações de ensino. Podemos expandir o lugar 
do entretenimento para o lugar da aprendizagem, lugar 
onde nós e nossos alunos podemos conhecer.”                        

Figura 1 - Centro Cultural da Caixa - Exposição Miró 2014. 
Arquivo pessoal. Centro Cultural da Caixa. agosto de 2014.

A visitação a museus e centros culturais contribui não só 
para ampliar nas crianças, saberes e conhecimentos de diferentes 
naturezas, mas também para alargar seus padrões de referência 
e identidade, que farão parte desses indivíduos de forma plena e 
integral, uma vez que, sua contribuição não fica presa a momentos 
estanques, estando arraigada na constituição desses sujeitos 
que são cidadãos de direitos com pouca idade, mas muitos 
saberes, ativos de uma prática social, detentores e produtores 
de cultura, brincantes, imaginativos, criativos e corporais, sociais 
e protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. A escola 
é responsável por isso! É nela que a maioria das crianças 
passam seus dias, vivem suas histórias, interagem com seus 
pares, desenvolvem-se. Mas ao invés de ampliar, querem reduzir; 
no lugar de enaltecer as singularidades, buscam enquadrar, 
formatar, separando realidade e fantasia; ciência e imaginação; 
razão e sonho; brincar e produzir; ler e escrever, como se essas 
dicotomias não fossem possíveis de coexistir no universo infantil. 
O papel da escola é fomentar, proporcionar experiências, e não 
distribuir um mar de informações que não fazem o menor sentido 
para as crianças, pois não estão veiculadas as suas práticas, 
nem lhes afetaram de alguma forma.

Ao longo do trabalho desenvolvido em sala de aula com as 
turmas, propusemos passeios a museus e centros culturais a fim 
de propiciarmos momentos de troca e interação, além de uma 
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infinidade de experiências sensoriais, investigativas, criativas, 
lúdicas, cognitivas, participativas e afetivas. Posteriormente, 
buscamos o retorno das crianças, por meio de suas impressões, 
seus registros orais ou gráficos (desenhos), procurando saber 
também o que pensam as famílias, colocando-nos em diálogo 
com elas e verdadeiramente, refletindo esses resultados. Nesse 
momento, nos colocamos abertos a sugestões, críticas e elogios 

Figura 2 Casa Daros - Exposição Le Parc 2013. Arquivo pessoal. 
Casa Daros. 26/11/2013.

“O Museu entrando nesse barco” 

(...) Museus são mágicos. Eles mexem com o 
imaginário, com o inusitado, com a memória, com a 

fantasia. Penso que o maior desafio das escolas e dos 
professores em relação às saídas a museus, chamadas 

muitas vezes como saídas culturais, aula de campo 
ou atividade em campo, é mostrar à criança com 

entusiasmo que esses lugares são espaços prazerosos 
de apreciação, lugares de encontro, de partilha. 

Gameiro (2011)

Afinal, são os museus espaços de magia e encantamento? 
Acreditamos que podem e devem ser, pois como foi visto, a 

criança reinventa lugares e objetos, burla momentos de autoridade 
e tensão com brinquedos ou sem eles – que nem sempre são os 
convencionais – para brincar; necessita da interação com o outro 
e com o mundo e constrói saberes a partir de suas vivências. 
No entanto, necessita se sentir acolhida e pertencente ao lugar, 
por isso as relações estabelecidas nesse espaço farão toda a 
diferença na experiência que será proporcionada a essa criança, 
pois como nos diz Larrosa (2014):

A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes 
treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz 
sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que às 
vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém 
capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, 
se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo 
e o espaço.                                                  

Figura 3 Centro Cultural Banco do Brasil – Exposição Obsessão 
Infinita 2013. Arquivo pessoal. Centro Cultural Banco do Brasil. 
16/08/2013.

Apesar da vontade de inserir as crianças nesses espaços, 
nem sempre eles estão dispostos e preparados para atender 
esse público. Normalmente, recebem-se as crianças da mesma 
forma que qualquer outro público, variando apenas, na linguagem 
utilizada. Com isso, acaba-se por massificar a arte, que outrora 
estava reservada apenas para as elites. Essa questão é tão forte 
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que impõem-se um ritmo à visita, um itinerário rígido e regrado, 
controlado pelos funcionários dos museus. Canclini (1998) traz 
isso em seu texto de forma bem ilustrativa, ao comparar o museu 
com uma procissão, penitência e ao retratar o ocorrido durante 
uma dessas visitações, que deveria permitir certa liberdade do 
público: “Mas o visitante descobriu que sua inovação estava 
proibida. Não era possível voltar aos quadros de uma sala 
anterior, construir o próprio itinerário. Os guardas impediam 
que um quebrasse a série, a ordem imposta pelos curadores”.  
Com as crianças acaba-se fazendo o mesmo, ou pior, pois a 
infância é marcada pelas necessidades do corpo, que deve 
permanecer quieto, engessado, moldado. O que fazer então? 
Como estabelecer uma parceria mais eficiente entre escola e 
museu? 

Ainda existem poucos museus que realmente estão 
prontos para receber crianças, principalmente os bebês e isso 
acontece fundamentalmente nos espaços museais fora do nosso 
país. No entanto, acreditamos que as mudanças vêm quando se 
há demanda e para haver demanda necessitamos de mudanças 
comportamentais por parte dos educadores e do público, que 
ainda veem com preconceito e certa discriminação a circulação 
e participação de crianças nesses espaços, pautados na ideia 
de que elas acabam por incomodar a visitação. Precisamos 
enxergar a infância como um público, que como tal, tem 
características e necessidades específicas e que ainda assim, 
não é homogêneo. Defendemos uma reformulação por parte dos 
museus e centros culturais de seus critérios para a visitação do 
espaço, pensando e inserindo essa faixa etária (de 0 a 6 anos) 
em sua programação. Buscamos também uma maior interação 
entre o educador da escola e o mediador do museu, a fim de 
que se formem parcerias entre ambos e não disputas de ego e 
poder. Uma maior comunicação entre as instituições, também 
é de suma importância, tanto antes quanto durante e depois da 
visitação.  Possibilidade de inclusão de objetos que poderiam 
enriquecer a visita sem danificar o acervo e inserção de atividades 
de desdobramento mais sensoriais, que acabariam por suprir a 
impossibilidade de tocar nas obras vistas, são extremamente 
válidas. Não defendemos aqui que a visitação aos museus ocorra 
como uma manobra política de massificação, onde grandes 
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exposições são amplamente anunciadas nos meios de comunicação 
e fazem quilométricas filas nas portas dessas instituições. 
Acreditamos na democratização da arte enquanto possibilidade de 
uma experimentação sensível, uma formação estética que requer 
olhares, escutas, falas, disponibilidade para o outro; vontade de se 
expressar verdadeiramente e acolhimento para receber o que se 
expressa, sem julgamentos, valores, pudores; sempre afetando de 
alguma forma, deixando marcas que muitas vezes são sentidas no 
mais profundo silêncio e que se expressam num gesto, num toque, 
num olhar. E essa sensação ficará para sempre! Isso é vida!

 Enfim, mais que conhecimento, o curso nos proporcionou 
encantamento. E nada mais justo que finalizar esse artigo da forma 
como ele começou falando de criança, de imaginação e de vontade 
de estabelecer novas relações com a infância. O fragmento foi 
escrito por Marcelo Coelho e diz assim:

(...) A sobrevivência de uma pessoa, claro, está sujeita 
às leis da biologia. Mas, para alguém sobreviver, ou 
simplesmente viver, é necessário mais do que condições 
materiais. É preciso ter um motivo, uma razão para continuar 
vivo.É preciso saber, que contra todas as possibilidades 
objetivas, e acima dos limites de uma doação material 
(comida, cobertores), também o supérfluo, o fantasioso, 
o inatingível podem estar ao alcance das mãos. E que a 
vida, mais do que uma luta pela necessidade imediata, 
só será humana e só valerá a pena se puder, por alguns 
instantes, assumir a forma de um parque de diversões, 
de um quarto cor de rosa, ou de uma loja de brinquedos, 
com prateleiras a perder de vista. 

 

Figura 5 Daniel interagindo com a arte-educadora da Casa Daros. 
Arquivo pessoal. Casa Daros. 26/11/2013.

8
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Resumo

Nesse trabalho analisamos o olhar que a comunidade 
local possui sobre as práticas que acontecem numa escola 
municipal do Bairro Céu Azul, Belo Horizonte, após a chegada 
da Educação Integral e Integrada. A escola oferece oficinas 
diversas no contra turno, sendo que as mesmas ocorrem em uma 
casa nas proximidades da escola. Os alunos se deslocam a pé 
da escola ao local das oficinas, e esse trajeto é realizado sob o 
olhar atento da comunidade. A partir de entrevistas realizadas 
com essas pessoas, levantamos alguns aspectos relacionados 
à educação integral que possuem representações díspares na 
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comunidade. Esse texto traz algumas contribuições importantes 
para a compreensão da relação escola/território/comunidade na 
Educação Integral.

Palavras-chave: Educação Integrada; Relação Escola e 
comunidade; currículo. 

Introdução

O Programa Mais Educação (PME), foi criado pelo 
Ministério da Educação (MEC) em 2007, com o objetivo de 
induzir políticas educacionais que promovam a criação de 
projetos pedagógicos voltados para uma educação em tempo 
integral, na tentativa de ampliar a aprendizagem dos alunos. 
Ao lado das disciplinas escolares, são executadas atividades 
nos seguintes macro campos: Acompanhamento Pedagógico; 
Educação Ambiental; Esporte e Lazer; Direitos Humanos 
em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção 
da Saúde; Comunicação e Uso de Mídias; Investigação no 
Campo das Ciências da Natureza e; Educação Econômica.

A chegada do Programa aos municípios de todo o 
país trouxe novos olhares sobre o espaço educativo. Se 
as perguntas iniciais se apoiavam em outros usos para o 
espaço escolar, e em como é possível aproveitar o bairro 
como espaço de aprendizagem e a cidade como território 
educativo, atualmente são diversas redes de ensino que 
quebram o muro, que separam escola, bairro, comunidade, 
e cidade. Aqui nos deparamos não apenas com a partilha de 
novos espaços e tempos, mas também na incorporação de 
novos saberes advindos da interação escola-cidade, que se 
reencontram na Educação Integral. Portanto, o espaço que 
circunda a escola ganha visibilidade, pois a prática educativa 
passa por uma ressignificação. A escola considera no projeto 
político pedagógico os saberes da comunidade, vinculando o 
ambiente escolar com a vida da comunidade, além de inserir 
a comunidade e as instituições localizadas próximas à escola, 
na divisão das responsabilidades pela educação das crianças 

e jovens. Percebemos, no entanto, que a responsabilidade 
pelo processo educativo não é exclusiva da escola. 

Nesse sentido, o bairro e a cidade passam a ser 
potencialmente educadores, uma vez que se ampliam as regiões 
onde os processos de socialização ocorrem, e cujas possibilidades 
de se transformarem em espaços de aprendizagem também são 
ampliadas.

A relação escola – território serviu de eixo sustentador para a 
construção da proposta de Educação Integral nas diversas redes 
de ensino do país, como é possível verificar no decreto N°7.083 
de 27 de janeiro de 2010, que dispõe acerca do Programa:

Art. 1º § 3º As atividades poderão ser desenvolvidas dentro 
do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade 
da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da 
escola, mediante o uso dos equipamentos públicos e do 
estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições 
locais. 

Art. 2º princípios da educação integral, no âmbito do 
Programa Mais Educação:

II. 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;

V. o incentivo à criação de espaços educadores 
sustentáveis com a readequação dos prédios 
escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à 
formação de professores e à inserção das temáticas 
de sustentabilidade ambiental nos currículos e no 
desenvolvimento de materiais didáticos. 

  
Nesse sentido, pensar nas diretrizes curriculares não se 

limita apenas a novos saberes e conteúdos, mas pensar em 
conjunto na reorganização dos tempos e espaços escolares. 
Diversas experiências surgiram, tendo como eixo a dimensão 
educativa do território: a escola-bairro de Vila Madalena, em 
São Paulo, o Projeto Bairro-escola de Nova Iguaçu, no Rio de 
Janeiro, e a Escola Integrada, em Belo Horizonte.
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O Município de Belo Horizonte aderiu ao conceito de 
cidade educadora: os alunos saem para as ruas e têm muitas de 
suas oficinas realizadas em praças, parques, museus, cinemas, 
clubes e em outros espaços do bairro. A escola “devolve” as 
crianças para os espaços livres sob o olhar da coletividade. 
Portanto, a articulação da escola com o contexto sociocultural 
permite aos alunos integrarem a sua experiência escolar com as 
experiências de vida, induzindo à construção de novos sentidos 
para todos os segmentos da comunidade escolar. (Educação 
Integral: texto referência para o debate nacional, 2009).

Gadotti (2009) ressalta que para o desenvolvimento de uma 
Educação Integral é necessário o que ele chama de “pedagogia 
da cidade articulada com uma cidade como pedagogia” (p. 45), 
ou seja, toda a comunidade, e espaços, escolarizados ou não, 
devem estar envolvidos com o processo educativo. O autor afirma 
também que a cidade é o “espaço da cultura e da educação”, isto 
é, o território é um espaço de riquezas; entretanto, o autor ressalta 
que ainda existem muitas “energias sociais transformadoras 
adormecidas” (p.47) devido à falta de um olhar educativo sobre 
a cidade.

Portanto, nesse trabalho pesquisamos as interações e 
olhares da comunidade do bairro sobre os alunos em trânsito. 
Essa pesquisa tem como objetivos: em primeiro, acompanhar 
o trajeto percorrido pelos/as estudantes da escola até o local 
onde acontecem as atividades do Programa Mais Educação em 
uma escola da rede municipal de Belo Horizonte; em segundo, 
registrar e analisar as interações que são geradas entre pessoas 
da comunidade e os/as estudantes durante esse percurso. Deste 
modo, podemos nos indagar: Como a população se relaciona 
com o deslocamento desses alunos? Por fim desejamos analisar 
qual o olhar das pessoas no que toca a reconfiguração do espaço 
em um território educativo.

Metodologia de coleta e análise dos dados

Os dados foram coletados em uma Escola Municipal 
localizada no Bairro Céu Azul, regional Venda Nova, na cidade 

de Belo Horizonte. É uma escola que possui aproximadamente 
200 (duzentos) alunos na Escola Integrada, isto é, com jornada 
ampliada de 9 (nove) horas diárias. A escola funciona em turno e 
contra turno, ou seja, os alunos que frequentam a escola regular 
no turno matutino, no contra turno exercem atividades em áreas 
externas onde são acompanhados por bolsistas monitores e às 
vezes pelo professor comunitário. 

É uma pesquisa de cunho qualitativa, uma vez que 
analisamos e interpretamos os dados coletados, além de refletir 
e explorar o que eles podem revelar, o que nos permite criar um 
rico entendimento do nosso contexto pesquisado.

Inicialmente, a pesquisadora se propôs a acompanhar os 
alunos ao longo de seu trajeto, de forma a ter intimidade tanto 
com os alunos quanto com o caminho percorrido. Aceita pelo 
grupo, ela retornou ao acompanhamento dos alunos em sua 
trajetória cotidiana, e em uma dessas caminhadas aproveitou 
e fez perguntas rápidas com pessoas que observavam o 
deslocamento, obtendo respostas curtas. Por sua vez, entrevistou 
também pessoas que estão comumente no caminho dos alunos 
da escola (frequentadores de um bar, donos de loja, entre outros). 
Fotografias também fizeram parte do registro. O pesquisador 
também levou um diário de campo, onde após cada visita e/ou 
acompanhamento registrava as suas próprias impressões.

Análise dos dados

Primeiramente percebemos que o trajeto que os alunos 
fazem é pequeno. Os alunos saem da escola, atravessam 
uma avenida movimentada, descem a avenida, viram a direita 
e caminham cerca de 50 metros até a casa. Nessa casa eles 
têm uma quantidade boa de atividades e oficinas. Observando o 
Diário de Campo percebemos a primeira observação da bolsista: 

Durante o trajeto alguns transeuntes questionam os alunos 
para onde eles estão indo, e as crianças respondem, quase em 
coro: “Nós vamos pra Integrada.” Os alunos passam por um 
ponto de ônibus, que normalmente está muito cheio de pessoas, 
e necessitam pedir licença. Além da presença de muito comércio.
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A primeira resposta mostra tanto a importância da saída 
dos alunos quando ao receio da travessia de uma rua tão 
movimentada: Eu acho bom eles saírem da escola, para não ficarem 
presos. Mas fico preocupada que a minha neta também estuda aí, 
tenho medo que aqui é muito movimentado (senhora na lanchonete). 
Essa mesma visão foi compartilhada por clientes de um bar 
no meio do caminho, e que também foram entrevistados pela 
pesquisadora:

Entrevistado 1: Eu acho muito perigoso.

Entrevistadora: Perigoso?

Entrevistado 1: É isso daqui questão de sinal aqui, a 
avenida é muito perigosa.

Entrevistadora: Anham, é muito movimentada.

Entrevistado 1: É muito menino pra pouco monitor.

Entrevistadora: Ah tá!

Entrevistado 1: Entendeu? Porque tem hora que tem 
40 meninos com dois monitores, e os meninos são 
“lascados” né? (risos).

Chama a nossa atenção o fato de que os alunos têm, 
necessariamente, aulas de educação para trânsito nesse 
deslocamento, pois atravessam a rua movimentada em locais 
apropriados, isto é, na faixa de pedestres, junto com os 
monitores e observando o semáforo. Já encontramos aqui 
a primeira integração escola-território. Pelo menos nos dias 
observados, o fato dos meninos serem lascados não levou a 
nenhum ato de rebeldia e desrespeito às leis do trânsito. Esse 
mesmo entrevistado salientou aspectos didático-pedagógicos da 
Educação Integrada, bem como aspectos da relação tempo de 
escola e tempo de trabalho:

Entrevistado 1: Tem dois alunos que os pai deles deixá, 
eles fala que gosta, que tá sendo bom pros menino lá, 
pelo menos não tem preocupação em casa, chega lá 
com o Para Casa pronto, né?

Entrevistadora: Anham

Entrevistado 1: O pai trabalha, não tem problema o pai 
sair, já chega já 5 hora, o pai já passa aqui e já pega elas 
pra casa.

Entrevistadora: É bom pra família, né?

Entrevistado 1: É

Após certa dificuldade inicial, outro cliente do bar manifesta 
a sua opinião:

Entrevistado 2: Não não, mas sô falando, deixa eu só 
dá um palpite pra você me ajuda. Eu acho bacana. 
Igual ele falô, sô aqui esse cruzamento, isso aqui ele 
é perigoso mesmo. Tirando o resto, acho que é... até 
de conhecimento, vê as coisas, é bom, as crianças 
saí,  muda a rotina deles, saí de dentro de sala, saí pra 
passear, dá uma volta, é bom. Distrai, dá uma relaxada e 
pá, aquele negócio só sala de aula, tempo todo sentando 
e fechado ali dentro, e sair de vez em quando é bom. Saí 
dos muros pra fora, com certeza muda um pouco.

Entrevistadora: Só que o trajeto você acha perigoso?

Entrevistado 2: É só que tá de frente né? Tem muito 
movimento essa rua. Mas sair é ótimo pra eles. Distrai, 
porque a criança fica estressada até dentro de sala. 
Aquele negócio, só escrever, a professora falando.

O segundo entrevistado mostra-se contrário ao 
modelo pedagógico da escola de cunho mais tradicional. 
Tal fato demonstra o inquietante debate em que estão todos 
envolvidos. Outra senhora que passava, e cuja opinião foi 
pedida, respondeu: Eu acho bom, interessante os alunos saírem 
da escola e explorar a rua. Acho que a escola é inteiramente 
responsável por esses alunos. Inferimos que, na sua visão, tanto 
existe uma proposta educativa devido ao fato de explorar a 
rua quanto ao fato de que a escola dá conta plenamente de 
seus alunos, corroborando com Gadotti (2009) que afirma “A 
escola precisa de regras claras, mas pode-se abrir mais para 
a cidade, aprender na cidade, da cidade e, sobretudo, abrir-
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se para a participação da sua comunidade, interna e externa” 
(GADOTTI, 2009; 45).

Outra transeunte acolhe todos devido a sua história de 
vida construída no interior da escola: Eu já trabalhei em escola 
muitos anos. Fico até de olho neles. Chamo mesmo a atenção se 
vier correndo na frente. Eu me sinto responsável por eles, como se 
eu ainda trabalhasse com escola. Além do acolhimento ela se sente 
responsável pelos alunos. Quantos outros não têm o mesmo 
olhar e senso de responsabilidade sobre os alunos daquela 
comunidade, mesmo não tendo filhos ou parentes na escola? 

Todos esses dados até o momento analisados mostram que 
todas essas visões só são possíveis depois da queda do muro 
escola-bairro. Até então, alunos sentados em carteiras dentro de 
sala de aula fazem parte de um único modelo de escola, e que 
todos nós conhecemos. Vejamos o que disse outro senhor: Não 
concordo. Acho que lugar de aprender é na escola. Essa história 
de sair da escola não é certo não. No meu tempo a gente só ficava 
lá dentro e todo mundo aprendia. Surgem, nesse debate, visões 
de uma escola mais tradicional, convivendo lado-a-lado com 
aspectos de outra escola que está sendo construída. Isso se 
reflete em visões contrárias à saída dos alunos da escola, mesmo 
que eles aprendam mais: Acho que não funciona, isso é invenção. É 
dar muita liberdade para os alunos, fora de casa e da escola eles se 
“sentem”. É uma bagunça danada. Mas acho que deve agregar muito 
conhecimento (adolescente no ponto de ônibus). Temos, sobretudo, 
representações díspares convivendo simultaneamente. Outro 
modelo, trazido à cena pela Educação integral em tempo integral, 
traz consigo novos desafios, novos espaços e tempos. E pelo visto 
a comunidade tem opinião sobre cada aspecto que a educação 
vive em seu cotidiano. Nem mesmo os monitores escapam do 
olhar atento da comunidade:

Entrevistada: Olha eu acho legal. Só que.... é bacana 
eles saí e tal. Só que eu acho os monitores tem que ser 
mais, como é que fala... ahhh eles são muito ignorantes 
com os meninos e eles tinham que ser mais... como é 
que fala...

Entrevistadora: Atenciosos?

Entrevistada: É, com eles, são muito ignorantes, saem 
e começam a gritar com eles na rua. Mas eu acho 
interessante eles saírem do espaço escolar.

Os monitores são escolhidos observando alguns critérios 
básicos: terem habilidades apropriadas para o desenvolvimento 
das atividades, e muitas vezes sem formação específica na área 
via curso superior; formação técnica e/ou superior na área em 
que vai desenvolver as atividades; e morar na comunidade. O fato 
de seguir esses critérios acarreta uma proximidade maior entre 
o monitor e os alunos, sendo que os primeiros normalmente têm 
uma boa escuta dos problemas e dificuldades dos discentes.

Aqui, de maneira contraditória aos relatos que temos 
escutado, encontramos uma situação em que (dois) monitores 
aparentam não tratarem bem aos alunos. Claro que na visão 
dessa comunidade.

Conclusão

Acreditamos que esse trabalho tem contribuições 
importantes para a compreensão de uma visão mais 
abrangente nas relações entre escola e a comunidade dentro 
do enquadramento proposto pelo Programa Mais Educação. 
Mais do que simplesmente defender a proposta em função das 
temporalidades do trabalho dos pais e responsáveis, ou pela 
comida a qual os alunos têm acesso ao longo do dia, encontramos 
aqui justificativas de várias dimensões para a defesa de eixos da 
Educação Integral e Integrada. Perceber que o entorno da escola 
é um território educativo implica que os alunos estão aprendendo 
a todo momento, em diferentes lugares e com pessoas variadas. 
No Caderno Territórios Educativos para a Educação Integral, da 
Série Cadernos Pedagógicos, podemos ler:

“Fazer cidade, fazer escola, fazer tempos e vivenciá-los, 
é o lugar comum de uma contrapartida criativa, em que 
a qualidade das relações é imprescindível. Acreditamos 
que a escola possível é aquela que desconfia de 
seus muros e limites, desafiando certezas e hábitos 
congelados por olhares e tempos do mesmo”. (p. 35)
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É digno de nota como a ampliação do espaço da escola 
potencializa as relações entre a mesma e a comunidade, 
favorecendo a concepção de uma nova identidade na 
reapropriação desse novo território educativo. Além de inserir os 
alunos e alunas na história da comunidade, essa, que por sua 
vez, passa a ser corresponsável pela história dessas crianças.

Cada entrevistado, conforme vimos, apresentou um olhar 
específico para a formação do aluno. Vale destacar que são 
muitos os elementos curriculares modificados a partir da influência 
do Mais Educação nas escolas, revelando que a reestruturação 
curricular contempla os conteúdos, a organização do tempo e 
do espaço, a gestão escolar, mobilizando conhecimentos e 
vivências observadas e discutidas. Porém, as mudanças que 
ocorreram nessa escola específica não passaram alheias ao 
olhar da comunidade. 

A escola pesquisada mostrou uma adesão explícita ao 
Programa Mais Educação no que se refere à existência de oficinas 
no contra turno escolar. Dados de pesquisa sobre o Impacto 
do PME nas diretrizes municipais (2014, no prelo), revelam que 
84,9% das escolas da região sudeste possuem suas oficinas 
organizadas no contra turno. Daí a importância do deslocamento 
dos alunos e as contribuições desse trabalho: o que as pessoas 
do bairro pensam dessa pequena viagem dos alunos?

Um dado interessante refere-se a pouca participação 
das famílias e da comunidade local na escolha das oficinas e 
atividades do Programa Mais Educação nas escolas, em torno de 
30% no Brasil e Sudeste (Relatório Sudeste, 2014, no prelo). Se 
a participação é ainda incipiente, deparamos com um olhar atento 
dessa mesma comunidade sobre os alunos e alunas quando vão 
realizar as atividades. De certa forma, reflete as formas que ela 
tem para monitorar o trabalho escolar.
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Resumo

O presente estudo é um relato de experiência de pesquisa-
ação na perspectiva de formação de uma rede colaborativa 
educacional  desenvolvida pelo Instituto Fábrica do Futuro com 
o projeto Escola Animada, envolvendo dez municípios da Zona 
da Mata Leste de Minas Gerais. O Escola Animada tem como 
propósito construir um rede de professores dispostos a criar e 
a desenvolver propostas educativas com caráter interdisciplinar 
que envolva o uso do audiovisual e das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) em sala de aula e junto à 
comunidade local. O projeto se referencia na mídia-educação. A 
metodologia utilizada é a pesquisa-ação emancipatória aplicada 
à educação. O estudo busca relatar a prática do Projeto Escola 
Animada em anos distintos, envolvendo diferentes métodos em 
seu Percurso Formativo, para adequar um modelo de projeto 
que efetive a rede colaborativa de docentes a que se propõe. 
Os resultados preliminares apontam que o Escola Animada 
intervém no processo de ensino-aprendizagem. Conclui-se que a 
metodologia e as dinâmicas participativas do projeto promovem 
uma dialética educacional, oportunizando a interatividade entre 
os atores e os territórios. Revelam que o processo oportunizou 
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um debate positivo entre professores e alunos sobre o uso das 
novas mídias na sala de aula sendo que o protagonismo juvenil 
contribui para dar uma nova dinâmica ao projeto e, para o olhar 
coletivo sobre os novos usos do espaço escolar.

Palavras-chave: Pesquisa-ação educativa. Mídia 
educação. Formação docente. Rede colaborativa educacional.

Introdução 

Inicialmente são consideradas as premissas dos teóricos 
da pesquisa-ação quanto à sua aplicação na educação. Após, 
apresenta-se a metodologia de pesquisa-ação emancipatória 
aplicada à educação no projeto Escola Animada, que se reforça 
no processo de sistematização do projeto. O projeto Escola 
Animada é uma ação do Instituto Fábrica do Futuro com início no 
ano de 2013, abrangendo dez cidades da Zona da Mata Leste 
de Minas Gerais. Com essa abordagem metodológica o projeto 
Escola Animada opta por transformar educandos e educadores 
do seu processo de formação em sujeitos do conhecimento e 
agentes transformadores da realidade local. Esse arcabouço 
metodológico permite a ação desde o processo de formação 
da equipe do projeto, abordagem do público, coleta de dados, 
interação com os envolvidos, implementação de novos processos 
e métodos, seguindo para a divulgação dos resultados e 
composição de novos arranjos para o Escola Animada. 

O projeto se referencia na mídia-educação ao atentar para 
a realidade que circunscreve a escola e predispõe professores e 
alunos às interferências midiáticas. Age também como resposta 
às recorrentes proposições da necessidade de transformação 
da prática de ensino-aprendizagem. O projeto possui o enfoque 
na formação de uma rede colaborativa educacional a partir 
da formação e integração docente, primando pelas trocas de 
experiências e pelos novos usos do espaço escolar. Opera 
na dimensão da mídia-educação para a formação docente e 
no desenvolvimento de novas práticas educacionais a partir 
da troca de experiências, do uso do audiovisual, das novas 
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tecnologias e das novas mídias digitais em sala de aula e junto à 
comunidade local. Compreendendo o uso das novas tecnologias 
em sala de aula e os recursos midiáticos nas práticas de ensino- 
aprendizagem, como processos apreendidos dentro de uma 
lógica de disposição colaborativa docente, disseminada pelo 
Percurso Formativo proposto no projeto.

 A equipe do projeto Escola Animada verificou em seu 
segundo ciclo, ano de 2014, que para garantir a formação e a 
manutenção de uma rede colaborativa educacional com projetos 
pedagógicos postados em plataforma digital, deveria antes 
rever o objetivo do Escola Animada  e atuar na qualificação do 
processo de ensino-aprendizagem escolar ampliando as relações 
da comunidade escolar no território onde se insere. 

O estudo tem por objetivo relatar a prática de pesquisa-
ação quanto à sua aplicação na educação, realizada por método 
de sistematização pelo Projeto Escola Animada nos anos de 2013 
e 2014. O Grupo de Trabalho ( GT) incluiu em sua metodologia 
a sistematização do Escola Animada. A sistematização, segundo 
Milani (2005), permite estabelecer uma linha imaginária entre 
teoria e prática ou experiência, contribui para a análise das 
causas e efeitos dos processos implementados ou a serem 
implementados. De outro modo permite também materializar e 
produzir conhecimentos e saberes e, por fim, instrui a realizar 
uma análise crítica dos processos, procedimentos e resultados 
alcançados. A sistematização do Escola animada contribuiu 
para incluir novos processos e também para desenvolver um 
novo modelo de projeto, buscando efetivar a rede colaborativa 
de docentes a que se propõe. Nesse contexto, a sistematização 
apontou que o Escola Animada deveria intensificar em seu 
segundo ciclo (2014) a pesquisa-ação educativa para entender a 
produção social do ensino-aprendizagem no Brasil, seus insumos 
e seus processos. 

Nessa perspectiva, o Escola Animada formou uma equipe 
para realizar a observação de das aulas nas escolas públicas 
das cidades onde atua para analisar dimensões como educação 
emancipatória e ensino-aprendizagem. Buscou apreender a 
pesquisa-ação emancipatória aplicada à educação. Na prática 
das escolas e salas de aula, a educação emancipatória considera 

os educadores como os agentes transformadores da informação 
em conhecimento e, o espaço onde se constrói a educação como 
um local de mudança na lógica da construção do conhecimento. 
Uma educação emancipatória para a autonomia requer uma 
formação cada vez mais significativa e consciente, numa 
abordagem de democracia, unidade e compromisso. Assim, o 
significado de ensinar-aprender e do aprender – ensinar trata-se 
de um processo em especial, de mudança, de reorganização e de 
empoderamento do aluno implicando em sua participação ativa 
e, ao mesmo tempo da intenção educativa daquele que ensina 
ao despertar e provocar “toda uma série de funções que se 
encontram em estado de maturação na zona de desenvolvimento 
próximo” (VYGOTSKY, 2007, p. 360), guiando o processo de 
desenvolvimento. 

O projeto Escola Animada teve início no ano de 2013 
atuando com professores de várias etapas da Educação Básica 
da rede pública de ensino. Nesse primeiro ciclo buscava a 
formação da rede colaborativa docente e enfrentou a realidade 
escolar da falta de prática do professor com as novas tecnologias. 
Devido a esse e outros conflitos diagnosticados, no ano de 2014 
o projeto sofreu uma remodelagem em seu Percurso Formativo 
para atender a coletivos compostos por um professor e três 
alunos e focalizar no Ensino Médio. A equipe refez a análise das 
políticas educacionais a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN – Lei Nº 9.394/96) até o estudo do 
Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), sancionado em 
26 de junho de 2014 por meio da Lei 13.005. O projeto ainda 
está em andamento, mas aponta tendências positivas sobre a 
inclusão dos jovens no Percurso Formativo.

Ainda conforme Milani (2005), quando sistematizamos 
processos estamos também memorizando a experiência vivida, 
revendo os métodos do processo. Por meio da prática de 
sistematizar projetos, podemos pensar e comprovar a apropriação 
e o aprendizado da prática estabelecida bem como conseguimos 
delimitar as fronteiras da experiência. Nessa perspectiva, atua-se 
na dimensão do diálogo e da observação para a construção de 
unidades de sentido e rumos a serem seguidos conjuntamente. 
Nesse âmbito, a equipe do Escola Animada procurou incluir em 
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sua prática um Grupo de Observadores. Profissionais, estudiosos 
e técnicos do campo da educação. Dessa forma, para o alcance 
dos resultados a sistematização prevê sua realização de forma 
democrática e efetiva, com análise contínua, interpretação e 
negociação do processo de construção coletiva do projeto. Esses 
atores deveriam observar e monitorar as ações do projeto e manter 
um diálogo com a equipe local para alinhar posições e rumos do 
projeto.  Essa fase de monitoramento permite a retroalimentação 
das ideias e processos e a verificação da eficiência dos processos 
implementados. No que se refere à construção do conhecimento, 
os processos, os comportamentos, a evolução dos processos e a 
interpretação dos mesmos, conjugados com compartilhamentos 
e discussão entre os atores participantes do processo imprimem 
novos rumos para o alcance da fase de difusão desse método 
construído. 

A pesquisa-ação educacional é considerada por TRIPP 
(2005) uma estratégia para o desenvolvimento de professores 
e pesquisadores de modo que esses atores possam se 
embasar em suas pesquisas para o aprimoramento do ensino e, 
consequentemente para o aprendizado dos seus alunos, cabendo 
derivar daí uma orientação emancipatória e crítica social. Nesse 
campo abre-se caminho à pesquisa-ação emancipatória a qual é 
uma variação, segundo TRIPP (2005) , da pesquisa-ação política. 
Seu objetivo consiste em alterar o status quo não somente para si 
mesmo para seus companheiros mais próximos, mas de alterá-lo 
em uma escala mais ampla, do grupo social como um todo. Dessa 
forma a pesquisa-ação política opera em uma lógica participativa e 
colaborativa. Por ser considerada socialmente crítica os conflitos 
causam certas dificuldades em sua empregabilidade e ou 
continuidade o que leva os atores a passarem continuamente de 
um para outros tipos de projetos de pesquisa-ação. Esses ciclos 
de diferentes pesquisa-ação oportunizam diversas maneiras de 
operar um processo, que poderiam não ser considerados se não 
tivessem sido identificados e explicados. 

De outro modo, a identificação do conflito garante um 
caminho à busca da excelência do processo e a comparabilidades 
dos resultados alcançados, mas para tanto entra em cena o 
monitoramento do processo.  Um bom exemplo é quando um 

professor necessita realizar um projeto e se vê com o tempo 
reduzido para tal ação e assim decide requisitar alunos em sala 
de aula. Agindo dessa forma, o professor está politicamente 
retomando a execução da prática pedagógica para fazê-lo 
funcionar em classe com tempo hábil. A partir dessa experiência 
o professor cria outra prática educativa e resolve implementar a 
sua nova ideia. Nesse momento, teoricamente esse docente está 
projetando, experimentando e avaliando sua prática de pesquisa-
ação. Quando solicitados novamente para a implementação de 
outro projeto pedagógico, esses alunos tendem a opinar em 
sua execução. Nesse momento, a pesquisa-ação toma caráter 
participativo, democrático e socialmente crítico.

Juntos, a pesquisa ação educativa instrumentalizada pelo 
processo de sistematização das ações, contribuem para identificar 
conflitos, agir com tomadas de decisão nos processos além de 
apontar novos rumos, como vem ocorrendo nos dois ciclos do 
projeto Escola Animada. De outro modo, o método contribui para 
proposições que surgem ao longo das ações implementadas, 
como os questionamentos que seguem: Como transformar jovens 
e docentes em usuários das novas tecnologias e não deixa-los 
apenas como meros consumistas da internet? Como minimizar a 
resistência do professor em trabalhar atividades pedagógicas de 
forma horizontal com seus alunos? Essas práticas, identificadas 
ao longo da pesquisa, norteiam o projeto Escola Animada para as 
suas próximas edições e contribuem com a pesquisa de campo.

 Com esse arcabouço teórico entramos no campo da 
mídia-educação. Ao atentar para a realidade que circunscreve 
a escola e predispõe professores e alunos às interferências 
do mundo extrapolando as fronteiras da sala de aula. Nesse 
espectro, nenhum tema pode ser alheio às interações sociais que 
fazem parte da comunicação e de seus processos simbólicos 
e práticos presentes na sociedade. Segundo Fantin (2011), ao 
interpretar que as lógicas do sistema educacional se diferenciam 
das do sistema comunicacional deve-se considerar as tensões, 
conflitos, resistências, riscos e equívocos na construção desse 
caminho.  Aproximar essas fronteiras introduzindo no contexto 
escolar o que ocorre no entorno da escola, pode ser uma forma 
de amenizar os contrastes de duas realidades díspares como 
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aponta Fantin (2011, p.28): “A mídia-educação é uma condição 
de educação para a “cidadania instrumental e de pertencimento”, 
para a democratização de oportunidades educacionais e para o 
acesso e produção do saber [...]”.

O Escola Animada apreendeu que uma abordagem criativa 
e menos distorcida do cenário contemporâneo é a incorporação 
das mídias no contexto escolar. Dessa forma observa-se o uso 
da mídia na sala de aula tanto como recurso pedagógico quanto 
por meio de discussões sobre o seu uso e sua influência na 
sociedade. A mídia-educação atua nesse campo e em outras 
dimensões referentes à mídia e à escola. Cria-se o que se pode 
chamar de uma educação com as mídias e de uma educação 
para as mídias. Refere-se também ao uso da mídia como suporte 
pedagógico-didático em sala de aula e à crítica reflexiva sobre 
a presença da mídia na escola e na sociedade como um todo 
(BELLONI, 2005; FANTIN, 2006:2011).

 Inserindo na prática educativa do professor o uso 
do audiovisual, das novas tecnologias e das mídias sociais, 
possibilita-se a criação de aulas lúdicas e contextualizadas e 
utiliza-se recursos que potencializam os espaços de ensino-
aprendizagem dentro e fora da escola. Contudo, alguns estudos  
no Brasil apontam a resistência do professor para utilizar as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) como 
ferramentas pedagógicas e como mediação no enriquecimento 
do processo de ensino-aprendizagem.

O campo de análise

O projeto Escola Animada é uma ação do Instituto Fábrica 
do Futuro com início no ano de 2013, abrangendo as cidades 
de Cataguases, Descoberto, Fervedouro, Itamarati de Minas, 
Leopoldina, Miradouro, Miraí, Muriaé, São Sebastião da Vargem 
Alegre e Rosário da Limeira, considerados municípios da Zona 
da Mata Leste de Minas Gerais. O presente estudo é um relato 
de experiência de pesquisa-ação, realizado durante o período 
de maio a novembro de 2014 na perspectiva de fortalecer as 
proposições e identificar métodos adequados para a formação 

de uma rede colaborativa educacional na região. 
O projeto atua na formação docente por meio de um 

Percurso Formativo presencial e virtual, desenvolvido para a 
formação de professores em novas mídias e tecnologias. Seu 
conteúdo programático abrange cinco aulas presenciais e cinco 
aulas virtuais que instruem o participante sobre o uso das novas 
tecnologias em sala de aula, além de instruir à criação e postagem 
de projetos educativos, com caráter interdisciplinar e que utilizem 
o território local como campo para a prática pedagógica. Esses 
projetos devem ser publicados na Plataforma Digital do Escola 
Animada ( PROAR), plataforma virtual especialmente desenvolvida 
para o projeto. Assim, a criação da rede colaborativa de projetos 
educativos parte do pressuposto que esses professores devem 
estar capacitados para a manipulação das novas mídias na 
criação de atividades pedagógicas em ambiente virtual.

A primeira equipe de trabalho do Escola Animada atuou 
com uma estrutura organizada em três níveis, contou com 
uma equipe externa de observadores, profissionais do campo 
educacional, que atuaram de forma cooperativa na concepção 
do primeiro modelo do projeto, contou ainda com uma equipe 
técnica gestora denominada Grupo de Trabalho Gestor (GT) 
com a função de planejar e implementar localmente as ações 
do projeto e uma equipe local, considerada Grupo de Trabalho 
Local (Gt), composta por professores locais que passaram 
a exercer a função de comentaristas das práticas do projeto 
e mediadores locais das ações do projeto. No ano de 2014 o 
Grupo de Trabalho Gestor (GT) foi mantido nas mesmas funções 
de planejamento e implementação local das ações do projeto e 
a equipe local, o Grupo de Trabalho Local (Gt). Nesse ciclo, os 
observadores fizeram poucos apontamentos, contudo continuam 
na rede aguardando os resultados dos métodos inseridos.

O Grupo de Trabalho ( GT) incluiu no ano de 2014 a 
sistematização em sua metodologia de trabalho. A equipe refez 
a análise das políticas educacionais a partir da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei Nº 9.394/96) até 
o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), sancionado 
em 26 de junho de 2014 por meio da Lei 13.005. Na década de 
noventa as políticas públicas voltadas para a difusão e uso das 

3. Pesquisas como a 
do Centro de Estudos 
sobre as Tecnologias 
da Informação e da 
Comunicação (CETIC 
Br)  informam o uso 
da internet por alunos 
brasileiros de Ensino 
Fundamental e Médio 
e sobre a forma de 
capacitação específica ao 
uso da TIC. Acesso em:  
http://www.cetic.br 
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tecnologias digitais nas escolas da Educação Básica da rede 
pública de ensino foram implementadas no Brasil e destaca-se 
a LDBEN que preconiza, para a formação básica do cidadão 
em nível de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior, a 
compreensão da tecnologia e suas implicações na sociedade. 
Passadas quase duas décadas, o Plano Nacional de Educação 
(PNE 2014-2024), sancionado em 26 de junho de 2014 por meio 
da Lei 13.005, define as bases da política nacional brasileira para 
a educação e prevê dentre as suas vinte metas a universalização 
do Ensino Médio até o ano de 2016 ( Meta 3 do PNE), a educação 
em tempo integral, buscando propiciar formas variadas de 
aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, ao esporte, 
à ciência e à tecnologia por meio de atividades planejadas 
pedagogicamente e alinhadas ao projeto político pedagógico 
da escola (Meta 6 do PNE) e a formação de professores (Meta 
15 do PNE). O PNE recomenda dentre outros investimentos, os 
relacionados à expansão e reestruturação das redes físicas e em 
equipamentos educacionais – transportes, livros, laboratórios 
de informática, redes de internet de alta velocidade e novas 
tecnologias. Apesar da urgência de integrar novas tecnologias à 
sala de aula ainda o Escola Animada analisou estudos  realizados 
no Brasil que apontam a resistência do professor para utilizar as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) como 
ferramentas pedagógicas e como mediação no enriquecimento 
do processo de ensino-aprendizagem.

Modelo de análise do projeto Escola Animada 2013

Público-alvo
O público participante do projeto no ano de 2013 foi amplo 

e pulverizado nas cidades participantes. Esse primeiro ciclo do 
Escola Animada abordou professores de todas as etapas da 
Educação Básica da rede pública e privada de ensino. 

Inscrições
No ano de 2013 o projeto obteve 1 cento e setenta 

e quatro inscrições de professores na Plataforma Escola 

Animada – PROAR e 14 inscrições dos colaboradores do 
projeto que demonstraram o desejo de realizar o curso 
do projeto.  Essa plataforma digital foi desenvolvida 
especialmente para abrigar os participantes do Escola 
Animada, tanto os docentes, alunos do projeto, como 
todos os colaboradores do projeto dispostos a realizarem 
o Percurso Formativo do Escola Animada. Para obter a 
certificação do projeto, a carga horária exigida era a de 60h 
de aulas virtuais e presenciais.

Percurso Formativo
O Percurso Formativo do Escola Animada/2013 foi 

produzido a partir da hipótese de que seus usuários possuíam 
um nível médio de habilidades com as novas tecnologias. 
Essa proposição surgiu a partir de um diagnóstico do público 
participante, apreendido por aplicação de questionários 
na inscrição do PROAR.  O Percurso Formativo foi 
implementado com uma abordagem de inspiração para os 
cursistas com um caráter formativo, crítico e midiático. O 
conteúdo programático 2013 apresentou uma proposta 
subjetiva trabalhando com os territórios, com o olhar para 
as cidades e com uma discussão sobre a escola ampliada, 
aprofundando a relação escola-cultura-educação. O 
Escola Animada realizou um diagnóstico em formato de 
questionário, preenchido pelos participantes inscritos no 
projeto e, mediante as respostas tabuladas, trabalhou com 
a hipótese de que os docentes inscritos no seu Percurso 
Formativo possuíam um nível médio de habilidade com 
as novas tecnologias. Hipótese que não se confirmou na 
prática das aulas presenciais do Percurso Formativo. Em 
consequência, o número de projetos pedagógicos postados 
no PROAR, pré-requisito do Percurso Formativo, foi aquém 
do número de inscritos. Do total de cento e setenta e quatro 
docentes inscritos e ativos na rede do projeto apenas 28 
% dos docentes desenvolveram e postaram seus projetos 
na plataforma digital do Escola Animada no ano de 2013. 
Os eixos trabalhados nesse Percurso Formativo podem ser 
assim descritos:
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Tecendo a Rede
• Eixo 1 – Nós e a transformação – aula 1 
• Eixo 2 – Nós e a criatividade – aula 2
• Eixo 3 – Nós e os territórios – aula 3

Tecendo Ideias 
• Eixo 4 – Nós e a colaboração – aula 4 e 5

Modelo do projeto Escola Animada 2014

Público-alvo
O projeto focalizou seu público alvo nos docentes do 

Ensino Médio e trabalhou coletivos de aprendizagem, compostos 
por um professor e três alunos da mesma etapa da Educação 
Básica. Essa particularidade do projeto teve início ao retornar 
a sistematização ao campo teórico que norteia o projeto. O 
público ficou restrito às cidades de Cataguases, Itamarati de 
Minas, Leopoldina e Muriaé. Nesse ano o projeto contou com a 
participação do distrito de Providência, zona rural de Leopoldina. 
Em especial, foram priorizados os docentes da rede pública de 
ensino.

Inscrições
Nesse segundo ciclo o Instituto Fábrica do Futuro alinhou 

o discurso com as Secretarias Regionais de Ensino e convidou 
diretores escolares para tomarem parte no projeto e após, 
apresentou um novo modelo de projeto elaborado para o Escola 
Animada. Os dados registrados de registros são os derivados 
das inscrições no PROAR os quais contemplam o número total 
de 329 inscritos, sendo 69 professores, 207 alunos que integram 
os coletivos e 53 jovens que permanecerem no projeto sem 
seus respectivos professores. Nesse ciclo de 2014 para obter a 
certificação do projeto, manteve-se a exigência da carga horária 
de 60h de aulas virtuais e presenciais.

Percurso Formativo
Nesse ciclo o projeto trouxe uma maior aproximação às 

suas bases teóricas. Assim a equipe elaborou colaborativamente 
o Percurso Formativo/2014 com conteúdos adequados às 
demandas da política nacional de educação do País, às 
necessidades do Ensino Médio e do Reinventando o Ensino 
Médio.  Nessa fase, em resposta às demandas dos jovens 
foram lançados desafios para serem executados por 
coletivos e postados em redes sociais. O novo modelo do 
projeto estabeleceu uma lógica democrática de utilização 
de laboratórios locais de informática disponibilizados 
pelos gestores das escolas participantes que acolheram 
professores de outras escolas. Articulou nessa esfera 
tanto escolas municipais quanto escolas estaduais para 
as aulas presenciais do Percurso Formativo. Como fruto 
do diagnóstico do projeto no ano de 2014, que sofreu 
uma remodelação em seu questionário, os conteúdos 
programáticos foram elaborados para um público com 
um nível mínimo de habilidade com as novas tecnologias, 
contudo os conteúdos contemplaram territórios, currículo, 
as novas mídias e a escola em tempo integral. O processo 
de coleta de dados do Percurso Formativo/2014 teve início 
no mês de outubro de 2014 e se estende até o dia 30 de 
novembro quando termina o ciclo desse ano. Por esse 
motivo, não existem outros dados disponíveis. Os eixos 
trabalhados no percurso Formativo desse ciclo são assim 
descritos:

•  Eixo 1 – Nós Na Rede – aula 1 
•  Eixo 2 – Nós Digitais I – aula 2
•  Eixo 3 – Nós Digitais II– aula 3
•  Eixo 4 – Nós Em Rede – aula 4 
•  Eixo 5 – Nós Na Rede – aula 5

Resultados 
A pesquisa-ação aliada à sistematização contínua 

dos processos implementados no projeto Escola Animada 
levou a campo clarezas quanto à sua ação e quanto aos 
seus rumos. Os resultados ainda não foram totalmente 
consolidados porque o Percurso Formativo 2014 ainda 
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não está concluso.  Assim, a pesquisa que se apresenta 
somente termina em novembro de 2014. Um ponto principal 
a ser relatado pode ser descrito quanto à identificação da 
necessidade do Escola Animada atuar na qualificação do 
processo de ensino-aprendizagem  ampliando as relações 
da comunidade escolar no território onde se insere. 
Quanto à articulação do Percurso Formativo aos objetivos 
do projeto, a equipe incorporou temáticas que levaram os 
participantes do projeto a refletirem sobre o uso do tempo 
na escola e também fora dela, aprimorando o processo de 
ensino-aprendizagem. 

A inclusão de jovens no percurso formativo do ano 
de 2014 abriu espaço à reflexão de novos espaços de 
aprendizagens no ambiente escolar e também fora dele. 
Projetos estão sendo construídos no PROAR por esses 
jovens com esse intuito. Grupos de jovens demonstram a 
preocupação em dar continuidade à formação docente para 
o uso das mídias em sala de aula. Outros projetos elaborados 
por professores buscam a democratização do uso das novas 
tecnologias em sala de aula. O ciclo de 2014 demonstrou 
também que a resistência por parte dos professores em 
trabalhar a atividade pedagógica de forma horizontal ainda 
é um ponto a ser trabalhado. Os laboratórios de informática, 
implementados nas escolas públicas necessitam de 
manutenção constante e também é um ponto de discussão o 
melhor uso desse espaço. Alegando questões técnicas em 
seus laboratórios de informática as cidades de Miradouro, 
Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre e Sumidouro não 
participaram de segundo ciclo do Escola Animada. A 
internet em banda larga ainda é um ponto prejudicial porque 
todas as escolas públicas que participaram do projeto no 
ano de 2014 apresentam oscilação constante na rede. Por 
fim, os resultados preliminares apontam a metodologia e 
as dinâmicas participativas do projeto, como uma dialética 
educacional, as quais promovem a interatividade entre os 
atores e os territórios. 

Conclui-se que a metodologia e as dinâmicas 
participativas do projeto promovem uma dialética 

educacional, oportunizando um debate positivo entre equipe 
gestora e equipes locais e entre professores e alunos sobre 
o uso das novas mídias na sala de aula, sobretudo para 
os novos usos do espaço escolar. De outra forma, novas 
relações entre professor e aluno estão sendo estabelecidas, 
sendo que o protagonismo juvenil contribuiu para dar uma 
nova dinâmica ao projeto e, para o olhar coletivo sobre os 
novos usos do espaço escolar..
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Resumo

A experiência vivenciada na construção da proposta 
curricular das escolas de tempo integral na rede pública 
estadual de ensino do Pará ancorada nos pressupostos 
teóricos interdisciplinares possibilitou compreender o quanto 
é complexa a transposição da visão disciplinar assumida na 
prática pedagógica dos professores. Objetiva-se nas reflexões 
identificar as limitações ocorridas no processo de construção 
da prática educativa interdisciplinar, considerando a visão dos 
docentes quanto as angústias e tensões que perpassam seus 
discursos em relação à possível perda de carga horária e 
espaço de poder em relação ao conhecimento disciplinar. O 
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percurso metodológico do estudo constou do uso da técnica 
da observação participante, mediante coleta de depoimentos de 
professores nos momentos de formação. O estudo fundamenta-
se teoricamente na vertente epistemológica fenomenológica, 
visando compreender a partir das falas dos sujeitos, o pensar 
construído sobre a proposta de trabalho interdisciplinar. Verifica-
se que o processo de implantação de propostas curriculares de 
educação integral na perspectiva interdisciplinar, contempla a 
transposição do olhar dos docentes sobre a visão fragmentada 
relativa a área de conhecimento em que atuam. Conclui-se que 
a construção da proposta curricular da educação integral na 
perspectiva interdisciplinar contempla a transposição da visão 
fragmentar para a visão em teia na construção do conhecimento 
circulante no currículo escolar.   

 
Palavras-chave: currículo; interdisciplinaridade; 

educação integral

Introdução 

 A implantação da proposta de ampliação do tempo da 
jornada escolar na educação básica no Estado do Pará teve seu 
marco inaugural no ano de 2012 a partir da iniciativa governamental 
integrada ao Programa Mais Saber, visando proporcionar a 
melhoria da qualidade do ensino público, foi, posteriormente, 
integrada ao Pacto Pela Educação do Pará, cuja finalidade é 
elevar o desempenho escolar na rede pública estadual de ensino 
do Pará. 

 A efetivação do projeto da escola de tempo integral na 
rede pública estadual de ensino do Pará provocou inúmeros 
questionamentos entre os sujeitos que vivenciam o processo 
educacional, indo desde as condições de infraestrutura das 
unidades escolares até as possíveis mudanças na organização 
do trabalho pedagógico, sendo estes, os principais motes de 
debate e questionamentos durante a apresentação do projeto na 
rede estadual de ensino do Pará.

 As mudanças experimentadas na organização curricular 

pautada na perspectiva interdisciplinar proporcionaram 
momentos de formação continuada com o objetivo de esclarecer 
aos professores e especialistas de educação a operacionalização 
do currículo organizado por meio de áreas de conhecimento 
conforme previsto nas Diretrizes Curriculares do Ensino 
Fundamental, e de assegurar o desenvolvimento da proposta 
mediante a concentração da jornada de trabalho do professor na 
unidade de ensino. 

 A adoção do projeto de escola de tempo integral mediante 
a organização do currículo na perspectiva interdisciplinar levantou 
algumas questões para serem debatidas, visando aprimorar o 
processo educacional, tais como: Que impactos sobrevieram ao 
trabalho docente a partir da proposta interdisciplinar contida no 
projeto de escola de tempo integral na rede pública estadual de 
ensino do Pará? Como se desenha a organização do conhecimento 
na perspectiva interdisciplinar no currículo do projeto da escola de 
tempo integral da rede pública estadual do Pará?

 A elucidação das questões é essencial para avançar 
na compreensão e consolidação do desenho curricular na 
perspectiva interdisciplinar experimentado pela Secretaria de 
Estado de Educação do Pará, visando proporcionar a melhoria da 
qualidade do ensino público, destinado a atender as demandas 
da população paraense.

A estratégia estatal na efetivação da escola de 
tempo integral no estado do Pará

 A educação básica pública no Estado do Pará apresenta 
um quadro limitado quanto ao atendimento das demandas da 
população. No ensino fundamental, o Estado consegue atender 
em torno de 92% da população em idade escolar; no ensino 
médio, em torno de 60% da população em idade de 15 a 17 anos. 
Em relação a oferta da educação profissional, o Estado atende 
algo em torno de 20% da população em idade de escolarização 
(PARÁ, 2012).

 Com a finalidade de transpor esse quadro, a Secretaria 
de Estado de Educação implantou o Pacto Pela Educação do 
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Pará, com a finalidade de melhorar a qualidade da educação 
básica, e dentre os programas abrangidos, o projeto de escola de 
tempo integral foi experimentado, no ensino fundamental, em dez 
escolas da rede pública estadual no ano de 2012. Essa primeira 
iniciativa provocou uma ação de planejamento de expansão da 
oferta da educação integral, contando com a assessoria técnica 
por meio de parceria com a Fundação Itaú Social/CENPEC, 
visando construir o plano estadual de educação integral da rede 
pública estadual para atendimento do ensino fundamental.

 A implantação do projeto de escolas de tempo integral na 
rede estadual de ensino do Pará, teve como ponto de partida a 
definição de critérios, dentre estes: as condições de infraestrutura 
das escolas; escolas situadas em áreas de vulnerabilidade social 
e letalidade infanto-juvenil; comprometimento da gestão escolar 
com o projeto.

 A Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC-
PA), por meio da equipe técnica da Diretoria de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental – DEINF visitou unidades escolares na 
região metropolitana da cidade de Belém, com a finalidade de 
levantar as condições de infraestrutura que proporcionasse o 
desenvolvimento das atividades pedagógicas para a implantação 
do projeto.

 Após a realização do levantamento, foi definido um 
cronograma de apresentação do projeto de escola de tempo 
integral, resultando na adesão das seguintes escolas: Benjamin 
Constant; Ruy Paranatinga Barata; Cidade de Emaús, Antonia 
Paes; Norma Morhy; Eneida de Moraes, as quais atendem o 
ensino fundamental.

 Um dos aspectos mais questionados durante a 
apresentação do projeto deu-se em relação à organização do 
trabalho dos professores, por entenderem que a jornada de tempo 
integral associava-se à ideia de dedicação exclusiva na escola, 
com a permanência do professor num tempo de 8 horas diárias 
de trabalho na unidade escolar, em cumprimento da jornada de 
trabalho de 200 horas mensais.

 A questão da mudança na organização da jornada de 
trabalho dos professores, refletiu de forma considerável na 
compreensão da proposta curricular, em determinados momentos 

expressa por discursos resistentes ao projeto, visto por alguns 
professores como sinônimo de precarização do trabalho docente. 

É possível fazermos uma leitura dos currículos como 
textos que não apenas representam algo mas instituem, 
fazem algo; currículos entendidos como uma linguagem, 
uma prática social discursiva e não-discursiva que se 
corporifica em instituições, saberes, normas, prescrições 
morais, regulamentos, programas, relações, valores, 
modos de ser dos sujeitos. Discursos que não produzem 
verdade, mas produzem efeitos de verdade (CORRÊA, 
2006, p. 142).

 A implantação da proposta curricular na perspectiva 
interdisciplinar no projeto da escola de tempo integral da 
rede pública estadual do Pará, não esteve alheia ao campo 
de disputas entre os grupos de sujeitos integrante do quadro 
de profissionais da educação, justificado principalmente pela 
mudança na organização do trabalho docente, conjugado 
também por incerteza quanto a consistência e a viabilidade de 
operacionalização.

Com a finalidade de normatizar a organização e o 
funcionamento do projeto de escola de tempo integral, a Secretaria 
de Estado de Educação por meio da Portaria 619/12 que 
disciplina a lotação dos professores da SEDUC-PA, estabeleceu 
espaço diferenciado para lotação dos profissionais da educação 
que atuam no regime de tempo integral nas unidades escolares.

 A definição normativa da atividade laboral dos profissionais 
da educação inseridos no projeto da escola de tempo integral da 
rede pública estadual do Pará, foi fundamental para garantir o 
desenvolvimento das atividades pedagógicas, e até o momento 
atual vem se aperfeiçoando no âmbito da SEDUC, visando 
garantir a sustentabilidade do projeto em sua fase de implantação 
(PARÁ, 2012).

 A jornada de trabalho dos professores compreende 
quarenta horas semanais distribuídas da seguinte maneira: 
50% para as aulas, reservando-se o tempo restante para as 
demais atividades. Com isso, os professores participam da 
gestão pedagógica da escola, em particular, no planejamento 
de atividades pedagógicas; da revisão do projeto-político 
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pedagógico; das reuniões pedagógicas; visando operacionalizar 
o projeto destinado ao atendimento das demandas da 
comunidade; acompanhar os alunos, orientando-os em seus 
estudos, e realizando atividades complementares para aqueles 
que necessitam de atenção individualizada. 

 A experiência construída na implantação da escola de 
tempo integral levou a Secretaria de Estado de Educação planejar 
a expansão do projeto visando contemplar um contingente mais 
elevado da população, e para tanto, elaborou em parceria com a 
Fundação Itaú-Social/CENPEC, o plano estadual de educação 
integral, documento que contempla a concepção de educação 
integral, os princípios norteadores da prática educativa, os 
modelos pedagógicos, as metas projetadas e outras ações. 

O desenho curricular interdisciplinar da escola de 
tempo integral

 A educação de tempo integral compõe o conjunto de metas 
propostas no Plano Nacional de Educação (PNE), promulgado 
no Congresso Nacional para o decênio 2014-2024, sinalizando 
que 50% das redes de ensino de Educação Básica desenvolvam 
atividades em jornada ampliada até 2024 (BRASIL, 2014).

 De acordo com as estratégias estabelecidas pelo governo 
do Estado do Pará, a educação integral compõe as ações 
previstas no Pacto Pela Educação do Pará, a ser implantada de 
forma gradativa na rede pública estadual, com a adequação do 
currículo e da infraestrutura das unidades escolares, com enfoque 
no desenvolvimento de atividades pedagógicas e socioeducativas 
interdisciplinares, visando a formação global dos estudantes 
vinculados ao ensino fundamental.

 No âmbito legal, a LDB 9394/96 ao sinalizar no art. 34 
§ 2º que o período de permanência do aluno na escola pode 
ser progressivamente ampliado, ministrado em tempo integral, 
a critério dos sistemas de ensino, respaldou a implantação da 
Escola de Tempo Integral no Estado do Pará, com a compreensão 
de que não se trata apenas de um simples aumento do tempo 
de permanência do aluno na escola, e sim de um aumento 

de possibilidades de aprendizado quantitativo e qualitativo, 
abrangendo: 

Desenvolvimento de aprendizagens e habilidades 
nos diversos campos do conhecimento: ciências 
exatas, humanas, linguagem e comunicação, esporte 
e lúdico, arte e cultura, tecnologias da informação e 
da comunicação; Inclusão de saberes da família e da 
comunidade tão importantes quanto os tecnocientíficos, 
desenvolvem o sentido de pertencimento e coesão 
social, articulam e integram significados mais amplos às 
aprendizagens; Desenvolvimento de valores e atitudes: 
conviver, participar da vida pública, e relacionar-se com 
o ambiente de forma sustentável para que construam 
valores de igualdade, liberdade, solidariedade e respeito 
à diversidade (CENPEC, 2014, p. 13).

 A dimensão quantitativa considera a elevação do tempo 
como um referencial de possibilidade de ampliação de atividades 
pedagógicas visando promover a formação global dos alunos, e 
para tanto, os diversos espaços e as atividades socioeducativas, 
têm intencionalidade educativa. Elevação do tempo seria 
ampliação do tempo escolar? 

A dimensão qualitativa integra um conjunto de atividades 
educativas complementadas por oficinas socioeducativas 
que possibilitam reconstruir os conhecimentos na perspectiva 
interdisciplinar, reconhecendo o diálogo das áreas de 
conhecimento por meio de interações que visam consolidar a 
formação global do aluno.

 As mudanças ocorridas na cultura escolar, com a 
implantação do projeto de escola de tempo integral na rede 
pública do Estado do Pará, sinalizam para a transposição do 
atual modelo de organização e operacionalidade do currículo, por 
meio da ruptura da fragmentação dos horários de funcionamento 
por turno, tornando a ação educativa consistente e capaz de 
responder as expectativas do contexto da contemporaneidade.

A Resolução de n° 07 de 2010, em seu art. 37 considera 
que a proposta educacional da escola de tempo 
integral promoverá a ampliação de tempos, espaços e 
oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa 
de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de 
outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob a 
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coordenação da escola e de seus professores, 
visando alcançar a melhoria da qualidade da 
aprendizagem e da convivência social e diminuir 
as diferenças de acesso ao conhecimento e aos 
bens culturais, em especial entre as populações 
socialmente mais vulneráveis (BRASIL, 2011). 

Com a finalidade de atender a norma vigente de 
funcionamento da escola de tempo integral, a Secretaria 
de Estado de Educação do Pará, definiu três alternativas 
de operacionalização do projeto, visando adequá-lo à 
realidade paraense. O primeiro modelo é denominado 
“escola de tempo integral e em tempo integral” e 
operacionaliza suas atividades curriculares integradas 
dentro de seus próprios espaços pedagógicos, com a 
permanência do aluno na unidade escolar, num tempo de 
9:30 (nove horas e trinta minutos) de atividades educativas, 
voltadas ao desempenho das atividades pedagógicas e 
oficinas socioeducativas previstas no currículo.

 A organização curricular da escola de tempo integral 
articula os conhecimentos de tal forma a garantir a formação 
integral do estudante, com atividades desenvolvidas em 
sala de aula e atividades complementares, possibilitando 
consolidar a aprendizagem de forma a aumentar as 
perspectivas de sucesso escolar.

 Nesse contexto, propõe-se uma nova dinâmica de 
organização e operacionalização do currículo na educação 
básica, com procedimentos metodológicos constituídos 
de momento propedêutico e de oficinas curriculares, 
com a finalidade de oferecer novas oportunidades 
de aprendizagem e vivências mediante dinâmicas 
contextualizadas e significativas, no campo da arte, da 
leitura, das tecnologias, da matemática, da história, do 
meio ambiente, do esporte, do convívio social (PARÁ, 
2012).

 A ruptura com a fragmentação do conhecimento 
no currículo tem sido exercitada no planejamento da 
ação educativa na escola de tempo integral, mediante a 
articulação das áreas de conhecimento efetivadas por 

meio de projetos educacionais, buscando garantir a visão de 
conjunto no aprendizado do estudante.

O projeto se bem trabalhado poderá auxiliar a formação do 
sujeito integral, com possibilidades de desenvolvimento 
em diferentes áreas, formando-se amplamente, não 
limitando-se a uma ou outra competência privilegiada 
nos diferentes contextos (NOGUEIRA, 2007, p. 81).

  O segundo modelo é denominado “escola de educação 
integral” em que a operacionalidade das atividades curriculares 
é realizada no interior dos espaços educacionais da unidade 
escolar, articuladas aos programas federais, com retorno do 
aluno no contraturno para complementação das atividades 
educacionais globais previstas no currículo.

 O terceiro modelo é denominado “educação integral com 
parceira institucional” desenvolve as atividades curriculares no 
interior dos espaços educacionais da unidade escolar, com retorno 
posterior do estudante aos espaços escolares ou institucionais 
(igrejas, instituições governamentais e/ou não governamentais), 
para complementação das atividades educacionais globais 
previstas no currículo.

 Com a finalidade de operacionalizar o primeiro modelo 
de funcionamento da escola de tempo integral, a Secretaria 
de Estado de Educação do Pará promoveu formação aos 
diretores, técnicos em educação, professores, pessoal de 
apoio, merendeiras, visando capacitá-los para compreender a 
dinâmica de funcionamento do currículo. Contudo, é importante 
ressaltar que essa ação continua em movimento, mediante 
o assessoramento sistemático dos técnicos da Diretoria de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

 Porém, é importante ressaltar que o exercício da 
construção da proposta curricular das escolas de tempo integral 
da rede pública estadual revela o valor que se deve atribuir as 
singularidades do cotidiano escolar na elaboração da proposta 
pedagógica, pois estas se refletem, significativamente, na prática 
educativa.

O currículo oculto das escolas serve para reforçar as 
regras básicas que envolvem a natureza do conflito e 
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seus usos. Ele impõe uma rede de hipóteses que, quando 
internalizadas pelos alunos, estabelece os limites de 
legitimidade [...] uma de minhas teses básicas é de que 
a ciência, da forma como é apresentada na maior parte 
das salas de aula do ensino fundamental e em grande 
parte do ensino médio, contribui que os alunos aprendam 
uma perspectiva basicamente irreal e essencialmente 
conservadora sobre a utilidade do conflito [...] quase 
nunca são examinados seriamente como uma construção 
pessoal dos seres humanos (APPLE, 2008, p. 130-131).

 Tornar as unidades escolares protagonistas da ação 
educativa é o desafio posto a equipe técnica da Secretaria de 
Estado de Educação do Pará, e os momentos formativos têm 
sido de provocação aos professores e técnicos em educação 
das escolas de tempo integral, visando torná-los autênticos 
sujeitos na elaboração de uma proposta de ensino que responda 
as particularidades de cada contexto, substanciado pela visão de 
infinidades de alternativas que se apresentam para a oferta da 
educação integral.

O olhar dos professores sobre a perspectiva 
interdisciplinar do projeto da escola de tempo integral

 A reflexão sobre o pensar dos professores relativo à 
proposta interdisciplinar contida no projeto de escola de tempo 
integral, viabilizado na rede pública estadual de ensino do Pará, 
aponta para dois aspectos fundamentais: a formação do docente e 
suas angústias quanto a operacionalidade da interdisciplinaridade 
na prática educativa.

 A formação dos docentes para atuação no projeto de escola 
de tempo integral abrangeu a discussão conceitual de educação 
integral, a interdisciplinaridade e a metodologia de projetos, com a 
finalidade de promover o nivelamento sobre as bases conceituais 
que orientam a prática educativa nas unidades de ensino. 

 Nos momentos formativos realizados nas escolas de 
tempo integral propôs-se aos professores a elaboração de 
projetos interdisciplinares, conforme as áreas do conhecimento 
previstas no currículo do ensino fundamental, descritas nas 

diretrizes curriculares do referido nível de ensino, abrangendo: 
linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas 
e ensino religioso (BRASIL, 2010).

 A formação docente proporcionou momentos de 
debate sobre temas contemplados nas atividades pedagógicas 
realizadas durante o período letivo, contudo, alguns professores 
expressaram alguns aspectos de ordem administrativa e de 
logística que interferiam na prática educativa interdisciplinar:

Organização e adequação do tempo pedagógico; 
adaptação dos alunos e integração dos trabalhos em 
classe e extraclasse; na falta de hora-pedagógica para 
o planejamento; e falta de suporte pedagógico nas 
oficinas. Além disso, ainda enumeraram os aspectos: 
infraestrutura, material de apoio e recurso materiais 
como necessidades determinantes ao desenvolvimento 
das ações pedagógicas. 

 A prática interdisciplinar pressupõe a necessidade de 
fazer adequações no currículo e também propiciar condições de 
infraestrutura, suficientes para o desenvolvimento das atividades 
educativas. As mudanças na gestão administrativa na escola é um 
aspecto considerado pelos docentes, devido à necessidade de 
disponibilizar tempo para reunião com os pares, visando adequar 
ou mesmo aprimorar os projetos educativos em funcionamento 
na escola.

 As mudanças na organização do trabalho pedagógico 
escolar, visando efetivar a prática interdisciplinar na escola de 
tempo integral, requerem a construção coletiva do planejamento 
educacional, para assegurar a interação das áreas do 
conhecimento no cotidiano das atividades educativas realizadas 
na escola, porém é essencial considerar a necessidade de 
envolvimento de todos os docentes no processo. 

O planejamento educacional ainda não foi desenvolvido 
com objetividade, pois faltou mais envolvimento e 
integração dos professores para realizar o trabalho 
coletivo. Da mesma forma ocorre com a organização 
do tempo/hora e tempo/pedagógico, os professores, 
alegaram que a hora pedagógica foi mínima, ou seja, 
insuficiente impossibilitando a organização das atividades 
e trocas de experiência”. 



18918
8

A prática interdisciplinar no currículo implica em intenso 
debate entre os docentes com a finalidade de identificar os nexos 
estabelecidos entre as áreas de conhecimento e de pensar como 
efetivá-la nas atividades educativas, em especial, nas oficinas 
socioeducativas. É essencial que os docentes compreendam a 
visão de conjunto requerida na proposta interdisciplinar.

Os professores apresentaram dificuldades em construir 
de forma coletiva as estratégias em virtude, da carência 
de um coordenador específico para o Tempo Integral 
que desse um direcionamento nas ações, permitindo 
que cada professor construísse individualmente suas 
próprias estratégias. 

 A visão disciplinar herdada da formação é reproduzida na 
prática educativa dos professores que atuam na escola de tempo 
integral, resultando em dificuldades na construção coletiva da 
proposta pedagógica interdisciplinar. Por outro lado é perceptível 
a contradição exposta no pensamento dos docentes quanto a 
autonomia pedagógica, descrita a partir da necessidade de 
assegurar a presença de um mediador na organização do trabalho 
pedagógico escolar.

 

Reflexões preliminares 

 A efetivação da escola de tempo integral na rede pública 
estadual de ensino do Pará possibilita vislumbrar um conjunto 
de fatores que necessitam ser levados em consideração para 
consolidar o processo de melhoria da qualidade, tendo como 
ponto de partida o projeto experimental iniciado no ano de 2012.

 Em primeiro plano, compreende-se que a implantação 
do currículo na escola de tempo integral, foi recebida pelos 
docentes com ares de incertezas, dúvidas, contando-se com 
uma infraestrutura escolar com adequações e limitações para 
o funcionamento do projeto. Em primeiro plano, as angústias 
dos docentes se concentraram sobre a nova forma de jornada 
de trabalho, em particular, sobre os ônus e os bônus de ordem 
financeira, com poucas intervenções nos debates sobre os 

reflexos que o projeto teria na qualidade do aprendizado dos 
estudantes.

 Também, foi possível perceber os impactos no trabalho 
docente a partir da implantação do projeto de escola de tempo 
integral na rede pública estadual de ensino do Pará, na dificuldade 
dos professores em estabelecer o diálogo na perspectiva 
interdisciplinar, em especial, na produção de projetos coletivos 
voltados à aprendizagem dos alunos.

 O olhar disciplinar ainda é prevalecente na prática educativa 
dos docentes, resultante da limitação do debate pedagógico nas 
formações dos professores, complementado pela fragilidade da 
organização do trabalho pedagógico resultante do aprendizado 
que ainda está sendo construído na rede pública do Pará sobre 
educação integral.   

 Apesar do desenho do currículo da escola de tempo 
integral no Estado do Pará ter sido definido por área de 
conhecimento, ainda há dúvidas e incertezas entre os professores 
quanto a operacionalidade no cotidiano da ação educativa, 
pois a visão disciplinar prevalece na realização das atividades 
pedagógicas, além da limitação de infraestrutura, de gestão 
escolar e pedagógica para fortalecer as atividades educativas 
nas unidades de ensino.
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Resumo

“Mais tempo para os alunos nas escolas tem sido constante 
demanda na educação brasileira. A partir da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, artigo 34, que 
estabeleceu a progressiva ampliação da jornada escolar para os 
alunos do Ensino Fundamental, a Rede Pública de Ensino de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais, propôs uma Educação em Tempo 
Integral. Para ampliar a jornada escolar de alunos regularmente 
matriculados, entre seis e 14-15 anos, foi implantado o Programa 
Escola Integrada (PEI) nas escolas do município mineiro no ano de 
2007. Esta pesquisa, de caráter predominantemente qualitativo, 
investigou as atividades desenvolvidas no turno regular, nas 
aulas de Matemática do 3º. Ciclo do Ensino Fundamental, e no 
contraturno, nas oficinas do Projeto de Intervenção Pedagógica 
(PIP), buscando compreender como a atuação de professores 
de Matemática tem promovido a progressão da aprendizagem 
dos alunos, entendida aqui como fonte de ampliação dos 
conhecimentos e dos horizontes culturais. Com o intuito de 
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identificar e analisar as representações mais marcantes de 
aprendizagem da matemática, enunciadas por professores e 
alunos, a fundamentação na teoria das representações formulada 
por Henri Lefebvre foi utilizada por levar em consideração não 
apenas os discursos dos sujeitos, como também as ações que 
realizam. Os procedimentos metodológicos adotados envolveram 
observação do cotidiano escolar, entrevistas semiestruturadas 
com professores de Matemática e com alunos, além de análise 
documental como fonte de informação para contextualizar a 
escola antes e depois da implantação do PEI. Como resultado 
constata-se que a educação em tempo integral propôs reorganizar 
o trabalho pedagógico e instituir novos tempos da e na escola, no 
sentido de desconstruir os mecanismos de exclusão e seletividade 
produtores do fracasso escolar. 

Palavras-chave: Educação Integral, Programa Escola 
Integrada, Representações

Introdução

Esta pesquisa procurou compreender o processo educativo 
que se desenvolve no cotidiano das escolas que assumiram a 
Educação em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino de 
Belo Horizonte (RME-BH) analisando as representações de 
professores e de alunos de duas escolas do 3º. Ciclo do Ensino 
Fundamental.

 As práticas curriculares, suas relações, seus sentidos 
e significados, bem como as novas condições de formação e 
atuação docentes, lançam desafios para uma ação educativa 
transformadora. No cenário atual, o tema formação de professores 
tem despertado o interesse de pesquisadores da área de educação 
preocupados com a formação e a prática pedagógica dos docentes 
tendo, em síntese, o propósito de descrever a importância da prática 
desses profissionais na escola e na sociedade. Nessa perspectiva, 
pode-se afirmar que a prática pedagógica é complexa e exige do 
professor reflexão diária que não fique apenas no movimento de 
reflexão, mas que se materialize em ações.

 Neste estudo, faz-se necessário pensar, de um lado, 
a aprendizagem e o conhecimento e, de outro, a realidade 
histórica, social e política, suas intencionalidades, resistências 
e contrapontos possíveis. Para teorizar o contexto educativo e 
social, é premente resgatar os enfoques investigativos da prática 
docente nas últimas décadas. A Educação em Tempo Integral 
possibilita a professor e aluno experimentarem as mesmas 
expectativas, unificando seus interesses em torno de uma 
educação de qualidade que oferece ao aluno um ensino pautado 
na capacidade de compreensão, domínio e aplicação dos 
conteúdos estudados, ou seja, que atenda ao educando em seus 
aspectos cognitivos, político-sociais, ético-culturais e afetivos. 

Portanto, a implantação de um programa de Educação 
em Tempo Integral prevê a oferta de atividades no contraturno 
escolar, nas diversas áreas, como esporte, artes, cultura e lazer; 
em espaços da própria escola ou da comunidade, de forma a 
ampliar o campo dos saberes e relações sociais dos alunos, 
proporcionando-lhes ainda, o prazer de estar na escola.

Educação Integral e Escola em Tempo Integral

Partindo da necessidade de repensar o significado das 
práticas educativas e de compreender o conjunto de mudanças 
no cenário atual da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte 
(RME-BH), apresentamos o movimento em prol da ampliação 
da jornada escolar e do acesso e permanência das camadas 
populares nas escolas do município. 

 Garantir mais tempo para alunos nas escolas tem sido 
constante demanda na educação brasileira nos últimos tempos. 
Desde que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN - Lei nº. 9.394/96), promulgada em 20 de dezembro de 
1996, por meio do artigo 34, estabeleceu a progressiva ampliação 
da jornada escolar para os estudantes do Ensino Fundamental, 
municípios e estados brasileiros têm tentado aumentar o tempo 
de permanência das crianças e jovens na escola. Entre os vários 
projetos desenvolvidos nessa direção, analisamos neste trabalho 
o Programa Escola Integrada (PEI) utilizado pela Rede Municipal 
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de Ensino de Belo Horizonte (RME-BH) como referência para a 
implantação da educação integral em suas escolas.

 No Brasil, a concepção de educação integral se 
desenvolveu nos estudos dos pensadores educacionais das 
décadas de 20 e 30 do século XX, significando uma educação 
escolar ampliada em suas tarefas sociais e culturais. Esteve 
presente nas décadas seguintes em propostas de diferentes 
correntes políticas que se delinearam naquele período. 

Programa Escola Integrada (PEI)

Criado pela administração municipal em 2006 e lançado 
em 19 de março de 2007, o Programa Escola Integrada (PEI) 
ampliou a jornada escolar de estudantes entre seis e 14-15 anos 
regularmente matriculados na RME-BH. Quanto às atividades 
oferecidas aos alunos do Ensino Fundamental, além das disciplinas 
indispensáveis para o desenvolvimento intelectual e moral, foram 
propostas abordagens adicionais capazes de entreter, ensinar, 
ocupar e integrar esses alunos na própria comunidade. 

A ampliação da jornada escolar ocorre pela participação 
dos alunos em oficinas realizadas por estudantes do Ensino 
Superior e agentes culturais ou oficineiros, membros da 
comunidade em que a escola está inserida. Com o objetivo de 
garantir Educação Integral em Tempo Integral na qual os alunos 
possam “desenvolver seu potencial, ampliando as possibilidades 
de melhorar as competências individuais, sociais, produtivas 
e cognitivas” (BELO HORIZONTE, 2007, p. 5) o programa 
vem se expandindo também em relação ao número de escolas 
participantes.

 Os alunos da Escola Integrada, denominação utilizada pela 
comunidade e pela escola, são atendidos pela manhã e à tarde, com 
almoço servido na escola onde recebem formação diferenciada 
ao mesmo tempo em que intensificam o relacionamento com a 
comunidade local. O programa propõe transformar diferentes 
espaços da cidade – como museus, praças, parques, bibliotecas, 
teatros, cinemas e clubes parceiros do PEI – em centros educativos. 
Entre os parceiros também estão as universidades, as fundações 

e organizações não governamentais que concebem a educação 
como processo que extrapola os muros da escola e que, por 
isto, tanto a comunidade mais próxima quanto a própria cidade 
educam. Nesse Programa, a formação integral do aluno da rede 
municipal fica sob a responsabilidade da escola durante cerca 
de nove horas diárias. Durante esse período, são desenvolvidas 
atividades de acompanhamento pedagógico, esportes, cultura, 
lazer e artes. Além disso, há a busca pela formação pessoal e 
social do aluno. 

 Das várias iniciativas propostas nessa direção foi criado 
o Programa Escola Integrada (PEI) em 2006 cujo propósito 
é propiciar às crianças e adolescentes, alunos do Ensino 
Fundamental da RME-BH, uma perspectiva de formação 
integral com o aprimoramento de competências individuais, 
sociais, produtivas e cognitivas. Nesse programa, a ampliação 
da jornada educativa diária para nove horas concretiza-se pela 
participação dos alunos em atividades diversificadas propostas 
no contraturno escolar, de forma articulada com a proposta 
político-pedagógica de cada instituição educativa, desenvolvida 
por professores, por estudantes do Ensino Superior e por 
agentes culturais, membros da comunidade em que a escola 
está inserida. Prevê a utilização de espaços das próprias 
escolas, das comunidades, além de outros espaços físicos e 
culturais da cidade. 

 Com essa formação proposta, o PEI pretende que 
se reflita no aumento do rendimento escolar e do nível de 
escolaridade dos alunos atendidos e que, paralelamente, 
promova a melhoria na qualidade de vida dos alunos e da 
comunidade em geral. 

 Em novembro de 2006 foi iniciado o projeto-piloto e, 
em 2008, 50 escolas empreendiam esforços de integralização 
de atividades, beneficiando mais de 4.200 alunos por meio de 
oficinas de jogos e experimentos matemáticos, leitura, música 
e esporte, entre outras. A rede criada incluiu a participação de 
10 entidades de Ensino Superior de Belo Horizonte, além de 
diversas organizações não governamentais participantes. 

 Em 2009, a escola já vivenciava a realidade da Escola 
Integrada, com o apoio de oficineiros da comunidade e de 
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estagiários provenientes das Instituições de Ensino Superior 
que desenvolviam aulas de artesanato, capoeira e também 
acompanhamento escolar no turno em que os alunos não 
estavam em sala de aula. 

Os caminhos da pesquisa

Para desenvolver esta investigação, delimitamos o estudo 
nas representações que professores têm da escola em tempo 
integral. Além disso, investigamos o funcionamento das atividades 
curriculares do Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP), as 
implicações na prática pedagógica docente e a participação dos 
professores, buscando conhecer suas necessidades na tentativa 
de compreender, na prática, como se efetivam as “inovações” 
indicadas pela escola em tempo integral. 

 Neste trabalho, o intuito foi analisar as representações, 
conforme Lefebvre significou como fatos, palavras e ação social, 
de professores e alunos do 3º. Ciclo do Ensino Fundamental 
sobre a Educação em Tempo Integral que foi implantada na 
Rede Pública de Ensino de Belo Horizonte. Especificamente, o 
objetivo geral da pesquisa é identificar as representações que 
professores de Matemática e alunos de duas escolas públicas 
de Belo Horizonte mantêm acerca do Tempo Integral implantado 
nessa Rede de Ensino.

 Para delineamento do objetivo geral, foram perseguidos 
os seguintes objetivos específicos: analisar como os professores 
organizam, vis à vis as explicações presentes em seu discurso, 
as atividades educativas relacionadas a produção de sentidos 
pelos alunos e identificar as ações promotoras de aprendizagem 
na prática pedagógica dos professores.

Delimitamos a questão de investigação: Que representações 
e que resultados a Educação em Tempo Integral suscita em 
professores de Matemática e alunos do 3º. Ciclo de duas escolas 
públicas da Rede de Ensino de Belo Horizonte? 

Questionamos se o currículo e a dinâmica da sala de 
aula e das oficinas de intervenção pedagógica fazem sentido 
para aqueles que passam boa parte do dia inseridos nesse 

contexto ou se, eventualmente, os sujeitos sentem-se excluídos 
dessa dinâmica; a fim de compreender como as práticas dos 
professores de Matemática que ocorrem no turno regular e nas 
oficinas do PIP, propostas pelo PEI, promovem aprendizagem. 

 Entendemos ser o trabalho investigativo o melhor caminho 
para encontrar respostas às questões levantadas e elucidar os 
fatos que propiciam a interpretação da realidade posta a partir 
de um corpo teórico que fundamenta as análises críticas do 
processo educativo. 

Metodologia e procedimentos

A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa, 
denominada por Lefebvre (1961a; 1961b) de antropologia dialética, 
consistiu em observação do cotidiano escolar com foco nas 
atividades desenvolvidas nas salas de aula no turno regular e nas 
oficinas de intervenção pedagógica desenvolvidas no segundo 
turno; entrevistas semiestruturadas feitas com professores do 3º. 
ciclo do Ensino Fundamental que atuam no ensino regular e no PIP 
e, também, análise documental como fonte de informação para 
contextualizar a escola antes e depois da implantação do Tempo 
Integral. Adotando o enfoque antropológico como via teórico-
metodológica para a investigação e interpretação da temática, 
buscamos compreender, no cotidiano das escolas, situações 
que demonstravam aprendizagens e como essas situações 
interferiam na rotina e nas práticas educativas, privilegiando 
os aspectos socioculturais e educacionais do fenômeno da 
aprendizagem, sem perder de vista o aspecto sociopolítico vivido 
pela sociedade brasileira e pela escola pública mineira.

 As representações sobre a relação pedagógica, buscadas 
no cotidiano, são percebidas ao analisar as práticas discursivas 
e pedagógicas dos professores, considerando-as como pistas 
complementares para a compreensão dos significados que 
os sujeitos investigados atribuem à relação pedagógica que 
estabelecem com os alunos, na escola, em meio à vigência de uma 
proposta educacional. Para Lefebvre (2006), as representações 
não são simples fatos nem resultados compreensíveis por sua 
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causa, pois não estão presentes apenas nos discursos dos 
sujeitos, mas também nas diversas ações que realizam.

Na análise da pesquisa, os dados foram continuamente 
sendo revistos, refletidos e depurados. Os recursos de áudio e 
vídeo foram utilizados para registrar os depoimentos e as ações 
dos sujeitos. 

É relevante a justificativa teórica e prática do tema desta 
pesquisa tanto para os professores das escolas que se assumem 
integradas em prol da aprendizagem e do desenvolvimento integral 
das crianças e dos jovens quanto para a academia, na análise 
da qualidade de indicadores como componente da medida de 
desempenho cognitivo.

 A fundamentação teórico-empírica que deu embasamento 
a este estudo foi estruturada da seguinte forma: inicialmente 
abordamos o construto do tempo integral: evolução histórica e 
os estudos relacionados às escolas de tempo integral; e depois 
apresentamos dados do Programa Escola Integrada (PEI).

As atividades escolares e suas relações com 
sociedade, história e cultura.....

 A proposta da SMED-BH para o ensino regular e para 
o PIP era apresentar a pro-blemática da educação multicultural 
hoje, do ponto de vista conceitual e prático. A questão multicultural 
nos últimos anos vem adquirindo cada vez maior abrangência, 
visibilidade e conflitividade, no âmbito internacional e local. Isso 
preocupa muitas sociedades, pois não se trata de maximizar 
a dimensão cultural e desvinculá-la das questões de caráter 
estrutural e da problemática da desigualdade e da exclusão 
crescentes no mundo atual, nem de considerá-la um subproduto 
desta realidade. No Brasil, pela sua configuração política e social, 
não podemos negar a especificidade da questão multicultural, na 
qual as relações interétnicas têm sido uma constante através de 
toda sua história.

As análises dessas representações sobre Escola e(m) 
Tempo Integral, PEI, aprendizagem e avaliação tentam captar 
o entendimento do vivido no espaço escolar e identificar o 

quanto do vivido tem impacto sobre essas representações, pois 
partimos do pressuposto de que a base da cultura humana é a 
linguagem e esta é constituída pelos signos e seus significados 
que processam e organizam o conhecimento.

Representações de professores e alunos: rumo a 
uma educaçao integral

As representações, segundo Lefebvre, interpretam e, ao 
mesmo tempo, interferem na prática social, fazem parte da vida 
e dela só se distinguem pela análise. No envolvimento contínuo 
por meio do mergulho no cotidiano das representações e no 
movimento de representar e também superar as representações, 
buscamos um aprendizado novo acerca da formação de sujeitos 
autônomos, críticos, criativos, ou seja, uma efetiva formação 
para a cidadania. Nesse sentido, as reflexões feitas nesse 
estudo etnográfico buscam captar as representações que 
são construídas pelos professores e alunos para avançar no 
entendimento de como essas representações são traduzidas nas 
práticas pedagógicas observadas nas escolas.

 Nos últimos anos, a maioria das pesquisas que enfocou a 
interação que ocorre no ambiente escolar e, em especial, na sala 
de aula, basearam-se na perspectiva discursiva. Essa perspectiva 
trabalha com a idéia de que a linguagem é na sua essência uma 
atividade social. Nesse sentido, estudar a comunicação que se 
dá na sala de aula é estudar a produção de um discurso que se 
dá nesse contexto específico e entre pessoas com experiências 
sociais diferentes. Como exemplo, existem várias pesquisas 
que mostram como a interação em sala de aula está centrada 
principalmente na figura do professor (TRINDADE, 2012). 

 A análise do processo de estruturação das interações 
em sala de aula e a possibilidade de promovê-las mostram-se 
fundamentais para planejar um trabalho, privilegiando o aluno como 
um todo, como um ser social com suas necessidades próprias 
e também possuidor de experiências que devem ser valorizadas. 
Portanto, a produção de sentidos que é determinada pelas 
condições do discurso e pelo uso da linguagem entre professor 
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e alunos, ou seja, o que está ou não está sendo construído nessa 
relação será investigado ao analisar as representações dos 
sujeitos pesquisados sobre a Educação em Tempo Integral. 

Aprendizagem dos alunos

Sabemos que a aprendizagem é um sistema complexo. 
Avaliar processos de aprendizagem também. A aprendizagem 
pensada sob o prisma dos sistemas complexos pode auxiliar o 
professor a permitir que a criatividade de seus alunos aflore em 
vez de impor a sua própria forma de aprender, ou suas crenças 
sobre a aquisição de um conteúdo.

 Entre outras dificuldades trazidas pelo PEI, está aquela 
do estudante criar a ideia de que tudo é informal, de que o 
momento em que ele está na sala de aula também é informal. Daí 
a necessidade de a professora, o tempo todo, estar construindo 
as regras, insistindo no que é a escola, para que serve a sala de 
aula, qual o papel do professor, o que é o PEI, para quê ele serve, 
o papel do monitor etc. Eis, então, uma função do professor, 
avaliar o êxito e a qualidade da educação como um todo ou das 
partes desse todo. 

Avaliação

A função da avaliação é garantir o sucesso, pesquisar a 
qualidade do resultado, ou seja, fazer um diagnóstico e produzir 
um indicativo dessa qualidade.

 Quando reportamos à avaliação educacional não estamos 
preocupados unicamente com a avaliação da aprendizagem, pois 
na aprendizagem está somente um dos elementos que merecem 
e necessitam serem avaliados constantemente. Porém, no 
processo educativo há outros elementos que também precisam 
de uma avaliação constante como, por exemplo, o processo de 
ensino, os objetivos da proposta curricular, o material didático, 
as atitudes do professor, as necessidades educativas dos 
estudantes etc. 

 O contexto escolar demanda o olhar atento do professor, sua escuta e suas 
intervenções que traduzam as expectativas dos alunos, as dúvidas, necessidades 
e motivações para processos de aprendizagem e de desenvolvimento. A escola é 
local de interações sociais intensas e variadas e é nesse espaço que os estudantes 
desenvolvem suas potencialidades, vão experimentando a vivência coletiva e 
formando uma concepção de mundo e de sociedade.

 A necessidade de estabelecer um padrão de qualidade ao lado da igualdade 
de condições de permanência do aluno na escola é explicitada na Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VII. A melhoria da qualidade no ensino 
consta como um dos propósitos de todos os planos de educação a partir do final 
da década de 1980. A descentralização da gestão dos sistemas educacionais e o 
aumento dos recursos destinados à educação em busca de melhoria da qualidade do 
ensino identificaram a necessidade de melhor controle dos resultados alcançados. 
Como consequência, emerge a necessidade de implantar sistemas de avaliação do 
desempenho dos alunos. 

 Neste cenário, a avaliação do sistema educacional vem adquirindo centralidade 
como estratégia imprescindível para gerar novas atitudes e práticas, bem como 
acompanhar os resultados de qualidade. É necessário acompanhar se o sistema 
produz o efeito que propôs ou se ele fracassa e as avaliações em larga escala 
cumprem essa função de considerar o processo dos estudantes e elucidar que o 
sistema também pode fracassar.

 Este estudo parece indicar que adotar uma prática avaliativa ao serviço da 
aprendizagem em alternativa a uma avaliação focalizada na classificação constitui 
ainda um grande desafio nas práticas avaliativas. Ao mesmo tempo mostra que 
esta prática não está presente na rede de ensino como mostram os ranking dos 
resultados finais e leva-nos a pensar o que sucederia se as práticas de avaliação 
da aprendizagem fossem estruturadas na linha de uma avaliação alternativa, 
transformadora e ao serviço da aprendizagem.

Considerações finais 

Concluímos que a escola continua seletiva e excludente mesmo depois dos 
importantes avanços construídos e implementados no sistema de ensino pois continuamos 
nos defrontando com jovens que não aprendem, que não conseguem desenvolver 
novas habilidades e competências, que se sentem excluídos e marginalizados mas 
que ainda não abandonaram a escola. Talvez pela necessidade de convívio social, ou 
por encontrar espaço para recreação ou ainda para que os outros membros da família 
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possam garantir o sustento trabalhando enquanto têm na escola 
a possibilidade de deixar seus filhos. Nesse cenário, a escola e 
o aluno, encontram-se em situação de fracasso. 

 Um dos eixos da proposta Escola Plural consiste na busca 
de uma prática educativa que tem o conhecimento como produção 
social e o saber uma construção a partir das vivências cotidianas 
dos indivíduos. O Programa Escola Integrada (PEI), no tocante à 
proposta pedagógica, é compreendido neste estudo como uma 
continuidade da Escola Plural e não a sua negação. Observamos 
que nas representações dos professores sobre a problemática do 
fracasso escolar, as práticas inovadoras propostas pela Escola 
Integrada não estão suficientemente consolidadas, de forma 
a produzir mudanças mais profundas em suas ações. Sobre 
a implantação do Programa Escola Integrada apreendemos 
dos depoimentos dos professores que existem duas escolas 
funcionando num mesmo espaço e, portanto, incoerente com a 
perspectiva que se propõe democrática e inclusiva. O fracasso 
escolar, a exclusão produzida pela retenção parece não ter sido 
resolvida e emerge o questionamento: Estaria essa nova forma 
de organização do espaço e do tempo escolar, contribuindo na 
formação de sujeitos capazes de enfrentar os mecanismos de 
exclusão social? Por fim, os resultados encontrados indicam que 
fatores como a falta de estrutura física, somadas às precárias 
condições de trabalho e de organização das atividades 
propostas pelo Programa constituem-se na centralidade dos 
problemas enfrentados pela Escola Integrada, o que tem trazido 
repercussão negativa para o trabalho dos docentes. 

 Segundo os professores entrevistados, o PEI não 
proporciona uma formação integral aos estudantes. Ressaltam 
que essa opinião não expressa uma crítica aos agentes da 
Escola Integrada, que são considerados por eles pessoas muito 
comprometidas, mas pelo fato de o estudante não ter uma sala 
de aula no horário em que ele não está na escola, ele não tem 
um espaço adequado para aprender. Não estão disponíveis as 
condições objetivas para que possam participar das oficinas. 
Não há espaços próprios para o desenvolvimento de inúmeras 
atividades, tanto na EM-A que no seu entorno só há residências 
quanto na EM-B que encontra no Parque ao seu redor e em 

alguns espaços da comunidade a possibilidade de utilização.
 Enfim, é necessário compreender melhor o PEI e conhecer 

até que ponto este programa resgata uma concepção humanista 
de educação integral representada por Anísio Teixeira ou se trata 
de uma estratégia para afastar crianças e adolescentes da rua e 
da criminalidade. Como transformar uma proposta de Escola em 
Tempo Integral, de fato, numa Educação Integral?

 A pesquisa nos possibilitou identificar alguns elementos 
importantes para a Educação em Tempo Integral tornar-se bem 
sucedida na escola pública. O primeiro ponto a considerar é 
pensar que a ampliação do tempo que é dedicado às crianças 
e aos adolescentes deve ser pensada a partir de dois outros 
fatores fundamentais: espaço e conteúdo. Pensar na ampliação 
do tempo, na ampliação de espaço e de conteúdo, é pensar na 
articulação destes três fatores para que favoreçam a aprendizagem 
dos alunos. Porém, depende também de uma excelente gestão, 
de uma política que proponha de forma integrada a educação 
de crianças e adolescentes e, principalmente, depende de um 
pressuposto de que a educação não é só responsabilidade da 
escola. 

 A Escola constitui um espaço sociocultural no qual os 
alunos vão experimentando uma vivência coletiva e formando 
uma concepção de mundo e de sociedade que, por isso, tem 
um peso significativo e diferenciado na visão dos sujeitos dessa 
pesquisa. Eles atribuem um valor muito grande à escola, no que 
tange ao seu futuro, mas negam a escola que frequentam no seu 
cotidiano. É notório que a Escola mudou, ou seja, a função da 
Escola mudou. De centro da transmissão do conhecimento, a 
Escola tornou-se uma entre outros espaços educativos onde a 
criança e o adolescente pode ter acesso ao conhecimento. Há 
uma expectativa de pais e alunos de que essa Escola melhore 
e amplie o grau de formação, verbalizada nas justificativas da 
importância da formação escolar para as vidas, para projetos 
futuros, mas também há uma negação dessa Escola real 
explicitada na postura crítica em relação a professores, propostas 
sociais e pedagógicas. 

 O PEI tem uma responsabilidade muito grande neste 
contexto, pois num processo de socialização escolar como 
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proposto nesse projeto ainda há pouco acesso às diferentes 
expressões, no sentido de levar alunos ao teatro, a cinemas, a 
shows de tal forma que sensibilize estes jovens para que eles 
aprendam a gostar de outras formas de manifestação. As 
experiências culturais tais como apreciar uma obra de arte, ouvir 
uma música clássica, gostar de teatro, de cinema, entre outras, 
se não são vivenciadas em casa, deveriam ser proporcionadas 
pela Escola Integrada. A situação a qual estão relegados os 
estudantes analisados faz com que eles não tenham acesso a um 
capital cultural que possibilite sensibilizá-los para essas outras 
expressões culturais e as causas são externas.

 O currículo das duas escolas investigadas oscilam entre 
a necessidade de ensinar conhecimentos socialmente relevantes 
para os estudantes do Programa e a importância de garantir um 
espaço para afeto e para a felicidade dos alunos.

 A ampliação do tempo na escola, concretiza momentos 
para ensinar e aprender mais e melhor, mas também viabiliza 
a possibilidade de experimentar relações e situações mais 
abrangentes como desenvolver hábitos de higiene e saúde 
preventivas, alimentar-se num padrão nutritivo recomendável, 
brincar e relacionar-se com o outro, respeitar e interagir com 
o grupo, trabalhar através das oficinas os dons criativos e 
instrucionais.

 O que desvelamos na prática dessas escolas investigadas 
foi o real posicionamento das escolas que possibilitava a 
participação das famílias, despertando nelas o sentimento de 
cooperação e mesmo uma certa competência para atuarem de 
forma mais ampla e efetiva no dia a dia das escolas. 

 O tempo integral não significa a oferta de uma educação no 
sentido da formação integral aos alunos, embora o consideramos 
como um elemento importante para isto. Uma proposta de 
educação em tempo integral, precisa ser fundamentada por 
uma concepção de educação integral ancorada na formação 
multidimensional do ser humano, levando em consideração todas 
as suas possibilidades de desenvolvimento.

 Esperamos que os dados apresentados possam contribuir 
para a prática pedagógica de Matemática ao apontarem que 
as avaliações realizadas expressam a articulação entre o que 

se avalia e as experiências dos alunos construídas a partir do 
contexto histórico-cultural. Os dados evidenciam também que 
as aprendizagens dos sujeitos pesquisados são expressas 
num sistema complexo de inter-relação, tendo suas origens nas 
práticas sociais.
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Resumo

Este texto apresenta algumas reflexões que poderão 
contribuir para discussão sobre a ampliação da jornada escolar, 
a ampliação dos tempos e dos espaços e a aprendizagem 
discente. O estudo analisa em quais condições pedagógicas o 
aumento do tempo da criança e do adolescente na escola pode 
significar efetivamente mais ensino e mais aprendizagem. Partindo 
do pressuposto de que ensinar é proporcionar ao educando a 
capacidade de compreensão do conhecimento cultural produzido 
pela humanidade, bem como estabelecer relações, construir 
sínteses e pensar criticamente a ampliação da jornada escolar, 
para a aprendizagem, pressupõe a reorganização do trabalho 
pedagógico e os espaços escolares. Essa reflexão sintetiza 
os questionamentos, os estudos bibliográficos em BRASIL 
(2012); Jaeger (2001), Cavaliere (2002); Libâneo (2011,) Moll 
(2012); Paro (2011), dentre outros autores e, estudos empíricos 
desenvolvidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, 
Espaço e Tempo da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás, no ano de 2013.  O texto parte do pressuposto 
que a compreensão de educação, ampliação de tempo e espaço, 
concepção de educação integral e escola de tempo integral 
é o início para se fazer educação no século XXI. O debate, a 
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discussão, a pergunta certa, o questionamento constante da 
ação cotidiana deve ser constante para que não possa perder a 
possibilidade da investigação e, sobretudo, do estranhamento de 
uma sociedade que se acomoda facilmente com a plasticidade 
da complexidade de se entender o ser humano. 

Palavras-chave: Educação integral – ampliação do 
tempo escolar - aprendizagem

Introdução

Os tempos não são de dar remédios e receitas 
fáceis, mas de aguçar o pensar, de ir à procura da 

densidade teórica para entender ocultos significados.                                      
(Arroyo, 2003)

O propósito do texto apresentado é pensar a possibilidade 
de recomeçar, rever, refazer ou mesmo discutir a educação 
de forma desacelerada, sem o aligeiramento imposto por uma 
sociedade que cobra resultados imediatos com as imposições 
na forma da Lei ou das Políticas Públicas que devem ser 
cumpridas, mas, capturar imagens que somam ao cotidiano, 
permitindo a análise de forma intencional para tentar dialogar 
com as escolhas ou até mesmo com a instrumentalização do 
processo, se for o caso. 

Penso que o sentido da boa pergunta talvez não esteja 
em respondê-la, mas em discutir e questionar a verdade que 
se estabeleceu sobre o que se está perguntando. Com esse 
propósito, pretende-se de forma articulada desenvolver algumas 
reflexões acerca do sentido da formação humana, enquanto 
movimento, construção, significação do sujeito para o aprendizado 
contínuo, permanente, uma constante busca. 

Quando se pensa em formação humana provocam-se os 
sentidos a uma compreensão da humanidade. Para que isso 
aconteça faz-se necessário despir-se de toda concepção pré-
estabelecida do entendimento que se tem de ‘ser’ humano e de 

educação e ter outro olhar, que vai além da aparência, então é 
necessário o recuar de si mesmo, afastar-se de modo intencional, 
consciente, buscando a significação em si mesma, para tentar 
enxergar o sentido de “ser” e, como humano isso se faz de 
maneira complexa. 

O ser humano é chamado a agir com racionalidade, 
liberdade e autonomia, pois se percebe que culturalmente não 
há limite para o conhecimento, quanto mais se conhece, mais 
distante fica das sombras, do imediatismo, da instrumentalização 
simplesmente e consequentemente da automação do fazer. Sendo 
assim, pode-se construir o entendimento que o conhecimento 
apresenta significado e pode ser buscado por todos aqueles 
que querem provocar a inteligência, fazer uma relação constante 
com a interrogação, buscar o sentido da educação, observando 
o comprometimento dos profissionais da educação na tentativa 
de pensar a educação de forma diferente, ressaltando que o 
modelo, até aqui apresentado, está descolado da realidade atual.   

Nesse sentido, o estudo proposto quer comprometer-se 
com questões do pensamento da ação docente, questionar o 
que está apresentado como pronto e acabado e tentar suscitar a 
reflexão do que se pensa sobre educação e como esse processo 
acontece no cotidiano, lembrando que para a formação humana 
não há receitas, mas o compromisso e a certeza que trabalhar 
com educação é ver no outro a singularidade humana. 

O respeito e a alteridade precisam fazer parte do 
planejamento da aula, da metodologia utilizada, da didática 
aplicada, da equipe de profissionais que atua com o educando. 
Como propor essa discussão ressignificando o tempo escolar 
enquanto kairós é o desafio, pois não há respostas para muito 
do que se tem apresentado quando se discute educação, muitos 
dirão como inventar mais perguntas?  

No caminho trilhado até aqui muito já foi feito, com erros 
e acertos, várias gerações contribuíram, a seu modo, com 
a educação pública no Brasil. Chegamos a um determinado 
momento que é necessário buscar outras formas de fazer 
educação escolar, o instrumento ou aparelho de reprodução 
ideológico, como é afirmado nos discursos, precisa ser 
mudado; a estrutura política educacional que engessa e aliena 
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necessita ser repensada. E, nesse contexto, acrescenta-
se a discussão de ampliação do tempo de permanência do 
educando no espaço escolar. 

A legislação educacional prevê que o ensino fundamental 
deverá ser progressivamente ministrado em tempo integral. Art. 
34 da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). Assim, a discussão que o texto se propõe, parte do 
pressuposto que a compreensão de educação, ampliação de 
tempo e espaço, concepção de educação integral e escola de 
tempo integral é o início para se fazer educação no século XXI, 
contudo, para que aconteça o que Paro (2011) afirma: fazer a 
“transformação social pela educação escolar”, o debate, a 
discussão, a pergunta certa, o questionamento constante da 
ação cotidiana deve ser constante para que não possa perder a 
possibilidade da investigação e, sobretudo do estranhamento de 
uma sociedade que se acomoda facilmente com a plasticidade 
da complexidade de se entender o ser humano. 

Nessa perspectiva, Coêlho (2002) nos ajuda a pensar: 
“Mais importante, então, do que o tempo e a quantidade de anos 
que o aluno passa na escola é, sobretudo, o que aí acontece, o 
que esta é capaz de significar em sua existência, os horizontes 
humanos e culturais que pode abrir-lhe” é que contribuirá para 
a possível formação de sujeitos autônomos, sujeitos de direitos. 
Quanto mais se conhece, mais distante fica das imagens ou 
sombras. Mas os conflitos que são inerentes ao ser humano, a 
liberdade e a autonomia por mais racionais que se apresentam, 
não se constituem em uma revolução humana. Ainda pode-se 
construir o entendimento da busca de significado por todos 
aqueles que querem provocar a inteligência, fazer uma relação 
constante com a interrogação.

Educação: Além das sombras, da imagem

A contínua condição de sair das sombras traz conflito 
para a alma, pois, ao encontrar a luz do conhecimento, à medida 
que se exterioriza emoções, surge uma realidade nem sempre 
pensada, mas constituída pelas contingências do que, antes era 

visto como verdades e que passou a ser a expressão de escolha 
do ser humano procurando entender o que é real na consciência 
humana, ou o que se faz real na vida cotidiana consciente do 
humano. E essa vida cotidiana apresenta reações as mais 
diversas, dependendo das experiências vividas. Faz surgir uma 
sensação nem sempre de escolha, vislumbra uma possível ideia 
de que se pode pensar a humanidade sem colocá-la sempre em 
comparação com o que é útil, ou utilizado como se fosse objeto. 
Isso pode gerar conflitos maiores que as sombras do dia a dia, 
nem sempre o que está acomodado na subjetividade precisa de 
luz do conhecimento. 

Tomás de Aquino (2001) afirma que o “saber tem sabor”, 
que há possibilidade de refazer o caminho do descobrir, do 
pensar, do encantamento.  Porém, o sair da sombra não parece 
fácil, exige esforço intelectual, tem-se que reconhecer o não 
saber para enfrentar a luz que ofusca os olhos no primeiro 
instante, tornar-se cego pela luminosidade, reconhecer o que se 
via como exterioridade, superficialidade para, em outro momento, 
aos poucos, esses mesmos olhos abrirem-se, percebendo aquilo 
que é. Nesse sentido, ao discutir conhecimento, pensa-se em 
formação humana, em sujeitos. 

Para Jaeger (2001), a cultura humana consiste em orientar 
acertadamente a alma para a fonte da luz, do conhecimento. É um 
volver ou fazer girar “toda a alma” para a luz da idéia do Bem, que 
é a origem de tudo. Nessa perspectiva, quando se fala em formar 
sujeitos pensa-se em formação humana e a educação passa a 
ter uma significação de construção, de algo que ainda não está 
pronto, acabado, mas em contínuo aprendizado, em processo. 

 Nesse recorte evidencia-se o sentido de educar traduzido 
do latim educare que significa cultivar o espírito, cultivar-se, instruir-
se. Assim, há a tentativa de explicitar a busca do recomeço, o 
cultivar o espírito, o instruir-se com novas leituras, novos conceitos, 
entender o que parece ser repetitivo, desconstruir conceitos como 
verdades absolutas, despertar... Com a pretensão de entender o 
outro a partir dele mesmo, fazer o exercício do amar, do gostar, 
de ter um olhar para o que se mostra e tentar não se deixar levar 
somente pelo óbvio, com lentes que apenas vejam, sem invadir o 
jeito próprio de ser de cada um. 
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 Por meio do pensamento, raciocínio, conhecimento 
é possível orientar-se e compreender a dinâmica da vida, 
nem sempre de fragilidade humana, de carências, mas com a 
subjetividade de cada um, valorizando o ser humano enquanto 
sujeito, independente das diferenças físicas e psicológicas, que 
só são consideradas diferenças pelo fato de, culturalmente, se 
mergulhar em imagens que não mostram o que realmente são, 
mas, o que se impõe que seja visto. Assim, podem-se construir, 
de forma intencional, cenas que provocam a imaginação, a 
sensibilidade, resgatando espaços, ambientes de forma implícita 
na formação humana onde cada pessoa tem sua singularidade.  

Desafios para a educação escolar pública na 
atualidade 

Cavaliere, (2002) diz que em muitas situações, a educação 
escolar com formação integral é entendida como mera ampliação 
da jornada escolar desvinculada de uma concepção rigorosa 
de educação, desenvolvimento humano e a própria formação 
integral. E acrescenta, em muitas experiências educacionais, 
a ampliação da jornada escolar deixa de ser compreendida 
como uma possibilidade pedagógica e metodológica de 
reorganização dos tempos, espaços, currículos e práticas para 
garantir a aprendizagem, como também lugar para que se 
apropriem os conhecimentos científicos e culturais produzidos 
pela humanidade. Conhecimentos esses, fundamentais para o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural desse sujeito. 
Assim, a educação, em sentido ampliado, é o que propicia a 
continuidade histórica, material e simbólica, da sociedade, da 
humanidade. Essa compreensão de educação e aprendizagem 
exige, necessariamente, a construção de um currículo escolar 
centrado no ensino e na aprendizagem, o que pressupõe a 
articulação entre os conhecimentos historicamente produzidos 
pela humanidade com as vivências sociais na escola e fora dela. 

No geral os processos de reestruturação no cenário 
capitalista no Brasil, mais acentuado a partir da década de 1990, 
mostram que as mudanças expressivas na forma de organização 

do Estado, interferiram substancialmente nas políticas e na 
gestão pública dos sistemas educacionais. Assim, entender 
esse processo de reestruturação desse cenário é uma parte do 
todo social, que trará compreensão do aspecto singular que é 
a educação escolar atual. O processo de diminuição do Estado 
frente às demandas sociais está em consonância com a ideologia 
neoliberal, a qual em nome da acumulação do capital transforma 
direitos sociais em favores pessoais, demandas sociais em 
demandas individuais. De acordo com Frigotto (2009), as 
políticas neoliberais, em realidades como a brasileira e demais 
países de economia dependente, apresentam resultados mais 
perversos que os observados nos países desenvolvidos, tendo 
em vista que esses países nunca atingiram um Estado de bem 
estar social para o conjunto da população, sobretudo para classe 
trabalhadora para quem o Estado historicamente foi mínimo. 

Essa regressividade tem efeitos mais funestos sobre a 
vida de milhões de seres humanos em sociedades de 
capitalismos dependentes como a do brasileiro. Este se 
caracteriza, (...), pela hipertrofia de um desenvolvimento 
desigual e combinado, que concentra riqueza e miséria, 
a exploração aviltante da classe trabalhadora e a 
dominância de processos educativos e formativos para 
o trabalho simples na divisão internacional do trabalho 
(p. 67).

Paro (2011, p.99) diz que “a educação é necessariamente 
política e que o debate de ver a educação como um todo deve 
começar entendendo para além do senso comum, que diz que 
educação é mera passagem de informações e conhecimentos. E 
entender que não é só isso. Isso qualquer livro ou computador 
passa”. Mas é preciso instituições especializadas como as 
escolas, capaz de organizar o que constitui a produção histórica 
do homem, e essa produção não se dá espontaneamente, 
naturalmente, mas com resultado de um complexo processo 
que precisa ser conhecido cientificamente. Entretanto, Bourdieu 
(2011) faz suas considerações com outro ponto de vista, ele afirma 
que, a defasagem entre as aspirações produzidas pelo sistema 
escolar e sua oferta concreta de oportunidades é mascarada por 
um modelo de democracia que dificulta a mobilidade social. O 
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que se pensou com a democratização do ensino ser possível, 
não aconteceu. 

Enfim, o acesso à escola de ensino fundamental 
que proporcionaria direitos iguais a todos de condições de 
oportunidades, teve apenas uma função ideológica, porque a 
expansão do sistema escolar, a frequência do estudante a escola 
não formou uma sociedade mais justa e igualitária, democrática, 
gerou, no entanto, uma nova forma de exclusão, na verdade mais 
sutil, porém mais perversa, Libâneo (2011).

Considerações Finais: Educação integral - 
ressignificando o khronos em kairós

O ser humano é, basicamente, um ser em construção, no 
sentido que, para saber de si é necessário estar com o outro. 
O profissional da educação neste contexto sociocultural precisa 
de uma atualização constante, em termos de processo de 
humanização não deve perder de vista que a essência de seu 
trabalho é cuidar do ser humano, independente de mercado, 
de novas tecnologias, de discurso neoliberal, entre outras 
coisas. Se não buscar o cuidar não conseguirá desenvolver um 
trabalho pautado em tentar mostrar possibilidades de transformar 
desespero em equilíbrio, desafios em busca, vida em existência. 
Descobrir sentido para continuar se humanizando.

As ações humanas são pensadas a partir do lugar e 
do tempo. Cada ação tem início, meio e fim conforme um 
planejamento prévio. Assim é a forma como são depositados 
todos os esforços daqueles que vivem em função do tempo. 
Mas o que é tempo? A mitologia grega tinha duas palavras para 
tempo: khronos e kairos, cada uma dessas palavras com uma 
conotação. Enquanto o primeiro refere-se ao tempo cronológico, 
seqüencial, um tempo que se mede de forma quantitativa, o 
segundo se refere a um momento indeterminado no tempo, em 
que algo especial acontece, a experiência do momento oportuno, 
a forma qualitativa.

Aprender a conviver com a dinâmica da vida, da sociedade 
atual do século XXI, muitas vezes mecanicista; aprender que 

pequenos detalhes tornam a existência mais leve e suave, 
mesmo nas tensões provocadas pelos afazeres da correria da 
vida moderna, pode ser talvez, que essa seja a reflexão para a 
educação, a possibilidade de viver o khronos transformando-o 
em kairos. A dimensão simbólica dos acontecimentos culturais, 
sociais e psíquicos pode auxiliar nessa reflexão, pois estes 
interferem e se interagem na vida da pessoa, muitas vezes, 
determinando a atividade e qualidade de suas experiências e 
vivências.   

Neste sentido, é pertinente refletir a formação humana 
por meio da educação? Tendo em vista perspectivas opostas, 
pessoas que buscam responder a problemas do pensamento 
científico, do imediato e, outras, a lidar com o sentido em suas 
vidas, a significação do “Ser” humano? O ser humano pensa e o 
pensamento pode ser a contestação das ideias práticas. Pensar 
também é instaurar a divergência, desconsiderar verdades 
absolutas para discutir, romper com paradigmas, questionando 
até mesmo as linhas mestras que definem concepção de 
mundo. Há conflitos quando se pensa em discutir pré-conceitos 
sedimentados ou, mesmo, romper com modelos já estabelecidos 
pela lógica do fazer sem refletir. 

Assim, o texto apresentado pretende suscitar a discussão 
da educação de forma humanizada e não educação para 
atender somente às necessidades imediatas do currículo, do 
ensino, e do conhecimento por si só. A ampliação do tempo do 
educando na escola não possibilita isoladamente a qualidade 
da educação. Discutir tempo na perspectiva da educação 
integral, se justifica por aprofundar em questões relacionadas 
a mudanças pedagógicas, de paradigmas e pela proposta do 
diálogo coerente acerca da educação pública no Brasil. 

Acredito que a concepção de educação integral perpassa 
pelo entendimento que experiências e vivências partilhadas 
por meio das relações entre os sujeitos e a cultura que os 
envolve, pode estabelecer a realização de mudanças, tornando-
os capazes de estabelecer significados para o ato educativo 
escolar, uma vez eu a aprendizagem se dá no processo 
sujeito/cultura e a escola tem a função social de sistematizar 
conhecimentos acumulados pela humanidade. No entanto, 
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essa escola necessita ser preparada na definição curricular, 
infraestrutura, formação dos profissionais, organização dos 
espaços e do tempo. 

O momento é de discussão, amplo debate e tentativas 
de acerto em todas as instâncias, federal, estadual, municipal 
e sociedade civil; educação integral não é um tema novo nas 
políticas públicas referentes à educação. No entanto, o contexto 
sócio político, econômico e cultural leva-nos a colocar esse 
assunto no centro das deliberações sociais, porém, acredito que 
estamos apenas começando a nos preparar para trabalharmos 
com a jornada escolar do educando de forma ampliada. Ainda 
falta compreensão teórica, metodológica, epistemológica 
e curricular por parte de todos os envolvidos no processo. 
Estamos no caminho, no percurso, tentando entender que o 
khronos pode ser ressignificado em kairós.
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Resumo

Podemos definir o conceito de educação integral a partir de 
uma frase que diz que “é preciso uma aldeia inteira, para educar 
uma criança”,ou seja, a escola tradicional é deficiente na tarefa 
de realizar uma educação tridimensional que realmente alcance 
as diversas inteligências que compõe um ser humano. Com o 
objetivo de apresentar uma vivência que mudou a vida de toda 
uma comunidade, a partir das oportunidades oferecidas pela 
educação integral é que relataremos as experiências vivenciadas 
enquanto gestoras e educadoras de uma escola alcançada 
pelo Projeto Mais Educação. A Escola Municipal Efigênia Alves 
Pereira, tem 500 alunos desde a Educação Infantil até a EJA, 
está localizada na periferia da cidade de Itabira e desde 2010 
aderiu ao Programa Mais Educação. Apresentar uma nova 
oportunidade, um novo modelo de vida a uma comunidade 
acostumada a apenas assistir o sucesso alheio foi um grande 
desafio que valeu muito a pena. O envolvimento dos alunos, dos 
monitores e, principalmente, das famílias no desenvolvimento 
do projeto, levou a escola, até então última no ranking do 
município, a tornar-se um ícone e ser convidada a apresentar em 
municipios vizinhos, participar de competições em nível estadual, 
além de criar uma geração de estudantes muito mais críticos e 
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participativos e de famílias confiantes, pois, seus filhos passavam 
de expectadores para protagonistas na consrução do processo 
ensinar-aprender. È realmente palpável na Escola M. Efigenia 
Alves Pereira a diferença que a educação pode fazer no mundo, 
dentro das famílias  e principalmente na vida de cada criança que 
realmente passa a se expressar como sujeito capaz de aprender, 
apesar de qualquer coisa. Um momento especial vivenciado por 
este grupo foi, ao final do ano passado, termos fechado o teatro 
municipal da cidade (com lotação máxima), para apresentarmos 
à comunidade itabirana o trabalho desenvolvido durante o ano, 
através de um musical pensado, trabalhado e montado junto com 
cada ator envolvido na educação integral, profissionais da escola, 
pais, alunos e comunidade local.

Palavras-chave: educação integral; Programa Mais 
Educação; processos de ensino e aprendizagem.

Introdução

A  Educação Brasileira está vivendo um cenário de crise e 
de confronto com a realidade evidenciada pelos fracos resultados 
apresentados pelas avaliações nacionais e internacionais. 
Este cenário educacional  obriga uma  tomada de decisão, 
principalmente em relação ás escolas públicas, visando enfrentar 
e superar os problemas sociais que contribuem diretamente na 
qualidade da educação do Brasil. O texto de referência para 
o Debate Nacional sobre a educação Integral coloca que “ A 
situação de vulnerabilidade e risco social, pode contribuir para 
o baixo rendimento escolar, para a defasgem idade/série e para 
reprovação e a evasão escolar”. 

Nesse cenário, há uma possível solução, a implantação 
e implementação da Educação de Tempo Integral como uma 
luz no contexto brasileiro contemporâneo permeado pela 
grande desigualdade de direitos. A partir dos resultados do 
IDEB, observou-se a discrepância nas condições de acesso, 
permanência e aprendizagem  nas escolas brasileiras, revelando 
o quão complexo é esse processo que mescla a necessidade de 

uma estruturação social, política, e econômica. 
A educação integral no Brasil, não é uma proposta nova, 

Anísio Teixeira, ainda na metade do sec. XX, já apontava a 
Educação Integral como oportunidade para uma ascendência 
social, economica e cultural sugerindo que a escola deveria 
ser um espaço de “atividades de estudo, trabalho, recreação, 
reunião,administração, decisão, vida e de convívio no mais amplo 
sentido do termo” (TEIXEIRA, 1961:197). Todavia, várias foram 
as investidas em favor dessa nova escola, mas, ações efetivas do 
governo Federal começaram a partir do Programa Mais Educação 
(PME) com o financiamento pelo Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) de materiais e monitores para a implementação 
da ampliação da jornada escolar nas escolas que apresentaram 
IDEB abaixo da média do Brasil e com alunos residentes em 
áreas de risco social. 

Como parte das escolas brasileiras nesta situação de IDEB 
baixíssimo a  Escola Municipal Efigenia Alves Pereira (EMEAP), 
localizada no município de Itabira, Minas Gerais, ingressou no 
PME, mudando assim a sua história e a de várias pessoas que 
vivenciaram e ainda vivenciam esta experiência. Sendo assim, 
relataremos a seguir a trajetória de uma educação  que considera  
o sujeito em sua condição multidimensional, não valorizando 
apenas  o fator cognitivo, mas, vendo o indivíduo como alguém 
com múltiplos saberes e habilidades, possibilitando a este, 
maiores condições de sucesso. 

Implantação – desafios e expectativas

A Escola M. Efigenia Alves Pereira, localizada em um 
bairro periférico do  muncípio de Itabira, recebeu o resultado do 
IDEB de 2007 com grande susto, pois, este resultado apontava 
a escola como um desastre educacional, com quase um ponto 
percentual abaixo da média nacional. Nesse panorama, foi ainda 
observado que os professores e demais funcionários da escola 
não sabiam quase nada sobre o que realmente era IDEB e o que 
significava o resultado apresentado. Assim começava uma jornada 
para informação e tomada de decisão de ações que levassem ao 
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crescimento qualitativo da escola.  Vale dizer também que, neste 
mesmo período, iniciara na escola uma nova diretora,  após mais 
de 15  (quinze) anos de uma mesma gestão.

Os primeiros investimentos foram em informar aos 
professores sobre as políticas de avaliação dos governos federais 
e estaduais, conscientizando-os da importância dessas para o 
cenário da educação em nossa escola, cidade, estado e país. 
Essa ação exigiu estudos, debates e reflexão, levando tempo 
para conscientizar a comunidade escolar sobre a real situação 
da escola. A partir daí, várias idéias de ações para melhoria da 
qualidade da educação na EMEAP foram surgindo e um grande 
movimento por parte dos professores começou a acontecer. 

Uma das primeiras ações da escola foi manter algumas 
crianças com risco social e que demonstravam defasagem 
de aprendizagem na escola por dois turnos. Entretanto, não 
tínhamos uma estrutura para servir almoço, assim, os alunos iam 
em casa e deveriam voltar para o segundo turno. A maior parte 
não retornava. Isso colocava por terra nossos esforços, contudo, 
conseguíamos ver uma grande melhora nos resultados dos que 
voltavam e participavam das atividades de reforço escolar. Eles 
melhoravam não apenas as notas nas disciplinas mais críticas, 
mas,  também a autoestima e principalmente começavam a 
demonstrar um sentimento de pertencimento àquele espaço. 

Continuamos com ações isoladas na busca de soluções 
até o final de 2008. Assim,  no início de 2009 fomos inseridos 
no Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE – Escola). 
O programa solicitava que fizéssemos um planejamento para 
melhorarmos a qualidade da educação oferecida pela escola. 
Essa foi a oportunidade para, direcionados por um instrumento 
eficaz, identificarmos os problemas da escola em vários âmbitos. 
Fizemos reuniões com toda a comunidade escolar e traçamos um 
plano de ação que foi financiado pelo governo federal. A chegada 
do PDE-Escola marcou um momento de mudança, o cenário da 
escola começou a sofrer alterações e este investimento refletiu 
diretamente na postura dos professores que puderam ver o 
planejamento sendo efetivado. 

Em 2010, fomos convidados a nos integrarmos ao PME, 
fizemos a adesão e no segundo semestre começamos as 

atividades. No início, o projeto acontecia no mesmo espaço da 
escola e as oficinas eram realizadas no pátio, no refeitório, ou em 
qualquer espaço livre da escola, como corredores, becos etc. 
Vivemos então o primeiro desafio, pois, a escola já necessitava 
de espaço para suas atividades rotineiras e a chegada do projeto 
causou um grande desgaste em todos. Além dos alunos, ainda 
começaram a chegar os materiais das oficinas, como tatames, 
instrumentos musicais, etc... Ficamos nessa situação durante 
três a quatro meses. Nos vimos então desiludidos, de um lado 
a concretização de um sonho, de outro, os obstáculos que este 
sonho propunha, parecia maior que nós. 

Concluímos então que necessitávamos de um local para 
realizar o projeto, começamos assim a busca por um imóvel 
próximo a escola e foi nessa busca de espaço que uma professora 
vizinha à escola se dispôs a alugar sua casa. Fizemos a proposta 
à Secretaria Municipal de Educação e ganhamos  um espaço 
próprio para a realização das oficinas. 

Boa parte dos nossos problemas foram resolvidos, mas, 
outros surgiram como: encontrar monitores qualificados para 
ministrarem as oficinas. Pudemos observar o quanto o nosso 
município estava carente de iniciativas educativas que envolviam 
esporte e o quanto isso comprometeu o início do projeto, situação 
que também sofreu mudanças positivas no decorrer dos anos e 
que falaremos a seguir. 

Comprar os materiais das oficinas, apesar de parecer 
simples também constituiu-se uma grande dificuldade, pois, em 
alguns casos não encontramos materiais nem no estado de Minas 
para serem comprados. Outro grande desafio que não podemos 
deixar de citar foi o de gerenciar e prestar conta da verba, já que 
a escola não dispunha de um contabilista e nem de secretários 
com habilidade nesta área. 

Vale ressaltar que somos uma escola municipal, portanto, 
não trabalhamos com verbas numerosas como é o caso das 
escolas estaduais que gerenciam verbas de merenda escolar, 
entre outras. Por isso, gerenciar uma verba de valor expressivo 
como a do PME foi um grande desafio para a escola. 

Outras dificuldades estruturais tiveram de ser enfrentadas 
como por exemplo, a nova rotina de lanches e almoço que 
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movimentou a escola, necessitando uma nova escala das 
auxiliares de serviço e cozinheiras, situação que a princípio foi 
difícil contornar, o que exigiu grande atenção dos gestores.

Inicialmente, todos os problemas estruturais, desde uma 
carteira quebrada a um extintor de incêndio que abria, era culpa 
dos alunos do projeto. Era como se esses alunos não fossem os 
mesmos que estiveram lá o tempo todo. Entretanto, acreditando 
que ganharíamos mais que perderíamos, fomos esclarecendo e 
contornando esses problemas. 

 Implementação – os primeiros passos  

As primeiras oficinas do Projeto foram as de Taekwondo, 
Ginástica ritmica e artistica, tênis de mesa, percussão e 
letramento. Nesse período aderimos também à oficina de vídeo, 
mas, não recebemos o equipamento para realizarmos a mesma. 
Um novo mundo a partir daí se descortinava para nossas crianças 
tão acostumadas a fracassarem. 

Vale dizer que, nesse ano as crianças que residiam bem 
próximas à  escola não estudavam lá, os pais preferiam pagar 
escolares e matricular seus filhos em escolas no centro da 
cidade. Situação que se reverteu no decorrer dos anos, pois, no 
ano de 2013, a Secretaria Municipal de Educação solicitou que 
não aceitássemos matrículas, pois, duas escolas vizinhas a nossa 
estavam ficando sem alunos, enquanto estávamos chegando a 
superlotação. 

Uma situação que vale a pena registrar é a mudança que 
projetos como o PME fizeram em nosso município. Itabira já 
foi um valioso cenário esportivo mineiro. Tínhamos clubes que 
ofereciam aulas em várias modalidades esportivas para pessoas 
de diferentes classes sociais. Um clube de futebol de primeira 
divisão, equipes de vôlei que já revelaram atletas para seleção 
brasileira, já foi a nossa realidade. Todavia, esse quadro sofreu 
alteração com o decorrer dos anos e outras atividades, menos 
produtivas, ocuparam este espaço. 

O início do Projeto foi também o início do resgate de 
várias ações educativas e esportivas que estavam esquecidas 

em nossa cidade. Portanto, ao buscarmos monitores para 
ministrarem oficinas despertamos no município a necessidade 
de investir nas modalidades esportivas, além de valorizar atletas 
que se dedicaram a elas. Assim, os alunos da EMEAP puderam 
vivenciar também este novo tempo em nossa comunidade. 

Obstáculos e desafios foram gradativamente sendo vencidos 
enquanto o projeto se desenvolvia e apresentava sua face mais 
gloriosa, a satisfação, participação e o avanço que rapidamente 
pode ser visto nos alunos.Além disso, o projeto possibilitava uma 
atividade coletiva que nem sempre era possível nas atividades de 
sala de aula. Portanto, uma vivência preponderante  foi o exercício 
do trabalho coletivo, possibilitando uma troca de saberes.  Dessa 
forma, fomos constituindo um grupo com características individuas 
relevantes que formavam um coletivo forte “(...) enquanto somos 
capazes de, diferenciadamente, eu ser eu, vivendo com você e 
você ser você, vivendo comigo” (WEFFORT, 1994, p. 18). 

Cada oficina ministrada despertava uma habilidade 
adormecida e pudemos ver crianças tímidas se relacionarem, 
crianças com grande dificuldade de aprendizagem se destacarem. 
Essa mudança positiva possibilitou uma proximidade maior 
com as famílias, pois, deixaram de ser chamadas para ouvirem 
reclamações e advertências, para a partir daí, autorizarem os 
filhos a participarem de apresentações e campeonatos.

É importante registrar o que observamos, nossos alunos com 
maiores dificuldade de aprendizagem, ou aqueles que praticavam 
mais atos indisciplinares foram os que mais se destacaram nas 
oficinas do projeto. Isto porque foi dada à escola através do PME, 
a oportunidade de trabalhar outras inteligencias e junto a isso foi 
dado aos alunos a oportunidade de demonstrarem suas habilidades 
em outras áreas que não eram valorizadas  na sala de aula. 

Logo, as habilidades de correr, pular, saltar, dar cambalhotas, 
etc., passaram a ter um grande valor e as crianças que eram rotuladas 
de fraco ou “bagunceiro” trocavam de papéis em outro espaço. Nas 
oficinas do PME elas tinham a oportunidade de ajudar seus colegas, 
de ensinar, daí, sairam do lugar de expectadores dispersos, para 
protagonistas. Isto aumentou a autoestima desses alunos e como 
consequência abriu uma janelinha em suas mentes por onde uma luz 
diferente passou a entrar, a luz do desejo de aprender. 
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Como consequência deste desejo de aprender novas 
habilidades, pudemos ver concretamente crianças que não 
sabiam ler, já no ciclo complementar, lendo suas primeiras 
palavras, frases e textos. Isto mudou o nosso IDEB que passou 
a crescer gradativamente desde 2009. Claro que ainda temos 
muito a melhorar e crescer, mas, acreditamos que investir na 
educação integral e na valorizaçao das múltiplas inteligências é 
um caminho bem sucedido. 

 

Eventos e apresentações

A qualidade do trabalho desenvolvido no PME na Escola 
Municipal Efigenia Alves Pereira passou a ser reconhecida, não 
só no município, tanto também fora dele. Algumas situações 
relevantes desse trabalho foram as apresentações que fazíamos 
nas Mostras de Educação Integral realizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação que apresentavam à comunidade os 
trabalhos realizados nas escolas. Além disso tinham também as 
competições de Taekwondo , ginástica ritmica e de trampolim a 
nivel estadual. 

Outra situação importante foram as trocas de faixas do 
Taekwondo que passaram a ser anuais e aconteciam na escola. 
Nessas ocasiões tínhamos a presença da família dos alunos. 
Percebemos assim que em situaçôes de confraternização e 
premiação era muito mais fácil trazer a família para dentro da 
escola, visto que, nosso trabalho era com a maior parte dos 
alunos cujas famílias não compareciam à escola, esta relação 
ficou mais próxima. 

 O convite para apresentação em outro município há 100km 
de Itabira veio em outubro de 2012, através de uma empresa que 
fazia projetos culturais em municípios vizinhos. As empresárias 
assistiram uma das apresentações e se encantaram, logo, fizeram 
o convite que aceitamos prontamente, levando dois ônibus para 
a cidade de Dores de Guanhâes, onde apresentamos ginástica 
ritmica, Taekwondo, capoeira e percussâo. 

No ano de 2013, na troca do governo municípal, ficamos 

um pouco apreensivos,mas, poucas mudanças ocorreram na 
rotina do projeto, só as mostras e apresentações não existiriam 
mais. Com essa notícia pensamos em como continuar mostrando 
à comunidade o que fazíamos e junto com os alunos decidimos 
montar um musical e apresentar na Fundação Cultural Carlos 
Drummond de Andrade, nosso teatro municipal. Aproveitamos 
que este era o ano do centenário de Vinícius de Moraes 
e contextualizamos nossas oficinas. Assim durante o ano 
trabalhamos a vida e obra do poeta até que em novembro fizemos 
uma grande mostra. 

Vale dizer duas coisas importantes desse episódio, a 
primeira foi a oportunidade que tivemos de integrar o projeto 
e seus monitores aos professores da escola, situação que por 
mais que fazíamos ações, ainda se mostrava tensa. A segunda 
foi a nítida mudança cultural que observamos, pois, era comum 
ouvirmos os alunos que sempre elegeram funk e axé como 
músicas preferidas, cantorolando e recitando Vinícius. Além das 
músicas do poeta serem as mais pedidas no recreio e outros 
intervalos.  

É importante ressaltar uma situação relevante; após 
assistirmos apresentações de Taekwondo que mostravam 
sempre a mesma coisa, nosso monitor dessa modalidade passou 
a trabalhar com o grupo utilizando música, logo, as aulas ficaram 
coreografadas, esse era um diferencial. A primeira coreografia 
que apresentamos foi ao som da música “Thriller”  de Michael 
Jackson. Os alunos se produziram, utilizando maquiagem como 
zumbis, então apresentavam o que tinham aprendido de uma 
maneira criativa. No músical de Vinícius de Moraes, esta turma 
apresentou a música “ O Pato”, também coreografada e muito bem 
produzida. Tudo isso, sem tirar a seriedade e a tradicionalidade 
desta arte marcial. 

Outra modalidade em que nos destacamos foi a de 
ginástica. Ao aderirmos ao PME pela primeira vez, escolhemos 
ginástica ritmica, talvez muito mais pelo glamour do esporte, já que 
estávamos experimentando, do que por ele mesmo. Entretanto, 
fomos surpreendidos pela adesão das alunas à esta modalidade, 
ainda mais porque tivemos a sorte de termos uma professora 
de Educação Física recém contratada pela rede municipal, pós-
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graduada em Ginástica Ritmica. Muito comprometida e focada 
a professora logo observou quais crianças levavam mais jeito 
para o esporte e após suas aulas no projeto treinava este grupo. 
Assim montou uma equipe de ginástica ritmica talentosa e com 
potencial e foi esta equipe que participou de três campeonatos 
estaduais, recebendo premiação em todos eles.  

Como a ginástica rítmica é um esporte “mais feminino”, 
encontramos um outro monitor  para trabalhar com os meninos, 
este era estudante de Educação Física e também ginasta, assim 
também começou o trabalho com ginástica de trampolim na escola. 
Essa modalidade juntamente com a ginástica ritmica participou de 
competições, recebendo premiações em todas elas. 

Consideramos relevante registrar o quanto foi importante 
o envolvimento de nossos alunos com o esporte, pois não era 
raro ouvi-los dizer que passaram a assistir na TV, campeonatos 
de várias modalidades esportivas, situação que antes não era a 
realidade deles. 

Houve um relato que nos emocionou, o de uma aluna que 
morava apenas com seu pai e que não tinha acesso a televisão. 
Durante as Olimpíadas de 2012 fomos procurados pelo pai da 
criança que queria saber qual o canal passava lutas de Taekwondo, 
pois, sua filha tinha lhe pedido um aparelho de TV para assistir a 
essas lutas e ele havia comprado, mas, não sabia onde passava. 
Tivemos assim, a certeza que plantávamos uma semente boa. 

Não poderíamos deixar de relatar nossa experiência com a 
capoeira. Em nossa comunidade existia um grupo bem articulado 
que oferecia aulas de capoeira , já tínhamos esse grupo como 
parceiro, pois, antes de oferecermos o tempo integral na escola, 
nossa parceria comtemplava em sugerir alunos que apresentavam 
risco social para se inscreverem no projeto. Sendo assim, 
quando começamos com as oficinas de capoeira, monitores 
que já trabalhavam com nossos alunos passaram a fazer parte 
de nossa equipe. Isto constituiu-se um trabalho muito produtivo, 
porque de um lado tínhamos monitores que já eram conhecidos 
e admirados pelos nossos alunos e que também já conheciam a 
realidade desses. De outro lado, a escola ganhou em trabalhar 
com um grupo já estruturado na comunidade e com um histórico 
de credibilidade e sucesso. 

Considerações finais

Não desconsideramos as mudanças desafiadoras pelas 
quais a escola passou nesses quase cinco anos de PME, 
foram muitas.Sabemos também que estamos engatinhando 
nesta jornada e que necessitamos de muitas melhorias, sejam 
elas estruturais ou pedagógicas e devemos estar preparados 
para  trilhar este caminho. Pois, apesar de já andarmos uma 
boa parte dele, a estrada para uma educação  que respeite 
integralmente os anseios e as demandas de nossos alunos, 
está ainda distante. 

Dentro dessa demanda devemos citar a necessidade de 
termos uma escola equipada com banheiros e chuveiros para 
os alunos tomarem banho, armários em número suficiente, para 
os mesmos colocarem suas mochilas e demais pertences. 
Necessitamos também pensar melhor nossa proposta 
pedagógica, integrando-a de maneira ainda mais efetiva à 
proposta da escola. Essas, entre outras demandas, permeiam 
nosso trabalho, mas, não o impede de acontecer.

Consideramos assim, inúmeros os ganhos que nossa 
escola teve com a implantação e implementação do PME, 
estes foram notados nos relatos de experiências dos alunos ao 
partilharem suas vivências ,de suas famílias e dos profissionais 
da escola socializadas no dia a dia escolar. Além disso, vemos 
esse ganhos na oportunidade de termos uma escola viva que 
trabalha o ser humano de maneira integral, em suas múltiplas 
inteligências e habilidades. Isso porque realmente acreditamos 
que o ser humano é integral e portanto ,não há como trabalhar 
parte de uma criança, e se assim fazemos, deixamos de 
conhecê-la e consequentemente de explorar integralmente 
suas capacidades. 

Nesse contexto, citamos Paulo Freire “ escola é 
sobretudo, gente” e por isso nos colocamos a favor de uma 
educação que levante a bandeira da cidadania, da autonomia, 
de uma educação que alcance áreas mais amplas e que 
contribua efetivamente para a formação de homens e mulheres 
conscientes de seus deveres e direitos. Contudo, torcemos 
pela construção de uma escola integral que vá além de projetos 
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como o PME, por melhor que tenha sido esta iniciatica, como 
diz Cavaliere (2009)

Construir uma escola a mais justa possível, a mais 
democrática possível, com papel socializador efetivo, 
atenta aos novos saberes e questões do conhecimento, 
muito provavelmente incluirá a ampliação do seu tempo e 
a estabilidade de seus atores. Implicará, principalmente, 
melhor definição de sua identidade institucional. Essa é 
a escola que com certeza mudará o cenário brasileiro de 
desigualdes mil, a verdadeira escola integral. 

Concluindo, pode-se dizer que estamos fazendo o 
caminho contrário, ou seja, efetivando ações de educação 
integral para melhorar a qualidade da educação. Enquanto, o 
certo seria termos uma escola cuja qualidade já contemplasse 
os diversos saberes e por isso tivesse de ser integral. Entretanto, 
antes estarmos vivenciando estas ações do que ficarmos de 
braços cruzados vendo nossa educação despencar. Assim, mais 
uma vez ressaltamos por nossa experiência e pelos relatos que 
ouvimos; com ceteza é essa escola, que valoriza o ser humano de 
forma integral, que mudará nosso decadente quadro educacional 
e social brasileiro .
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Resumo

Este trabalho é parte integrante da tese de doutorado em 
educação que versa sobre a relação tempo, currículo e educação 
integral, a partir das ações desencadeadas pelo Programa Mais 
Educação, uma política pública que busca ampliar o tempo 
escolar e conquistar o desenvolvimento da educação integral no 
Brasil. O objetivo deste artigo é compreender como a questão 
do tempo escolar é referenciada nos documentos oficiais do 
Programa Mais Educação, ou seja, quais são os sentidos que 
assume esta ampliação da jornada escolar. Como metodologia 
do estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica valendo-se da 
leitura atenciosa dos cadernos da Série Mais Educação (trilogia 
do Programa), Gestão Intersetorial no Território, Texto Referência 
para o Debate Nacional e Rede de Saberes Mais Educação, 
como importantes colaboradores para a consolidação da 
proposta de educação integral. As análises iniciais deste estudo, 
fundamentadas principalmente em Arroyo, Elias e Cavaliere, 
indicam que, além de outras possibilidades, a expressão 
educação integral, no Programa, também é aproximada da 
perspectiva de ampliação do tempo e de espaços educativos. 
Este tempo, em especial, refere-se a um tempo de cuidado, 
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inclusão, permanência e aprendizagem na escola, outros 
tempos sociais de formação humana e um tempo de busca 
pela qualidade educacional promovida por um currículo 
mais integrado e atrativo aos estudantes. O tempo, nesse 
propósito, também é considerado em seu coletivo, ou seja, 
o tempo não é somente o escolar, mas a conjugação de 
diferentes tempos de ação e de outras políticas públicas que 
abraçam a formação integral do sujeito. 

Palavras-chave: Educação Integral; Tempo; 
Programa Mais Educação.

Este artigo é parte integrante da tese  de doutorado em 
educação que analisa a questão do tempo escolar como uma 
prática cultural, civilizatória e pedagógica. Neste sentido, 
a temática sobre o tempo escolar reflete sobre a dimensão 
educacional que esta noção do tempo adquire no ambiente 
escolar, entendendo-o, não como uma prática neutra, mas 
como algo que referencia o poder de organização da instituição 
escolar. Pode-se dizer, portanto, que o tempo é uma noção 
discursiva que institui valores e aprendizagens em vivências 
materializadas nos espaços educacionais (Escolano, 1992). 

Para fins deste artigo, procurou-se analisar como a 
questão do tempo escolar é referenciada nos documentos 
oficiais do Programa Mais Educação, uma política pública 
que busca efetivar a concretização da educação integral 
no Brasil. Dentre tantas estratégias adotadas, a ampliação 
da jornada escolar se coloca como uma condição para a 
efetivação desta inteireza na educação. A pretensão de 
ampliar tempos e espaços educativos está diretamente 
vinculada com a tentativa de qualificar esse tempo (BRASIL, 
2009), de forma também a contribuir com a melhora dos 
índices educacionais, como o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), além de buscar proporcionar 
uma formação significativa e “[...] uma educação cidadã, 
com contribuições de outras áreas sociais e organizações da 
sociedade civil” (BRASIL, 2009b, p. 25).

2. Tese intitulada, 
provisoriamente, “Do 
Tempo Oficial ao Tempo 
Vivido: a dimensão 
cultural do tempo no 
currículo da ampliação 
da jornada escolar 
do Programa Mais 
Educação”, desenvolvida 
sob a orientação da 
Profa. Dra. Clarice 
Salete Traversini na 
linha de pesquisa 
Estudos Culturais em 
Educação, da Faculdade 
de Educação da 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul/
UFRGS.

2



23523
4

Metodologia da pesquisa

O olhar metodológico do estudo baseou-se em uma 
pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico. Foi considerada a 
trilogia do Programa Mais Educação, ou seja, as análises foram 
desenvolvidas a partir da leitura dos cadernos da Série Mais 
Educação – Gestão Intersetorial no Território, Texto Referência 
para o Debate Nacional e Rede de Saberes Mais Educação 
– como importantes colaboradores para a consolidação da 
proposta de educação integral. A investigação é significativa para 
compreender que, além de outras possibilidades, a expressão 
educação integral, no Programa, também é aproximada da 
perspectiva de ampliação do tempo e espaço educativo 
(GABRIEL; CAVALIERE, 2012). 

Faz-se fundamental mencionar, entretanto, que as 
abordagens com relação ao campo da educação escolar que 
aqui seguem foram construídas, principalmente, com ancoragem 
no caderno Texto Referência para o Debate Nacional, pois é 
nesse material que se encontram as associações mais diretas 
com o que representa o aumento da jornada escolar no Programa 
Mais Educação. 

Os cadernos intitulados Gestão Intersetorial no Território 
e Redes de Saberes Mais Educação promovem uma vinculação 
mais direta do tempo com a temática abordada em cada um 
desses cadernos da Série. Respectivamente, tem-se o tempo 
escolar retratado como tempo de aproximação e interlocução de 
políticas públicas de diversas frentes e, de outro modo, um tempo 
que precisa ser aproximado dos saberes e tempos comunitários.

O Programa Mais Educação

O Programa Mais Educação é uma política pública indutora 
da educação integral no Brasil que compreende a necessidade 
da ampliação da jornada escolar, para além das quatro horas 
diárias de estudos preconizadas em nossa Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) para a conquista 
de uma educação integral, em tempo integral. Esta temática da 

educação integral tem a perspectiva de dialogar com o Projeto 
Político-Pedagógico da escola e atender aos múltiplos aspectos 
que abrangem a formação integral do sujeito, quais sejam 
cognitivo, político, cultural, afetivo. 

É possível considerar que o Programa Mais Educação 
está calcado na percepção de uma mudança curricular da 
educação escolar brasileira, pois defende a ampliação do tempo 
escolar, acompanhada de outras transformações que qualifiquem 
o processo educativo e a formação humana, quais sejam: 
ampliação de espaços e oportunidades educativas envoltas na 
compreensão da cidade como território educativo-educador. 
Sob essa perspectiva, compreende-se que a luta pela efetivação 
da educação integral, materializada através do Programa Mais 
Educação, exige mais do que compromissos:

[...] impõe também e principalmente projeto 
pedagógico, formação de seus agentes, infraestrutura 
e meios para a sua implantação. Ela será o resultado 
dessas condições de partida e daquilo que for criado 
e constituído em cada escola, em cada rede de ensino, 
com a participação dos educadores, educandos e das 
comunidades que podem e devem contribuir para ampliar 
os tempos e espaços de formação de nossas crianças, 
adolescentes e jovens na perspectiva de que o acesso 
à educação pública seja contemplado pelos processos 
de permanência e aprendizagem (BRASIL, 2009b, p. 6) 
(grifo meu).  

Tal Programa foi instituído pela Portaria Normativa 
Interministerial No 17/2007 com o objetivo de “fomentar a 
Educação Integral de crianças, adolescentes e jovens por meio 
de atividades socioeducativas, no contraturno escolar, articuladas 
ao projeto de ensino desenvolvido pela escola” (Brasil, 2009a, 
p. 24). Todavia, buscando superar a ideia do contra turno como 
apenas uma ação complementar na instituição escolar, o Programa 
almeja provocar um debate para a efetiva constituição de uma 
política pública de educação integral no país, incorporada nas 
ações e no currículo de toda a escola através da “elaboração de 
um projeto político-pedagógico aberto à participação e a gestão 
compartilhada de ações convergentes à formação integral de 
crianças, adolescentes e jovens” (Brasil, 2009b, p. 32). 
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A operacionalização do Programa Mais Educação ocorre 
com a ampliação de três aspectos principais – tempos, espaços e 
oportunidades educativas –, desenvolvidos a partir da articulação 
pedagógica das diferentes ações, programas e políticas públicas 
em torno do projeto escolar. 

Para fins deste estudo, destaca-se a noção do tempo como 
uma importante perspectiva para a conquista da integralidade 
formativa no campo educacional. Todavia, em âmbito político, o 
tempo e as suas implicações no currículo escolar da educação 
integral não estão apresentados de forma direta e explícita no 
discurso das iniciativas do Programa Mais Educação. Justamente, 
por tal fato, reside a importância da reflexão sobre o que esta 
política pública compreende com este aumento do tempo.

O tempo nas instituições escolares 

Antes mesmo de analisar a questão do tempo no texto 
político do Programa Mais Educação, faz-se fundamental, 
compreender o aumento do tempo como uma oportunidade 
para se buscar uma nova qualidade da experiência escolar, 
diferentemente da “[...] rotina otimizada e esvaziada de opções 
em uma escola de tempo parcial, imediatamente centrada nos 
conteúdos escolares” (CAVALIERE, 2007, p. 1023). A partir 
do aumento da jornada educativa, a escola tem a possibilidade 
de incrementar o trabalho escolar que ainda se desenvolve 
pautado em espaços delimitados e tempos educativos fixos e 
cronometrados, ou seja, a escola assume o risco do novo, do 
imprevisível, da mudança.

Nesse aspecto, a abordagem sobre o tempo escolar 
apresenta-se como necessária para compreender as suas 
vinculações com o tempo social e as alterações que produzem 
no currículo escolar a partir do aumento da jornada educativa. 
O tempo, na sociedade, assume um poder coercitivo sobre os 
indivíduos, um poder disciplinador característico do seu processo 
civilizatório (ELIAS, 1998). Disso decorre a compreensão 
da arquitetura temporal enquanto uma aprendizagem social 
(ESCOLANO, 1992), um aspecto que passa também a ser 

amplamente utilizado no espaço escolar, pois, dessa maneira, o 
tempo escolar se torna um dos meios de organização do próprio 
tempo social (CAVALIERE, 2007).

O tempo escolar é um elemento estruturante da escola e 
sua organização e vivência revelam modos de se conceber o ato 
educativo, ou seja, ele materializa as concepções e os modos 
de se pensar a educação e, em especial, o currículo. O tempo 
contribui com a institucionalização de um discurso pedagógico e 
cultural que se sustenta por pressupostos que hierarquizam os 
valores do currículo, refletindo os métodos e a própria gestão da 
escola. 

Como produção discursiva, o tempo escolar é o resultado 
de um sistema de poder, um produto internalizado da experiência 
vivida, pois ele não é inato, nem uma propriedade natural do 
homem (ESCOLANO, 1992). Enquanto construção, expressa 
concepções sociais e pedagógicas nas diferentes práticas 
educativas.

A partir dessas afirmativas sobre o tempo escolar, é 
possível percebê-lo como uma dimensão que não é nem neutra, 
nem simplesmente uma estrutura esvaziada na educação. Ele 
opera com um conjunto de aprendizagens, pois, “[...] como 
plurais, espaços e tempos fazem parte da ordem social e escolar” 
(FILHO; VIDAL, 2000, p. 21), regulam quadros de horários, 
séries, atividades, campainhas, pátios... Enfim, ele constitui uma 
força educativa que, de certa maneira, possibilita determinadas 
práticas escolares e, portanto, “[...] deve ser compreendido 
como um movimento que teve ou propôs múltiplas trajetórias de 
institucionalização da escola” (FILHO; VIDAL, 2000, p. 21).

O tempo nos documentos do Programa                              
Mais Educação

De maneira geral, é possível descrever que a ampliação 
do tempo escolar nos propósitos do Programa Mais Educação é 
utilizada como uma estratégia e como fruto da vida contemporânea, 
que acaba por cobrar da escola novos papéis e compromissos. 
Isso pode ser verificado pela definição dessa política como uma 
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ação pública redistributiva, que “[...] relacione tanto os problemas 
de distribuição de renda quanto os contextos de privação de 
liberdade [...] para a construção da proposta de Educação 
Integral” (BRASIL, 2009, p. 10).

A ampliação do tempo também é constantemente atrelada 
à possibilidade de permanência e aprendizagem do sujeito no 
espaço escolar, proporcionando uma inclusão educacional. Isso 
é observado na apresentação comum da trilogia do Programa 
Mais Educação: “[...] contribuir para ampliar os tempos e os 
espaços de formação de nossas crianças, adolescentes e 
jovens na perspectiva de que o acesso à educação pública seja 
contemplado pelos processos de permanência e aprendizagem” 
(BRASIL, 2009, p. 6).

De outra forma, o tempo escolar ampliado pode ser 
compreendido como um tempo que busca agregar outros tempos 
sociais de formação humana, ressaltando-se a necessidade de 
a escola vincular-se aos saberes da comunidade, aos saberes 
construídos cotidianamente. “[...] o desafio que está posto, na 
perspectiva da atenção integral e da Educação Integral, é o da 
articulação dos processos escolares com outras políticas sociais, 
outros profissionais e equipamentos públicos, na perspectiva de 
garantir o sucesso escolar” (BRASIL, 2009, p. 13).

Nota-se que esse tempo social e os saberes constituídos 
em sua ação são tidos como tempos e saberes que precisam 
integrar as ações e os tempos escolares, concebidos como 
imbricados no próprio fazer dessa política pública de cunho 
interministerial. O tempo, nesse propósito, é considerado em 
seu coletivo, ou seja, o tempo não é somente o escolar, mas 
a conjugação de diferentes tempos de ação de outras políticas 
públicas que abraçam a formação integral do sujeito. Logo, o 
Programa sustenta que essa “[...] proposta em construção não 
replica o mesmo da prática escolar, mas amplia tempos, espaços 
e conteúdos, buscando constituir uma educação cidadã, 
com contribuições de outras áreas sociais e organizações da 
sociedade civil” (BRASIL, 2009, p. 25).

Esse aumento do tempo sob orientação da escola pode, 
ainda, provocar no espaço escolar uma transformação curricular 
que o torne mais atrativo aos estudantes, pois “[...] permite, a 

essa instituição, suplantar possíveis ideias de ‘hiperescolarização’ 
ou de instituição total e, aos governos, integrarem e ampliarem 
a cobertura de suas ações sociais” (BRASIL, 2009, p. 25). 
Dessa ideia, destaca-se o entendimento do que pode vir a ser a 
“qualificação” desse tempo, ou seja, uma tentativa de reformular 
os projetos político-pedagógicos escolares para torná-los mais 
próximos e interessantes aos estudantes.

Também é possível concluir que esse aumento da jornada 
educativa pode vir a contribuir com a constituição de uma 
escola pública, nacional e democrática, princípios esses ainda 
recorrentes do discurso moderno de ação da escola. Contudo, 
o enfoque dessa nova temporalidade, atrelado à “ampliação 
do desenvolvimento humano”, revela uma aproximação estreita 
entre as noções de currículo e tempo escolar, pois, “[...] para 
garantir a qualidade da educação básica, é preciso considerar 
que a concretude do processo educativo compreende, 
fundamentalmente, a relação da aprendizagem das crianças 
e dos adolescentes com a sua vida e com a sua comunidade” 
(BRASIL, 2009, p. 27).

Portanto, trata-se de um tempo que procura privilegiar 
o cotidiano, “[...] as distintas formas de conhecimento e suas 
expressões no mundo contemporâneo” (BRASIL, 2009, p. 27). 
É um tempo plural e individual simultaneamente, num suposto 
alargamento de suas funções estritamente escolares. Desse 
modo, para o Programa, um “tempo qualificado” é “[...] aquele 
que mescla atividades educativas diferenciadas e que, ao fazê-
lo, contribui para a formação integral do aluno, para a superação 
da fragmentação e do estreitamento curricular e da lógica 
educativa demarcada por espaços físicos e tempos delimitados 
rigidamente” (BRASIL, 2009, p. 28).

Com essa frase, é possível perceber que o tempo escolar 
se apresenta como uma importante dimensão curricular, como 
um componente significativo escolar que pode contribuir com a 
reformulação das práticas escolares pelo processo de extensão do 
tempo enquanto “quantidade” e “qualidade” – esta qualidade “[...] 
deve ser acompanhada por uma intensidade do tempo” (BRASIL, 
2009, p. 28). Deve-se observar que a palavra intensidade não é 
explorada nesse parágrafo, ficando a livre compreensão do que 
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vem a ser essa intensidade do tempo. Quantidade e qualidade 
são apresentadas como constituintes da ampliação da jornada 
escolar, mas também como conceitos aproximados do campo da 
educação integral nesse Programa. 

Se o Mais Educação destaca e propõe um alargamento 
da visão sobre a instituição escolar, compreendendo-a como 
integrante de uma rede de espaços sociais, é possível que 
também compreenda a existência de diversos tempos que são 
fundamentais para os espaços escolares. À medida que esses 
novos tempos integram a escola, surge a necessidade de 
reorganizar e reestruturar o currículo até então desenvolvido. 
“Portanto, a Educação Integral não pode, necessariamente, 
prescindir da reorganização curricular para buscar a unidade 
entre as diversas realidades dos estudantes e suas famílias, seus 
espaços concretos, tempos vividos [...]” (BRASIL, 2009, p. 42).

A ampliação do tempo nessa política é, portanto, uma 
ação fundamental para concretizar a educação integral. Essa 
compreensão é possível a partir das considerações apresentadas 
no caderno Texto Referência para a Educação Integral, dizendo 
que: “O atual Governo reconhece que a ampliação dos tempos e 
espaços educativos é necessária, possível e, por isso, expressa 
a proposição da Educação Integral, à luz das experiências bem-
sucedidas e em curso no país” (BRASIL, 2009, p. 41). Por outro 
lado, os documentos também expressam que o simples aumento 
da jornada educativa não significa apenas um aumento do tempo 
na escola, nem um espaço para atividades extracurriculares 
assistencialistas, mas “[...] condição precípua para que se possa 
organizar um currículo capaz de integrar os diversos campos de 
conhecimento e as diversas dimensões formadoras da criança, 
do pré-adolescente, do adolescente, do jovem e do adulto na 
contemporaneidade” (BRASIL, 2009, p. 49).

Considerações Finais

Dessa breve investigação sobre a palavra tempo nesses 
textos instituidores da ação do Programa Mais Educação, fica 
evidente a infinidade de possibilidades que conferem ao seu uso, 
ou seja, a sua compreensão não é estática nessas referências, 

mas uma noção discursiva em constante movimento. Há um 
resgate do tempo como movimento que se liberta de suas 
fronteiras rigidamente concebidas na educação; um tempo ora 
classificado como constituinte curricular, ora como simultâneo, 
por assumir a perspectiva da política intersetorial; um tempo 
cotidiano, que privilegia os saberes e tempos comunitários; um 
tempo concebido para concretizar a permanência e aprendizagem 
do estudante sob orientação escolar; um tempo que precisou ser 
ampliado em função da vida contemporânea; um tempo que se 
assume como tempo de proteção e de atenção integral a crianças 
e adolescentes; e um tempo plural, por assumir compromissos 
de diferentes grupos de trabalho, compondo uma perspectiva 
interinstitucional de percepções sobre a questão do tempo na 
educação. 

De qualquer forma que o tempo se apresente neste 
Programa, a ampliação da jornada escolar surge como uma 
possibilidade de provocar uma redefinição dos significados e 
práticas das ações pedagógicas a serem materializadas nesse 
tempo-espaço ampliado. Isso conduziria ao que Arroyo (2012) 
define como o direito a um digno e justo viver do tempo da 
infância-adolescência. Um tempo de digno e justo viver 
que consiga alargar as funções da escola e sair de uma prática 
tradicional de enclausuramento na sala de aula, sem, contudo, 
trocar um espaço indigno de moradia dos educandos por outro 
espaço indigno, agora na escola.
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Resumo

Este relato de experiência aborda reflexões sobre a 
organização do trabalho pedagógico vivenciadas no Centro 
Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da 
UFMG. O foco será o 1º Ciclo de Formação Humana, que 
compreende os três anos iniciais do ensino fundamental, dando 
visibilidade para os processos de busca de respostas educativas 
diferenciadas para garantir o sucesso do processo ensino-
aprendizagem de seus alunos/as após a implantação da jornada 
ampliada.  Refletir sobre as escolhas, ou seja, sobre um currículo 
mais adequado para a infância tem sido nosso desafio.
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Palavras-chave: ensino fundamental; currículo; trabalho 
pedagógico; jornada ampliada.

Introdução

Este artigo relata a experiência de organização do 
trabalho pedagógico vivenciada no Colégio de Aplicação da 
UFMG, focalizando as alterações e mudanças que vem sendo 
desenvolvidas no currículo do 1º Ciclo de Formação Humana. 
Trata-se do relato de um processo de busca de aprimoramento 
das ações junto às crianças pequenas que cursam os três 
primeiro anos do Ensino Fundamental, sujeitos que experimentam 
a permanência em jornada escolar ampliada.

O trabalho foi organizado em quatro partes. Na primeira 
parte abordamos o contexto histórico da Escola em Tempo Integral 
e localizamos o Centro Pedagógico (CP) enquanto uma escola 
com potencial a colaborar com as discussões neste campo de 
conhecimento. Na segunda parte discorremos brevemente sobre 
os desafios de atender crianças pequenas no ensino regular. Na 
terceira parte, registramos a trajetória de implantação da jornada 
ampliada no CP salientando as tensões inerentes aos processos 
vivenciados durante as negociações e escolhas curriculares. A 
quarta e última parte tecemos algumas considerações indicativas.

O contexto histórico da escola em tempo integral

No Brasil, inúmeras experiências com o Tempo Integral foram 
realizadas baseadas em diferentes concepções, perspectivas e 
momentos históricos, desde o início do século XX: Movimento 
Integralista (1930), Escola-Parque (1950), Centros Integrados 
de Educação Pública (CIEPS) (1980), Centros Educacionais 
Unificados (CEUS) (2000-2004). Idealizadas por expoentes da 
educação brasileira, tais como Plínio Salgado, Anísio Teixeira, 
Darcy Ribeiro e Cyro dos Anjos, essas experiências materializaram-
se em diversas regiões do país e com características singulares. 
Uma análise dessas experiências indica que, embora não haja 

consenso entre elas, em todas elas se advoga por uma formação 
completa do estudante, criança ou jovem no contexto escolar 
(BRASIL, 2009).

Há menos de 10 anos, o Programa Mais Educação foi 
criado por meio da Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 
24 de abril de 2007, envolvendo os Ministérios da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Desenvolvimento Social e do Combate à 
Fome. Esse programa é financiado, desde 2008, pelo Programa 
Dinheiro Direto na Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (PDDE/FNDE) (LECLERC, 2012). 

O Programa Mais Educação constitui uma estratégia 
indutora que contribui para a progressiva “expansão e 
reorganização do tempo escolar” e para a inclusão de estudantes 
em “processos educativos ampliados e ressignificados” (MOLL, 
2012, p. 138). 

A finalidade do Programa Mais Educação é afirmada 
no Decreto Presidencial nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010: 
“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 (art.1º).” (MOLL, 2012, p. 
135).

Sob o enfoque dos Programas Mais Educação, Escola 
de Tempo Integral e Escola Integrada, recentes experiências 
foram analisadas num amplo mapeamento (BRASIL, 2010) e 
evidenciaram singularidades relevantes quanto à constituição 
dos sistemas de ensino, ao número de escolas, de estudantes, 
quanto ao Projeto Político Pedagógico, aos sujeitos que atuam 
na ampliação da jornada, aos espaços, gestão, etc. Todas 
elas apresentam em comum a ampliação da jornada escolar e 
uma proposta de formação integral como uma formação mais 
completa.    

De acordo com o mapeamento (BRASIL, 2010) constatou-
se uma grande variedade no formato da ampliação da jornada, 
caracterizando uma desnaturalização do tempo escolar.  A 
organização temporal em grande parte das experiências ocorre 
principalmente no contraturno.  O espaço e a infraestrutura 
são aspectos que tem se configurado como obstáculos 
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para a realização das experiências.  O relatório que mapeia 
as experiências de Tempo Integral evidencia a lacuna na 
sistematização dos resultados alcançados para que se possa 
“analisar os impactos positivos da educação integral em jornada 
ampliada na educação como um todo”. (BRASIL, 2010). 

Segundo dados apresentados por Moll (2012) todos os 
estados da federação e Distrito Federal estariam realizando 
experiências de ampliação do tempo na escola no ano de 2011.  
Os investimentos na construção da educação integral também 
se avolumaram, passando de aproximadamente 56 milhões, em 
2008, para cerca de 380 milhões, em 2010. De acordo com o 
Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do 
Ministério da Educação (SIMEC) mais de 15 mil escolas aderiram 
ao Programa Mais Educação no ano de 2011 e registraram mais 
de 3 milhões de estudantes em atividades em Tempo Integral 
(MOLL, 2012). Embora os dados do Censo Escolar/INEP de 
2010 fiquem bem abaixo dos registrados pelo SIMEC, eles 
indicam 850 mil matrículas em Tempo Integral no ano de 2010, o 
que representa o dobro do ano anterior. 

Moll (2012) aponta que os dados apresentam o exercício 
efetivo da ampliação da jornada para sete horas diárias e concorrem 
para a designação de recursos específicos do FUNDEB para 
matrículas em Tempo Integral. “Essa possibilidade caracteriza um 
dos principais aspectos de passagem de programa para política 
pública, pois aponta para a sustentabilidade e continuidade das 
ações desencadeadas” (MOLL, 2012, p. 134).

O Plano de Desenvolvimento da Educação 2010-2020 
prevê, especificamente no campo da educação integral em 
jornada diária ampliada, a expansão da oferta da educação em 
Tempo Integral em 50% das escolas públicas de Educação 
Básica (PDE, 2013).

Nesse quadro de expansão do aumento da jornada escolar, 
faz-se necessário investigar o que ocorre no espaço escolar e 
dimensionar a política educacional em contextos particulares. 

Acreditamos que a experiência do Centro Pedagógico 
(CP) poderá contribuir para pensar as diferentes soluções para 
os problemas oriundos da implementação do tempo integral. 
Destaca-se aqui, o contexto particular de sua experiência, 

uma vez que o CP integra o grupo de Colégios de Aplicação 
existentes no país. Todavia, as demandas no campo do ensino 
aproximam-se dos desafios vivenciados pelas redes de ensino 
municipais e estaduais. Enquanto instituição que oferta ensino, o 
colégio é constantemente desafiado a dar respostas educativas 
diferenciadas para garantir o sucesso do processo ensino-
aprendizagem dos alunos/as que são sorteados e passam a fazer 
parte da comunidade escolar.

A escola mantém o ensino fundamental de 1º ao 9º ano 
escolar organizado em três Ciclos de Formação Humana, desde 
1995, assim constituídos: 1º ciclo (1º, 2º e 3º anos escolares); 
2º ciclo (3º, 4º e 5º anos escolares) e 3º ciclo (6º, 7º e 8º anos 
escolares). Por ser uma escola pública, o CP adota critérios 
democráticos, como o sorteio, para o ingresso de crianças em 
idade para cursar o 1º ano do ensino fundamental, evitando 
mecanismos de seletividade que favoreçam quaisquer grupos 
sociais.

Atualmente, o CP oferta o ensino fundamental, tendo-o 
como base investigativa para a produção de conhecimento em 
ensino, pesquisa e extensão. Seu objetivo maior é constituir-se 
como campo de experimentação e de pesquisa na Educação 
Básica e na formação de professores e de profissionais que têm 
o ambiente escolar como campo de atuação. 

O colégio possui 593 alunos regularmente matriculados e 
dentre estes atende hoje 34 crianças/adolescentes portadoras 
de deficiência (Síndrome de Down, Síndrome de Asperger, 
deficiência auditiva, transtorno e déficit de atenção, distúrbios 
neurológicos, entre outras). Conta-se com o auxílio de 01 monitor 
(estudantes de graduação) que desempenham a função de 
acompanhante em cada turma de crianças e adolescentes. 

Há 64 docentes efetivos, que atuam em regime de 
dedicação exclusiva, possuem formação acadêmica (mestrado 
e/ou doutorado) e são distribuídos administrativamente em sete 
Núcleos de Ensino, a saber: História, Geografia, Ciências, 
Matemática, Arte, Educação Física e Núcleo Básico (responsável 
por todos os campos de conhecimento nos anos iniciais exceto 
Arte e Educação Física). O 1º Ciclo de Formação Humana é 
composto pelos núcleos Básico, Arte e Educação Física.
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O Centro Pedagógico passou a ser uma escola de Tempo 
Integral desde 2011. A permanência das crianças por um período 
prolongado vem suscitando a discussão de seus professores 
acerca da infância. 

As transformações culturais pelas quais vem passando a 
sociedade moderna nos convida a pensar como a infância no 
mundo atual vem sendo compreendida, estudada e tratada. 
Consideramos importante aprofundar nosso entendimento 
sobre o espaço que a criança tem na escola e lançar luz no 
entrecruzamento da cultura escolar e da cultura da infância, 
sobretudo na escola de tempo integral.

A infância em cena na escola

Inúmeros autores contribuem na produção transdisciplinar 
acerca da infância e para a emergência de estudos que tomem as 
crianças como sujeitos ativos na vida social. Sujeitos que merecem 
ser considerados em seus traços peculiares e como produtores 
de uma cultura própria, as ‘culturas infantis’. Esses saberes 
emergem do rompimento com as concepções tradicionais sobre 
a infância, que definem as crianças como seres irresponsáveis, 
imaturos, incompletos, incompetentes e meros receptáculos de 
uma ação de socialização. 

Os estudos sobre socialização passaram a explorar a 
infância em si mesma e não mais se baseiam em uma concepção 
da criança na perspectiva de futuro. A socialização pode ser 
percebida, portanto, como um processo mútuo, no qual não 
só as crianças, mas também os adultos sofrem modificações 
(QVORTRUP, 2003). Dessa maneira, autores do campo da 
sociologia da infância, como Almeida (2009) e Qvortrup (2003), 
apontam que as crianças são vistas, contemporaneamente, como 
atores sociais dotados de pensamento reflexivo e crítico, daí a 
relevância que se pretende atribuir às suas ações como afirmação 
de si como seres inteligentes, socialmente competentes e com 
capacidade de realização. 

Sirota (2001), Sarmento e Cerizara (2003) afirmam que 
a preocupação em estudar a criança do ponto de vista da 

Sociologia não é propriamente recente, o que é novo é uma 
mudança no olhar que assume a autonomia conceitual das 
categorias criança e infância e que considera as relações sociais 
infantis (entre pares) dignas de serem estudadas em si mesmas. 
Essa preocupação tem se traduzido em modos diferentes de 
construir sociologicamente a infância. 

Segundo Ferreira, 

há perspectivas que têm tido como preocupação mostrar 
que a infância não é uma realidade finita com uma forma 
única, mas antes uma pluralidade de concepções que 
coexistem e são produto de uma construção social e 
histórica. Outras procuram mostrar que mesmo que a 
infância varie historicamente e os seus membros mudem 
continuamente, a infância é uma categoria estrutural 
distinta e permanente das sociedades humanas. Outras 
ainda procuram enfatizar as crianças como atores 
sociais competentes, ou seja; com poder de ação e 
tomada de iniciativa, valorizando a sua capacidade de 
produção simbólica e a constituição das suas práticas, 
representações, crenças e valores em sistemas 
organizados social e culturalmente. (2002, p. 49) 

 As experiências de ampliação da jornada escolar vividas 
no CP tem nos levado a refletir com maior cuidado sobre qual 
é a criança que queremos formar? Em que medida o tempo 
escolar tem sido um tempo qualificado para as interações e 
aprendizagens das crianças que ingressam? Quais dimensões 
formativas queremos privilegiar expandindo o tempo escolar?

Indagamos, ainda a partir dessas concepções brevemente 
relatadas acima, sobre quais experiências formativas desejamos 
proporcionar para as crianças que ingressam cada vez com menos 
idade no ensino fundamental? Quais desenhos curriculares são 
mais adequados para este sujeito criança no mundo moderno?

Cabe destacar que estamos entendendo por currículo não 
apenas o conhecimento que a escola se propõe a desenvolver de 
forma sistematizada no que tange aos conteúdos ou disciplinas, mas 
concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 
tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da 
criança dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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Sendo assim, todas as práticas organizadas dentro de 
uma instituição educativa (currículo) possibilitam que os sujeitos 
envolvidos vivenciem experiências que os tocam, afetam seus 
modos de ser, de conviver, de aprender, incidindo sobre sua 
autoconfiança, sua autoestima, sobre as estratégias que utilizam 
para aprender e se relacionar. Possibilitam que as crianças 
construam sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura 
e se apropriando da cultura acumulada socialmente. Ou seja, as 
experiências vivenciadas pelas crianças na escola possibilitam ou 
não que os sujeitos se formem. Lembrando que as experiências e 
aprendizagens não se restringem apenas ao âmbito escolar, mas 
neste artigo damos prioridade a esta abordagem.

Desta forma, a partir da busca de aprimoramento das 
possibilidades de viver uma escola que qualifica o tempo de 
permanência da criança na escola que estamos refletindo com 
maior dedicação sobre as mudanças no desenho curricular do CP. 

A trajetória do CP: desenhando e redesenhando a 
organização curricular no 1º ciclo

No Centro Pedagógico, a escola de tempo integral passou 
a ser realidade em 2011, viabilizada pela parceria assumida com 
o Ministério dos Esportes. Até 2010, a organização curricular 
era prevista em seu Projeto Político Pedagógico com aulas 
distribuídas em apenas um turno para cada um dos três ciclos 
de formação humana. As aulas do 1º ciclo estavam concentradas 
no turno da tarde, de 13h às 17h30 e os alunos permaneciam na 
escola por um período de 4horas e meia.

Havia também, na ocasião da implantação da jornada 
ampliada experiências no contraturno que sinalizavam a importância 
da ampliação do tempo para alguns alunos, a ampliação de 
algumas horas (de 2h a 4h por semana) . Contudo, funcionava em 
caráter opcional segundo as demandas específicas dos alunos e 
de acordo com as orientações da escola quanto à necessidade 
de participação, tais ações eram organizadas no interior de 
um Projeto específico denominado Extra Turno e basicamente 
priorizava o atendimento de crianças que apresentassem um 
descompasso com seu grupo de origem nos campos da Língua 

materna e da matemática.  Nesta ocasião, a organização dos 
tempos ampliados se limitavam às ideias compensatórias, o 
foco dessas ações era o apoio mais individualizado de algumas 
crianças que ainda não haviam consolidado  habilidades e 
competências relativas ao campo da alfabetização.

Até 2010, diversos Núcleos de Ensino eram responsáveis 
pelo trabalho pedagógico no 1º Ciclo. Além dos Núcleos 
de Arte e Núcleo de Educação Física, responsáveis por 
essas disciplinas, o Núcleo Básico era responsável por: 
Português, Matemática e Tópicos Integrados . Havia também 
outro componente curricular chamado Grupo de Trabalho 
Diferenciado (GTD) . Na tabela abaixo, pode-se visualizar a 
organização curricular no ano de 2010. 

ANO: 2010

Componentes curriculares 
do 1º Ciclo

Encargos didáticos

Português 10 h/a

Matemática 4 h/a

Tópicos Integrados 6 h/a

Arte 2 h/a

Educação Física 2 h/a

GTD 2 h/a

Em 2011 a escola passou a funcionar em tempo integral 
para todos os alunos, de 8h até as 16h30, com a permanência 
dos estudantes por mais de 8h na escola.  Além das alterações 
na rotina diária dos alunos, houve modificações na organização 
pedagógica e, a matriz curricular (Português, Matemática, Tópicos 
Integrados, Arte, Educação Física e GTD), foram acrescidos mais 
módulos de GTD, denominados GTD/CP e módulos oriundos do 
Programa Segundo Tempo (PST), do Ministério dos Esportes, 
chamados de GTD/CEU (PST). 

Os encargos de GTD/CP eram ministrados por monitores 
que atuavam no Projeto Imersão à Docência, cujas bolsas eram 
mantidas pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Tais 

1. Tópicos Integrados é 
a disciplina no 1º ciclo 
que integra os conteúdos 
de Ciências, História e 
Geografia, trabalhados 
por meio de Projetos de 
Trabalho.

2. Grupos de Trabalho 
Diferenciado (GTD) são 
tempos escolares que 
fazem parte da matriz 
curricular da escola e 
que são ministrados por 
todos os professores, 
apresentando flexibilidade 
tanto em relação aos 
objetos de estudo quanto 
a composição de seus 
participantes. 

1

2
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monitores eram orientados pelos professores do Núcleo Básico. 
Os módulos de GTD/CEU eram ministrados por monitores do 
Programa Segundo Tempo, sob a orientação do Núcleo de 
Educação Física. É importante destacar que antes da ampliação 
do tempo, os encargos de GTD eram de responsabilidade de 
todos os professores da escola. 

Destaca-se aqui que a ampliação do tempo no Centro 
Pedagógico, ocorreu substancialmente com a ampliação dos 
tempos dos GTDs: 6 GTDs destinados ao Programa Segundo 
Tempo e os demais para compor a carga horária de tempo integral. 
Dessa forma, o CP passou a contar com um grande número de 
monitores sob sua orientação atuando na prática educativa. 

O mapeamento das experiências de tempo integral 
(BRASIL, 2010) indica a grande diversidade de profissionais 
envolvidos na ampliação da jornada: professores – contratados 
ou concursados – monitores, estagiários, agentes comunitários, 
agentes culturais e voluntários. A necessidade de formação 
desses profissionais também é ressaltada por este estudo. 

O impacto dessa ampliação no 1º ciclo foi grande: de um 
ano para outro contamos com 16 horas aulas acrescidas ao turno 
regular, transformadas em novos tempos de aprendizagem (GTD/
CP e GTD/CEU) como pode ser visto na tabela abaixo. 

Matriz Curricular do 1º Ciclo em 2011

Português Português T. I. GTD/CEU (PST) GTD/CP

Português Matemática T. I. GTD/CEU (PST) GTD/CP

Português Matemática Arte GTD/CEU (PST) GTD/CP

Português Matemática
Educação 

Física
GTD/CP GTD/CP

*Cada módulo é computado como 2h/aula.

Pensando simultaneamente nas necessidades dos alunos, 
na permanência prolongada na escola, na oferta de experiências 
significativas à infância e na necessidade de formar e qualificar os 

monitores - novos sujeitos da prática educativa - para o trabalho, 
o Núcleo Básico definiu alguns eixos de trabalho: arte/movimento; 
brincar; música; língua estrangeira .

Avaliamos que a definição de eixos de trabalho no 1º 
ciclo foi uma ação acertada no sentido do reconhecimento das 
necessidades formativas tanto por parte dos alunos quanto 
por parte dos monitores. Todavia, novos questionamentos nos 
impulsionaram a fazer novas modificações na organização do 
trabalho.  

Partindo das reflexões resultantes da experiência da 
implementação do Tempo Integral, sobretudo avaliando as 
repercussões no processo educativo do acréscimo de 16 h/a sob 
responsabilidade dos monitores, o Núcleo Básico entendeu que 
era necessário qualificar ainda mais os tempos destinados ao 
GTD  e propôs à escola que  2 módulos de GTD/CP passassem 
a ser de responsabilidade dos professores deste Núcleo. Assim, 
passamos a chamar de “Aula Especializada” os módulos de GTD 
que passaram a ser de responsabilidade dos professores do 
Núcleo. 

Em 2012, o nome atribuído a dois módulos de GTD de 
Aula Especializada serviu, inicialmente, para diferenciar os 
responsáveis pelas aulas, que eram professores formados e 
efetivos, e também para indicar a proposta de trabalho orientado 
por eixos organizadores apropriados para a infância.  Na tabela 
abaixo, podemos visualizar essas mudanças.

Matriz Curricular do 1º Ciclo em 2012

Português Português T. I. GTD/CEU (PST)
Aula 

especializada

Português Matemática T. I. GTD/CEU (PST) GTD/CP

Português Matemática Arte GTD/CEU (PST) GTD/CP

Português Matemática
Educação 

Física
Aula 

especializada
GTD/CP

3. No tocante ao eixo 
de Língua Estrangeira 
ainda apresenta-
se como uma forte 
demanda da comunidade 
escolar. Contudo, faz-
se necessário envidar 
esforços para viabilizar a 
sua execução.

3
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Em 2013, continuamos refletindo sobre a qualificação 
dos tempos e espaços escolares. Mais uma vez, os professores 
do Núcleo Básico argumentaram sobre a necessidade de que 
os alunos do 1º Ciclo tivessem aulas de Música oferecidas 
por profissionais com formação específica, orientados pelos 
professores de Arte. A oferta de Música passou a ser realidade, 
e para tanto, o Núcleo Arte (Música) assumiu um módulo de GTD. 

 Contemplando o mesmo raciocínio, na defesa por mais 
aulas de Educação Física no 1º ciclo, por professores formados, 
o Núcleo de Educação Física assumiu um módulo de GTD – CEU 
(PST), aulas até então, ministradas pelos monitores do Programa 
Segundo Tempo sob a orientação deste Núcleo. 

Pode-se ver na tabela abaixo, a matriz curricular em 
funcionamento no ano de 2014, após as mudanças feitas na 
organização do trabalho.  

Matriz Curricular do 1º Ciclo em 2014

Português Português T. I. Educação Física Aula especializada

Português Matemática T. I. Educação Física Aula especializada

Português Matemática
Arte/ Artes 

Visuais
GTD/CEU (PST) GTD/CP

Português Matemática Arte/Música GTD/CEU (PST) GTD/CP

Em 2014, depois de atendida a demanda de ampliação 
do trabalho com Arte no 1º Ciclo, após as incorporações de 
módulos pelos Núcleos de Arte e pelo Núcleo de Educação 
Física, foi necessário que o Núcleo Básico adequasse, mais uma 
vez, a oferta de trabalho nas disciplinas de Aula Especializada. 
Assim repensando os eixos definidos em 2012 (arte/movimento, 
música, língua estrangeira), buscou-se pautar os trabalhos da 
disciplina Aula Especializada na perspectiva de Projetos de 
Trabalho (Hernandez, 1998). 

É importante destacar que, os docentes do 1º ciclo já 
desenvolviam trabalhos por meio de projetos em suas disciplinas, 

mas a ampliação do tempo mostrou-se favorável à ampliação do 
trabalho com projetos. 

 Para além do trabalho com os saberes específicos dos 
distintos campos de conhecimento, a proposta de desenvolver 
Projetos de Trabalho possibilita o trabalho com questões ou 
temáticas que não são apresentados nas disciplinas selecionadas 
para compor a matriz curricular. Desta maneira, a proposta permite 
“abordar espaços de conhecimento transdisciplinares e criar 
novos objetos de estudo”. (Hernandez, 1998, p.23). Não se trata 
de oferecer uma oferta de conteúdo particular, mas de ampliar o 
tempo destinado a um trabalho à construção de conhecimentos 
relevantes. 

Assim, a proposta de Projetos de Trabalho possibilita 
relacionar e desenvolver de forma ampla, Projetos Institucionais 
e Projetos de turma, realizando trabalhos pertinentes e relevantes 
para o desenvolvimento de aspectos conceituais, procedimentais 
e atitudinais das turmas no 1º ciclo. Possibilita, ainda, desenvolver 
a formulação de pergunta ou de situações-problema e desenvolver 
pesquisas como forma de buscar informações para resolver 
problemas e responder questões relevantes para os sujeitos. 

 A organização do trabalho pedagógico por meio dos 
Projetos de Trabalho possibilita romper a lógica disciplinar 
trazendo mais flexibilidade àquilo que se quer estudar. Ressalta-
se em todos os casos, que tais projetos se sustentam dentro da 
proposta de alfabetização, letramento e numeramento, elementos 
centrais na matriz do 1º Ciclo. 

Considerações Indicativas

A possibilidade que se abriu ao 1º ciclo com a ampliação 
do tempo, por meio da ampliação dos grupos de trabalho 
diferenciados (GTD), oportunizou a reflexão sobre o processo de 
ensino e aprendizagem para além dos conteúdos disciplinares. 
Além disso, possibilitou desenvolver temáticas de interesse das 
turmas. 

Desde 2011 temos nos debruçado sobre os limites e 
possibilidades da ampliação do tempo integral. As mudanças 
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realizadas na matriz curricular são fruto das inquietações, sonhos 
e perspectivas para a concretização da qualidade da escola 
pública em tempo integral responsável pela formação humana e 
acadêmica de seus alunos. As reflexões sobre a infância, suas 
necessidades, interesses juntamente com as novas atribuições 
que a escola de tempo integral assume, continuam sendo objeto 
de questionamentos por parte dos professores com o objetivo de 
colaborar na oferta de uma educação de qualidade. 
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo socializar a experiência 
sistematizada do Projeto Pontes para o Futuro, realizado pelo Centro 
Integrado de Estudos e Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), em 
parceria com a Fundação Itaú Social e a Secretaria Municipal de 
Educação, na Escola Municipal Santo Tomás de Aquino, localizada no 
bairro do Leme, cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido 
durante os anos de 2012 e 2013, e atendeu aos estudantes das 
turmas do oitavo e nono ano. 

O projeto foi pensado em consonância com as diretrizes do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e com a lei 5.225 
de 11/09/2010, que versa sobre a Escola de Tempo Integral e em 
seu Artigo 1º estabelece turno único de sete horas em toda a rede 
de ensino público municipal, no prazo de dez anos, a razão de 10% 
ao ano. O PDE indica ações voltadas à ampliação do tempo de 
aprendizagem dos estudantes e à qualificação dos processos de 
ensino, com participação dos mesmos em projetos socioculturais.

1. Graduada em História 
pela UFRJ e mestre em 
Educação pela UERJ.

2. Psicóloga, mestranda 
do Programa de Pós-
Graduação em Educação 
da UNIRIO.

1

2

O Projeto teve como objetivo testar metodologias e 
sistematizar estratégias e ações de qualificação e fortalecimento 
da política de educação integral, por meio de um conjunto de 
ações socioeducativas que valorizem a escolarização como 
o melhor investimento para um futuro mais promissor e que 
contribuam para a redução dos índices de evasão na transição 
do ensino fundamental para o médio.

Para atingir esse objetivo o CIEDS desenvolveu metodologia 
baseada nas seguintes premissas: professores corresponsáveis 
perante o desenvolvimento das ações; aproximação entre escola 
e comunidade, incluindo novos atores sociais e familiares no 
processo educativo, ações implementadas de forma orgânica 
com o cotidiano escolar.

O conjunto de ações socioeducativas planejadas com 
o corpo docente da escola incluiu as seguintes estratégias: 
realização de Oficinas Temáticas; visitas às Instituições de Ensino 
e aos espaços laborais; encontros motivacionais e elaboração de 
Plano de Estudos; Oficinas – Perspectivas de futuro; Feira das 
Profissões; Roda de Conversa com os responsáveis (produção 
do Guia de Oportunidades Escolares). 

Oficinas temáticas tiveram como conteúdos norteadores 
os macrocampos do Programa Mais Educação, a saber: 
Acompanhamento Pedagógico; Cultura e Artes; Cultura 
Digital; Direitos Humanos em Educação; Educação Ambiental; 
Investigação no Campo das Ciências da Natureza; Comunicação 
e uso de mídias; Educação Econômica; Promoção da Saúde; 
Esporte e Lazer. As oficinas priorizaram a participação de 
palestrantes com trajetória significativa junto à comunidade local 
e larga experiência nos temas, tendo periodicidade mensal e 
duração de duas horas para cada turma. 

Foi aplicado diagnóstico a 67 estudantes, que permitiu 
a aproximação com a realidade vivida pelos estudantes. O 
questionário (42 questões) foi formatado de maneira a contemplar: 
informações socioeconômicas do núcleo familiar; questões que 
permitam compreender o que desejam para seu futuro; como 
entendem a relação entre escolarização e perspectiva profissional 
e como veem as possibilidades de ensino que podem seguir após 
a conclusão do Ensino Fundamental.
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Ademais, visando ampliar a discussão sobre Educação 
Integral, pais e responsáveis participaram de pesquisa sobre a 
participação das famílias no cotidiano escolar. O questionário 
(26 questões) contemplou informações socioeconômicas da 
família e questões que permitiram compreender o que pensam 
sobre a escola, o que desejam para o futuro dos filhos e 
como entendem a relação entre escolarização e perspectiva 
profissional. Foram convidados 24 responsáveis, residentes 
nas comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia para 
respondê-lo. Todas as atividades realizadas pelo projeto foram 
sistematizadas, com vistas à contribuir com a política pública 
de educação integral.

Com base na experiência do Projeto Pontes para 
o Futuro, o CIEDS acredita que o engajamento dos pais e 
responsáveis enquanto protagonistas no processo educativo 
de seus filhos é de fundamental importância para a ratificação 
das premissas da Educação Integral: novos tempos, espaços 
e atores.

Palavras-chave: educação integral, intersetorialidade, 
transição escolar.

Introdução

A fase de transição do Ensino Fundamental para o 
Médio é decisiva, pois, ao iniciar o Ensino Médio (E.M), novas 
possibilidades de escolarização podem ser seguidas. Apesar 
disso, o índice de evasão que ocorre neste período é alto, seja 
em função da dificuldade de acompanhar os conteúdos do 
EM ou pela necessidade de geração de renda, que acarreta 
a concomitância entre as atividades escolares e de trabalho. 
Deste modo, é um grande desafio pensar em ações que 
colaborem na formação destes jovens, de forma a capacitá-los 
para reconhecerem a importância de continuarem estudando. 
A proposta do projeto Pontes para o Futuro foi pensada nessa 
perspectiva, considerando a importância de pensar em ações 
que sejam capazes de responder a esses desafios. 

O objetivo geral é fomentar a permanência de jovens, 
em transição do Ensino Fundamental para o Médio, na rede 
formal de ensino, visando a ampliação das oportunidades 
de formação escolar e das perspectivas de futuro destes 
alunos. Pensando na qualificação das ações oferecidas 
pela escola, é que propomos em nossas atividades o 
aprofundamento de conteúdos que possam ser úteis para 
aprimorar a educação integral para o segundo segmento. 
Suas ações estão baseadas nas seguintes premissas: 
professores interessados e corresponsáveis em relação ao 
desenvolvimento das ações; aproximação da escola com a 
comunidade; ações implementadas de forma orgânica com 
o cotidiano escolar e inclusão dos atores locais e familiares 
no processo educativo. Para alcançar seu objetivo o projeto 
propôs um conjunto de atividades: oficinas temáticas e sobre 
perspectivas de futuro, visitas a instituições de ensino e 
espaços laborais; elaboração de Plano de Estudos, Feira das 
Profissões e roda de conversa com os responsáveis. 

O projeto foi iniciado em 2012, e estava inserido no 
Projeto ‘Rio Cidade Sustentável’, que atendia às comunidades 
do Chapéu Mangueira e da Babilônia localizadas no bairro 
do Leme, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo do Projeto 
‘Rio Cidade Sustentável’ era implementar, dentro do contexto 
da Rio+20, soluções de infraestrutura urbana e social 
que promovessem o desenvolvimento sustentável daquela 
localidade. Essa ação foi dividida em sete frentes, entre 
elas a “Frente nas Escolas e nos Lares”. A escolhida para 
realização do projeto foi a Escola Municipal Santo Tomás de 
Aquino, da rede pública da cidade do Rio de Janeiro que está 
localizada no bairro do Leme, zona sul do Rio, uma vez que, 
seu maior quantitativo de alunos reside nessas comunidades.

O projeto está em consonância com as diretrizes do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e com a lei 
5.225 de 11/09/2010 que trata da Escola de Tempo Integral 
e em seu Artigo 1º estabelece o turno único de sete horas 
em toda a rede de ensino público municipal, no prazo de 
dez anos, a razão de 10% ao ano. O PDE indica ações 
voltadas à ampliação do tempo de aprendizagem dos alunos 
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e à qualificação dos processos de ensino, com participação 
dos mesmos em projetos socioculturais. Em publicação  que 
trata da importância de se ampliar tempos e espaços na 
escola, chama-se atenção para o aspecto qualitativo dessa 
ação, uma vez que “a extensão do horário escolar, por si 
só, não garante o incremento qualitativo do ensino. Aumentar 
a jornada de trabalho escolar dos alunos em disciplinas 
específicas, como Matemática ou Língua Portuguesa, 
oferecendo apenas mais do mesmo, gera hiperescolarização, 
com efeitos negativos” (2011, p.24). Como ideal de uma 
educação pública e democrática, a proposta de educação 
integral, presente na legislação educacional brasileira, 
compreende o ser humano como multidimensional e detentor 
de direitos. O horizonte formativo que a educação integral 
propõe é a união de diferentes saberes, espaços educativos, 
pessoas da comunidade, tentando construir uma educação 
que pressupõe uma aprendizagem significativa e cidadã. O 
Projeto também estava alinhado às iniciativas da Fundação 
Itaú Social, em especial com o Programa Jovens Urbanos. 
Os temas das oficinas do Projeto foram pensados a partir 
da proposta desse programa, que elege territórios de 
conhecimento para ampliar a formação dos jovens. 

Chegando à escola

No início do ano de 2012 nossas primeiras ações estiveram 
voltadas para articulação do Projeto, assegurando sua integração 
nas mais variadas instâncias com a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) e parceiros. A partir da validação da SME 
realizamos uma reunião específica com direção e coordenação 
pedagógica da escola adequando as atividades propostas ao 
calendário escolar e criando um espaço para sugestões em 
relação à proposta do Projeto. Um momento muito importante para 
fortalecer o trabalho junto à escola foi a apresentação da proposta 
e sua metodologia para os professores. Durante a execução 
foram realizadas reuniões periódicas com a direção tendo como 
finalidade construir um trabalho orgânico com a comunidade 
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escolar. A equipe do Projeto participou dos conselhos de classe 
ficando, desse modo, integrada às atividades escolares, e 
socializando com os professores as ações projeto. 

Atividades pedagógicas que compõem o Projeto 

As Oficinas Temáticas tiveram como conteúdos 
norteadores os macrocampos propostos no Programa Mais 
Educação: Acompanhamento Pedagógico; Cultura e Artes; 
Cultura Digital; Direitos Humanos em Educação; Educação 
Ambiental; Investigação no Campo das Ciências da Natureza; 
Comunicação e uso de mídias; Educação Econômica; Promoção 
da Saúde; Esporte e Lazer. Aconteceram em sala de aula, em 
horários da grade curricular. Priorizamos palestrantes com vasta 
experiência em educação e quando possível, com uma trajetória 
significativa junto à comunidade local. As oficinas seguiram a 
seguinte metodologia: o palestrante inicia a oficina tratando de 
sua trajetória como forma de incentivo aos alunos; contribui 
com sua experiência sobre o tema, criando possibilidade dos 
alunos terem acesso a oportunidades de formação/capacitação 
e perspectivas profissionais; promove exercício prático ligado ao 
tema; discute as principais ideias e se coloca a disposição dos 
alunos para perguntas. 

As Oficinas sobre Perspectivas de Futuro estiveram 
voltadas para a relação escolarização versus profissionalização, 
estimulando-os a pensar os sentidos do trabalho. Foram 
abordadas questões sobre o mercado de trabalho, planejamento 
de estudos e desenvolvimento individual, sempre valorizando a 
importância da educação para o processo profissional. A oficina 
Matrícula Fácil é destinada exclusivamente aos alunos do 9º ano, 
visando demonstrar o passo a passo para a matrícula online na 
Rede Estadual de ensino, buscando garantir ao aluno a transição 
para o ensino Médio público, através da sua inscrição neste site. 
As Visitas às instituições escolares foram realizadas no contra 
turno. As visitas visavam sensibilizar os alunos para a importância 
de conhecerem novos processos de escolarização e outras 
propostas para a continuidade dos estudos. As instituições 



26526
4

visitadas foram: Colégio Pedro II, FAETC , Colégio SESC, UERJ 
, Escola NAVE e Escola SESI; As Visitas aos espaços laborais 
também foram realizadas no contra turno e buscaram despertar 
a vontade de conhecerem novas profissões e as especificidades 
do mundo do trabalho. Os espaços laborais visitados foram: 
Forte do Leme, MetrôRio e Furnas Centrais Elétricas. Durante os 
dois anos de realização do projeto promovemos ao final de cada 
ano a Feira das Profissões, realizada com o objetivo de atualizar 
os alunos, nas diversas experiências profissionais, tendências e 
novidades do mercado de trabalho. Contaram com a participação 
de profissionais de diversas áreas como: Comunicação, Direito, 
Engenharia, Letras, Biologia, Artes Cênicas, Fisioterapia, 
Economia e Relação Internacional, entre outras. 

Sabemos da importância de envolver a família na vida 
escolar dos alunos e preparamos um material específico para 
essa atividade: o Guia de Oportunidades Escolares. Esse produto 
reúne dicas e sugestões de estudos e escolas para o Ensino Médio. 
Neste Guia, priorizamos escolas da Rede Estadual, Federal e 
Privada que recebem alunos por processo seletivo e apresentam 
um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
A intenção do material foi auxiliar alunos e responsáveis nesta 
escolha, contribuindo para que a permanência na escola seja 
cada vez mais qualificada. Produzimos 80 exemplares que foram 
distribuídos a todos os atendidos pelo Projeto. Destacamos a 
metodologia escolhida para disponibilizá-lo aos responsáveis: 
uma “Roda de Conversa”, com café da manhã. Consideramos 
que a participação dos pais no processo educativo dos filhos é 
importante, buscamos envolver os responsáveis nesse processo, 
uma vez que os jovens ainda dependem do suporte da família 
para a continuidade dos estudos.  

Conhecendo um pouco mais sobre os jovens do 
Projeto

Aplicamos um diagnóstico para nos aproximarmos com 
mais objetividade de parte da realidade vivida por nossos 
alunos. Formatado de maneira a contemplar tanto informações 

socioeconômicas do jovem e de sua família, como questões 
que permitem compreender o que eles desejam para seu futuro, 
como entendem a relação entre escolarização e perspectiva 
profissional e conhecem as possibilidades de ensino que podem 
seguir depois que terminarem o Ensino Fundamental. Sessenta 
e sete estudantes, que participam do Projeto foram convidados 
a respondê-lo. Elencamos dez questões que representam uma 
parte do universo desses jovens e que nos ajudam a conhecer 
um pouco mais sobre eles. 

Sexo: 
1. Masculino
2. Feminino 

Nível de instrução da sua mãe?
1. Fundamental incompleto        2. Fundamental completo 

          3. Médio incompleto                 4. Médio completo                   
          5. Superior incompleto              6. Superior completo     

 7. Pós-graduação                     8. Não sabe 
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Você pretende concluir o Ensino Fundamental?
1. Sim        3. Não sabe 

Você pretende se matricular no Ensino Médio?
1. Não       3. Sim 

Planeja ter educação superior completa?
1. Sim           2. Não         3. Talvez  

Sabe o que é o ENEM?
1. Sim       2. Mais ou menos   3. Não 

Qual a escolaridade mínima necessária para 
desempenhar a profissão que você deseja ?

1. Não sei
2. Não é preciso escolaridade
3. Ensino Fundamental
4. Ensino Médio/Ensino Médio Técnico
5. Ensino Superior
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Neste ano você pensou sobre a profissão que quer 
ter no futuro?

1. Não               2. Pouco             3. Sim 

O tempo gasto para uma pessoa concluir o Ensino 
Fundamental vale muito a pena?

1. Não sabe        2. Mais ou menos        3. Sim

O que nos chama atenção no resultado é o fato de que 
estar estudando não garante a continuidade dos estudos, 
pois é significativo o número de jovens que não pretendem 
ou não têm certeza se vão se matricular no Ensino Médio. 
Mas, contraditoriamente, quando indagados sobre o desejo 
de alcançarem a educação superior, a grande maioria 
responde positivamente. Podemos identificar então, que há 
um desconhecimento, por parte dos jovens entrevistados, em 
relação ao caminho que deve ser trilhado nos níveis de ensino. 
Sabemos que para o aluno ingressar no ensino superior é 
necessário que antes ele conclua o Ensino Médio. Observamos 

também que grande parte desses alunos desconhece ou tem 
dúvidas sobre o ENEM, que pode ser uma ferramenta importante 
para o ingresso na Universidade, principalmente para alunos que 
frequentam a rede pública de ensino. Consideramos, ainda, que 
o grau de escolaridade dos responsáveis é um dos fatores capaz 
de influenciar na permanência dos jovens na escola. Os dados 
apontam para o pouco diálogo na família sobre escolarização, 
uma vez que a maioria desconhece o grau de escolaridade de 
seus pais. Entre os que sabem identificar, destaca-se o Ensino 
Fundamental incompleto. Para compreendermos melhor as 
implicações existentes entre o histórico de escolarização familiar 
dos jovens e a possibilidade de continuidade de seus estudos, 
recorremos ao trabalho do sociólogo Pierre Bourdieu. Em suas 
análises sobre as desigualdades escolares, o sociólogo defende 
que o capital cultural familiar é elemento fundamental para definir 
a relação do estudante com a escola. Nas famílias que possuem 
grande capital cultural, aliado a um histórico de alta escolaridade, 
a continuidade dos estudos de seus filhos está praticamente 
garantida. Mas, nas famílias com baixo capital cultural e pouca 
escolaridade a relação com a escola se dá de forma diferente. 
Não estamos, contudo, desconsiderando o interesse dos 
responsáveis na continuidade dos estudos de seus filhos. Por 
reconhecermos e acreditarmos nesse interesse e entendermos 
que nessa fase da vida os jovens ainda dependem do suporte 
da família incluímos nas atividades do Projeto uma ação que os 
integrava nesse processo: convidamos os responsáveis para uma 
roda de conversa sobre possibilidades de escolarização. 

Quando tratamos de questões relacionadas às perspectivas 
profissionais, ainda que a maioria indique conhecimento sobre o 
grau de escolaridade mínimo exigido para a profissão que deseja, 
é significativo o número dos que indicam desconhecimento. Esse 
dado reforça a importância de ações que esclareçam para os 
jovens alunos a relação entre carreira profissional e escolarização. 
Percebemos ao longo da execução do projeto que os alunos 
reconhecem a importância de estudar para que consigam um 
futuro promissor e que o tempo gasto na escola é visto como um 
investimento. Esses jovens vivem com intensidade seu presente, 
mas também pensam em como construir o futuro, principalmente a 
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partir da profissão que desejam seguir. Mas, apesar de pensarem 
sobre isso, conhecem pouco sobre o que e como devem estudar 
para conquistarem a profissão desejada. Por isso é importante 
incluirmos nas ações educativas atividades que possam atualizar 
os alunos sobre o tema, seja por meio de palestras e debates 
nas diversas experiências profissionais. Os anos finais do 
Ensino Fundamental apresentam uma série de desafios, pois 
atendem a estudantes com uma característica bem significativa: 
não são mais crianças e ainda não se tornaram adultos. Estão, 
portanto, num período limiar da vida social. É nessa fase que 
se inicia um processo de emancipação da sociabilidade primária 
(familiar, comunitária) e começa a inserção em mecanismos de 
sociabilização secundária. Esse período, considerado como 
uma fase de transição para a vida adulta, não deve ser visto 
apenas sob essa perspectiva. O futuro é construído a partir 
das experiências e das oportunidades oferecidas no presente. 
A experiência escolar é um fator determinante na formação dos 
jovens e um elemento fundamental na criação de perspectivas 
de futuro.  Por isso é importante ações como a do projeto, que 
reforçam nos estudantes a importância da formação escolar para 
um futuro mais promissor.

Pesquisa Relação Família x Escola

Incluir a pesquisa nas atividades do projeto contribuiu 
para o desenho de ações que aproximem família e escola, 
já que estudos pesquisas nos mostram que essa parceria é 
fundamental para o processo de aprendizagem. A efetividade 
da ação integrada entre escola e família está prevista em lei 
(ECA e LDB) e inicia nova fase na consolidação e promoção 
de direitos sociais e individuais. É importante assinalarmos 
que família e escola assumem responsabilidades diferentes: 
a escola, por meio da sistematização dos conteúdos 
curriculares, assegura a compreensão de conhecimentos 
específicos, tendo como foco o processo ensino-
aprendizagem. A família tem papel fundamental no processo 
de socialização e promoção de condições básicas, visando 
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prioritariamente o desenvolvimento nos campos social, 
cognitivo e afetivo. 

Mas a relação família - escola nem sempre é clara e 
produtiva, pois é uma relação atravessada por questões culturais, 
simbólicas e coorporativas. Muitas vezes as concepções 
compartilhadas por famílias e escolas sobre educação, função 
da escola, e formas de participação na vida escolar não são 
convergentes. As responsabilidades e contribuições específicas 
nem sempre ficam claras, e a escola espera dos pais uma 
participação no processo educativo, sem considerar relações 
de poder e de classe, diversidade de arranjos familiares e 
desvantagens materiais e culturais de uma parte considerável 
das famílias, partindo, de modelo de família ideal e não real. 
Reafirmamos a necessidade de pesquisar e difundir práticas 
exitosas nessa área, pois as ações vindas da escola, de maneira 
geral, ainda são reduzidas. Essa pesquisa uniu esforços para 
ampliar a discussão sobre educação integral, ouvindo pais e 
responsáveis. O conceito de educação integral ainda é pouco 
conhecido, e como aponta pesquisa realizada  estão mais 
familiarizados com o assunto pessoas com maior formação 
educacional e que possuem maior nível econômico, sendo um 
desafio a ser enfrentado apresentar e fomentar o conceito de 
educação integral para grupos mais pobres e com menor tempo 
de escolarização. O questionário, composto por 26 questões, 
contemplou informações socioeconômicas da família, além de 
questões que permitiram compreender o que essas famílias 
pensam sobre a escola, o que desejam para o futuro dos filhos 
e como entendem a relação entre escolarização e perspectiva 
profissional. Responderam 24 responsáveis pelos alunos do 8º 
e 9º ano. A análise considera quatro blocos: (I) como os pais 
acompanham a vida escolar de seus filhos, (II) as possibilidades 
e limitações que os responsáveis enxergam para o futuro de 
seus filhos, (III) a conexão que os responsáveis fazem entre 
empregabilidade e escolaridade, (IV) as percepções dos pais em 
relação à escola de tempo integral. Elencamos para análise, os 
que consideramos mais ilustrativos.
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De que forma?

Por quê?
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Por que considera bom?
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Os dados nos mostram que os pais entrevistados 
estão interessados na vida escolar dos filhos, já que 92% 
responderam que fazem o acompanhamento do rendimento 
escolar dos jovens. Percebemos que o envolvimento 
ou participação deles na escolarização dos filhos se dá 
prioritariamente comparecendo às reuniões promovidas 
pela escola, 36% e conversando com a direção, 28%. 
Sendo assim, é importante que as reuniões escolares sejam 
planejadas levando em consideração a participação dos 
pais/responsáveis, para que de fato, fiquem produtivas para 
ambos. Nesse sentido a escola deve dedicar atenção ao 
espaço reservado à participação dos pais nessas reuniões. 
Consideramos que as reuniões escolares serão mais 
produtivas se construírem um espaço de diálogo e de escuta 
que garanta a todos os participantes – educadores e famílias 
- a mesma importância.

Em relação às possibilidades e limitações que 
os responsáveis enxergam para o futuro dos filhos e a 
forma que percebem a conexão entre empregabilidade e 
escolaridade, 100% dos entrevistados esperam que os 
jovens deem continuidade aos estudos, principalmente em 
relação à educação básica. Isso indica que a importância 
e principalmente a possibilidade de conclusão dessa etapa 
da escolarização já está consolidada também nas classes 
populares. 

Hoje os pais/responsáveis já não consideram como 
“normal” os filhos não concluírem essa etapa da educação 
básica. Mas esse quadro se altera quando perguntados 
sobre as chances dos filhos cursarem uma faculdade, pois 
55% apontam que as chances são médias, uma vez que 
reconhecem que as condições financeiras podem dificultar 
essa continuidade. Os custos com a educação, 46% e a 
necessidade dos filhos trabalharem 38%, foram os motivos 
mais citados. As pesquisas realizadas com jovens nos 
mostram que conquistar a autonomia financeira é um desejo 
grande deles e a concomitância entre as atividades escolares 
e o trabalho levam muitos a desistirem da escola. Daí a 
importância de se pensar ações que favoreçam aos jovens 

darem continuidade aos estudos mesmo estando inseridos 
no mercado de trabalho.

Já em relação às vantagens em concluir o ensino básico, 
identificamos nas respostas uma diferença em relação aos níveis: 
quando perguntados sobre as vantagens em concluir o ensino 
fundamental, 59% dos responsáveis citam a facilidade para 
conseguir um emprego. Mas quando nos referimos ao ensino 
médio, 54% deles apontam como vantagem ter uma profissão. 
Podemos levantar, como hipótese, que os responsáveis 
identificam uma relação bem positiva entre escolarização 
e empregabilidade, pois percebem que quanto maior a 
escolarização, mais chances os jovens terão de conquistar uma 
empregabilidade mais qualificada e consequentemente uma 
renda melhor. Ter uma profissão significa ter uma atuação numa 
área definida, ter estabilidade e possibilidades de construir uma 
carreira profissional. Historicamente, as camadas populares 
creditam à escola um papel fundamental na melhoria da 
qualidade de vida dos filhos. Consideramos, por hipótese, que 
por não terem acesso a um conjunto de serviços de qualidade, 
entre eles o acesso aos bens culturais, as camadas populares 
enxergam prioritariamente na escola essa função. Sabemos que 
uma boa formação escolar é fundamental para promoção de um 
futuro melhor. Como vimos, 100% dos responsáveis esperam 
que seus filhos terminem a escolarização, enxergando na escola, 
um significado positivo. Isso nos mostra que é cada vez mais 
importante qualificar a formação oferecida às crianças e jovens 
das classes populares que estão matriculados na escola pública. 

Em relação à escola de tempo integral, 79% dos pais 
entrevistados dizem já ter ouvido falar nessa proposta e 83% 
consideram bom o aluno “passar mais tempo na escola”, pois 
consideram que dessa forma o aluno pode aprender melhor. 
Essa percepção que os pais têm que o fato dos alunos passarem 
mais tempo na escola pode colaborar para o aprendizado deles, 
está em consonância com a ideia de que o turno complementar 
é importante para enriquecer a aprendizagem. Em relação a isso, 
é importante recuperarmos o que os especialistas apontam: a 
existência por si só desse contraturno não significa maior qualidade 
no aprendizado. O conceito de educação integral considera 
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o ser humano como multidimensional, considera que educar 
exige a compreensão do contexto e articulação de diferentes 
linguagens e recursos e considera ainda que o trabalho em rede 
é fundamental para que essa concepção de educação possa ser, 
de fato, implementada. A análise dos dados produzidos a partir 
das entrevistas realizadas com pais /responsáveis dos alunos 
que participaram do Projeto, que mesmo tendo um recorte bem 
definido, nos faz levantar algumas hipóteses que podem contribuir 
para a discussão:

• É importante a participação dos atores locais e familiares 
no processo educativo; 

• A escola deve se tornar cada vez mais inclusiva;
• É fundamental pensar em ações que fomentem a 

permanência de jovens, na rede formal de ensino.
Finalizando, reconhecemos que os caminhos percorridos 

para uma aproximação com a escola são complexos, já que 
envolvem diferentes atores. Consideramos que essa aproximação 
também depende das particularidades de cada espaço, incluindo 
tanto a receptividade da equipe da escola, quanto à forma como 
a equipe do projeto propõe sua articulação com as atividades da 
unidade escolar. Sabemos que existem escolas mais abertas ao 
diálogo com agentes externos e escolas que apresentam mais 
resistência à iniciativas como a do Projeto Pontes para o Futuro. 
Destacamos que em todo processo a Fundação Itaú Social, 
CIEDS e a comunidade escolar trabalharam de forma integrada. 
Foi uma ação norteada por um pressuposto metodológico que 
considerou o diálogo e a cooperação em todas as fases de sua 
realização. 

Dessa forma, articulamos esforços, recursos, parceiros 
e ideias criativas para criar um processo educativo que buscou 
promover a autonomia e o desenvolvimento e esteve pautado 
na concepção de educação integral, considerando novos 
tempos, espaços, atores e conteúdos de aprendizagem. Essa é 
a concepção que norteou a proposta do Projeto Pontes para o 
Futuro e fundamentou sua execução.
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Resumo

Será apresentado, nesse artigo, o recorte de uma pesquisa 
de doutorado em andamento. O objetivo da pesquisa é identificar 
e analisar processos de aprendizagem de matemática escolar 
em momentos de aproximação que os alunos estabelecem entre 
as práticas do tempo regular e as práticas do tempo ampliado. 
A pesquisa ocorre em uma escola de Ensino Fundamental da 
rede pública federal de Belo Horizonte. Nessa escola todos os 
alunos estudam em tempo integral e esse tempo é dividido entre 
as disciplinas regulares, o projeto segundo tempo e os grupos 
de trabalho diferenciado(GTDs). Para identificar as aproximações 
mencionadas, o pesquisador se inseriu em uma sala de aula de 
7° ano, no início de 2014, e tem observado todas as aulas de 
matemática dessa turma. Simultaneamente também acompanhou 
uma disciplina oferecida no formato de GTD, no primeiro semestre 
de 2014. Os registros dessas observações - feitos por meio de 
áudio, vídeo e anotações em diário de campo – e de entrevistas 

constituem parte do material empírico da pesquisa. No final 
do primeiro semestre de 2014, depois de se debruçar sobre 
o referido material, o pesquisador entendeu que este oferecia 
informações para responder apenas parcialmente ao objetivo da 
pesquisa e decidiu propor uma intervenção para potencializar 
as aproximações objeto da investigação. Essa intervenção, que 
será o foco desse artigo, está ocorrendo atualmente, por meio 
de uma disciplina oferecida no formato de GTD. A metodologia 
dessa intervenção se inspirou em trabalhos que se fundamentam 
na Teoria Histórico-Cultural da Atividade. Os sujeitos que 
participam da disciplina são oito alunos, atualmente no 7° ano do 
Ensino Fundamental, que possuem diferentes tipos de relação 
com a matemática escolar. Desde o início da intervenção já 
foram identificadas algumas aproximações consideradas como 
potentes para responder aos objetivos da pesquisa. Esses 
resultados iniciais criaram a expectativa de que essa pesquisa 
possa confirmar (ou não) a hipótese de que, apesar de os alunos 
poderem aprender com as diversas práticas de uma escola 
de tempo integral (ainda que desarticuladas), é na criação de 
situações intencionalmente planejadas pelos diversos educadores 
da escola para fomentar aproximações entre as práticas que os 
estudantes encontram mais possibilidades de aprendizagem da 
matemática escolar. 

Palavras-chave: Matemática; Escolas de tempo integral; 
Currículo.

1. Introdução 

O objetivo desse texto é apresentar uma disciplina, 
oferecida em uma escola de tempo integral, e discutir os primeiros 
impactos dela na sala de aula de matemática. Discorre-se, 
depois da introdução, sobre a pesquisa de doutorado de modo 
a contextualizar o recorte que é aqui exposto. São apresentadas 
as justificativas, o campo de pesquisa, os sujeitos, o referencial 
teórico-metodológico e informações sobre a produção do 
material empírico.  
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Reserva-se, depois disso, uma seção para caracterizar a 
disciplina intitulada “Espaço Potencializador de Aproximações” 
(EPA). Para tanto são exibidas as situações que provocaram 
a necessidade de se propor uma intervenção, as inspirações 
teórico-metodológicas que sustentam (e fundamentam) essa 
proposta e as oito primeiras situações de ensino trabalhadas. 

Em seguida são discutidos os primeiros resultados do GTD 
EPA, por meio da descrição de duas aproximações identificadas 
na sala de aula de matemática. Finalmente são apresentadas 
algumas considerações parciais e as referências do trabalho.  

2. Contexto da pesquisa 

Os incômodos que geraram as perguntas dessa pesquisa 
surgem, por um lado, de experiências que tive  em escolas de 
jornada ampliada. Atuei como monitor de oficinas de matemática 
na rede pública municipal de Belo Horizonte, por meio do Projeto 
Escola Integrada e como professor de matemática em uma 
escola da rede pública federal que funciona em tempo integral. 
Por outro lado, minhas experiências de pesquisa (DEODATO, 
2014), também se relacionam com educação integral, mais 
especificamente, com o ensino de matemática em escolas de 
tempo integral. 

Além disso, a situação atual da Educação no Brasil justifica 
e demanda estudos sobre o papel da matemática nas escolas 
de tempo integral. Fundamentam essa afirmação os discursos 
oficiais e entrevistas da presidenta da república, algumas 
pesquisas acadêmicas  além das diversas publicações oficiais . 

É nesse contexto, portanto, que pretendemos compreender 
alguns processos de aprendizagem de matemática escolar, 
identificados nos momentos em que os alunos estabelecem 
aproximações entre as práticas do tempo regular e as práticas 
do tempo ampliado. 

A pesquisa que desenvolvemos fundamenta-se em duas 
principais perspectivas teóricas. Por um lado, nos ancoramos em 
autores (Lave e Wenger, 1991; Lave, 1996; Goulart e Roth 2006) 
cujos trabalhos estão associados à noção de Aprendizagem 

1. A alternância entre 
primeira pessoa do 
singular e primeira pessoa 
do plural é intencional. 
Utilizaremos singular 
quando nos referirmos às 
experiências do primeiro 
autor do artigo.

2. Dez dissertações e 
uma tese vinculadas 
ao “Núcleo de Estudos 
– Escola  Pública  de  
Horário  Integral”. Duas 
dissertações e uma tese 
defendidas, além de 
cinco dissertações e três 
teses em andamento 
vinculadas ao grupo 
“Territórios, educação 
integral e cidadania”.

3. Por exemplo, o texto 
referência organizado por 
Moll (2009), o resumo 
técnico do censo escolar 
e a meta 6 do PNE, 
publicado em 2014.

1

2 3

Situada, que vincula a aprendizagem a uma mudança de 
participação em uma prática social e possibilita uma análise do 
indivíduo em relação com o coletivo do qual ele faz parte. 

Por outro lado, evocamos autores da Teoria Histórico-
Cultural da Atividade (TA), para aprofundar a análise do individuo, 
sem desconsiderar sua relação com o coletivo que o cerca. 
Alguns trabalhos inspirados por essa teoria (David & Tomaz, 
2009; Engeström, 1987; Engeström & Sannino; 2010) vão ao 
encontro das nossas demandas, pois oferecem um instrumental 
teórico-metodológico para caracterizar os diversos elementos 
das atividades que analisaremos. 

Com essas duas lentes teóricas, portanto, desenvolveremos 
uma análise compatível com o pressuposto por nós assumido, 
de que a matemática não possui um caráter universal. 
Esse pressuposto – partilhado por importantes autores  da 
comunidade científica – se subsidia, principalmente, no fato de 
que a matemática, como corpo estruturado de conhecimentos 
reconhecidos pela comunidade de matemáticos profissionais, 
se apóia em uma linguagem partilhada por poucos no mundo e 
porque existem outras formas de conhecimento matemático que 
estão vinculadas a outras culturas. 

Foi com esse pressuposto que me inseri  em uma escola, 
de Ensino Fundamental, pertencente à rede pública federal, 
cujos alunos (todos) estudam em tempo integral. Nessa escola 
não existe uma separação explícita entre práticas do tempo 
regular e práticas do tempo ampliado. Todavia, intercaladas entre 
as aulas regulares (Matemática, Geografia, Português, História, 
etc.), estão as atividades esportivas, do projeto 2° tempo, que 
ocorrem em um clube fora da escola, e os Grupos de Trabalho 
Diferenciado (GTDs) que ocorrem dentro da escola. 

Nos GTDs, os alunos são re-organizados em grupos 
menores (até 15 alunos) e as tarefas são ministradas por 
estudantes de graduação e/ou pós-graduação da UFMG (sob a 
supervisão dos professores efetivos da escola) e por professores 
efetivos e substitutos da escola. A cada semestre esses GTDs 
são reestruturados atendendo a demandas dos professores e dos 
alunos, desde que haja disponibilidade de pessoas para ofertá-
los. O critério para a distribuição dos alunos nesses GTDs passa 

4

4. D’Ambrósio (1990); 
Knijnik (2006); Powell 
& Frankenstein (1997); 
entre outros.

5. Na primeira fase 
da pesquisa, apenas 
como pesquisador e, 
na segunda, como 
professor-pesquisador. 
Essa forma de inserção 
será melhor explicada no 
artigo.

5
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pela indicação dos professores (em alguns casos) e, dentro das 
possibilidades, pelo desejo dos alunos.    

Uma vez inserido nessa escola, procurei uma turma de 7° 
ano na qual pudesse acompanhar todas as aulas de matemática. 
A escola possui três turmas de 7° ano e, em somente uma delas, 
não havia coincidência com meus horários de trabalho. Por isso 
acompanhei o 7° ano X , desde o início de 2014. Essa turma 
possui 31 alunos , com os mais diferentes tipos de relação com 
o conhecimento matemático. Desde alunos selecionados para 
a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas a 
alunos que já foram retidos na escola em anos anteriores.

Passamos a uma segunda fase, que era procurar um GTD 
a partir do qual pudéssemos investigar as possíveis aproximações 
com a sala de aula de matemática. Inicialmente a expectativa era 
encontrar um GTD que tivesse relação direta com matemática. A 
nosso ver, nessa situação, as aproximações aconteceriam mais 
naturalmente. Como em 2014/1  não houve oferta de GTDs com 
esse perfil para alunos do 7° ano, selecionamos um GTD no qual 
identificamos possibilidade de interface com matemática. 

Optamos por acompanhar o GTD ministrado por uma 
estudante de Biologia cujo orientador, do núcleo de Ciências da 
escola, tinha formação em Física. A proposta do referido GTD, 
segundo seu orientador, envolvia trabalhar com os alunos leitura 
e construção de gráficos e tabelas de consumo. 

Acompanhamos a maioria das aulas de matemática do 1° 
semestre de 2014 e todos os encontros do GTD “Homem e Meio 
Ambiente” conforme a tabela que segue.                                                      

Tabela 1: Material Empírico

   Aulas de 
Matemática do 7° 

ano X

GTD intitulado                 
Homem e Meio 

ambiente

Número de Alunos 31 14

Duração da Aula 1h30min 1h30min

Quantidade de aulas     
por semana

3 1

Número de aulas 
observadas (filmadas)

35 (21) 10(8)

6. Nessa escola as 
turmas são identificadas 
por letras (turma A, 
B,C). Apesar disso, as 
letras não correspondem 
a uma lógica gradativa 
de desempenho dos 
alunos. A letra X, utilizada 
para identificar a turma 
acompanhada, é fictícia.

7. Cabe explicitar que, 
como sou professor 
dessa escola (atualmente 
trabalhando com 5° e 6° 
ano), os alunos já me 
conheciam e, 13 dos 31 
alunos, já tinham sido 
meus alunos em anos 
anteriores.

8. Em 2014/1 foram 
ofertados vários GTD 
para o terceiro ciclo. 
Por exemplo: Jardim 
de Ciências, Homem 
e Ambiente, Robótica, 
Evolução, Orientação de 
Estudos em Português, 
entre outros.

6

7

8

Além dos registros em vídeo descritos na Tabela 1, 
também compõe o corpus de nossa análise: uma entrevista com 
o professor de matemática da turma e registros em áudio e vídeo 
de conversas informais com alguns alunos. 

No fim do primeiro semestre de 2014 nos debruçamos 
sobre o material produzido e percebemos que este apontava para 
o fato de que as aproximações entre as práticas não estavam 
ocorrendo. Foi assim que sentimos a necessidade de oferecer 
uma disciplina que potencializasse as aproximações entre as 
práticas da sala de aula de matemática e as práticas do tempo 
ampliado.

3. A proposta de uma disciplina potencializadora 
de aproximações 

A observação cotidiana, tanto em sala de aula quanto no 
GTD, nos revelou várias diferenças entre essas duas práticas 
escolares. Os alunos apresentavam modos diferentes de 
participar. A oralidade era mais valorizada no GTD e, na sala de 
aula, a escrita. Os estudantes seguiam normas (Planas & Civil, 
2002) – relativas à avaliação, às possibilidades de agrupamento, 
à autoridade do professor, etc. – diferentes conforme a prática. 

Outra diferença identificada tem relação com as formas 
de mobilização dos conhecimentos matemáticos. A observação 
ofereceu elementos para concordarmos com Lave (1996) 
e afirmarmos que tais conhecimentos estavam situados na 
organização específica de cada uma dessas práticas. Apesar 
disso, ainda existia a expectativa de que a mobilização dos 
conhecimentos ocorresse de modo semelhante e que os alunos 
estabelecessem aproximações entre as práticas. 

Dentro desse cotidiano das observações, um episódio 
sinalizou de forma mais evidente para a não ocorrência das 
aproximações. Na aula em que foi introduzido o assunto “números 
racionais”, o professor levou um texto sobre “água potável e 
consumismo”, e fez uma leitura coletiva com os alunos. Ao final da 
leitura, uma aluna pediu que o texto fosse discutido coletivamente. 
O professor negou a solicitação da estudante justificando-se no 
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fato de ter havido um atraso para o início da aula e acrescentou: 
“esse texto, pra nós aqui da matemática, foi apenas para dar um 
contexto de números no dia-a-dia, números diferentes dos que 
vocês já trabalharam que são os inteiros, é mais para introduzir 
os números racionais mesmo”.

Dias antes desse episódio, os quatro alunos do 7° ano X 
que freqüentavam o GTD de Meio Ambiente haviam discutido o 
texto “Como a água chega até nossas casas?” e, entre outras 
questões, conversaram muito sobre água potável. Além disso, em 
um dos GTDs anteriores, enquanto faziam a leitura de gráficos, 
a monitora disse para os alunos que “o importante não são as 
contas”, mas sim o assunto explicitado naqueles gráficos.

A nosso ver, essa situação mostrou que no momento mais 
adequado ao aparecimento das aproximações, em sala de aula, 
ficou explícito (verbalizado) para os alunos que as técnicas da 
matemática são o objetivo da aula de matemática e os assuntos 
que permeiam os textos discutidos apenas um adendo. Já no 
GTD, o objetivo era compreender o assunto dos textos e as 
técnicas da matemática apenas um adendo. 

Entendemos, portanto, que as diferenças de objetivo dos 
GTDs e da sala de aula contribuem para que os alunos não 
estabeleçam aproximações entre as práticas. Há diferenças 
estruturais dessas práticas, que interferem na discussão de um 
mesmo conteúdo na sala de aula e no GTD. Essa afirmação 
ganha força na conversa que tivemos com três alunos, depois 
desse episódio da “não aproximação”. 

Pesquisador: Alguma coisa que você viu lá [no GTD] te 
ajudou a entender a aula de hoje ou você acha que não?

Aluno H: Não professor... Porque para mim não ajudou 
muito o GTD... Porque Matemática e Português é a 
base... Funciona tipo... Hum [pausa]... Tipo assim um 
jogo de RPG... Você vai ocupando os seus “skills” 
[aluno faz aspas com as mãos] seus poderes e tem a 
base deles... Lá em cima tem o mais forte... Equação do 
3° grau... Essas coisas assim... Aí você vai aprendendo 
Matemática e Português e vai aprendendo outras coisas 
[faz um gesto indicando uma gradação do mais simples 
ao mais complexo].

Pesquisador: E o GTD?

Aluno H: O GTD é só um extra (...) 

Pesquisador: Você acha que se os meninos que estão 
aqui e não estão GTD, se estivessem lá, eles teriam 
alguma vantagem pra estudar essa matéria?

Aluno H: Não! (...) Como eu disse, matemática e 
português é a base. 

A nosso ver essa fala do aluno vai ao encontro do que 
a observação nos revelava – os alunos não reconheciam 
aproximações entre a sala de aula e os GTDs. Não somente o 
de Meio Ambiente, mas a prática dos GTDs, em geral. Outro 
indício disso foi identificado na conversa com o aluno H, no 
seguimento do excerto apresentado acima. O estudante, 
que dois anos antes havia sido meu aluno (no 5° ano e no 
GTD de “Jogos Matemáticos”), fez referência a esse GTD 
espontaneamente. 

Pesquisador: Pois é... A matéria... O que você via no 
GTD [de jogos matemáticos] ajudava na sala de aula? 
Você acha que tinha alguma coisa que você via no jogo 
que te ajudava na sala de aula?

Aluno H: Eu via alguma coisa... Mas não ajudava não... 
Porque você professor... Porque as matérias que a gente 
pegava na Matemática [sala de aula]... Era igual a do 
jogo [GTD]... Entendeu? A gente não pegava coisa extra 
no jogo [GTD]... A gente pegava brincadeira.

A fala do aluno H corrobora a hipótese de que as diferentes 
organizações das práticas (normas, regras, artefatos, etc.), não 
contribuíam para que os alunos estabelecessem aproximações 
entre elas. Especificamente, quando ele, diante de mesmo tema 
e professor, diz que no GTD “aprendeu brincadeiras” e não 
“matemática”. 

Todos os indícios acima descritos nos levaram a propor uma 
intervenção por meio de uma disciplina que oferecesse condições 
oportunas para os alunos estabelecerem aproximações entre as 
referidas práticas. 
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3.1. O GTD EPA

No final de cada semestre ocorre a oferta de novos GTDs. 
Conversamos, portanto, com a professora da escola responsável 
por organizá-los e, no meio de 2014, apresentamos a proposta 
da disciplina EPA que foi prontamente aceita. Nessa conversa 
conseguimos garantir que os alunos participantes fossem todos 
do 7° ano X. 

Escolhemos, com base nas observações de sala de aula, 
sete alunos para participar da disciplina. Todos foram consultados 
– e sinalizaram positivamente - sobre o desejo de participar. 
Quatro deles foram escolhidos porque já freqüentavam o GTD 
de Meio Ambiente. Outros dois porque notamos que apesar de 
uma participação bastante discreta em sala de aula, em alguns 
momentos, eles apresentavam mudança de participação. Uma 
aluna foi escolhida, pois era par de afinidade de uma estudante já 
escolhida. Um aluno, que não havia sido escolhido inicialmente, 
pediu para participar do GTD e foi aceito. 

O GTD EPA foi inspirado no conceito de Atividade 
Orientadora de Ensino (AOE). Segundo Moura (1998, p.155)

“[uma Atividade Orientadora de Ensino é] aquela que 
se estrutura de modo a permitir que sujeitos interajam, 
mediados por um conteúdo, negociando significados, 
com o objetivo de solucionar coletivamente uma situação-
problema” (MOURA, p.155, 1998).

 Esse conceito, desenvolvido pelo grupo do professor 
Manoel Oriosvaldo de Moura, fundamenta-se nos trabalhos 
de Vigostki. Ou seja, tem relação direta com o referencial 
histórico-cultural no qual fundamentamos nosso trabalho. Para 
além da coerência teórica, nos interessam nesse conceito 
alguns elementos que vão ao encontro de nossas concepções 
como educadores/professores. Referimo-nos, por exemplo, 
à valorização de um trabalho coletivo que dê oportunidade à 
interação dos participantes de modo que haja entre os mesmos, 
negociação de sentidos. Em outros termos, concordamos com 
Moura e seu grupo de pesquisa (2010, p.83) quando aportam-se 
em Vigostki para dizer que é no “movimento do social ao individual 

que se dá a apropriação de conceitos e significações, ou seja, 
que se dá a apropriação da experiência social da humanidade”.

No GTD EPA, os alunos sempre trabalham em grupos e, a 
cada encontro, passam por quatro momentos que compõem uma 
situação de ensino , conforme o quadro abaixo.

Tabela 2: Estrutura do GTD EPA

Nossa ideia, com a disciplina EPA, é que em cada encontro 
do GTD os alunos sejam submetidos a uma situação de ensino 
por meio da qual possam ampliar conceitualmente a compreensão 
de conceitos matemáticos que são tidos como “problemáticos” 
pela literatura e questões não (ou pouco) exploradas em sala de 
aula. 

   1° momento

(Apresentação)

2° momento

(Reflexão 
no pequeno 

coletivo)

3° momento

(Reflexão no 
grande coletivo)

4° momento

(Síntese 
Individual)

Ações

Pedagógicas

Educador/
Pesquisador: 
Apresentação/ 
Problematização 
da Situação 
(tarefa) de 
Ensino

Estudantes: 
Ouvir/ tirar 
dúvidas gerais 

Educador/
Pesquisador: 
Garantir 
condições para 
que os alunos 
reflitam sobre 
a situação de 
ensino

Estudantes: 
Refletir sobre 
a situação 
de ensino e 
manifestar 
dúvida pessoal, 
ouvir dúvida 
do(s) colega(s)/ 
Produzir uma 
primeira síntese 
com solução e 
dúvidas

Educador/
Pesquisador: 
Promover 
espaço para 
uma reflexão 
mais geral 
dos alunos/ 
Promover um 
espaço de 
diálogo dos 
alunos

Estudantes: 
Socializar 
a solução 
produzida e as 
dúvidas que 
surgiram.

Educador/
Pesquisador: 
Garantir 
condições para 
que os alunos 
produzam um 
texto individual 
que contenha 
a interpretação 
pessoal do 
aluno sobre 
a situação de 
ensino

Estudantes: 
Produzir 
a síntese 
individual

9. A ideia de situação, 
bem como o modo como 
a situação se organiza, 
são baseados em 
Bernardes (2006).

9
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Até o momento, foram desenvolvidas as oito situações 
listadas a seguir:

Tabela 3: Situações de Ensino

Situação de 
Ensino

Questão trabalhada Lógica da 
Situação

1
Alunos tendem a ver o número decimal como 
composto de dois naturais separados por 
uma vírgula 

Dúvida localizada 
na literatura 

2
Alunos tendem a acreditar que, numa 
multiplicação, o produto é sempre maior que 
os fatores

Dúvida localizada 
na literatura

3
Alunos tendem a acreditar que, numa divisão, 
o quociente é sempre menor que o dividendo 
e/ou o divisor

Dúvida localizada 
na literatura

4
Situação envolvendo os equívocos discutidos 
nas duas situações anteriores 

Dúvida localizada 
na literatura

5

Frações são frequentemente introduzidas 
usando o “todo” e as partes por meio de 
formas e tamanhos idênticos. Quando 
as crianças se deparam com partes de 
tamanhos diferentes tem dificuldade de usar a 
menor como uma “parte”(ou uma referência). 

Dúvida localizada 
na literatura

6

a) É verdade que numa potência o resultado é 
sempre um número maior que a base?b) Por 
que o resultado de uma potência de expoente 
0 é 1? 

Dúvida (ou 
conceito) pouco 
na sala de aula

7

a) É verdade que, ao “tirar” uma raiz 
quadrada, o resultado é sempre maior do que 
o número que o gerou?; b) Por que  936  = 
12 ? Não deveria ser 36 ? Pois 36 x 36  = 
936 ; c) Por que o expoente 2 é lido como 
“quadrado”? 

Dúvida (ou 
conceito) pouco 
na sala de aula

8
Ampliação conceitual do sinal de igual. Sinal 
de igual com ideia de equivalência.

Dúvida localizada 
na literatura

4. Primeiros Resultados 

Depois do início do GTD EPA já foram identificadas três 
aproximações entre as práticas, duas das quais aparentemente 
relacionadas às dúvidas em um conteúdo, e uma relacionada à 
incorporação de um argumento matemático. Dessas três, duas 
serão descritas nos próximos parágrafos.  

4.1 Aproximação A: o aluno J. e a lista de exercícios
O aluno J é considerado pelos professores como um 

estudante agitado. Ele muda de lugar várias vezes na mesma 
aula, tem uma relação oscilante com a matemática, já foi expulso 
de sala por dois professores diferentes. Por outro lado, tem uma 
relação estável e positiva com seus pares. Em linhas gerais, é 
possível dizer que sua participação nas aulas é periférica (Lave e 
Wenger, 1991). 

Percebemos numa das aulas que ele demonstrava sinais 
evidentes de mudança de participação. Nessa aula, estava atento, 
manifestando-se publicamente e, em determinado momento, saiu 
do próprio lugar para ajudar um de seus colegas que estava com 
dúvidas. No fim dessa aula conversamos com ele e com o aluno 
H. Nessa conversa o aluno J atribui a mudança de participação 
ao interesse que teve na tarefa proposta pela professora. Eu 
então questiono o fato de a tarefa ser muito parecida com as 
tarefas dos outros dias. 

Pesquisador: Você achou que a atividade de hoje foi 
mais interessante que a de outros dias?

Aluno J: Sim!

Aluno H: Tinha alguns exemplos lá, loucos...

Aluno J: É...

Pesquisador: Está aqui [pego a lista de exercícios]... Me 
mostra eu quero ver... 

Aluno J: Esse daqui [aponta]...

Aluno H.: Atividade que a gente sabe fazer...

Pesquisador: Então você ficou motivado porque tinha 
atividade que você já sabia fazer
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Aluno J: É... 

Pesquisador: Por exemplo... Deixa ele [o aluno J.] me 
mostrar...

Aluno J: Essa daqui... [exercício 2 sobre comparação de 
números decimais]

Pesquisador: Mas esse aqui você tinha confiança de 
fazer por qual motivo? Onde que você já viu isso, em 
outro lugar?

Aluno J: No GTD... Naquela reta lá... [faz um gesto da 
reta numérica com as mãos] 

É possível notar pelas falas do aluno que ele mudou de 
participação porque existiam, na lista, exercícios que “a gente sabe 
fazer”. O aluno J, em particular, aponta para um exercício cujos 
potenciais equívocos havíamos discutido no GTD. Ele consegue 
ser preciso sobre qual tarefa do GTD fez com que ele, mudasse 
sua participação na sala de aula. A meu ver, esse episódio 
mostra uma aproximação estabelecida por alguns alunos, que 
se desdobrou na mudança de participação de um determinado 
aluno e, portanto, no fato de que esse aluno aprendeu algo (Lave 
e Wenger, 1991). 

4.2 - Aproximação B: O aluno G. e a ideia de 
“padrão” 

Ao pensar nas situações de ensino - seja por meio 
dos equívocos listados na literatura, seja pelas dúvidas e/ou 
questões pouco exploradas na sala de aula – parecia-nos que as 
aproximações (se ocorressem) aconteceriam quando o professor 
estivesse discutindo o mesmo assunto (conteúdo) do GTD. Tanto 
que a elaboração das situações de ensino acontecia sempre a 
partir das temáticas discutidas em sala de aula. 

Fomos surpreendidos pelo aluno G., na primeira aula do 
novo  professor de matemática quando o mesmo, durante a 
realização de uma tarefa proposta pelo professor, me chamou e 
disse: “É como você falou no GTD”. Pedi que ele me explicasse 
melhor e o aluno alegou, com suas palavras, que o argumento 
que utilizei para explicar o “expoente zero em potências de base 
racional” era o mesmo do exercício proposto pelo professor. 

Tabela 4: Tarefa da sala de aula e situação de ensino

Tarefa trabalhada na Sala de Aula 
(fragmento)

Situação de Ensino trabalhada no 
GTD (fragmento)

1) Tenho cubos de duas cores diferentes
 

Posso fazer duas torres diferentes com 
os dois cubos
 

2) Tenho cubos de três cores diferentes. 
Quantas torres diferentes com dois 
cubos são possíveis de fazer? Faça um 
desenho de todas as torres.

5) E se eu tiver cubos de n cores 
diferentes, quantas torres diferentes com 
dois cubos são possíveis de fazer?

Construa a tabela:
 

Número de cores 
diferentes

Número de torres 
diferentes com       

dois cubos

2

3

4

5 :

:

20

: :

n

3) Resolva:

a) b) 

c) d)

4) Agora observe os resultados do 
exercício anterior e complete:

a) Nas letras a, b, c e d, respectivamente, 
enquanto os expoentes vão ___________ 
de 1 em 1, os resultados das potências 
vão ficando 3 vezes____________.  

b) Seguindo o mesmo padrão, se 
houvesse uma letra “e” com a seguinte 
potência          , qual seria o resultado?

1
3( )

4

=
1
3( )

3

=

1
3( )

2

=
1
3( )

1

=

1
3( )

0
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Entendemos, portanto, que o aluno estabeleceu uma 
aproximação entre as práticas da sala de aula e do GTD. 
Destacamos que não se trata de uma “transferência de 
aprendizagem”. Atribuímos a aproximação à semelhança das 
normas e dos artefatos das práticas investigadas. A nosso 
ver foi essa semelhança estrutural das práticas que contribuiu 
para que os alunos fizessem uso de um conhecimento que é 
de natureza escolar.

Neste ponto, temos clareza de que é necessária uma 
descrição e análise mais densa da prática da sala de aula para 
identificarmos mais indícios que fortaleçam os argumentos 
que amparam nossas hipóteses. Isso será feito no decorrer 
da pesquisa de doutorado que ainda se encontra em fase 
preliminar.

5. Considerações Parciais

Nesse momento da pesquisa entendemos que alguns 
apontamentos já podem ser feitos. O primeiro deles é que a 
identificação das aproximações com o GTD, feita pelos alunos 
em sala de aula, justifica a intervenção que fizemos.

Um segundo apontamento é que os resultados dessa 
pesquisa podem contribuir para sensibilizar um olhar mais 
atento sobre o peso que por vezes se lança sobre o aluno de ele 
mesmo estabelecer aproximações entre as diferentes práticas 
de uma escola de tempo integral, como isso fosse trivial. A 
análise do material empírico indica que, para a ocorrência das 
aproximações, é importante que a prática dos GTDs e a prática 
da sala de aula sejam pensadas conjuntamente de modo que 
as estruturas que as organizam tenham algo de semelhante. 
Nesse sentido, os resultados refletem a compreensão que 
temos de que a aprendizagem vincula-se à pratica em que o 
conhecimento é produzido. 

Cabe destacar, entretanto, que isso não significa uma 
defesa de que a lógica de organização do tempo integral 
seja amarrada nas disciplinas escolares. Os elementos 
de observação e a prática de professor tem nos mostrado 

que aprende-se nas diversas práticas de uma escola de 
tempo integral. A questão é: se o desejo é de que os alunos 
estabeleçam aproximações entre as práticas é importante 
que sejam criadas situações que os ajudem a estabelecer as 
desejadas aproximações, que não são triviais nem imediatas. 
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Reflexão acerca do 
Programa Mais Educação  
na cidade de Jaguarão (RS)

Wellyanna Costa dos Santos 

Milena Rosa Araújo Ogawa 

Resumo

Este trabalho tem como objetivo, retratar como ocorreu a 
inserção dos bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET)-
Pedagogia nas escolas da rede pública municipal e estadual da 
cidade de Jaguarão/RS, para a observação da implementação do 
Programa Mais Educação. Deste modo, o PET-Pedagogia realizou 
primeiramente discussões, utilizando como base teórica Moll e 
org. (2012), que ressaltou como incidiu o processo de idealização 
da Educação Integral (E.I) no Brasil, no qual refletimos quais 
foram seus principais idealizadores, e como a E.I foi visualizada 
até os dias atuais. Para tanto, apresentamos como resultados de 
nossas discussões o “Grupo de Estudos da Educação Integral 
na Fronteira” (GEEIF) e o “Seminário Internacional de Educação 
Integral na Fronteira” (SIEIF).    

 
Palavras-chave: Programa de Educação Tutorial; 

Programa Mais Educação, Educação Integral.

Resumen
Este trabajo objetiva retratar como ocurrió la inserción de los 

bolsistas del  Programa de Educación Tutorial (PET)-Pedagogía 
en las escuelas de la red pública municipal y estadual de la ciudad 
de Yaguarón/RS, para la observación de la implementación del 
Programa Mas Educación. De este modo, o PET-Pedagogía 
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realizó primeramente discusiones, utilizando como base teórica y 
Moll (2009), que resaltó como incidió el proceso de idealización 
de la Educación Integral (E.I) en el Brasil, en cual  mreflexionamos 
cuales fueron sus principales idealizadores, y como la E.I fue 
visualizada hasta los días actuales. Para tanto, presentamos 
como resultados de nuestras discusiones el “Grupo de Estudos 
da Educação Integral na Fronteira” (GEEIF) y el “Seminário 
Internacional de Educação Integral na Fronteira” (SIEIF).   

Palabra-Claves: Programa de Educación Tutorial; 
Programa Mais Educación; Educación Integral

 Introdução
 
O Programa de Educação Tutorial (PET)-Pedagogia, da 

Universidade Federal Pampa (UNIPAMPA) - Campus Jaguarão, 
atualmente está trabalhando com uma perspectiva voltada para a 
Educação Integral (E. I), a partir das observações do Programa 
Mais Educação (PME) nas escolas públicas do centro urbano da 
cidade de Jaguarão /RS. 

 Com o intuito de trabalhar com a ampliação da jornada 
escolar, o PME foi o resultado de várias discussões que surgiram 
desde as idealizações como: as “Escolas Parque”  de Anísio 
Teixeira da década de 1950 na Bahia e dos “Centros Integrados 
de Educação Pública (CIEPs)” de Darcy Ribeiro em 1980 no 
Rio de Janeiro e a partir de debates com a criação das escolas 
técnicas industriais e escolas técnicas agrícolas criadas pelas 
leis orgânicas (Decreto-Lei n° 4.073/1943 e Decreto-Lei n° 
9.613/1946). 

 Posteriormente e recentemente o PME foi reflexo da 
aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) em 2001, 
e finalmente segundo Giolo (2012, p. 96) resultou do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 Para tanto, este trabalho foi dividido da seguinte maneira: 
primeiramente objetivamos ressaltar como ocorreu o processo 
de discussão realizado pelos petianos na UNIPAMPA acerca 

3. Cidade localizada ao 
extremo sul do estado 
do Rio Grande do Sul 
fronteira com a cidade de 
Rio Branco que faz parte 
do país vizinho Uruguai.

4. “O projeto das escolas-
parque foi reconhecido 
internacionalmente, e 
mais tarde o próprio 
Anísio instalou no Rio 
de Janeiro com o nome 
de escolas-laboratórios, 
ou experimentais, ou de 
demonstração por meio 
dos Centros Regionais de 
Pesquisas Educacionais, 
escolas com propostas 
bem parecidas. [...] A 
escola funcionava em 
horário integral (7:30 
às 16h) e com o auxílio 
do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos 
(INEP), oferecia almoço 
aos professores, alunos e 
funcionários” (CHAGAS. 
2012, p.75).

3

4

da Educação Integral e do Programa Mais Educação, no 
qual refletimos sobre o surgimento destes, enfatizando seus 
idealizadores e quais seus desígnios. Em segunda instância 
destacamos a entrada dos petianos no ambiente escolar, 
refletimos sobre as demandas e processos de implementação do 
PME nas instituições, e quais foram as atividades desenvolvidas 
pelo grupo PET após as leituras, observações e discussões 
teóricas. 

 
1.  Reflexões e discussões acerca da educação 

integral e do Programa Mais Educação
 
Ao iniciarmos nossas discussões voltadas para a Educação 

Integral e a respeito do Programa Mais Educação objetivamos 
primeiramente levantar informações que abarcassem o contexto 
histórico da educação brasileira. Após a catalogação de dados, 
foram iniciadas as socializações dos conteúdos, para tal, foi 
acordado que seriam realizadas em todas as segundas-feiras, 
e ocorreriam através da apresentação de slides. Desta maneira, 
buscamos compreender inicialmente, a epistemologia do termo 
E. I. e como esta foi inserida nas discussões ministeriais. 

 Nesse primeiro panorama, percebemos através de 
Chagas (2012) que a E. I. no Brasil, resultou das idealizações de 
Anísio Teixeira professor baiano que lutava por uma “educação 
de qualidade, pública, laica e que pudesse colaborar com a 
construção do Brasil” (p. 72). No entanto, para o autor, Teixeira 
almejava um projeto totalmente utópico e democrático. Ou seja, 
desejava uma educação em amplo contexto, que abarcasse 
de forma gratuita, sem interferência da Igreja e de qualidade, 
entretanto, segundo Chagas essa visão, de fato nunca foi 
efetivada, pois a educação até nos dias atuais ainda se distancia 
das idealizações visadas por Anísio Teixeira.  

 No entanto, mesmo com ideias consideradas utópicas 
Teixeira visou “a autonomia das instituições” e, principalmente 
pautava-se no lema que a “educação é um direito e não 
um privilégio.” De acordo com Chagas (2012), sob essas 
perspectivas e após a carreira na advocacia, na Inspeção Geral 
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de Ensino de Salvador, além de outros cargos públicos, e ter 
trabalhado na produção de vários artigos, livros, palestras, e na 
criação da Universidade do Distrito Federal. (p.75) Desenvolve 
também, o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, 
conhecida como escola-parque, objetivando uma educação 
democrática. 

 Segundo Chagas (2012), esta foi uma das primeiras 
escolas públicas brasileira com caráter integral e voltada para 
contribuir com as demandas educacionais especificamente para 
os alunos de “classes populares” no qual, um dos principais 
pontos que Teixeira pretendia abarcar com as escolas- parque 
seria a luta contra a pobreza material e política. (p.75)

   Deste modo, servindo como exemplo inspirador para 
outros educadores idealizadores, Teixeira torna-se exemplo 
para o mineiro Darcy Ribeiro, educador importante no cenário 
educacional brasileiro, que junto com Teixeira criou em 1961 
a Universidade de Brasília (UnB), portanto, segundo Chagas 
(2012), Ribeiro ao longo de sua trajetória trabalhou para colaborar 
com a educação. E pensando em efetivar nas escolas o tempo 
integral, assim como Teixeira, criou em 1982 “I Programa 
Especial de Educação” (I PEE); além de “idealizar sua própria 
fundação: a Fundação Darcy Ribeiro” (FUNDAR); bem como 
“idealizou o movimento da Escola Nova no Brasil” (p.78)

  Desta maneira, após a luta idealizadora de Anísio 
Teixeira e Darcy Ribeiro a educação integral no Brasil, voltou 
a ser rediscutida para ser inserida na educação pública. 
Para tal, segundo Leclerc (2012), visando trabalhar com a 
Educação Integral, o governo federal em 2007, sob a Portaria 
Interministerial 17/2007 promulgou o Programa Mais Educação, 
tendo como objetivo oportunizar novas modalidades de ensino/
aprendizagem aos alunos das escolas públicas do país. (p.307)

Para tanto, este programa visa através de oficinas 
ofertadas por meio de “jornadas ampliadas” abordar diferentes 
temáticas como: acompanhamento pedagógico, educação 
ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em educação, 
cultura e artes, cultura digital, promoção e saúde, comunicação 
e usos de mídias, investigação no campo das ciências da 
natureza, educação econômica. 

Neste viés, de uma educação diferencial, o PME tem 
como característica, Segundo Moll (2008, p.465), realizar 
um trabalho democrático que envolva a educação integral, e 
que trabalhe com atividades que possibilitem a ampliação da 
formação dos alunos no contra turno escolar, no qual, segundo 
Moll (2012) as instituições que aderem ao programa geralmente 
estão localizadas em áreas de risco e estão com um baixo 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e as 
séries que o programa contempla segue dos “anos finais da 1ª 
fase do ensino fundamental (4ª série/5ª ano) e da 2ª fase do 
ensino fundamental (8ª série/9°ano)” e trabalha priorizando a 
“situação de risco e vulnerabilidade social”  

Trabalhando com base nessa concepção democrática, 
o Programa vem desenvolvendo estratégias para contribuir 
com a educação integral dos alunos. De acordo com Rojas 
(2009) o PME, abarca o ideal de um ensino que ultrapasse os 
campos pedagógicos suprindo os estudantes nas “dimensões 
afetivas, artísticas e espirituais” (p.5).

Portanto, assim como salienta Moll (2009) o PME iniciou 
suas atividades em 2008 com 1.380 escolas em 55 municípios 
beneficiando 386 mil estudantes dos 27 estados brasileiros, 
priorizando as capitais e regiões metropolitanas, já em 2009 
alcançou mais de 5 mil escolas em 126 cidades de todos os 
estados incluindo o Distrito Federal. No ano de 2010, alcançou 
um total de mais de 400 municípios que detinham mais de 90 
mil habitantes e que possuíam um IDEB desfavorável. (p.8). 
Mediante esta expansão, os debates a respeito da Educação 
Integral (E.I) adquirem uma nova conjuntura nas mesas em 
Colóquios educacionais. 

Desta maneira, o grupo PET-Pedagogia, trabalha 
inserindo-se nesta discussão, analisando as experiências, 
adversidades e contribuições que o PME está realizando nas 
escolas municipais e estaduais do centro urbano do município 
de Jaguarão/RS. Portanto, o grupo PET, buscou analisar o 
impacto e a relevância da contribuição que o PME poderia 
proporcionar aos alunos, professores, coordenadores e 
comunidade externa. 
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2.  Inserção dos petianos nas escolas 

Para a realização das observações, primeiramente 
enviamos uma solicitação às escolas requerendo a entrada dos 
petianos nas instituições. Posteriormente a partir da confirmação, 
o tutor nos acompanhou para conversarmos com a direção 
e com a coordenadora do PME de cada escola, que nos deu 
total apoio, As observações nas escolas públicas municipais e 
estaduais tiveram início no dia 28 de maio de 2013.

O grupo PET-Pedagogia teve como principal objetivo, a 
observação das escolas da rede municipal da zona urbana de 
Jaguarão que trabalhavam com o PME, no entanto, como a 
cidade referida apresentava um total de 07 escolas municipais 
que contemplavam o PME, e como o grupo era composto por 09 
petianos, dois foram designados para as escolas estaduais, cujo 
a carga horária de observação acordada pelo grupo foi de 04h 
durante um dia na semana, ou dois dias semanais, dependendo 
do horário disponibilizado pela escola. 

 Entretanto, antes de adentrarmos no ambiente escolar, 
passamos por um processo de leituras com aportes teóricos 
como ressaltado no tópico “Reflexões e Discussões Acerca 
da Educação Integral e do Programa Mais Educação.” no qual, 
realizamos ponderações a respeito da E.I., que nos motivou a 
efetivar observações sobre a implementação do PME, cujo 
caráter é trabalhar sob a perspectiva da educação integral. 

As observações foram divididas em três etapas, nos quais 
os petianos seguiram um roteiro, tendo em vista, primeiramente 
a realização do mapeamento escolar, a verificação da estrutura 
da escola, a quantidade de alunos, quais as possibilidades de 
cada escola ao adotar projetos e programas como o PME, e não 
menos importante a constatação do projeto político pedagógico. 
Portanto, nessa primeira etapa, tivemos a oportunidade de 
visualizar a condição de cada escola, a possibilidade de ter um 
primeiro contato com os alunos e participantes do programa, e 
com a direção escolar, além de visualizar como ocorria o processo 
de implementação do PME. 

 Em segunda instância, após a catalogação dos dados 
escolares realizamos as observações do PME e dos macro-

campos que cada escola desenvolvia em suas dependências. 
Nesta segunda etapa, fizemos questionários semi-estruturados 
com os pais, alunos e oficineiros. A partir das respostas, verificamos 
que houve vários aspectos que entraram em contradição com a 
perspectiva do PME, principalmente no que condiz as normas 
de estruturação do programa como: suas regras, a relação 
oficineiro/aluno, o espaço para o desenvolvimento de atividades, 
bem como, o envolvimento da escola com outras instituições e 
comunidade em geral. 

Para tanto, visando contribuir teoricamente com os 
oficineiros do Programa Mais Educação, o PET-Pedagogia criou 
o “Grupo de Estudos da Educação Integral na Fronteira” (GEEIF). 
Este grupo teve como objetivo realizar discussões e palestras 
sobre o tema Educação Integral, e debater acerca de como está 
ocorrendo a implementação do programa Mais Educação, em que 
teve como principal alvo, os acadêmicos, oficineiros, professores 
e demais interessados na temática. O GEEIF teve início no mês 
de junho de 2013, no qual realizamos encontros semanais em 
todas as segundas-feiras das 18h30min às 21h.

Desta maneira, a iniciativa do grupo PET-Pedagogia em 
desenvolver o GEEIF teve como apoio a Secretaria Municipal de 
Educação de Jaguarão e a UNIPAMPA, instituição onde foram 
realizados os encontros. Observando que a temática Educação 
Integral vem sendo rediscutida principalmente por causa da 
implementação de programas com caráter integral, o PET-
Pedagogia iniciou suas discussões objetivando refletir temas 
como: turno, contra turno, estruturação curricular do PME, dentre 
outros pontos pertinentes e relevantes acerca da E.I. 

Para tal, o grupo realizou entrevistas e conversas informais 
com os profissionais envolvidos com o PME, bem como, alunos 
e funcionários das escolas, no qual objetivamos trazer para as 
discussões não somente a temática, mas colocar em pauta 
dúvidas referentes as normas empregadas pelo PME, e contribuir 
para possíveis melhorias com o programa, no município.

O grupo apresentou um cronograma de 16 encontros 
estruturados, até o final do semestre de 2013, e contou com 
participação de palestrantes e profissionais da área. No entanto, 
nos encontros do GEEIF houve pouco interesse por parte dos 
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oficineiros, diretores e professores. Pois, este grupo foi criado 
porque muitos declararam informalmente que precisavam de 
orientações acerca do PME, por que tinham várias dúvidas 
acerca das normas do programa, entretanto, quando o PET-
Pedagogia se propôs e criou o “grupo de discussões” para 
ressarcir as respectivas dúvidas que os profissionais envolvidos 
no programa alegaram ter, foi percebido um baixo envolvimento 
por parte destes, em participar das palestras e reflexões. 

 Sendo assim, o Grupo PET-Pedagogia, devido aos 
resultados não esperados visualizou que a E.I, não apenas 
as escolas públicas do município de Jaguarão estão tendo 
dificuldades, mas também os profissionais que ainda não 
conseguiram perceber o real objetivo da Educação Integral 
para o meio educacional. Portanto, como resultado de nossas 
discussões e trocas de experiências nas escolas, e tendo em 
vista contribuir para a educação, e fazer algo diferenciado, tornou-
se necessário pensar em meios alternativos para trabalhar e 
inserir, não apenas na comunidade acadêmica e escolar, mas sim 
compartilhar com toda comunidade externa, temas relacionados 
a E.I e ao PME.   

Baseado nessa perspectiva de criação de novas 
alternativas, o PET-Pedagogia cogitou e pôs em prática, um 
evento com caráter inovador intitulado “1° Seminário Internacional 
de Educação Integral da Fronteira: Concepções e Processos de 
Implantação” (1° SIEIF), cujo objetivo foi problematizar a E.I dando 
ênfase no PME, no qual contamos com o apoio das Prefeituras 
de Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, UNIPAMPA e Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFF) que possibilitaram a viabilização 
do mesmo.

O evento ocorreu no mês de novembro de 2013, durante 
três dias, em que computamos uma programação abrangente, 
que seguiu mediante uma conferência de abertura, mesas 
temáticas, rodas de conversas, palestras, reuniões de Grupos de 
Trabalhos (G.T.’s) com mais de 80 palestrantes e componentes 
de mesas, 29  mini-cursos com 54 ministrantes, e mais de cem 
relatos de experiências e apresentações de trabalho. O seminário 
também possibilitou atividades culturais com participação de sete 
grupos de finalidades ímpares como o “coral porto alegrense” 

(A.A.C.R.T), “grupos de danças de escolas do município” e do 
“Centro de Tradição Gaúcho Rincão da Fronteira”.

Durante os três dias correntes do evento, conseguimos 
mobilizar um contingente de quase 700 pessoas a fim de dialogar 
sobre a temática da Educação Integral no qual reuniu professores 
da rede de ensino pública, docentes e discentes universitários 
e comunidade externa, para problematizar a implementação do 
PME e das propostas e novos parâmetros do governo federal 
para incentivo da educação na figura do representante do MEC 
Ítalo Dutra. 

Refletimos também a cerca das políticas públicas no que 
tange a abordagem do evento assim como disponibilizamos 
um leque de mini-cursos para que os discentes dos cursos 
da UNIPAMPA fossem contemplados. Nesse viés o seminário 
disponibilizou temáticas relativas ao turismo, história, letras, 
pedagogia e produção política cultural, visando a análise da 
educação em diferentes espectros. Desta maneira, a partir das 
fichas de avaliação, tivemos um retorno positivo, que pode além 
de nos auxiliar como educandos e futuros profissionais na área 
pode contribuir para fomentar este eixo tão singular que seria a 
Educação Integral.   

Por fim, com a realização do 1° SIEIF tivemos como 
resultados esperados o acompanhamento, registro, diálogo e 
aprimoramento dos efeitos da Educação Integral nas escolas 
públicas, nos processos de implantação do Programa Mais 
Educação/Educação Integral na região de fronteira e demais 
municípios, além da Instrumentalização/Formação de educadores 
capazes de refletir sobre a construção da política de Educação 
Integral.

Considerações finais

Enfim, o Grupo PET-Pedagogia através das pesquisas, 
observações realizadas nas escolas e dos grupos de estudos 
formados dentro da UNIPAMPA pôde perceber como a 
“Educação Integral” nas escolas públicas mesmo tendo passado 



30730
6

por um longo período de discussões, assim como ressaltado no 
tópico “Reflexões e Discussões Acerca da Educação Integral e 
do Programa Mais Educação”, em alguns aspectos, se define no 
que podemos considerar como “utópico”. 

 Para tal, citamos seus pontos negativos que nos fazem 
pensar no PME apenas como um mero protótipo de uma E.I, 
bem como: o não interesse de alguns oficineiros em ministrar 
uma oficina de qualidade e que chame atenção dos alunos; o 
desinteresse dos pais em relação ao programa, o descaso de 
algumas escolas com o programa, e a relação da comunidade 
em geral, com o PME que muitas vezes chega a ser de total 
desconhecimento das ações que o Programa visa. 

 Por outro lado, podemos destacar seus aspectos positivos 
que atestam sua veracidade como um programa institucionalizado 
de caráter integral como: o envolvimento dos alunos com outras 
áreas de conhecimento, no contraturno de suas aulas, bem 
como um acompanhamento pedagógico, a inserção ao esporte 
e lazer, a cultura e arte, a cultura digital, a promoção da saúde, a 
comunicação e o uso de mídias, dentre outros.

 Deste modo, como ressaltado, o PME é um programa que 
objetiva não apenas uma educação de tempo ampliado, visa uma 
educação pública de qualidade para todos. 
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Resumo

O Centro de Memória (CEMEF) da Fundação Educacional 
de Divinópolis, unidade associada à Universidade do Estado de 
Minas Gerais, desenvolve, desde 2004, estudos e pesquisas 
sobre o Centro-Oeste Mineiro, transformando esta região em 
objeto de estudo. Com o apoio da FAPEMIG, em 2009, foi 
desenvolvido o projeto de pesquisa “Tempo Escolar: mudanças, 
limites e possibilidades na Escola Pública”, com o objetivo de 
mapear as experiências de ampliação do tempo escolar presentes 
nas escolas das redes públicas municipal e estadual na cidade 
de Divinópolis. Buscava-se, naquele momento, conhecer as 
diversas experiências de extensão do tempo escolar no município, 
ancoradas em programas governamentais ou realizadas a partir 
de iniciativas comunitárias ou das próprias unidades escolares. A 
pesquisa foi realizada a partir da análise dos documentos cedidos 
pela 12ª Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis e 
pela Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, sendo 
necessário também ouvir os gestores e gestoras de todas as 
unidades escolares nas quais eram vivenciadas experiências 
de extensão do tempo escolar. Dessa forma, foi possível 
sistematizar os dados quanto às experiências de educação em 
tempo integral, bem como analisar as mudanças que as mesmas 

traziam para o cotidiano escolar e os limites e possibilidades que 
apontavam. Posteriormente, em 2012, o CEMEF realizou, com 
recursos próprios, a pesquisa “Rumo à Educação em Tempo 
Integral”, buscando analisar as experiências mais significativas 
de ampliação da jornada escolar no município, através do 
Projeto Escola de Tempo Integral (PROETI), nas escolas da 
rede estadual de ensino, e do Programa Mais Educação, do 
Ministério da Educação, nas escolas da rede municipal de ensino. 
Para a análise dessas experiências, foram ouvidos os sujeitos 
diretamente envolvidos nas experiências de expansão da jornada 
escolar: gestores(as), professores(as), crianças e adolescentes 
e pais/mães e responsáveis pelos alunos e alunas. Tendo como 
marco teórico os trabalhos de Carlos Roberto Jamil Cury (2009), 
Cláudia Lemos Vóvio (2004) e Carlos Henrique Carvalho (2011), 
bem como os documentos do Ministério da Educação acerca 
do Programa Mais Educação, o Plano Nacional de Educação 
(2001-2010) e os debates que se faziam na época em torno 
da elaboração do atual Plano Nacional de Educação, buscou-
se analisar as experiências a partir da história da escolarização 
pública no Brasil e a necessidade de oferecer uma educação 
integral em tempo integral. Os resultados desses estudos 
apontam para a importância de superar o princípio que norteia 
as experiências de extensão da jornada escolar como medidas 
compensatórias, atendendo prioritariamente (ou exclusivamente) 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e 
compreender a escola em tempo integral como direito de todos 
e todas. Apontam, ainda, os limites vivenciados pelas unidades 
escolares no que diz respeito à infraestrutura e às dificuldades 
de estabelecer relações com outras instituições e grupos 
presentes no entorno escolar e, fundamentalmente, quanto ao 
currículo, uma vez que a extensão da jornada é percebida pelos 
profissionais, quase sempre, apenas como espaçotempo para 
sanar dificuldades de aprendizagem e defasagens relacionadas 
aos conteúdos escolares. Para além disso, os estudos evidenciam 
o desafio no sentido de incorporar a diversidade cultural presente 
nas unidades escolares a partir da extensão da jornada diária 
como uma riqueza a ser compartilhada por todos e todas. Por fim, 
afirma-se a necessidade de construir uma educação integral em 
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tempo integral, que contribua para o processo de formação das 
crianças e adolescentes garantindo-lhes o acesso aos saberes 
sistematizados pela humanidade, mas também a educação do 
olhar, o senso estético, o debate ético, o senso crítico... Uma 
educação que nos possibilite a formação de homens e mulheres 
cada vez mais autônomos e capazes de compreender a realidade 
que os cerca, além de nela intervirem. 

Palavras-chave: educação, escola, tempo integral

1. Introdução

A escola contemporânea quer ir além de ensinar a ler 
e escrever, ela tem o papel de contribuir para a formação do 
sujeito cidadão, atuante e transformador da sociedade na qual 
está inserido. Este é o maior desafio da educação escolar, 
educar atingindo os objetivos diversos e dinâmicos desejados 
pela sociedade atual. A educação escolar tem a capacidade de 
estimular e promover mudanças através da aprendizagem. Isso 
mostra a necessidade das escolas repensarem suas concepções 
e práticas docentes, a fim de criar contextos enriquecedores 
para a aprendizagem dos alunos. Neste contexto de mudanças e 
transformações na educação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN nº. 9394/96), artigo 34, prevê 
a implantação “progressiva” da jornada escolar, ampliando a 
carga horária para, no mínimo, sete horas diárias. Além disso, 
o PNE – Lei nº. 10.172/2001 (Plano Nacional de Educação) 
inclui a necessidade de ampliação da jornada escolar para os 
estudantes da educação básica. Percebe-se que o uso do termo 
“implantação progressiva” atende às conveniências da política 
educacional vivenciada no país naquele momento, pois, segundo 
Brandão , todas as vezes que os legisladores não concordam 
com certas mudanças, mas não querem se indispor com os 
eleitores, adotam procedimentos com esse viés. Sem definir com 
clareza as condições estruturais, materiais e financeiras para 
efetivar imediatamente a mudança da qual tratam, criam apenas 

1. BRANDÃO, 2006, 
p. 62
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as condições legais para sua efetivação, sem que se obriguem a 
efetivá-la.

Sabe-se que a implantação da Educação de Tempo Integral 
exige a ampliação das escolas e do número de professores 
e funcionários, além de materiais e espaços adequados, de 
novas propostas pedagógicas e metodológicas, o que implica 
em maiores recursos financeiros e investimentos na formação 
docente. 

É importante salientar, ainda, que a educação de tempo 
integral deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento de suas 
habilidades, não só cognitivas, mas também sociais. Com a 
educação de jornada ampliada, as crianças permanecerão por 
mais tempo nas escolas, medida esta que contribuirá para que 
as mesmas não fiquem vulneráveis “aos perigos das ruas” ou 
ao “abandono nos lares”. Por outro lado, a implantação dessa 
medida exigirá também uma revisão quanto ao papel da educação 
escolar que, necessariamente, terá que assumir uma tarefa 
que vai muito além do repasse e transmissão de informações e 
conteúdos sistematizados.

A pesquisa realizada pelo Centro de Memória da FUNEDI 
(CEMEF) teve como objetivo analisar as experiências de educação 
em tempo integral nas redes públicas de ensino de Divinópolis 
e compreender a denominação dada pelas escolas para as 
atividades realizadas. Compreender como estas atividades 
são desenvolvidas junto aos alunos, identificar os limites, as 
possibilidades e os resultados apresentados pela experiência de 
Educação de Tempo Integral.

2. As primeiras iniciativas de expansão da jornada 
escolar nas redes públicas de ensino de Divinópolis

Inicialmente, fez-se o levantamento e a leitura da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Plano Nacional de 
Educação e de materiais fornecidos pela Secretária Municipal de 
Educação de Divinópolis (SEMED) e Superintendência Regional 
de Ensino (SRE) e de outras obras que tratam da temática.
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Em seguida, foi realizado um levantamento das escolas 
públicas de Divinópolis que oferecem atividades de jornada 
ampliada. Fez-se uma seleção das escolas cujas equipes 
gestoras seriam entrevistadas, considerando os critérios de 
quantidade de alunos atendidos e localização da unidade escolar. 
Posteriormente, foram realizadas visitas às escolas, em busca de 
maiores informações com os gestores da unidade escolar e com 
os responsáveis pela experiência de Tempo Integral e/ou jornada 
ampliada.

Quanto às escolas da rede estadual de ensino no município 
de Divinópolis, naquele momento eram atendidos, através do 
Programa de Educação de Tempo Integral (PROETI), 902 alunos, 
o equivalente a 7,72% dos estudantes matriculados no ensino 
fundamental naquela rede de ensino. A decisão quanto à formação 
de turmas de tempo integral era da competência da equipe 
gestora. Cada turma deveria contar com 25 alunos, contando com 
um professor alfabetizador, e um educador físico para o trabalho 
no contraturno. A seleção das crianças a serem atendidas nestas 
turmas era feita considerando, fundamentalmente, o critério de 
defasagem quanto à aprendizagem escolar, embora a situação de 
vulnerabilidade social também pesasse na decisão dos gestores. 
Os estudantes atendidos ficavam na escola por um período de 
aproximadamente 10 horas diárias (de 07 às 17 horas).

Nas escolas da rede municipal de ensino, os gestores 
identificaram como “tempo integral” as experiências de “apoio 
pedagógico”, no próprio turno ou no contraturno, e as atividades 
relacionadas ao “Fazendo Arte” (projeto realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura, através da Lei Rouanet, que oferece 
oficinas de dança, teatro, música, entre outras, aos alunos das 
escolas municipais). Eram atendidos, por estas experiências, 
10,1% dos estudantes da rede de ensino. A participação nas 
turmas de “apoio pedagógico” era definida pelo corpo docente, 
considerando a defasagem quanto ao conhecimento escolar. 
Já a participação nas oficinas do projeto “Fazendo Arte” era 
definida pela adesão das crianças e adolescentes à proposta. 
Não foi possível precisar a extensão do tempo escolar nesta rede 
de ensino, uma vez que as experiências eram muito variadas 
(inclusive, em algumas escolas, a experiência identificada como 

“Apoio Pedagógico”, não expandia a jornada escolar, uma vez 
que acontecia no próprio turno).

Em seguida, fez-se uma seleção das escolas que seriam 
entrevistadas, considerando os critérios de quantidade de alunos 
atendidos e localização da unidade escolar. Nessas escolas, 
foi possível conversar com os responsáveis pela experiência de 
Tempo Integral e/ou jornada ampliada.

No que diz respeito às escolas da rede estadual de ensino, 
a experiência de turmas de Tempo Integral teve início no segundo 
semestre de 2007, tendo continuidade em 2008. Todas as 
unidades entrevistadas responderam que o número total de horas 
diárias que o aluno permanece na escola ultrapassa 8 horas, 
frequentando a escola cinco dias na semana, permanecendo 
na mesma, em média, 50 horas semanais. As atividades eram 
desenvolvidas em todos os espaços possíveis dentro da escola, 
seja em sala de aula, pátio, quadra, biblioteca, laboratório de 
informática. Já as atividades realizadas fora do espaço escolar 
são raras. Entre as atividades desenvolvidas com os alunos, as 
mais citadas foram a prática de esportes, dança, música, teatro, 
oficinas temáticas e o acompanhamento do dever de casa. A 
ausência de um profissional capacitado foi apontada como motivo 
pelo qual raramente eram realizadas atividades relacionadas à 
informática. 

No que diz respeito à questão curricular, as entrevistadas 
afirmaram que o currículo do Tempo Integral é à parte do 
currículo regular, seria mais um complemento. Ainda de acordo 
com as profissionais ouvidas, não havia uma interface entre os 
profissionais que trabalhavam com as turmas de Tempo Integral 
(professor alfabetizador e educador físico) e as professoras que 
trabalhavam com as mesmas crianças no tempo regular. Um 
dificultador para a realização dessa interface seria o fato de os 
profissionais que trabalhavam com as turmas de Tempo Integral 
serem designados.

Buscou-se também ouvir as escolas a respeito da parceria 
com outros órgãos públicos, organizações não-governamentais 
ou empresas privadas para a realização do trabalho com as turmas 
de Tempo Integral. Poucas foram as experiências relatadas. Entre 
elas, uma parceria com uma empresa privada, que contribui com 
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recursos materiais. Foram citadas também, por duas escolas, 
parceria com a Igreja Católica, que cede espaços para a 
realização de atividades escolares.

No que diz respeito às escolas da rede municipal de ensino, 
as experiências de extensão da jornada escolar aconteciam 
desde 2005 em algumas escolas e, nas demais, desde 2006. As 
profissionais ouvidas não souberam precisar informações quanto 
à extensão da jornada escolar. Na grande maioria das unidades 
escolares, o “apoio pedagógico”, citado como experiência de 
“Tempo Integral”, acontecia duas vezes por semana, com duração 
de uma hora e quarenta minutos a cada dia. Essas experiências 
eram coordenadas por um professor alfabetizador, selecionado 
pela unidade escolar entre aqueles que compunham o seu corpo 
docente. Foi enfatizada, de forma significativa, a parceria com 
o projeto “Fazendo Arte”, já aqui citado. As oficinas oferecidas 
pelo projeto aconteciam uma vez por semana, com duração de 
50 minutos. Alguns alunos participavam de mais de uma oficina. 
Não foram citadas outras parcerias.

Considerando a pesquisa realizada, pode-se perceber 
que, naquele momento, algumas escolas desenvolviam atividades 
pedagógicas em tempo ampliado. Genericamente, essas 
experiências eram nomeadas como “Tempo Integral”, “jornada 
ampliada”, ainda que esta ampliação estivesse restrita a uma 
hora semanal. É interessante ressaltar, ainda, que a pesquisa foi 
realizada em 2008 e que as experiências de ampliação da jornada 
escolar datavam de 2007 (no caso da rede estadual) e 2005 (no 
caso da rede municipal), o que justificaria – ou explicaria – o 
fato de as profissionais ouvidas não conseguirem se expressar 
com clareza quanto ao trabalho realizado. Por se tratar de uma 
mudança que gera custos – de manutenção, de contratação 
de profissionais – as atividades desenvolvidas privilegiavam os 
alunos com defasagem de aprendizagem, limitando o acesso da 
população estudantil a esse benefício.

A partir do contato com as escolas, sejam municipais 
ou estaduais, nota-se que as atividades desenvolvidas eram 
semelhantes na maioria delas: esportes, apoio pedagógico, 
acompanhamento do dever de casa, teatro, dança etc. 

3. Por que Tempo Integral

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDBN/1996, a Educação Integral é o aumento 
progressivo da jornada escolar na direção do regime de tempo 
integral, valorizando as iniciativas educacionais extraescolares e 
a vinculação entre o trabalho escolar e a vida em sociedade.

De acordo com o Ministério da Educação, a proposta de se 
implantar uma política de Educação Integral partiu da análise dos 
baixos índices da educação básica. Surgiu, pois, da necessidade 
de melhorar a qualidade da educação, reduzindo o fracasso escolar 
e proporcionando às crianças e jovens novas possibilidades de 
se desenvolverem. É um novo desafio para a educação pública 
brasileira, levando em consideração que se vivenciam tempos de 
mudanças. Além disso, há que se considerar a complexidade da 
vida social contemporânea e as muitas e diferentes crises – de 
diferentes características – que perpassam a educação em nível 
nacional. Sendo assim, a possibilidade de se desenvolver este 
projeto nas escolas públicas encontra algumas limitações que 
dificultam o processo.

Mas, aos poucos, a realidade da educação pública no 
Brasil começa a mudar. Muitas escolas brasileiras já oferecem 
a opção do período integral, um alívio para os pais, que cada 
vez mais precisam trabalhar o dia todo e não conseguem dar o 
suporte que os filhos precisam para serem bem sucedidos nos 
estudos. Acredita-se que os alunos, passando mais tempo na 
escola, têm a possibilidade de receber um apoio pedagógico, 
orientação educacional e usufruir de toda a estrutura da escola.

Com a modernidade, a rotina familiar mudou. Em muitas 
famílias, os adultos trabalham o dia todo e é difícil ter um lugar 
para deixar as crianças. O Ministério da Educação afirma ser a 
escola em tempo integral uma necessidade dos tempos atuais, 
não apenas para aqueles que estão expostos à vulnerabilidade 
social, mas para todos e todas.

A Educação Integral constitui ação estratégica para 
garantir proteção e desenvolvimento integral às crianças 
e aos adolescentes que vivem na contemporaneidade 
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marcada por intensas transformações: no acesso e 
na produção de conhecimentos, nas relações sociais 
entre diferentes gerações e culturas, nas formas de 
comunicação, na maior exposição aos efeitos das 
mudanças em nível local, regional e internacional. (MEC, 
2009, p.18).

Segundo Paolo Nosella (2005), a sociedade pós-industrial 
e virtual se fundamenta em um novo tipo de educação que integre 
o trabalho e o tempo livre. As escolas são chamadas a atender 
as exigências de uma formação geral, interligando formação 
básica e formação profissional. O autor diz que atualmente 
espera-se que a escola, além de preparar o aluno para assimilar 
as rápidas e variadas informações do mundo globalizado, deve 
também, prepará-lo para que tenha capacidade de utilizar esse 
conhecimento de forma criativa. Sendo assim, para conseguir 
atender a todas essas expectativas, o tempo da jornada escolar 
dos alunos precisa ser ampliado. São muitas as tarefas que 
a escola assume na sociedade atual e consequentemente é 
necessário um tempo maior para realizá-las.

Oferecer uma educação em tempo integral para as crianças 
e adolescentes do ensino fundamental é desafiador. São muitas as 
vozes que, ao analisar este desafio e as mudanças pelas quais vem 
passando a escola básica, criticam o fato de que dos professores 
e professoras vem sendo exigido um trabalho para além de sua 
remuneração e formação. Professora da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Dalila Andrade de Oliveira (2009) faz uma crítica às 
políticas que concentram tarefas e sobrecarregam os professores. 
A autora afirma que as reformas educacionais latino-americanas, 
iniciadas na década de 1990, colocaram os professores no centro 
das discussões, em geral os educadores são considerados os 
principais responsáveis pelo desempenho da educação. Essa 
nova regulação educativa trouxe repercussões na organização e 
gestão escolar e consequentemente no trabalho do professor. 
A escola assumiu uma variedade de funções e, assim, 
houve um aumento de atividades e responsabilidades 
para os professores. No entanto, tais transformações não 
vieram acompanhadas de melhorias nas condições de trabalho 
docente, tais como investimentos na remuneração e adequações 

necessárias. Por isso, os educadores encontram-se frustrados 
pela intensificação e precarização do seu trabalho. Deles, são 
exigidas muitas competências que, às vezes, estão para além de 
sua formação.

Uma proposta de educação em tempo integral precisa 
ser bem estruturada e organizada, caso contrário, corre o 
risco de representar mais uma sobrecarga de trabalho para os 
profissionais docentes. Trabalhar com a educação integral exige 
dos professores envolvimento, organização, preparação para 
enfrentar os desafios e disposição de toda a equipe escolar.

Os professores têm o dever de orientar os alunos, mas 
nem sempre conseguem dar uma explicação individual para 
cada um, pois as salas de aula geralmente estão cheias e fica 
difícil atender separadamente a todos. O período integral pode 
contribuir no sentido de ajudar o professor nesse atendimento, no 
horário fora da aula regular, uma pessoa devidamente preparada 
pode ajudar aqueles alunos que possuem mais dificuldades na 
aprendizagem e os alunos poderiam assim, sanar suas dúvidas e 
obter melhores resultados.

Em uma entrevista  realizada com mães de alunos da rede 
municipal de ensino de Divinópolis (de uma unidade escolar 
que não oferece educação em tempo integral), as mesmas 
relatam que não estão satisfeitas com o ensino da escola em 
que atualmente seus filhos estão matriculados. Afirmam que os 
professores e gestores deveriam propor melhorias, apresentando 
projetos incentivadores aos alunos. A análise destes depoimentos 
permite-nos dizer que a educação integral talvez pudesse 
suprir as necessidades dessas mães, pois, elas apontam que 
os professores muitas vezes passam deveres de casa difíceis 
e que elas não sabem como orientar os filhos. Dizem também 
dos trabalhos e pesquisas solicitados pela escola, argumentando 
que não conseguem ajudar no desenvolvimento dos mesmos e, 
muitas vezes, não têm condições de levar o filho à biblioteca e 
não possuem acesso à internet. Consequentemente, os filhos 
não têm condições de atender à demanda escolar no que diz 
respeito às tarefas extraclasse. Conclui-se que o período integral 
poderia ser uma forma de solucionar ou pelo menos amenizar 
o problema dessas mães, pois o aluno ficando mais tempo na 

2. Entrevista realizada 
pelas alunas do 4º 
período do curso de 
Pedagogia do ISED, em 
outubro de 2011, com 
o objetivo de investigar 
o que os usuários e/ou 
profissionais de escolas 
públicas acham sobre a 
unidade escolar com a 
qual se relacionam.
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escola poderia fazer os deveres com a ajuda de um orientador e 
estudar para as pesquisas na biblioteca da escola ou acessando 
a internet nas salas de computação.

4. Ainda que pequeno, um passo adiante

A retomada dos estudos acerca do tema, por parte do 
CEMEF, em 2012, revisitou as experiências de expansão da 
jornada escolar nas redes públicas de ensino de Divinópolis. No 
tocante à rede estadual de ensino, não houve alterações quanto 
à realidade das turmas de Tempo Integral, organizadas a partir 
do PROETI. Quanto às escolas da rede municipal de ensino, o 
que se apresentou como avanço foi o Programa Mais Educação.

Em Divinópolis, a implantação do Programa Mais 
Educação na Rede Municipal de Educação como proposta de 
Educação Integral (uma iniciativa do Governo Federal) teve início 
em 2010. Contemplou três escolas que apresentaram baixo 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). As 
escolas inseridas neste Programa são frequentadas por crianças 
e adolescentes pertencentes às camadas populares, expostas a 
situações de vulnerabilidade e risco social. 

As atividades que podem ser realizadas no Programa 
buscam contribuir com o desenvolvimento pleno do educando, 
contemplando necessidades culturais e de entretenimento, 
atividades esportivas, cursos extracurriculares como balé, 
natação, música, xadrez, futebol, vôlei, além de atividades 
relacionadas ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática. 
Mas para que tudo isso possa acontecer é necessário que haja 
profissionais especializados que possam atender aos alunos. 
“A Educação Integral exige mais do que compromissos: impõe 
também e principalmente o projeto pedagógico, formação de 
seus agentes, infraestrutura e meios para sua implantação”. 
(MEC, 2009, p. 5)

A proposta pedagógica do Programa Mais Educação 
é desenvolver as potencialidades dos alunos, oferecendo-
lhes condições de construir diferentes saberes que vão além 
do currículo escolar, promovendo um diálogo entre saberes 

escolares e comunitários. O Programa busca desenvolver 
oficinas com atividades diversificadas que contribuem para 
a formação integral do aluno, oferecendo conhecimentos 
necessários para a formação acadêmica e profissional. Percebe-
se estreita correlação entre a proposta e a análise apresentada 
por Nosella acerca da sociedade pós-industrial (2005, p. 254), “a 
sociedade atual repropõe para a escola o clássico paradigma da 
totalidade”. Ou seja, a escola tem a função de dar aos alunos os 
ensinamentos de que eles necessitam para viver e trabalhar neste 
mundo de evolução, bem como orientá-los para a vida. É cobrada 
da educação escolar a tarefa de formar cidadãos competentes 
para uma sociedade e um mercado cada vez mais exigentes.

A coordenadora do Programa Mais Educação em uma 
dessas escolas, Kênia Iara Rodrigues Batista,  afirma que: “O 
desafio da implantação do Programa em nossa escola foi muito 
grande, principalmente devido ao fato do espaço físico, pois até 
o presente momento não foram feitas as melhorias necessárias 
em nosso espaço”. Mas ressalta também que aos poucos foi 
percebendo a grande contribuição que a Educação Integral vem 
oferecendo. “Precisamos crescer muito, melhorar em muitos 
aspectos, mas, ganhamos muito com a presença desse Programa 
na escola”, afirma a coordenadora.

A estrutura física das escolas precisa ser modificada e 
ampliada para conseguir realizar as atividades propostas. Trata-
se, pois, de um desafio a ser enfrentado no âmbito das políticas 
públicas. A implementação do Programa Mais Educação (ou 
outros programas similares) exige uma análise acurada acerca 
do ambiente escolar, além do compromisso de fazer as devidas 
modificações para que se possa realizar um trabalho pedagógico 
de qualidade. Investigar se de fato houve melhoria no rendimento 
dos alunos com este programa também é importante no sentido 
de possibilitar um redirecionamento de ações e/ou ampliação da 
oferta do programa na rede, com base em dados reais sobre sua 
eficácia.

A educação é um fator fundamental para se melhorar a 
sociedade em que vivemos, portanto fazem-se necessários 
investimentos públicos nesse campo. O Programa de Educação 
Integral é uma inovação que contribui para que seja oferecido um 

3. Kênia Iara Rodrigues 
Batista é graduada 
em estudos sociais e 
geografia, com pós-
graduação em Geografia 
do Brasil, e, quando da 
realização da pesquisa, 
coordenadora do 
Programa Mais Educação 
na Escola Municipal 
Dr. Sebastião Gomes 
Guimarães, localizada 
no bairro Maria Helena, 
Divinópolis-MG.
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ensino de qualidade, com o objetivo de oferecer às crianças e 
jovens das escolas públicas maior contato com a arte, o esporte, 
o conhecimento, enfim, a cultura. 

5. Considerações finais

Não há, ainda, em Divinópolis, a experiência de uma 
escola pública de Tempo Integral. As experiências aqui relatadas 
evidenciam o longo e difícil caminho rumo a essa conquista. Há que 
ser superado o princípio que norteia essas experiências medida 
compensatória, atendendo prioritariamente (ou exclusivamente) 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e 
compreender a escola em tempo integral como direito de todos e 
todas. São muitos também os limites vivenciados pelas unidades 
escolares no que diz respeito à infraestrutura e às dificuldades 
de estabelecer relações com outras instituições e grupos 
presentes no entorno escolar e, fundamentalmente, quanto ao 
currículo, uma vez que a extensão da jornada é percebida pelos 
profissionais, quase sempre, apenas como espaçotempo para 
sanar dificuldades de aprendizagem e defasagens relacionadas 
aos conteúdos escolares. Por fim, afirma-se a necessidade de 
construir uma educação integral em tempo integral, que contribua 
para a formação de crianças e adolescentes garantindo-lhes 
o acesso aos saberes sistematizados pela humanidade, mas 
também a educação do olhar, o senso estético, o debate ético, 
o senso crítico... Uma educação que nos possibilite a formação 
de homens e mulheres cada vez mais autônomos e capazes de 
compreender a realidade que os cerca, além de nela intervirem. 
Afinal, já nos disse Hannah Arendt que a educação “é o ponto em 
que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos 
a responsabilidade por ele”. É também “onde decidimos se 
amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de 
nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos” (1968, 
p. 247).
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Resumo

Estre trabalho aborda a educação integral como uma 
possibilidade real de desenvolvimento pleno do sujeito, sendo 
necessária, para que a mesma aconteça, a ampliação do tempo 
escolar. Aborda o Programa Mais Educação como o principal 
indutor da educação integral em escala nacional, tendo como 
finalidade a ampliação do tempo e do espaço de atendimento 
às crianças matriculadas no ensino público, propondo atividades 
educacionais variadas no turno oposto ao ensino regular. Tem 
como objetivo identificar os desafios enfrentados por uma escola 
municipal da cidade de Salvador-Ba em relação à realização das 
atividades propostas pelo Programa Mais Educação. Contou-se 
como técnicas de coleta de dados a entrevista estruturada e a 
observação sistemática. A realização da pesquisa evidenciou 
que há a necessidade de maior integração das atividades 
desenvolvidas dentro do Programa Mais Educação com as demais 
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atividades desenvolvidas na escola, pois, assim, acredita-se que 
haverá uma maior comunicação entre os sujeitos educacionais, 
permitindo um trabalho articulado entre monitores, professores, 
coordenadores e gestores.

Palavras-chave: Educação Integral, Ensino em Tempo 
Integral, Programa Mais Educação.

Pensar a escola na atualidade requer pensar em um 
espaço em que sejam garantidos os direitos de crianças e jovens 
não apenas de acesso ao conhecimento escolar legitimado, mas 
também os direitos relacionados ao pleno desenvolvimento, além 
do cognitivo, e à proteção social. Ao consideramos a escola em 
suas funções tradicionais, podemos pensar na mesma como o 
local no qual os mais jovens são preparados para a vida, sendo 
tal preparação baseada na apropriação de conhecimentos 
curriculares.

Segundo Young (2007), embora a escola seja vista 
tradicionalmente como o espaço no qual há a transmissão de 
conhecimentos para os alunos, o termo “transmissão” não pode 
ser visto sob a ótica do aluno como tábula rasa, aquele que não 
possui conhecimentos, ou que seus conhecimentos prévios 
são desprezados, e, na escola, recebe a formação e instrução 
necessária. Para o referido autor, o termo “transmissão” deve ser 
encarado como associado à autoria e autonomia do aluno diante 
da construção do seu conhecimento.

Elas [críticas feitas à visão tradicional do termo 
transmissão] focam o modelo mecânico, passivo e 
unidirecional de aprendizagem implícito na metáfora da 
“transmissão” e sua relação com uma visão bastante 
conservadora da educação e dos propósitos da 
escola. Ao mesmo tempo, nessas críticas, esquece-se 
que a idéia [sic] de escolaridade como “transmissão 
de conhecimento” dá à palavra transmissão um 
significado bem diferente e pressupõe explicitamente o 
envolvimento ativo do aprendiz no processo de aquisição 
do conhecimento. (YOUNG, 2007, p. 1293)

Concordando com a visão de Young (2007), Roazzi e 
Almeida (1988) refletem sobre a considerada função social 
essencial da escola, a transmissão de conhecimentos, sinalizando 
que o termo “transmissão” pode, na atualidade, ser considerado 
como reducionista ou pejorativo.

Acreditamos que o termo transmissão não são se 
configura como o mais adequado para o contexto atual, visto 
que é cada vez mais seguro afirmar que os alunos carregam 
consigo conhecimentos prévios também importantes para o 
desenvolvimento dos mesmos, tais conhecimentos devendo ser 
considerados no trabalho pedagógico escolar. Compartilhamos 
da visão de Moretto (2007) ao propor entendimentos diferenciados 
para os termos interiorização de apropriação de conhecimento. 
Para o referido autor, podemos compreender interiorização 
do conhecimento como a aceitação de uma informação sem, 
contudo, refletir sobre a mesma, reproduzindo-a sem que haja 
uma interpretação e análise crítica da mesma. Já por apropriação 
do conhecimento, o autor propõe a superação da interiorização 
do conhecimento a partir do estabelecimento de novas relações 
entre os novos conhecimentos apresentados e os conhecimentos 
já elaborados pelos alunos, de forma que haja a significação 
tanto dos novos conhecimentos como dos conhecimentos 
prévios, construindo, assim, novos conhecimentos, considerando 
conhecimento como toda construção que o sujeito faz mediante 
as interações  com o mundo que o cerca.

Dessa forma, compreendemos que o termo “transmissão”, 
embora possa possuir uma outra conotação além da 
tradicionalmente atribuída ao mesmo, aproxima-se mais do que 
Moretto (2007) chama de interiorização do conhecimento. Da 
mesma forma, compreendemos que o termo “apropriação” tem 
uma relação direta com o que compreendemos ser “construção 
do conhecimento”.

Porém, resgatando a ideia incialmente apresentada da 
escola como o espaço no qual os alunos são apresentados aos 
conhecimentos curriculares, concordamos com Young (2007) 
quando o mesmo afirma que é na escola que as crianças e jovens 
têm acesso de forma sistemática aos conhecimentos que não 
podem ser adquiridos em outros espaços.
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Ao refletir sobre quais conhecimentos são de 
responsabilidade da escola, Young (2007, p. 1293-1294) afirma 
que 

fica implícito que os tipos de conhecimento são 
diferenciados. Em outras palavras, para fins 
educacionais, alguns tipos de conhecimento são mais 
valiosos que outros, e as diferenças formam a base 
para a diferenciação entre conhecimento curricular ou 
escolar e conhecimento não-escolar. Existe algo no 
conhecimento escolar ou curricular que possibilita a 
aquisição de alguns tipos de conhecimento.

A citação acima nos mostra que, na visão do autor, o 
conhecimento escolar pode ser considerado como superior ao 
conhecimento não-escolar. Ao se referir ao conhecimento escolar, 
Young (2007) o considera como “conhecimento poderoso”, ou 
seja, aquele conhecimento que permite que sejam alcançadas 
explicações confiáveis sobre os diversos fenômenos existentes, 
seja no campo do social ou das ciências, e que permite uma nova 
forma de pensar o mundo.

Aqui gostaríamos de fazer uma reflexão sobre tal 
entendimento acerca do “conhecimento poderoso”. Para 
que o conhecimento, seja ele qual for e de onde vier, seja de 
fato poderoso, é preciso que o sujeito, neste caso o aluno, o 
considere como importante, como útil, ressignificando-o. Ou 
seja, o conhecimento por si só, sem um posicionamento crítico 
do mesmo e sem uma ação consciente a partir do mesmo, não 
se configura como poderoso.

Porém, seria leviano de nossa parte afirmarmos que para 
Young (2007) os conhecimentos não-escolares não tenham valor. 
Ao demonstrar preocupação com o currículo escolar, o autor 
defende que na organização do mesmo o conhecimento escolar 
deve ser diferenciado do conhecimento não- escolar, mas que 
se deve perceber como ambos se relacionam. “O currículo tem 
que levar em consideração o conhecimento local e cotidiano que 
os alunos trazem para a escola, mas esse conhecimento nunca 
poderá ser uma base para o currículo.” (YOUNG, 2007, p. 1299) 
O autor defende que o currículo deve ter como base principal os 
conhecimentos poderosos ou conhecimentos escolares de forma 

que, a partir do trabalho pedagógico com tais conhecimentos 
para que todos os alunos, independente de sua classe social, 
tenham oportunidades iguais.

Tal defesa é feita por Young (2007) por considerar que 
o conhecimento poderoso é também visto por muitos como o 
“conhecimento dos poderosos”, ou seja, aquele conhecimento 
acessível apenas às classes mais abastadas. Diante disso, o 
autor defende que a escola deve oportunizar a todos os alunos, 
indiscriminadamente, acesso a este conhecimento, de forma que 
não haja prejuízos de um grupo em relação a outro.

[...] se as escolas devem cumprir um papel importante em 
promover a igualdade social, elas precisam considerar 
seriamente a base de conhecimento do currículo, mesmo 
quando isso parecer ir contra as demandas dos alunos 
(e às vezes de seus pais). As escolas devem perguntar: 
“Este currículo é um meio para que os alunos possam 
adquirir conhecimento poderoso?”. Para crianças de 
lares desfavorecidos, a participação ativa na escola pode 
ser a única oportunidade de adquirirem conhecimento 
poderoso e serem capazes de caminhar, ao menos 
intelectualmente, para além de suas circunstâncias 
locais e particulares. Não há nenhuma utilidade para 
os alunos em se construir um currículo em torno da sua 
experiência, para que este currículo possa ser validado 
e, como resultado, deixá-los sempre na mesma condição. 
(YOUNG, 2007, p. 1296)

Formas contemporâneas de responsabilidade 
estão ameaçando enfraquecer as fronteiras entre o 
conhecimento escolar e o não-escolar, com a alegação 
de que essas fronteiras inibem um currículo mais 
acessível e economicamente mais relevante. Eu me 
reporto à análise de Basil Bernstein para sugerir que 
seguir esse caminho pode ser negar as condições para 
a aquisição de conhecimento poderoso aos alunos que 
já são desfavorecidos pelas suas circunstâncias sociais. 
(YOUNG, 2007, p. 1301)

Como posto no primeiro parágrafo deste trabalho, a 
educação na atualidade não pode mais se preocupar apenas com 
o desenvolvimento cognitivo e intelectual do aluno e acreditamos 
que a visão de Young (2007) sobre a educação formal enfatiza tal 
desenvolvimento. Porém, a escola hoje requer dos educadores 
outras funções, que deem conta do desenvolvimento total do 



32932
8

sujeito, ou seja, considerando também o desenvolvimento 
psicológico, afetivo, social, físico, dentre outros.

Concordando com Young (2007), Silva (2013) também 
traz como função tradicional da escola proporcionar o acesso 
ao saber valorizado socialmente, porém, o autor avança em sua 
compreensão ao considerar que cabe também à escola a função 
social, permitindo que crianças, jovens e adultos construam 
saberes indispensáveis para sua inserção social e para que se 
formem cidadãos.

Silva (2013) defende que a escola não deve favorecer 
apenas o trabalho pedagógico pautado nos conhecimentos 
escolares socialmente reconhecidos e legitimados. Ao defender 
que a escola deve também considerar os conhecimentos oriundos 
das práticas cotidianas, Silva (2013) argumenta que deve haver 
o diálogo entre os saberes escolares e os saberes prévios 
dos alunos de forma que surjam novos saberes com chances 
de serem mais aperfeiçoados e nítidos para os membros das 
camadas mais populares.

Embora pareça haver uma aproximação entre o posto 
por Young (2007) acerca da necessária relação entre os 
conhecimentos escolares e não escolares e o posto por Silva 
(2013) acerca do diálogo entre os saberes escolares e os 
saberes prévios, percebemos uma clara distinção entre os 
mesmos quando Young (2007) defende o currículo pautado 
essencialmente nos conhecimentos escolares, permitindo a 
reflexão de conhecimentos não-escolares, e Silva (2013) defende 
o foco nos conhecimentos não-escolares, estes devendo ser 
refletidos com os conhecimentos escolares.

Consideramos que tanto os conhecimentos escolares 
como os não-escolares são de extrema relevância para o 
desenvolvimento do aluno. Concordamos com Young (2007) 
quando o mesmo afirma que o conhecimento escolar não deve 
ser privilégio das classes sociais mais abastadas, devendo os 
membros das classes mais populares ter as mesmas chances de 
acesso a este conhecimento, porém, também concordamos que 
os conhecimentos prévios devem ser considerados no trabalho 
pedagógico a ser realizado por educadores escolares de forma 
que tais conhecimentos sejam percebidos como importante 

e sejam ressignificados e aprimorados pelos membros das 
classes mais populares de forma que haja um identificação  
destes como o processo escolar, ou seja, de forma que os 
membros das classes mais populares se percebam como 
sujeitos portadores de conhecimentos também importantes 
para o seu desenvolvimento.

Para que a escola consiga promover um pleno 
desenvolvimento de seus alunos, a mesma necessita ampliar 
sua atuação às diversas áreas de desenvolvimento do sujeito, 
expectativas, potencialidades e motivações de cada aluno. 
Segundo Roazzi e Almeida (1988), a escola deve considerar as 
diversas realidades sociais às quais os alunos estão inseridos 
e as diferenças apresentadas pelos alunos, atuando sobre as 
mesmas.

Segundo Gonçalves (2006), as experiências educacionais 
que consideram os interesses dos alunos como ponto de partida 
para a realização do trabalho pedagógico têm encontrado maiores 
sucessos quando comparadas às demais. Porém, o autor nos 
chama a atenção de que isso não significa que devemos trabalhar 
apenas com o que os alunos desejam aprender, mas proporcionar 
ao aluno estabelecer um diálogo entre o conhecimento escolar, 
seus interesses, conhecimentos prévios, valores e cotidiano, de 
forma que o conhecimento escolar seja significado.

Ao considerar os conhecimentos escolares socialmente 
reconhecidos e legitimados, o desenvolvimento das diversas 
esferas do aluno enquanto ser humano, as potencialidades e 
interesses dos alunos e os conhecimentos prévios dos mesmos, 
percebemos que a educação formal tem como principal função na 
atualidade ser para todos e para cada um. E essa função atual só 
será possível na educação básica a partir da educação integral.

A educação integral configura-se na atualidade como uma 
necessidade educacional diante dos desafios que são postos 
para a educação formal de crianças e para que a mesma aconteça 
é necessário que esteja associada ao ensino em tempo integral, 
ou seja, à ampliação do tempo em que a criança permanece 
na escola, ou seja, a ampliação da jornada diária. Sendo uma 
necessidade durante o século XX para atender a grandes parcelas 
da população de baixa renda (BRANCO, 2012), a jornada diária 
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escolar em um único turno não é mais suficiente para que o 
trabalho pedagógico a ser realizado junto às crianças consiga 
alcançar todas as esferas do desenvolvimento. 

Ao compreendermos a educação integral como o conjunto 
de ações pedagógicas e educacionais que tenham como objetivo 
a formação integral do sujeito de forma que os conhecimentos 
escolares sejam religados aos conhecimentos da vida social 
(LECLERC; MOLL, 2012), defendemos que o trabalho 
pedagógico a ser realizado em uma proposta de educação integral 
deve ir além da transmissão dos conhecimentos socialmente 
reconhecidos e organizados em componentes curriculares. A 
educação integral deve favorecer o desenvolvimento completo do 
sujeito, considerando aspectos cognitivos, sociais, emocionais, 
físicos, ambientais, entre outros.

O conceito mais tradicional encontrado para a definição 
de educação integral é aquele que considera o sujeito 
em sua condição multidimensional, não apenas na sua 
dimensão cognitiva, como também na compreensão de 
um sujeito que é corpóreo, tem afetos e está inserido em 
um contexto de relações. [...] além da satisfação de suas 
necessidades básicas, ele tem demandas simbólicas, 
busca satisfação nas suas diversas formulações de 
realização [...]. A aprendizagem acontece desde o 
nascimento e continua ao longo de toda a vida. [...] Nesse 
sentido, a educação escolar precisa ser repensada, de 
modo a considerar as crianças e os adolescentes sujeitos 
inteiros, levando em conta todas as suas vivências, 
aprendizagens. (GONÇALVES, 2006, p. 130-131)

Pensar a educação integral significa articular os diversos 
conhecimentos, as diversas áreas do conhecimento escolar, 
os diversos atores escolares, de forma que haja um diálogo 
permanente entre os mesmos o que, para Gonçalves e Mattos 
(2012), leva a um trabalho mais abrangente e global com os 
conhecimentos, permitindo uma visão integral dos mesmos. Os 
autores defendem que tal articulação deve ser expressa em um 
currículo que expresse o cotidiano e as relações estabelecidas 
na escola, sejam elas entre os sujeitos, os conhecimentos e as 
experiências vivenciadas, não sendo adequado a esta perspectiva 
de educação, a integral, um currículo que se configure em uma 

lista de conteúdos curriculares a serem trabalhados junto aos 
alunos de forma engessada.

Gonçalves e Mattos (2012) defendem que a educação 
integral pode se configurar como uma alternativa para o 
enfrentamento dos graves problemas educacionais da atualidade. 
Para os autores,

a educação deve retomar seu compromisso de 
transformação social, sendo capaz de organizar uma 
sociedade em torno da solidariedade, igualdade e 
liberdade, conceitos e atitudes que durante toda a 
vivência humana foram compreendidos, mas que na 
prática, até então, nunca foram, de fato, garantidos e tidos 
como direitos de toda a humanidade. (GONÇALVES; 
MATTOS, 2012, p. 178)

No âmbito das políticas públicas nacionais, considerando 
as necessidades educacionais atuais e as metas estabelecidas 
em relação à oferta da educação integral e do ensino em tempo 
integral, tem-se o Programa Mais Educação (PME) como o 
principal indutor da educação integral em escala nacional, tendo 
como finalidade a ampliação do tempo e do espaço de atendimento 
às crianças matriculadas no ensino público, propondo atividades 
educacionais variadas no turno oposto ao ensino regular.

Estabelecido sob a Portaria Normativa Interministerial Nº 17 
de 24 de Abril de 2007 e sob o Decreto Nº 7.083 de 27 de Janeiro 
de 2010, o Programa Mais Educação surge como uma iniciativa 
governamental em prol da aprendizagem dos alunos matriculados 
em instituições públicas de ensino a partir da oferta do ensino em 
tempo integral. Na análise de Branco (2012), o Programa Mais 
Educação propõe a ampliação do tempo escolar não como uma 
forma de dedicar mais tempo para o ensino, mas como uma forma 
de dedicar mais tempo para que a aprendizagem ocorra.

O Programa Mais Educação propõe que sejam realizadas 
atividades diversificadas no turno oposto ao das aulas regulares, 
atividades estas integrantes dos macrocampos definidos pelo 
referido programa e sob a responsabilidade de um monitor, que 
pode ser um membro da escola ou da comunidade.
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Entre os macrocampos apresentados pelo Programa 
Mais Educação temos: acompanhamento pedagógico, 
que busca ampliar as oportunidades de aprendizagem das 
crianças; educação ambiental, que busca desenvolver no aluno 
a construção de conhecimentos, competências, habilidades, 
atitudes e valores que favoreçam o despertar da consciência 
socioambiental; esporte e lazer, que busca desenvolver 
atividades corporais, lúdicas e esportivas que resgatem a cultura 
local e fortaleçam a diversidade cultural; direitos humanos em 
educação, que busca desenvolver atividades que estimulem o 
respeito dos direitos e liberdades fundamentais do sujeito com 
o intuito de prevenir e combater o preconceito, a discriminação 
e a violência; cultura e artes, que busca desenvolver atividades 
de produção artísticas e culturais que despertem no aluno a 
valorização e o pertencimento ao seu contexto e à sua história; 
cultura digital, que busca a partir da utilização de tecnologias 
da informação e comunicação (TICs) desenvolver no aluno 
competências básicas ligadas à utilização das TICs e estimular 
a produção livre e colaborativa; promoção da saúde, que busca 
desenvolver no aluno uma cultura de prevenção e promoção 
da saúde em prol de uma qualidade de vida; comunicação e 
uso de mídias, que busca estimular práticas de socialização e 
convivência nos espaços sociovirtuais; investigação no campo 
das ciências da natureza, que busca despertar no aluno o 
interesse pela pesquisa científica e pelo uso de tecnologias 
que otimizem tais pesquisas; e educação econômica, que 
busca desenvolver no aluno a consciência para o consumo 
responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais. 
(BRASIL, 2012) Segundo orientações do programa, podem ser 
escolhidos quatro macrocampos e, dentro dos macrocampos 
selecionados, podem ser escolhidas seis atividades a cada 
ano de execução do Mais Educação, porém, é obrigatória a 
seleção de pelo menos uma atividade dentro do macrocampo 
acompanhamento pedagógico.

O Programa Mais Educação propõe que as atividades 
sejam selecionadas levando em consideração os interesses e 
necessidades dos alunos, o Projeto-Político Pedagógico da 
instituição e a realidade ao entorno da instituição, de forma 

que as atividades sejam desenvolvidas com significado para os 
alunos.

Em relação aos monitores, o Programa Mais Educação 
sugere que sejam selecionados “estudantes universitários de 
formação específica nas áreas de desenvolvimento das atividades 
ou pessoas da comunidade com habilidades apropriadas” 
(BRASIL, 2012), podendo também ser selecionados estudantes 
da Educação de Jovens e Adultos ou do Ensino Médio, de acordo 
com suas competências, saberes e habilidades.

Porém, o contato com algumas instituições soteropolitanas 
tem nos mostrado que há problemas de diversas ordens 
no desenvolvimento das atividades. Os problemas mais 
frequentemente percebidos são: infraestrutura inadequada, 
insuficiente ou até mesmo ausente; seleção de monitores sem 
as competências mínimas esperadas para o desenvolvimento de 
atividades de cunho educacional; ausência de acompanhamento 
das atividades por parte dos profissionais escolares; ausência de 
interação e integração das atividades do Programa Mais Educação 
e as atividades regulares em sala de aula; dentre outras.

Considerando as inquietações e reflexões acima sobre 
a educação integral e sobre a execução do Programa Mais 
Educação em realidades escolares soteropolitanas, surgiu-nos o 
interesse em identificar os desafios enfrentados por uma escola 
municipal da cidade de Salvador-Ba em relação à realização 
das atividades propostas pelo Programa Mais Educação. Para 
a realização da pesquisa, contou-se como técnicas de coleta 
de dados a entrevista estruturada junto à equipe gestora da 
instituição pesquisada e a observação sistemática das relações 
estabelecidas entre os atores ligados à execução do referido 
programa. 

Esta pesquisa nos evidenciou que, em relação à realidade 
escolar pesquisada, há, de fato, algumas dificuldades relacionadas 
à execução das atividades do Programa Mais Educação.

Em relação à seleção dos monitores, a equipe gestora 
nos informou que não há critérios rígidos de seleção, pois, os 
candidatos não possuem uma formação pedagógica esperada 
para atuação em espaço escolar, porém, são selecionados aqueles 
que apresentam maior comprometimento com as atividades que 
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são desenvolvidas. Percebemos com isso que, para a equipe 
gestora da escola pesquisada, os monitores deveriam possuir 
uma formação mínima necessária nas áreas em que as atividades 
se dão. Isso nos mostra que há uma preocupação com a 
realização das atividades de forma que estas cumpram com os 
objetivos esperados.

Foi também percebido que há a necessidade de maior 
integração entre os monitores, pois, muitas vezes, o trabalho 
desenvolvido por cada um não é conhecido por todos. Acreditamos 
que esta apouca integração entre os próprios monitores pode ser 
decorrente dos problemas enfrentados pela atual coordenação 
do programa na escola no acompanhamento dos monitores e 
das atividades desenvolvidas. Segundo a equipe gestora, a 
responsável pelo Mais Educação na escola apresenta alto índice 
de faltas por motivo de saúde, o que prejudica o desempenho 
das funções a serem desenvolvidas pela mesma.

Consideramos que a integração entre os monitores e o 
acompanhamento dos mesmos seja de responsabilidade da 
coordenação do programa na escola, a qual deve estar atenta 
às dificuldades e necessidades apresentadas pelos monitores. 
Havendo uma coordenação de atuação deficiente, todo o trabalho 
a ser realizado pelos monitores pode ficar comprometido e 
apresentar falhas e equívocos. No caso desta realidade pesquisa 
especificamente, a atual coordenadora deve ser apoiada pela 
instituição, principalmente pela equipe gestora e professores, 
tanto na realização de seu trabalho como nos momentos de 
ausência física.

Quanto a isso, concordamos com Mercado (2010) quando 
o mesmo afirma que as relações estabelecidas na escola 
apresentam-se complexas, exigindo de cada um dos atores 
escolares uma atuação em prol de mudanças significativas que 
tragam benefícios para a rotina escolar, devendo haver espaço 
de adesão dos diversos sujeitos que integram o referido campo 
aos processos de mudança de concepções e desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de novas práticas. 

A pesquisa também nos mostrou que, na visão da equipe 
gestora, os relatórios referentes às atividades desenvolvidas 
apresentam carências em suas informações, pois, não são 

elaborados tendo como principal preocupação a socialização 
das atividades e sim prestação de contas sobre os recursos 
utilizados. Isto, para nós, configura-se como um ponto positivo, 
pois, mesmo que no momento de realização desta pesquisa 
não houvesse a elaboração de relatórios específicos sobre as 
atividades desenvolvidas dentro do Mais Educação, a equipe 
gestora demonstrou perceber que há a necessidade de 
elaboração de relatórios que tragam informações específicas 
sobre as atividades, abordando em que medidas os objetivos 
foram alcançados, quais foram as dificuldades, potencialidades 
e superações apresentadas pelos alunos, como se dá a relação 
entre os monitores e os alunos, dentre outras. Ao passo que a 
equipe gestora e a coordenação do programa na escola tenham 
conhecimento de tais informações, podem ser desenvolvidas 
ações que busquem potencializar os pontos fortes percebidos e 
dirimir os pontos fracos. Além do mais, os relatórios cumpririam 
com a função essencial de prestação de contas para a comunidade 
local, os pais e responsáveis dos alunos, a própria equipe 
escolar como um todo e, também, os sistemas educacionais, 
promovendo, esperamos, uma integração entre estes setores e 
apoio dos mesmos ao trabalho realizado na escola.

Em relação aos macrocampos e atividades ligados ao 
PME, percebemos que os mesmos são selecionados pela 
equipe gestora, não havendo uma consulta a todos os sujeitos 
educacionais, e que não há uma integração com as atividades 
desenvolvidas e conhecimentos trabalhados em sala de aula. 
Segundo a equipe gestora, esta ausência de consulta aos 
demais membros da escola se dá não por desconhecimento da 
importância e necessidade de integração dos sujeitos nas decisões 
educacionais, numa perspectiva de gestão democrática, mas 
acaba se tornando uma realidade devido às diversas urgências e 
problemas escolares que surgem diariamente, as quais requerem 
uma atenção especial por parte dos profissionais de educação 
e sobrecarregam os mesmos, comprometendo o tempo para 
decisões conjuntas.

Entre os alunos, são selecionados aqueles que se encontram 
em distorção idade-série e em situação de vulnerabilidade e 
risco social. Com isso, a escola pesquisada busca amenizar a 
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indisciplina e violência vivenciada nos espaços escolares, pois, 
muitos dos alunos já possuem envolvimento com o tráfico de 
drogas ou possuem familiares envolvidos. Esta preocupação se 
configura como atendimento a uma das funções da educação 
integral na atualidade e, principalmente, do Programa Mais 
Educação: garantir ao aluno proteção social.

Sobre a escolha individual da equipe gestora quanto 
às atividades a serem desenvolvidas anualmente dentro do 
Programa Mais Educação e sobre a proteção social atribuída 
aos alunos em situação de vulnerabilidade e risco, concordamos 
com Brasil (2009, p. 51) ao defender que a ampliação do 
tempo escolar não deve ser encarada simplesmente como 
um aumento do tempo que o aluno passa na escola com 
atividades extracurriculares assistencialistas, a ampliação do 
tempo escolar deve ser encarado como uma oportunidade para 
“organizar um currículo capaz de integrar os diversos campos de 
conhecimento e as diversas dimensões formadoras da criança, 
do pré-adolescente, do adolescente, do jovem e do adulto na 
contemporaneidade”.

Dessa forma, compreendemos que a ampliação do 
tempo escolar traga consigo uma concepção de educação 
integral que oportunize aos alunos aprendizagens significativas 
que contribuam diretamente para o desenvolvimento dos 
mesmos enquanto seres humanos completos em todas as suas 
dimensões, atuando em sua sociedade de forma consciente, 
segura e responsável.

Em relação ao Programa Mais Educação, apoiamo-
nos em Gonçalves e Mattos (2012) para defender que as 
atividades sejam realizadas de forma que haja uma integração 
entre os conhecimentos escolares, os conhecimentos da 
comunidade e os conhecimentos práticos, de forma que as 
atividades a serem desenvolvida no turno oposto às aulas 
regulares não se configurem como uma ampliação do trabalho 
que é realizado na sala de aula, pois isto significaria colocar 
as disciplinas curriculares “como a principal detentora do 
conhecimento, desconsiderando que, quando articuladas de 
maneira interdisciplinar, as oficinas podem e devem também 
esperar que seu trabalho seja continuado pelas disciplinas 

básicas em constantes trocas.” (GONÇALVES; MATTOS, 
2012, p. 180)

Isto nos mostra a necessidade de haver o desenvolvimento 
de um currículo que permita à educação integral promover o 
desenvolvimento pleno dos alunos. Este currículo não mais 
consideraria dois momentos escolares, um para as aulas 
regulares e outro para as atividades extraclasses, mas traria uma 
interligação entre ambas de forma que uma seja continuidade 
da outra, sem sobreposição de um conhecimento sobre o outro, 
mas considerando todos como úteis e importantes.

Percebemos com a pesquisa que há a necessidade de maior 
integração das atividades desenvolvidas dentro do Programa Mais 
Educação com as demais atividades desenvolvidas na escola, 
pois, assim, acredita-se que haverá uma maior comunicação entre 
os sujeitos educacionais, permitindo um trabalho articulado entre 
monitores, professores, coordenadores e gestores, de forma 
que o referido programa se configure de fato como um indutor 
da educação integral, considerando que o trabalho coletivo e 
conjunto pode contribuir significativamente para um currículo de 
educação integral.
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Resumo

O presente trabalho consiste na apresentação de uma 
das pesquisas em andamento desenvolvidas no âmbito do 
OBEDUC-UFPI. Nossos olhares voltam-se para o professor da 
Escola de Tempo Integral, objetivando desvelar as concepções 
acerca da educação que foram adquiridas e desenvolvidas por 
esse professor ao longo de sua experiência. Assim, discutiremos 
seus conceitos de educação, de aluno e de escola, relacionando-
os com sua práxis. Para tanto, fundamentamos nossa pesquisa 
na etnometodologia que na visão de Coulon (1995), considera 
a realidade social construída no cotidiano pelos atores sociais 
em interação, valorizando os sentidos que estes dão as suas 
ações do raciocínio prático. Nessa perspectiva, utilizaremos uma 
metodologia qualitativa, cujos instrumentos são observações e 
questionários semi-estruturados, ambos realizados nas escolas 
assistidas pelo OBEDUC-UFPI, CETI Freitas Neto e CETI Darcy 
Araújo. Para melhor compreensão da nossa temática, utilizamos 
como aporte teórico de autores como Moll (2012) e Gadotti 
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(2009) para as discussões entorno da Educação Integral, e Tardif 
(2005), Pimenta (2007) e Alarcão (2007) no que se refere aos 
saberes e práticas do professorado. Os resultados preliminares 
dessa pesquisa revelam que os docentes pesquisados possuem 
conhecimento sobre o significado de educação, do seu papel 
na escola e da proposta de educação integral. No entanto, 
estes encontram limitações no desenvolvimento de sua práxis, 
como a infraestrutura e a exaustão do próprio professor e dos 
alunos devido à extensa carga horária. Válido ressaltar que estes 
achados são resultados parciais de uma pesquisa em andamento. 
A investigação ainda se estenderá para a observação destes 
profissionais em suas efetivas práticas em sala de aula. 

Palavras-Chave: Educação Integral, Concepção 
Pedagógica, Práxis.

1. Introdução

A escola revive na contemporaneidade um momento de 
constantes discussões imbuídas pelo desejo de uma educação 
de qualidade pautada em reflexões acerca do mundo atual, 
caracterizado por uma sociedade mais tecnológica e mais 
preocupada com questões ambientais, sociais e afetivas. O 
desafio consiste em fazer uma educação em consonância com 
uma sociedade exigente e fluída. Dentre as políticas publicas 
propostas para atuar no desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, enfatizamos a Escola de Tempo Integral, discursão 
em voga devido a implementação do Programa Mais Educação 
que desde 2007 impulsiona escolas de turno convencionais a 
aderirem ao tempo integral.

Nessa perspectiva, a escola de tempo integral refere-se à 
extensão do tempo de escolaridade, mas também à ampliação 
de oportunidades de conhecimento de mundo e consequente 
formação integral do indivíduo. Trata-se da busca por uma 
educação ideal, transformadora. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394 de 1996, esta prevê a ampliação da jornada escolar 
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como atribuição dos sistemas públicos de ensino. Na lei está 
expressa a necessidade de ampliar o período de permanência 
do aluno na escola, visando contribuir com sua formação. 
Deste modo, nossos olhares voltam-se para o professor da 
Escola de Tempo Integral, na busca de uma educação integral 
e integradora, este sujeito possui um papel importante para a 
construção desse formato de escola que foi previsto na LDB. 
No intuito de desvelar as concepções acerca da educação que 
foram adquiridas e desenvolvidas por esse professor ao longo 
de sua experiência, iniciamos uma pesquisa de campo em duas 
escolas de tempo integral de Teresina, cujo presente trabalho 
consiste na apresentação de tal pesquisa, ainda em andamento. 
O estudo é parte dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do 
OBEDUC-UFPI. 

Assim, discutiremos os conceitos de educação, de aluno 
e de escola, que foram construídos pelos professores que atuam 
na educação integral, a fim de relacionar estes conceitos com 
sua práxis. Isso nos leva ao objetivo de desvelar as concepções 
acerca da educação que foram adquiridas e desenvolvidas pelo 
professor ao longo de sua vivência. Portanto um estudo sobre a 
epistemologia da prática docente que segundo Tardif (2008, p. 
255) é o “estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente 
pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 
desempenhar todas as suas tarefas”. Estes saberes são oriundos 
de vários âmagos, de suas experiências enquanto aluno, na 
aquisição de saberes acadêmicos, na construção de aparatos 
pedagógicos, nas vivencias na escola e sobretudo no cotidiano 
da sala de aula rodeado por seus alunos.

Os resultados preliminares dessa pesquisa revelam que 
os docentes pesquisados possuem conhecimento sobre o 
significado de educação, do seu papel na escola e da proposta 
de educação integral. No entanto, estes encontram limitações 
no desenvolvimento de sua práxis, como a infraestrutura e a 
exaustão do próprio professor e dos alunos devido à extensa 
carga horária. Válido ressaltar que estes achados são resultados 
parciais de uma pesquisa em andamento. A investigação ainda 
se estenderá para a observação destes profissionais em suas 
efetivas práticas em sala de aula. 

Para obter tais resultados, fundamentamos nossa pesquisa 
na etnometodologia que na visão de Coulon (1995), considera 
a realidade social construída no cotidiano pelos atores sociais 
em interação, valorizando os sentidos que estes dão as suas 
ações do raciocínio prático. Nessa perspectiva, utilizaremos uma 
metodologia qualitativa, cujos instrumentos são observações e 
questionários semi-estruturados, ambos realizados nas escolas 
assistidas pelo OBEDUC-UFPI, CETI Freitas Neto e CETI Darcy 
Araújo. Para melhor compreensão da nossa temática, utilizamos 
como aporte teórico de autores como Moll (2012) e Gadotti 
(2009) para as discussões entorno da Educação Integral, e 
Tardif (2005), Pimenta (2007) e Alarcão (2007) no que se refere 
aos saberes e práticas do professorado, temáticas abordadas a 
seguir.

2. A escola de tempo integral no Brasil

Para iniciarmos nossas reflexões a cerca do professor da 
Escola de Tempo Integral e quais concepções foram adquiridas e 
desenvolvidas por esse professor ao longo de suas experiências 
faz-se necessário entendermos que a Escola de Tempo Integral 
não é um tema recente, embora as ações sobre esse estudo 
estejam em evidência nos últimos 20 anos. É importante ressaltar 
que aqui no Brasil seu principal idealizador foi Anísio Teixeira, 
que visava uma educação de qualidade para todos articulando 
a educação com a vida para melhor formação do pensar do 
indivíduo. 

Dentro dessa perspectiva a Escola de Tempo Integral 
refere-se à extensão do tempo de escolaridade, mas também 
à ampliação de oportunidades de conhecimento de mundo e 
consequente formação integral do indivíduo. Trata-se da busca 
por uma educação ideal, transformadora.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394 de 1996, esta prevê a ampliação da jornada escolar 
como atribuição dos sistemas públicos de ensino. Na lei está 
expressa a necessidade de ampliar o período de permanência do 
aluno na escola, visando contribuir para sua formação. De acordo 
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com o Artigo 34 da referida lei, “a jornada escolar no ensino 
fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola” (BRASIL, 1996).

Em conformidade com a Segundo a Resolução CNE/
CEB n° 7 de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, em seu Artigo 36, 
estabelece que: “considera-se como de período integral a jornada 
escolar que se organiza em 7 (sete) horas diárias, no mínimo, 
perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400 (mil e 
quatrocentas) horas”. Visando, desta forma, uma maior qualidade 
no processo ensino e de aprendizagem. 

O Plano Nacional da Educação (PNE) de 2001 defende o 
tempo integral e a ampliação da jornada escolar, como uma de suas 
principais diretrizes. Ele estabelece a progressiva implantação da 
jornada integral não só para o Ensino Fundamental, mas também 
para a Educação Infantil. 

Diante disso, faz-se necessário compreender a 
educação integral como possibilidade de mediação entre 
saber e humanização. Nesse sentido, a ampliação do tempo 
de permanência dos estudantes na escola está intrinsecamente 
relacionada aos contextos de vulnerabilidade social aos quais tais 
estudantes estão expostos. 

Com efeito, Gonçalves (2006, p. 131) afirma que:

Só faz sentido pensar na ampliação da jornada escolar, 
ou seja, na implantação de escolas de tempo integral, se 
considerarmos uma concepção de educação integral com 
a perspectiva de que o horário expandido represente uma 
ampliação de oportunidades e situações que promovam 
aprendizagens significativas e emancipadoras.

Ou seja, não basta apenas pensar na quantidade de 
tempo que esse aluno permanecerá dentro da escola, mas 
em oportunidades qualitativas de ensino, onde os conteúdos 
propostos possam ser revestidos de significados para o 
educando, para que o mesmo protagonize o processo de ensino 
e de aprendizagem.

O autor, ao tratar da definição da educação integral em 
seu conceito mais tradicional, afirma que “[...] educação integral é 
aquela que considera o sujeito em sua condição multidimensional” 
(GONÇALVES, 2006, p. 130).

A fim de que se consigam resultados satisfatórios 
consoantes a essa afirmativa, o texto referência para o debate 
nacional acerca da educação integral (BRASIL, 2009), salienta 
que essa proposta exige mais do que compromissos, impõe 
também projeto pedagógico, formação de seus agentes, 
infraestrutura e meios para sua implantação e deve contribuir 
para ampliar os tempos e os espaços de formação dos sujeitos 
na perspectiva de que o acesso à educação pública seja 
complementado pela permanência na escola e aprendizagem 
dos alunos.

De acordo com Gadotti (2009), as propostas adotadas 
hoje de tempo integral estão muito mais preocupadas em 
ampliar apenas o direito de passar mais tempo dentro da escola 
preocupando-se apenas com quantidade e não com a qualidade 
do ensino ofertado. 

Ainda segundo Gadotti (2009, p. 54) “quando a escola 
pública era para poucos, era boa só para esses poucos”. É nessa 
perspectiva que buscamos compreender que essa escola precisa 
ser apropriada para essas novas transformações, esse novo 
público, ou seja, deve ser de qualidade sociocultural tornando-se 
integrada e integradora. 

De acordo com Hora (1994, p.38) a escola contemporânea 
possui um “compromisso real e verdadeiro com os objetivos 
sociais e as demandas políticas”, instigando mais uma vez 
a pensar a escola que educa integralmente transborda seus 
muros, e atinge sua comunidade. Padilha (2012, p.191) aponta 
que a educação integral valoriza cada sujeito, assim alunos, 
professores, equipe gestora, e outras instancias da sociedade 
civil como igreja, movimentos sociais, sindicato, etc., saibam o 
que acontece na educação daquela comunidade.

Moll (2012, p.28) sustenta que a transição da “escola de 
turno” para a escola integral não se restringe a ampliação do 
tempo na escola, o desafio está na “qualidade desse tempo” e 
em como será atribuído atividades que contemplem a educação 
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integral que visa um desenvolvimento holístico do educando. Para 
tanto, a autora complementa que esse tipo de escola implica na 
reestruturação ou ampliação do espaço, da rotina, e da jornada 
de trabalho dos profissionais que estão inclusos no processo 
educativo e, sobretudo dos alunos.

O aumento da permanência do aluno na escola dar-se 
a, para oportunizar-lhe hábitos, valores, conhecimentos para o 
exercício da cidadania numa sociedade complexa. É importante 
ressaltar que apenas o aumento desse tempo não há de melhorar 
a qualidade do ensino, mas sim fazer com que a qualidade desse 
tempo seja garantida.

2.1 Considerações sobre um Professor Reflexivo 
Ainda segundo Gadotti (2009), para melhorar a qualidade 

da escola pública é preciso antes de tudo investir na formação 
continuada do professor.  Este deve se permitir a inovação, a 
ousadia, evitando a mera transmissão de um conhecimento puro 
e acabado. 

É nesse contexto que surge a ideia de um professor 
reflexivo, que nas concepções de Alarcão (2007. p. 41) “baseia-
se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão 
que caracteriza o ser humano como criativo e não como 
mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores”.  
Entendemos por tanto que essa concepção de professor como 
um agente reflexivo reconhece a existência de uma especificidade 
na prática de bons professores.

A prática profissional do professor não é um mero ofício de 
aplicação das teorias é, na verdade um espaço de produção de 
saberes e conhecimentos para o seu desenvolvimento profissional 
e sua emancipação. Esses saberes nascem de diferentes fontes 
e dão origem a um saber múltiplo, plural que para Tardif (2008, 
p. 36) é “formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, 
de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais”. 

Portanto, para que a escola cumpra a sua função social 
de socializar saberes e produzir conhecimentos, os professores 
precisam estar em processo constante de aperfeiçoamento, 
construindo a gestão do ensino e da aprendizagem com o debate, 

a mediação e a intervenção crítica, visando uma escola aberta, 
democrática e mediadora de aprendizagens proporcionando 
assim um ensino de qualidade sociocultural.

3. Aportes metodológicos da pesquisa

3.1 A pesquisa na abordagem qualitativa 
etnometodologica

A metodologia é de cunho qualitativo, pois trabalharemos 
com dados que não poderão ser limitados a quantificação, embora 
ela se apresente em alguns momentos deste trabalho, segundo 
Cicourel (1964 aput, COULLON, 1995) fatos socioculturais 
podem ser quantificados com auxilio de funções matemáticas, 
mas que deveremos usá-los com cautela dado a complexidade 
dos fenômenos sociais, no intuito de melhor compreender o 
cotidiano da escola de tempo integral, utilizamos a abordagem 
entnometodologica, que não é um método de pesquisa, mas uma 
teoria que fundamenta o presente estudo.

Etnometodologia se definiu desde sua origem como sendo 
ciência (logos) dos etnométodos, ou seja, dos procedimentos 
que constituem aquilo que Garfinkel denomina de “raciocínio 
sociológico prático” (COULLON, 1995) Assim a proposta da 
Etnometodologia se dá na análise de parte de um ambiente 
institucional, onde pretendemos investigar como os sujeitos 
constroem sua realidade. No caso da presente pesquisa significa 
dizer que faremos uma análise sobre Escola de Tempo Integral 
(a instituição), na qual investigaremos como os professores 
constroem(sujeitos) sua práxis. 

Como dito, a Etnometodologia não é uma metodologia, para 
Coullon (1995, p.85) “os etnometodologos, como não produziram 
uma tecnologia original tomam instrumentos emprestados da 
etnografia”. Apresentando-nos a Etnografia Constitutiva de Hung 
Mehan que propõe os fatos sociais como construções práticas, 
portanto uma investigação destes fatos deverá se estabelecer 
a partir de quatro pontos: dados consultáveis; exaustividade 
do tratamento dos dados; considerar as convergências entre 
pesquisador e participantes sobre os acontecimentos; e a análise 
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interacional dos fatos. 
Partindo desses pressupostos nossa pesquisa se iniciará 

conforme a proposta de Mehan, com observações do campo 
de pesquisa, ou seja da escola de tempo integral, para que 
possamos nos familiarizar com o ambiente e ele conosco, além 
de descrever a rotina.

Além disso, se possível, pretendemos conhecer 
os regimentos e o Projeto Político Pedagógico, pois a 
etnometodologia enquanto estudo das instituições não se limita 
as relações dos sujeitos, e se estende as condições institucionais 
como influenciadores diretos da pesquisa.

3.2 Caracterizando o lócus da Pesquisa 
A pesquisa aqui apresentada tem como lócus de 

investigação 2 (duas) escolas públicas estaduais. A primeira 
sendo o C.E.T.I. Professor Darcy Araújo, situada na Av. Nossa 
Senhora de Fátima s/n, no bairro de Fátima, sendo uma escola 
de tempo integral que oferta o Ensino Fundamental do 4º ao 9º 
ano e Ensino Médio do 1º ao 3º ano. A outra escola, estudo da 
nossa pesquisa é o C.E.T.I. Governador Freitas Neto, localizada 
na Av. Capitão Wanderlei s/n, no bairro Piçarreira, e consiste 
também em uma escola de tempo integral, ofertando todo o 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Ambas estão localizadas 
na cidade de Teresina, no estado do Piauí.

3.3 Caracterizando os Sujeitos da Pesquisa
Os sujeitos da pesquisa serão 10 professores que atuam nas 

escolas de tempo integral supracitadas. Essas escolas integram 
o grupo de pesquisa desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar 
de Pesquisas em Epistemologia da Prática Profissional (NIPEPP) 
inserido no Observatório da Educação, da Universidade Federal 
do Piauí. Os docentes selecionados atuam a mais de um ano na 
ETI e foram escolhidos ao acaso, pela coordenação pedagógica 
das escolas para comporem a pesquisa.

3.4 Caracterizações dos Instrumentos e Técnicas 
da Pesquisa

Na prática, a pesquisa etnometodologica não produz 

instrumentos próprios e originais para obtenção dos seus 
objetivos. Para isso, ela conta com os instrumentos da etnografia 
(COULON, 1995).

Como técnica investigativa utilizamos a observação 
participativa do cotidiano da escola de tempo integral, vivenciando 
momentos de experiências com os docentes. Além disso, 
contamos com a aplicação de questionários semi-estruturados 
para os docentes das escolas, procurando conhecer as principais 
concepções de educação, seu papel como educador e sobre 
a proposta da ETI, ao tempo que relacionamos as informações 
obtidas com sua práxis. 

Segundo Gil (2010, p. 129), “a observação participante 
supõe a interação pesquisador/pesquisado”. Ou seja, as 
informações obtidas dependem diretamente do comportamento 
do pesquisador e das relações que desenvolve com o grupo 
observado, buscando compreender o seu cotidiano, permitindo 
ao pesquisador unir o objeto ao seu contexto 

Por isso, devemos levar em consideração as implicações da 
pergunta com os procedimentos de análise dos dados coletados.

2.5 Análise dos dados
Os dados foram coletados através de um questionário 

semi-estruturado, pois segundo Richardson (1999, p. 189), os 
questionários têm como funções: “descrever características e 
medir determinadas variáveis de um grupo social” A aplicação 
desse instrumento de coleta de dados será por contato direto 
com o sujeito da pesquisa. 

Por fim, a análise dos dados será feita através do diagnóstico 
da observação do cotidiano dos professores na escola de tempo 
integral e das respostas dos questionários aplicados.

Os dados coletados, a organização e ainda a fase de 
análise e interpretação já evidenciam a resposta para alguns 
objetivos propostos no início da investigação, que já possibilita 
refletir sobre as concepções e experiências da práxis docente na 
escola de tempo integral, e articulação dos sujeitos envolvidos 
neste espaço formativo.
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4. Resultados preliminares

O presente trabalho consiste nos resultados preliminares da 
primeira etapa da pesquisa que busca desvelar as concepções 
acerca da educação que foram adquiridas e construídas pelos 
professores que atuam na Escola de tempo Integral. Diante de 
tal objetivo, tornou-se necessário que identificássemos o perfil 
desses profissionais, para que em seguida conhecêssemos 
suas concepções acerca da educação. Assim, esta primeira 
amostragem de nossa pesquisa ainda não se estende a 
práxis dos professores, discutiremos os questionários semi-
estruturados, nos quais pretendíamos identificar o perfil 
dos sujeitos e identificar suas concepções básicas sobre o 
trabalho que o mesmo desempenha na escola.

Desta maneira, organizamos nossos resultados em 
três subcapítulos: O perfil do Professor da ETI, que se 
refere a primeira parte do questionário, na qual buscávamos 
identificações pessoais, condições sócio-economicas, a 
formação acadêmica, e os dados profissionais; na segunda, 
Sobre a educação, subcapítulo se remete a parte do 
questionário que indaga sobre a educação como um todo, 
sobretudo, o papel do professor na escola; no item 3.3, nos 
limitamos a escola de tempo integral, e em como este professor 
compreende a ampliação da jornada.

4.1 O perfil do Professor da ETI
Como dito, na primeira parte do questionário, 

buscávamos traçar um perfil elementar dos nossos sujeitos, 
suas identificações pessoais, condições socioeconômicas, a 
formação acadêmica, e os dados profissionais.

O grupo pesquisado é composto de 7 professoras e 
3 professores, todos piauienses cuja faixa etária é de 34 a 
60 anos. Sobre as questões socioeconômicas, nenhum deles 
mostrava-se satisfeito com o salário que variava entre eles 
entre 3 e 5 salários mínimos.

Um ponto positivo e importante de ressaltar, é que 
todos estes professores são concursados, contratados pela 

Secretária Estadual de Educação do Piauí, e obtiveram a 
formação acadêmica em licenciaturas em faculdades públicas, 
além disso, possuíam pelo menos uma pós-graduação.

4.2 Sobre Educação

“Penso em educação como transformação. É uma 
dimensão modificadora do individuo e das relações 
sociais, uma forma de difundir a cultura, uma forma de 
confrontar a experiência com saberes sistematizado” 
(Professora 1)

Iniciamos com a fala do Professor 1, pois esta retrata 
o caráter de uma educação emancipatória, uma qualidade 
que todos os professores deveriam considerar em suas 
práticas, uma educação que busca a melhorias da condição 
vida, não apenas do sujeito, como também da sociedade 
em que está inserido. Isso nos remete ao pensamento 
de Alarcão (2007), no qual reafirma a capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como 
criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas 
que lhe são exteriores. Portanto, se a educação tem um 
papel de modificar e transformar, a escola tem o papel de 
transformar e modificar a partir dos seus ensinamentos, não 
apenas de conteúdos disciplinares, bem como as vivências 
cotidianas, assim representadas na fala da Professora1, e 
percebidas na fala de outros. 

Outro ponto bastante evidente em todas as falas é a relação 
que os professores fizeram entre educação e o processo de ensino 
aprendizagem. Isso denota que eles se referiam ao processo de 
educação escolar, assim como podemos exemplificar na fala da 
Professora3:

“A educação constitui um processo continuo, é um 
conjunto de ações exercidas por mim com muito 
compromisso. É um processo de ensino e aprendizagem, 
uma maneira de formar cidadãos”.

Essa fala se mistura a ideia do papel do professor na 
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escola. Todos responderam algo relacionado a formar cidadãos, 
e ser responsável pelo desenvolvimento do processo de ensino 
aprendizagem. O professor 8 afirma ainda as diversas tarefas 
que precisa desempenhar:

“O professor termina por assumir vários papéis, precisa 
ser pai, precisa ser médico, precisa ser psicólogo, juiz e 
as vezes até policial. Mas o seu papel principal, e tenho 
consciência disso, é de mediar o processo de ensino 
aprendizagem”

Ressaltamos o termo “mediar” que foi utilizado pelo 
professor, isso significa dizer que o professor não se propõe como 
um comandante do processo, e reafirma o que Gonçalves (2006) 
já havia proposto, quando propõe o aluno como um protagonista 
do processo de ensino aprendizagem, pois é de tal forma que os 
ensinamentos do professor passam a ter um significado, tornando 
o seu processo de aprendizagem mais eficaz.

Além dos conceitos de educação que foram internalizados 
por estes professores, indagamos também, sobre a escola de 
tempo integral que vem sendo implementada nas escolas do 
Piauí, e que todos eles trabalham a cerca de 3 anos.

4.3 Sobre a Escola de Tempo Integral
Moll (2012) afirma que a transformar a escola de turno em 

escola de tempo integral não significa apenas ampliar o tempo, 
e repetir velhas práticas, mas que a vantagem de se passar 
mais tempo na escola está na “qualidade desse tempo” e em 
como poderá contribuir para um desenvolvimento mais completo 
dos educandos. Partindo desse pressuposto questionamos 
ao professores pesquisados sobre a opnião deles acerca da 
educação integral. Dentre as respostas destacamos a fala da 
Professora 2:

“A escola de tempo integral veio para melhorar a vida da 
sociedade toda, só dos meninos estarem na escola o 
dia todo já afasta eles da marginalidade. Eles estão aqui 
aprendendo, jogando, fazendo música e conhecendo 
coisas que só viam na tv, como brincar lá na rádio e 
fazer esportes. assim eles podem até vislumbrar outras 
realidades”

Observamos nesta fala, mais uma vez o caráter 
emancipatório da educação, a professora fala de melhorias, de 
uma vida melhor e dá credibilidade a escola de tempo integral. 
Retomamos a fala de Jaqueline Moll(2012), a escola de tempo 
integral poderá contribuir para um desenvolvimento pleno 
dos educandos. A escola era tida como espaço de aprender 
disciplinas, com essa proposta de ampliação do tempo busca-
se outros âmagos da formação humana, bem exemplificados na 
fala da professora, como a música, a rádio, e esportes, dentre 
outros que completam os macrocampos que são propostos pelo 
Programa Mais Educação, que é o percursor na implementação 
das escolas de tempo integral.

5. Considerações finais

Apesar dos benefícios de tal formato de escola, alguns 
professores elencaram problemas na jornada ampliada. O 
primeiro é o espaço físico reduzido que torna a jornada ampliada 
cansativa, tanto para o professor, quanto para o aluno. Reclamam 
ainda de uma valorização salarial, e do descaso que alguns pais 
tem em relação aos filhos, pois acreditam que se eles passam o 
dia na escola suas funções enquanto pais foi diminuída.

Os problemas vão contra ao que foi afirmado por Padilha 
(2012) quando apontou que a escola de tempo integral deveria 
valorizar cada sujeito, assim alunos, professores, equipe gestora, 
os pais e outras instancias da sociedade civil no intuito de 
exercer uma educação integral onde todos saibam e participem 
do que acontece na educação daquela comunidade. A escola 
de tempo integral apesar de não ser uma novidade, vem sendo 
implementada no Brasil com intuito de aprimorar a educação e a 
formação dos cidadãos, em prol de uma sociedade melhor.

Ressaltamos, mais uma vez, que estes achados são 
resultados parciais de uma pesquisa em andamento e que 
nossa investigação ainda se estenderá para a observação dos 
profissionais em sala de aula. 
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Financiamento

Coordenação: Marilia Barcellos 
Guimarães (Proex/UFMG)

Como garantir que programas de 
Educação Integral sejam consolidados 

como uma política pública? As questões 
da sustentabilidade, da continuidade 

e do avanço da Educação Integral 
e do acesso ao atendimento nos 

estados e municípios apontam para 
diversas discussões que abrangem 

desde a demanda até a avaliação. 
Qual a perspectiva de atendimento: 

a universalização do acesso, a 
obrigatoriedade? Como tem se 

estruturado a gestão da Educação 
Integral nas redes de ensino e 

nas escolas? Foram estabelecidas 
articulações intersetoriais no governo? 

Há mobilização de parceiros? Como 
a Educação Integral vem sendo 

financiada? A implementação de 
programas de Educação Integral tem 

sido normatizada?
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Resumo

O presente texto apresenta-se como um relato da 
experiência desenvolvida no município de Caxias do Sul – RS 
na implementação da Escola de Educação em Tempo Integral 
(2013-2014), a qual é decorrente de pesquisas e avaliações em 
propostas históricas ocorridas na educação brasileira e, mais 
recentemente, no Programa Mais Educação – MEC. O início da 
caminhada tem em seu cerne um desejo político de qualificação 
e elevação da aprendizagem, por meio de diferentes tempos, 
espaços e oportunidades educativas. Assim, houve a ampliação 
da jornada escolar de uma escola existente na Rede Municipal 
de Ensino, a qual se constitui como projeto-piloto, de forma a 
construir um debate na comunidade em relação à perspectiva da 
Educação Integral. Dessa forma, ao final do primeiro semestre de 
funcionamento da escola, houve a realização do monitoramento 
dos objetivos pré-estabelecidos, com participação dos diferentes 
atores e segmentos escolares, como um dos marcos indispensáveis 
à implementação de políticas públicas contextualizadas, que se 
constituem na responsabilização dos sujeitos no seu exercício 
de cidadania. Por meio deste diagnóstico, identificou-se que os 
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resultados obtidos apresentam avanços significativos em relação 
ao movimento de transformação social/educacional do qual a 
proposta é oriunda, e, ao mesmo tempo, apontou desafios a 
serem enfrentados neste processo em busca da educação de 
qualidade a todos e a cada um.

Palavras-chave: Escola de Tempo Integral, 
Implementação, Educação Integral, Monitoramento.

Introdução

Com o objetivo de implementar na Rede Municipal de 
Ensino uma educação que considere o ser humano em suas 
múltiplas dimensões, a Secretaria Municipal da Educação 
de Caxias do Sul – RS, iniciou, em 2014, a proposta de 
Escola de Educação em Tempo Integral.

Tendo como aportes teóricos as experiências das 
Escolas Parques de Anísio Teixeira, os Centros Integrados de 
Educação Pública – CIEPs de Darcy Ribeiro e a experiência 
com o Programa Mais Educação - MEC, estabeleceu-se 
um diálogo com comunidade escolar para discutir a política 
pública de implementação da proposta. Assim, a partir da 
análise das escolas pertencentes à rede, identificou-se a 
escola para dar início ao projeto-piloto.

A construção do projeto deu-se em diálogo com os 
diferentes atores da comunidade educativa, através dos 
princípios metodológicos de estudo da realidade, ação-
reflexão-ação, relação teoria-prática e corresponsabilização, 
onde se estabeleceram os objetivos, a matriz curricular e a 
organização dos tempos e espaços da escola.

A escola, atualmente, conta com trezentos e dez alunos, 
da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
que passam nove horas diárias na instituição (das 8h às 
17h), contando com cinco refeições diárias, por meio do 
Programa Prato Limpo (criado pela Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul).

Os discentes vivenciam atividades em diversos espaços (Sala 
de Arte, Sala de Informática, Sala de Jogos, Laboratório de Ciências, 
Biblioteca, Quadra Poliesportiva, Parque Infantil, Espaço Coletivo, 
Auditório, Sala de Vídeo), por meio de uma matriz curricular que 
contempla tempos diferenciados para atividades, como: robótica, 
iniciação à pesquisa, ginástica e alongamento, recreação e esporte 
coletivo, pintura, teatro, música, jogos de lógica, jogos de mesa, 
produção textual e LIBRAS, que dialogam e se entrelaçam em 
parceria com o currículo da base nacional comum.

Em prol de romper com uma visão fragmentada da 
realidade, optou-se por desenvolver práticas educativas por 
meio de projetos de aprendizagem, de forma a compor uma 
visão interdisciplinar da construção do conhecimento, entendo o 
currículo não apenas por disciplinas isoladas, e sim, integradas.

 

Percurso da Implementação da Escola de Tempo 
Integral em Caxias do Sul – RS 

 De longa data são os movimentos sociais que trazem 
para o diálogo educacional suas necessidades pontuais que 
ultrapassam o simples acesso à educação pública: mais vagas 
para educação infantil, currículos mais significativos, maior 
autonomia, articulação comunitária, busca de identidade, respeito 
à diversidade. Diálogos estes que tomaram corpo especialmente 
a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova na década 
de 30.

 O Manifesto, enquanto marco da educação brasileira, 
denunciava a ação elitista, privilegiada e contraditória no cenário 
educacional, ao mesmo tempo que apontava para a necessidade 
de novos rumos para escola, especialmente para a consagração 
do direito de todos à escola pública, laica e de qualidade. Defendia 
um diálogo com a coletividade, assumindo a democracia como 
um dos eixos capazes de consolidar a humanização das relações.

 Os Pioneiros apresentaram a construção de um sistema 
nacional de educação, afirmando que

[...] dissociadas sempre as reformas econômicas 
e educacionais, que era indispensável entrelaçar e 
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encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os 
nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito 
de continuidade, não lograram ainda criar um sistema 
de organização escolar, à altura das necessidades 
modernas e das necessidades do país. Tudo fragmentário 
e desarticulado [...] (MANIFESTO, 1932, p.33)

 Em recente discussão, a sociedade brasileira ratificou 
a necessidade de consolidarmos uma educação em tempo 
integral, quando, no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 
13.005/2014, elegeu como meta (6)  que a educação em tempo 
integral deverá ser ofertada em 50% das escolas e em pelo 
menos 25% das matrículas  da educação básica, até 2024.

 O Plano Municipal de Educação de Caxias do Sul, 
aprovado em 2011, igualmente traz este desafio para o território 
do município. No início do ano 2013, com a nova administração 
municipal e o firme propósito de implantar a escola de tempo 
integral em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Educação 
(SMED) realizou levantamento de quais escolas poderiam 
abrigar o Projeto, considerando a necessidade de espaços 
para desenvolvimento da proposta de ampliação do tempo de 
permanência diária dos alunos. Assim, das escolas elencadas 
como possíveis de abrigar a nova organização do tempo-espaço 
escolar, identificou-se que uma escola localizada na área norte da 
cidade, no bairro Pôr do Sol, teria as condições necessárias para 
iniciar esse processo.

  Como toda construção que se pretenda efetivar, houve 
a preocupação de envolvimento dos diferentes segmentos da 
comunidade nos momentos de discussão, de forma que todos 
se sentissem pertencentes e geradores desta proposta, desde a 
organização dos tempos da escola até a matriz curricular.

 As matrizes construídas, reconstruídas, revisitadas e 
discutidas, constantemente, precisam deste movimento de modo 
que os sujeitos compreendam o currículo, enquanto elemento 
inacabado, problematizador e reflexivo do fazer e aprender 
pedagógico.

 Os profissionais da educação relutaram e ainda relutam 
em transformar a prática, uma vez que não basta disponibilizar 
uma gama maior de atividades aos alunos, se não estiverem 

correlacionadas entre si e contextualizadas nas necessidades 
de aprendizagem e comunitárias: qualificação das relações 
- consigo, com os demais, com o meio ambiente, com os 
movimentos sociais, com o território. Por isso, a SMED 
abriu a possibilidade dos professores estarem ligados à 
escola pelo desejo e escolha na tentativa de facilitar as 
múltiplas interlocuções necessárias neste processo.

 Pensar na aprendizagem por inteiro requer uma 
proposta que compreenda os seres humanos em suas 
múltiplas dimensões, logo, é por meio da proposta 
pedagógica que se definem os parâmetros e desejos 
do trabalho. Nesta proposta se relacionam os planos de 
trabalho, os princípios metodológicos, a interdisciplinaridade 
e, sem dúvida, é na explicitação do desejo de homem e 
sociedade que se quer construir, que se mobilizam os 
atores educacionais. Compreender que planejar o tempo 
e espaço da escola para dar conta da educação integral 
exige compreender e relacionar as habilidades cognitivas, 
afetivas, éticas, físicas, sociais e intelectuais é ter clareza 
do desafio na qualificação do tempo escola.

 Acreditando que a cidade assume o papel de território 
educador, este deve fazer parte da escola enquanto 
elemento dinamizador e facilitador da mediação entre os 
saberes contemporâneos e os saberes historicamente 
construídos, por meio de um processo dinâmico e dialógico. 
Esta postura requer o reconhecimento da diversidade, ao 
mesmo tempo em que traz as diferentes visões e vivências 
para o enriquecimento e contextualização do currículo, 
tornando-o ainda mais significativo.

 Como tentativa de inovação na prática pedagógica, 
de forma compartilhada, desenvolve-se na escola o Projeto 
com o Programa MIND LAB – Mentes Inovadoras, o qual 
fortalece as discussões para Educação Integral.

 Após as discussões e organização da proposta inicial, 
foi encaminhado ao Conselho Municipal de Educação o 
Projeto Piloto de Educação Integral para Escola em Tempo 
Integral, aprovado por meio do Parecer nº 30/2014.
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A proposta de Educação Integral Integrada

Rememorando a trajetória histórica em busca da Ampliação 
da Jornada Escolar, percebe-se que o processo já tem seu 
caminho percorrido desde a metade do século XX. Entretanto, em 
1950, acontece a consolidação da proposta de Anísio Teixeira, 
em Salvador / BA, que implanta o Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro: uma proposta que desenvolvia o atendimento educacional 
no turno e no contraturno, sendo denominados, respectivamente, 
Escola-Classe (desenvolvia atividades, historicamente, escolares) 
e Escola-Parque (atividades físicas, artísticas, culturais e 
esportivas).  Essa proposta visava, prioritariamente, o atendimento 
das classes populares, as quais se encontravam segregadas e 
sem acesso à escola, bem como, ao desenvolvimento de outras 
atividades de formação social.

Passadas três décadas, o estado do RJ, governado por 
Leonel Brizola, tendo Darcy Ribeiro como seu vice e Secretário 
de Estado, de Ciência e Cultura, apresenta a concepção de que 
a incapacidade de educar devia-se ao caráter de uma sociedade 
desigual, a qual demonstrava descaso com as classes populares. 
Com isso, cria-se o projeto dos CIEPs (Centros Integrados de 
Educação Pública) que visava uma escola pública de qualidade 
para as camadas menos favorecidas, por meio do atendimento 
em horário integral, relacionando educação, saúde, cultura e 
esporte.

Na proposta dos CIEPs encontram-se iniciativas de políticas 
intersetoriais, através da ideia de trazer à escola outros atores 
sociais, como os animadores culturais (artista da comunidade). 
Vale ressaltar que dentro dessa proposta investiu-se na formação 
continuada dos professores, que atuavam com carga horária de 
40 horas, através do convênio com a Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, oportunizando curso de atualização aos docentes.

Os CIEPs ofereciam um espaço arquitetônico, desenvolvido 
por Oscar Niemeyer, possibilitando ao educando deslocar-
se em diversos ambientes na escola e desenvolver diferentes 
atividades. Logo, percebe-se a necessidade de investimento 
público na educação para proporcionar um ensino de qualidade, 
que ressignifique os tempos e espaços, estendendo-se o 

tempo (quantidade), porém acompanhado de intencionalidade 
pedagógica (qualidade).

Paralelamente a esses movimentos, encontramos as 
ideias de Paulo Freire (2005) que discute a necessidade de 
acesso à educação aos “oprimidos”, a partir de uma proposta 
“emancipatória”, visando à inserção de cidadãos conscientes e 
protagonista na sociedade. Nesse viés, esse educador defendia 
que a leitura do mundo precedia a leitura da palavra (FREIRE, 
1989).

Analisando, atualmente, a concepção de ampliação de 
jornada escolar na perspectiva de um currículo que abarque 
a educação integral, aponta-se para o compartilhamento do 
ato educativo dos docentes e outros atores sociais. Assim, 
ressignificando o projeto político pedagógico, mediante o 
desenvolvimento articulado de saberes clássicos e cotidianos 
(educar e cuidar).

Portanto, necessitamos de uma escola reflexiva/
pesquisadora que considere a “curiosidade” presente na criança/
jovem, tornando-se essencial destacar a relação intrínseca que 
esse conceito tem com a necessidade de compreensão e respeito 
à individualidade de cada sujeito, pois uma proposta que abranja 
esse caminho tem de estar fundamentada em princípios que 
problematizem e tracem a elevação dos níveis de aprendizagem 
de todos e de cada um. Dessa forma, o docente trabalhará na 
perspectiva da pedagogia da pergunta, despertando o sentindo 
da pesquisa (BECKER, 2012).

Vale ressaltar que a escola possibilita inúmeras situações 
de interações, sendo que nessas acontecem diferentes conflitos e 
necessidades de mediação como forma de oportunizar vivências 
em prol do desenvolvimento moral, onde o discente deve aprender 
o princípio da alteridade. Consequentemente, o docente deve 
estar atento às relações que permeiam o seu grupo nos mais 
variados espaços, construindo o conceito de coletividade.

Nesse sentido, evidencia-se a contribuição de uma proposta 
curricular que considere o ser humano em sua complexidade, 
por meio da criação de novos tempos, espaços e oportunidades 
educativas, possibilitando vivências sociais, culturais, entre 
outras, pois segundo Padilha (2012, p. 200):
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Por isso, consideramos necessário pensarmos no 
currículo a partir dos espaços dos quais disponibilizamos 
nos dias atuais e, ao fazê-lo, estaremos considerando 
tanto a dimensão local como uma visão mais global e 
multidimensional do trabalho político-pedagógico que é 
pensar e fazer o currículo.

A partir disso, verificamos que o fazer docente tem de 
considerar o local e o global, por meio de vivências e convivências 
que desenvolvam o reconhecimento e a interação das culturas e 
das relações interpessoais, por meio de práticas qualificadas e 
intencionais.

As questões elaboradas aos discentes devem possibilitar 
a verificação de quais as representações que essas crianças 
e jovens têm construindo da escola, refletindo sobre o papel 
da escola/educação/docente para (re)organizar situações e 
estruturas que estão cristalizadas, a partir da consideração sobre 
o que pensam aqueles que ocupam o papel central no processo 
de ensino-aprendizagem.

 Além disso, a escuta aos discentes nos permite analisar 
qual o mapa mental que os educandos elaboram sobre o espaço 
escolar, como forma de perceber quais são seus focos de 
interesse e as relações de poder exercidas no(s) território(s) da 
escola. Uma vez que, internamente, os discentes e docentes 
estabelecem as relações de territorialidade, através das relações 
sociais e de poder que os permeiam. Ademais, podem-se 
identificar quais os tipos de interações exercidas entre esses 
atores educacionais e as oportunidades educativas que têm se 
desenvolvido nos diferentes espaços da escola.

 Pensar em educação integral/integrada é reconhecer 
a necessidade de tempos diferenciados para oportunizar aos 
estudantes vivências nas mais diferentes dimensões humanas. Por 
isso, apresenta-se como imperativo desvelar como os educandos 
caracterizam as organizações do tempo, verificando se os mesmos 
percebem diferença em relação à escola e às outras vivências 
que possuem de/na vida, como forma de aproximar a sociedade 
ao fazer educativo. Afinal, o ambiente escolar que traz em seu 
cerne uma proposta com esse fim, não pode repetir as práticas 
engessadas de um modelo fabril na escola, mas sim, desenvolver 

um novo desenho de suas ações, em prol da conscientização 
crítica da/na realidade social.

 A partir do contato com os estudantes é possível 
visualizar que “[...] a escola tem que mudar suas estruturas e 
pressupostos e não simplesmente exigir que estudantes das 
favelas se adaptem ou desistam [...]” (GANDIN, 2013, p. 380). 
Uma vez que, através desse câmbio, as práticas cristalizadas são 
substituídas por ações educativas intencionais, abandonando as 
velhas e reiteradas reproduções hegemônicas, e promovendo o 
desenvolvimento da corresponsabilidade educativa, onde todos 
se envolvem e se aliam na busca por uma nova escola/educação/
processo de ensino-aprendizagem, reinventando as práticas a 
favor da construção do conhecimento coletivo e individual.

 Dessa maneira, ao incluir no currículo práticas abertas, 
oportunizam-se ações educativas adaptáveis, embasadas em 
relações colaborativas e cooperativas, dentro de um trabalho 
integrado entre as diferentes áreas de conhecimento e em 
sintonia com os interesses e necessidades de todos e de cada 
um, na perspectiva da gestão compartilhada.

A proposta de trabalho, nessa perspectiva, prima pelo 
conceito de generalização, onde se estabelecerão relações com 
o que já se experimentou/viveu para ajustar ao novo problema. 
Em vista disso, realiza-se o processo de equilíbrio, desequilíbrio 
(permeados por uma perturbação), chegando ao reequilíbrio das 
aprendizagens. Ademais, desenvolvendo a noção de autonomia 
complexa, que possibilita a consciência sobre a importância 
de colaborar em interdependência produtiva. Sendo que as 
atividades desenvolvidas primam pelo desenvolvimento da 
sustentação solidária, nas quais os trabalhos coletivos favorecem a 
concentração espontânea de esforços, de forma desinteressada, 
em trocas interindividuais.

Portanto, devem estar incutidos no planejamento alguns 
conceitos articulados entre si: autoria, protagonismo e autonomia, 
oportunizando a interação entre todos. Vale ressaltar que, [...] o 
verbo interagir não deve ser conjugado para um sujeito simples. 
É errado dizer: João interagiu com seu grupo. Deve-se conjugá-lo 
sempre para sujeitos compostos: João e sua turma interagiram.” 
(BECKER, 2012, p. 15-16)
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Afinal, pensar educação é pensar em seres humanos 
e propor uma educação integral a esses, é, essencialmente, 
humanizá-los em sua inteireza, por meio de novos tempos, 
espaços e oportunidades educativas, que considerem suas 
múltiplas (inter) dimensões.

 Dessa maneira, o Projeto Piloto de Escola de Tempo 
Integral em Caxias do Sul - RS, por meio de uma proposta 
de Educação Integral, tem suas concepções decorrentes de 
pesquisas e avaliações, a partir dos resultados de experiências 
educacionais desenvolvidas ao longo da história do país e, mais 
recentemente, nas advindas da política pública indutora do 
Ministério da Educação, através do Programa Mais Educação, 
criado pela Portaria Normativa Interministerial n° 17/2007. 

 Nessa perspectiva, a proposta firma-se mediante aos 
objetivos de: educar e cuidar; atender as necessidades de 
forma contextualizada; construir sentimento de pertencimento 
comunitário;  desenvolver atitudes de responsabilidade por 
si, pelo outro e pela comunidade; desenvolver habilidades 
e competências necessárias à inserção social; promover o 
diálogo, atitudes de solidariedade, de respeito, de autoestima, 
de paz; possibilitar o acesso aos conhecimentos, histórica 
e cientificamente, construídos pela humanidade de forma a 
compreendê-los e reconstruí-los.

 A fim de promover essas finalidades que compõem 
o movimento em favor da transformação social, o currículo 
educacional foi composto de forma a considerar a tríade pela 
qual perpassa uma proposta de Educação Integral - espaço, 
tempo e oportunidades educativas -, uma vez que 

Educação integral é fruto de debates [...] de um projeto de 
educação que estimule o respeito aos direitos humanos e 
o exercício da democracia. Esses debates representam 
a valorização da pluralidade de saberes e a criação de 
momentos privilegiados em que se possa compreender 
a importância das distintas formas de conhecimento e 
suas expressões no mundo contemporâneo. (MOLL, 
2009, p. 27)

Em consonância com o olhar para as diferentes 
oportunidades educativas, com a finalidade de ressignificar 
as práticas cristalizadas na história da educação e começar 
a trilhar novos horizontes com os sujeitos deste/neste espaço 
educacional, buscou-se a qualificação da ampliação da 
jornada escolar, mediante a tempos/espaços diferenciados 
e garantidos para: Produção Textual; Robótica;  Iniciação à 
Pesquisa; Linguagem Visual, Musical e Teatral; Recreação e 
Esporte Coletivo; Jogos de Mesa; Ginástica e Alongamento; 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e Língua Inglesa desde a 
Educação Infantil. 

A proposta metodológica adotada pela comunidade 
escolar é a de Projetos Coletivos, onde os docentes, a partir 
das diferentes áreas do conhecimento, organizam propostas 
inter/trans/multi/disciplinares, de forma que se compreenda 
que “O pensamento complexo não substitui a separabilidade 
pela inseparabilidade – ele convoca uma dialógica que utiliza o 
separável mas o insere na inseparabilidade.” (MORIN, 2000, p. 
200). Ou seja, pensar/agir inter/transdisciplinarmente não exclui 
a importância de cada área do conhecimento, mas pressupõe 
articulá-la, pois a vida apresenta-se na íntegra e o ser humano 
necessita visualizar a integralidade/complexidade dos saberes, 
a partir da aplicabilidade no cotidiano, para assim gerar uma 
mudança qualificada em sua conduta social. 

Monitoramento da Implementação da Escola de 
Educação em Tempo Integral

 Acreditando que as políticas públicas sem monitoramento 
se tornam estéreis e, portanto, cientes de que propósito deste 
Projeto insere-se dentro do conjunto de ações para melhoria 
dos níveis de aprendizagem e qualidade de vida, propusemos 
momentos sínteses de avaliação, através do olhar dos diferentes 
segmentos da comunidade, como forma fundamental para 
a configuração identitária da Escola de Tempo Integral na 
perspectiva da Educação Integral em Caxias do Sul. Assim, os 
indicadores elencados como imprescindíveis para análise foram:
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- Participação da família na escola;
- Diminuição da violência escolar/qualificação da 

convivência comunitária;
- Formação continuada e em serviço;
- Fluxo e desempenho dos alunos;
- Permanência dos alunos na escola;
- Organização/contextualização das matrizes curriculares.
 Como um dos marcos indispensável à implementação 

de políticas públicas contextualizadas, que se constituem na 
responsabilização dos sujeitos em seu exercício de cidadania, 
o monitoramento constante se apresenta como cerne deste 
processo.

 Cada indicador foi organizado em subitens, tendo-se como 
parâmetro o Projeto Piloto, as formações e reuniões na escola. 
Para agregação das considerações individuais criou-se uma 
escala  baseada na metodologia LIKERT, de modo que ao final 
tivéssemos  a noção dos avanços e  desafios na implementação 
do Projeto Piloto.

Considerações Finais

 O projeto, que nasce sob a ótica de reconstrução pelo 
refinamento dos múltiplos olhares, nasce e se desenvolve 
enquanto Piloto. Assim[,] a avaliação se dá em cada semestre.

Após cada processo, os dados são tabulados e 
organizados de modo a contribuir para consolidação parceira  
de uma educação que se amplia não só pela extensão do 
tempo, mas pela amplitude na compressão dos sujeitos, de 
suas potencialidades, desejos, fragilidades, dificuldades, e 
como a instituição e seus múltiplos atores podem intercambiar 
suas biografias, entrelaçando, reconstruindo e construindo 
novas histórias: de todos e de cada um.

 A partir das avaliações podemos perceber que os 
avanços foram bem significativos, considerando que a 
comunidade manifesta-se referendando os objetivos da 
Proposta e reconhece que o atendimento às necessidades dos 
estudantes se deu de forma mais contextualizada, por meio 

de variadas possibilidades de desenvolvimento de projetos 
coletivos. 

A permanência e frequência dos alunos à escola foi outro 
aspecto positivo percebido por todos os segmentos, bem como 
a diminuição no pedido de transferências da escola. Outro dado 
se refere à qualificação da aprendizagem que se caracteriza pela 
elevação dos níveis de aprendizagem e desenvolvimento dos 
discentes. 

Além disso, houve avanços no relacionamento comunitário, 
houve qualificação, como também na participação da família 
na escola, de maneira expressiva. No entanto, a articulação 
intersetorial ainda demonstra fragilidade, afinal se apresenta como 
um dos pontos que merecem atenção, bem como a formação 
continuada para os profissionais, para que se possa qualificar o 
fazer docente, por meio do fortalecimento das ações de autoria 
e autonomia.

 Sendo assim, identifica-se o longo caminho a percorrer 
para concretização dos princípios de uma educação integral em 
tempo integral. Contudo, percebem-se avanços consideráveis nas 
relações comunitárias, no conhecimento, no fluxo e desempenho, 
dentre tantos outros que transitam e são percebidos no cotidiano 
escolar.

Percebem-se muitos desafios na organização deste novo 
olhar sobre a educação. Muitos problemas surgiram no primeiro 
momento: infraestrutura, carga horária dos professores, estafa 
dos alunos, a preocupação excessiva de algumas famílias, a 
dificuldade de interdisciplinar o trabalho, os diferentes atores 
envolvidos: o novo e o velho em constante movimento, buscando 
recolocação neste outro cenário.

Analisando a trajetória percorrida, até o momento, conclui-
se que a experiência da Escola de Educação em Tempo Integral em 
Caxias do Sul trilha seu caminho em busca de uma educação de 
acesso, qualidade e na perspectiva da equidade, desempenhando 
seu papel social na formação humana, contemplando a tríade a 
qual se destina a educação, sendo esta a de possibilitar o acesso 
e a (re)construção dos conhecimentos científicos, contribuir na 
redução das desigualdades sociais e contribuir na formação de 
valores.
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Resumo

Este trabalho aborda alguns resultados e reflexões de uma 
investigação realizada a respeito da relação entre a universidade 
e a educação básica no contexto da extensão universitária e das 
políticas de ampliação da jornada escolar. O locus de análise é 
o Programa Escola Integrada da Universidade Federal de Minas 
Gerais (PEI/UFMG), que consiste em uma ação de extensão 
que visa promover a relação entre a Universidade e a política 
de ampliação da jornada escolar da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, dirigida às escolas de 
ensino fundamental – Programa Escola Integrada. Primeiramente, 
serão identificados os pressupostos que orientam o estudo a 
partir da discussão da interação dialógica entre a universidade 
e a sociedade como diretriz da política nacional de extensão 
universitária e o contexto de formulação atual das políticas de 
ampliação da jornada escolar no Brasil. Em seguida, o PEI/
UFMG será apresentado com base na análise documental 
realizada, evidenciando seu histórico, estrutura, funcionamento 
e abrangência. Posteriormente, a partir de entrevistas 
semiestruturadas realizadas com a gestão do programa na 
UFMG e na SMED e professoras comunitárias de três escolas 
onde a Universidade atua, será exposto e discutido como o papel 
dessas instâncias têm sido avaliado nas relações estabelecidas 
no desenvolvimento do Programa Escola Integrada. Os dados 
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analisados evidenciam alguns limites e contribuições dessas 
relações. O conjunto da experiência analisada aponta que, 
contraditoriamente, ainda que pesem os desafios presentes ao 
longo da relação entre a Universidade, a Secretaria de Educação 
e as escolas, o programa têm trazido ganhos aos envolvidos. 
Nesse sentido, nas considerações finais, busca-se evidenciar 
que a interação dialógica entre a UFMG, SMED e as escolas 
apresenta avanços e recuos, destacando-se elementos para 
se refletir a respeito das implicações que a relação entre a 
universidade e as políticas de ampliação da jornada escolar pode 
apresentar a partir da experiência analisada. O texto se encerra 
sinalizando a atualidade do tema e a necessidade de que mais 
estudos se dediquem a ampliar e aprofundar a compreensão 
sobre a relação que a universidade tem efetivamente estabelecido 
com as políticas de ampliação da jornada escolar no país. 

Palavras-chave: universidade; extensão universitária; 
educação básica; jornada escolar ampliada.

No estudo ora realizado, investigou-se o programa de 
extensão da Universidade Federal de Minas Gerais – Programa 
Escola Integrada (PEI/UFMG) – o qual tem promovido a relação 
entre a Universidade e a política de ampliação da jornada escolar 
da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo 
Horizonte (SMED/PBH), voltada para as escolas de ensino 
fundamental – Programa Escola Integrada. Para compreender 
essa relação, a pesquisa buscou investigar se e como as diretrizes 
políticas da extensão universitária – com recorte nas diretrizes da 
interação dialógica e indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão – se concretizam e direcionam essa relação. Este 
trabalho apresenta alguns aspectos da interação dialógica entre 
o PEI/UFMG, a SMED e as escolas – avaliação do papel de cada 
instância e contribuições das relações estabelecidas.  

 Como resultado de uma abordagem qualitativa realizada 
por meio de um estudo de caso de natureza exploratória, as 
fontes da análise aqui proposta são provenientes da pesquisa 
documental efetivada junto à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e 

à SMED, em destaque, relatórios de avaliação dos monitores da 
UFMG e entrevistas semiestruturadas com as gestoras da Proex, 
com a coordenação do PEI/UFMG, do PEI/SMED e com três 
professoras comunitárias de escolas onde a Universidade atua.

Para situar a análise aqui proposta, nos tópicos seguintes 
serão abordados alguns pressupostos que orientaram o estudo, 
tais como a discussão da interação dialógica entre a universidade 
e a sociedade como diretriz da política nacional de extensão 
universitária e o contexto de formulação atual das políticas de 
ampliação da jornada escolar no Brasil. Posteriormente, o 
Programa Escola Integrada será brevemente caracterizado 
na SMED, UFMG e escolas selecionadas, para em seguida, 
apresentar como o papel dessas instâncias tem sido avaliado 
evidenciando limites e contribuições.

A interação dialógica entre a universidade e a 
sociedade

Parte-se do pressuposto que a universidade é uma 
instituição social vinculada à estrutura e o modo de funcionamento 
da sociedade. Tanto a universidade sofre determinações da 
sociedade e do Estado, como também os influencia (CHAUI, 
2003). Como parte dessa totalidade, a extensão universitária como 
eixo de análise da relação entre a universidade e a sociedade, 
em seu desenvolvimento histórico no Brasil, manifestou-se 
como veículo de difusão da cultura dominante e instrumento de 
dominação social por meio de ações assistencialistas. No contexto 
de redemocratização brasileira, em contraposição ao modelo de 
universidade que se desejava implementar pelo governo nesse 
período, em coerência com as transformações societárias em 
nível global, a extensão foi ressignificada pela comunidade 
universitária. Passou a ser concebida como prática acadêmica 
e integrante de um modelo de universidade que tem no princípio 
constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão o padrão de qualidade socialmente referenciada. 

Desde então, esse princípio juntamente com a interação 
dialógica entre a universidade e a sociedade foram definidos 
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como diretrizes políticas (entre outras) para as ações de 
extensão universitária, formuladas pelo Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) 
em consonância com o conceito de extensão elaborado por esse 
Fórum que a definiu como o processo que articula o ensino e 
a pesquisa aos interesses sociais. Nessa direção, a construção 
de um processo democrático entre a universidade e os demais 
setores da sociedade podem evidenciar diferentes concepções 
de democracia que fundamentam a interação dialógica. 

 Nesse sentido, partiu-se da compreensão da democracia 
como um processo constante de disputa no plano conceitual e 
prático, isto é, baseado em avanços no sentido de sua ampliação 
(democracia radical) ou recuos e restrição formal (democracia 
liberal) (COUTINHO, 2008). Considera-se que a primeira 
pressupõe a participação mais ampla e direta nas decisões 
políticas e orienta-se pela construção do espaço público 
fundamentado na ação coletiva com vistas ao bem comum, nas 
relações sociais horizontais que se afirmam na solidariedade e na 
igualdade entre todos (BRUNO, 2002), rompendo assim com as 
hierarquias e limites impostos pela democracia liberal, tais como 
os restritos espaços de decisão coletiva, entre outros aspectos. 

Em consonância com essa discussão, ressalta-se também 
que a concepção de interação dialógica como diretriz para as 
ações de extensão tem sua origem na discussão apresentada 
por Paulo Freire no livro “Extensão ou Comunicação?”. Pautado 
em sua concepção de educação como prática de liberdade, ele 
propõe o termo comunicação, baseado na interação dialógica 
entre os sujeitos (no caso, agrônomo e camponês), em oposição 
à extensão que, segundo o autor, remete a educação como 
prática de domesticação. Para Freire, o diálogo pressupõe uma 
relação horizontal, fundamentado na ação e reflexão por meio de 
uma interação radical. Segundo o autor, falar em democracia sem 
o diálogo é uma farsa. Nessa direção, Freire define a interação 
dialógica a partir da vivência do diálogo na perspectiva da 
transformação (FREIRE, 1975; 1987).

Com base nessas concepções, a extensão universitária 
foi “redimensionada com ênfase na relação teoria-prática, na 
perspectiva de uma relação dialógica entre universidade e 

sociedade, com oportunidade de troca de saberes” (JEZINE, 
2006, p.8). De acordo com a autora, esses pilares passaram 
a integrar o conceito de extensão formulado pelo FORPROEX, 
reafirmados posteriormente nos encontros do Fórum e nas 
políticas por ele formuladas. Desse ponto de vista, a extensão 
pode ser concebida como uma prática social fundamentada na 
interação dialógica, mediante a promoção de transformações 
mútuas e uma nova postura da universidade diante da sociedade. 
Nesse sentido, a interação dialógica parece se fundamentar no 
ideal democrático em seu sentido radical, ao buscar efetivar 
uma relação com a sociedade baseada no diálogo com vistas 
à transformação social de acordo com os interesses da maioria 
da população. Dentre estes interesses, a educação básica tem 
se constituído como um dos focos de atuação da extensão 
universitária.

A universidade e as políticas de ampliação da 
jornada escolar no Brasil 

Desde a redemocratização brasileira, as políticas 
educacionais vêm fomentando a relação entre a universidade e 
a educação básica e, na atualidade, com a implementação das 
políticas de ampliação da jornada escolar na educação básica 
em todo o país, a participação das universidades na rede social 
responsável pela garantia do direito à educação pública tem sido 
requerida. Essa integração está na pauta da política educacional 
vigente, uma vez que, segundo o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE/2007), o Estado precisa ter uma visão 
sistêmica que reconheça as conexões entre educação básica 
e superior (entre outras). De acordo com esse Plano, por um 
lado, as universidades públicas devem se voltar para a educação 
básica no que diz respeito à formação inicial e continuada dos 
professores, visando à melhoria da qualidade da educação 
básica. Por outro, essa melhoria poderá contribuir para que os 
egressos do nível básico cheguem mais preparados no nível 
superior, fechando, assim, “um ciclo de dependência mútua, 
evidente e positiva entre níveis educacionais” (MEC, s/d, p.11). 
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O Programa Mais Educação (PME), voltado para o fomento 
de políticas de ampliação da jornada escolar, e o Programa 
de Extensão Universitária (ProExt), ambos pertencentes aos 
programas que constituem o PDE, preveem a articulação entre a 
educação básica e as universidades. 

O PME se constitui na política indutora do governo federal, 
de caráter interministerial, tem o objetivo de promover a ampliação 
da jornada escolar nos diversos estados e municípios brasileiros, 
com o intuito de promover a formação integral e contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação básica. Nos documentos que 
subsidiam as ações desse programa, observa-se a orientação 
pela intersetorialidade definida como “corresponsabilização” 
na relação entre as diversas esferas do governo e a busca 
pela parceria com a sociedade, a partir da concepção que os 
processos educativos envolvem múltiplos agentes (BRASIL, 
2009a). A participação das universidades é compreendida a 
partir desse entendimento. Destaca-se também que entre os 
responsáveis para atuação junto às experiências de ampliação 
da jornada escolar estejam “os estudantes em processo de 
formação docente” (BRASIL, 2009b, p.15-16). Junto a isso, entre 
os resultados do mapeamento das experiências de ampliação da 
jornada escolar realizado com vista a subsidiar a construção dessa 
política indutora, destacam-se os dados relativos às parcerias 
estabelecidas para o desenvolvimento das experiências: somente 
6,2% das experiências pesquisadas possuíam parceria com 
universidades, sendo o maior número na Região Sudeste, em 
especial no estado de Minas Gerais (BRASIL, 2009c).

De acordo com os documentos que o regulamentam, 
o PME requer a articulação entre os sistemas de ensino e 
universidades, tendo em vista a produção de conhecimento, 
suporte teórico-metodológico e formação de profissionais 
no campo da educação integral (BRASIL, 2007; 2010). Em 
consonância com esse requerimento, em 2012, o Edital ProExt/
MEC/SESu/2013 contemplou uma linha específica voltada para 
as políticas de educação integral, tendo em vista ações, por parte 
das universidades, voltadas para essas políticas. O ProExt foi 
regulamentado pelo Decreto n. 6.495/2008 e definido como 
Programa de Extensão Universitária (ProExt) desde então, como 

um dos programas que compõem o PDE, voltado para o fomento 
de programas e projetos de extensão universitária, tendo entre os 
focos de atuação, ações junto à educação básica. 

Embora esse Plano apresente alguns limites, Abreu (2010) 
aponta que, por meio dele, o Estado brasileiro vem priorizando 
a educação através de uma visão sistêmica “que consiste numa 
visão articulada entre os diversos níveis e modalidades de 
ensino. Com essa visão, a educação básica e educação superior 
deixaram de ser fragmentos estanques e foram integradas (...)” 
(ABREU, 2010, p.136). Verifica-se dessa maneira que o PME e 
o ProExt, ambos pertencentes aos programas que constituem 
o PDE, preveem a articulação entre a educação básica e as 
universidades. Portanto, tanto as políticas para a educação 
básica como para o ensino superior se propõem a efetivar essa 
vinculação. 

 Uma ação de extensão da UFMG junto à educação básica 
surgiu a partir da demanda da SMED/PBH. Tal iniciativa está 
alinhada à articulação proposta e demonstrada acima. Trata-se 
do Programa Escola Integrada. O referido programa vem se 
consolidando como uma referência nacional para a política de 
ampliação da jornada escolar no Brasil, inclusive para o Ministério 
da Educação. O histórico desse Programa na SMED, escolas e 
UFMG será abordado brevemente no próximo tópico. 

O Programa Escola Integrada: na SMED, UFMG e 
escolas

O PEI/SMED se constitui na política de ampliação da 
jornada escolar nas escolas de ensino fundamental da Rede 
Municipal de Educação em Belo Horizonte (RMEBH), com 
o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizagem de 
crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Fundamenta-se na 
concepção da cidade educadora (uso de espaços no entorno 
das escolas e na cidade) e na relação entre os conhecimentos 
escolares e saberes da comunidade. Integra diferentes projetos 
sociais da RMEBH com ações desenvolvidas por ONG e outros 
parceiros da sociedade civil (PBH, 2012), tais como associações 



38138
0

comunitárias, clubes, estabelecimentos comerciais, empresas, 
centros de lazer e de saúde, igrejas, faculdades, universidades, 
fundações e institutos de pesquisa (COELHO, 2010). 

É desenvolvido no contra turno escolar com a oferta de 
oficinas por agentes culturais e monitores universitários. Desde 
o ano de 2009, as oficinas ofertadas pelas instituições de 
educação superior passaram a ser organizadas de acordo com as 
categorias propostas pelo PME. A coordenação do programa em 
cada escola fica a cargo do professor comunitário. A participação 
dos alunos da escola ocorre por adesão das famílias. O PEI/
SMED possui abrangência em todas as escolas da rede, mas 
não atende a todos os alunos e apresenta muitos desafios na sua 
implementação.

O PEI/SMED foi constituído como projeto sustentador da 
gestão da PBH em 2009 e objetiva-se a expansão da oferta de 
suas vagas. No início da gestão 2009-2012 foi definida a meta 
de construção de espaços destinados ao Programa, de adesão 
integral de todas as escolas a ele e o atendimento de 65.000 
alunos até o final de 2012. Segundo a Coordenadora Geral do 
PEI/SMED, esses espaços não foram construídos e a reforma 
das escolas também ocorreu de forma parcial. Conforme as 
entrevistas realizadas e as informações repassadas pela SMED, 
embora todas as escolas tenham aderido ao programa, o número 
de alunos almejado não foi atingido e até o mês de agosto de 
2013 havia 61.771 estudantes participando do programa. 

No que concerne à relação com a UFMG, esta foi a 
primeira IES a se integrar ao programa e a constituir uma ação 
de extensão universitária vinculada a essa política pública. Em 
2006, a UFMG foi convidada para ajudar a pensar em um novo 
formato para a ampliação da jornada escolar para as instituições 
de ensino fundamental da RMEBH e desenvolveu o projeto piloto 
junto com a SMED. Na Universidade, o PEI/UFMG se constituiu 
inicialmente como um projeto de extensão, vinculado ao Programa 
“UFMG integrada à educação básica”. 

Desde a sua constituição na concepção e desenvolvimento 
do projeto piloto do PEI/SMED em 2006, até o ano de 2010, 
enquanto projeto de extensão, o funcionamento do PEI/
UFMG se organizou em torno da oferta de oficinas às escolas; 

realização de seminários de formação continuada voltados para 
os monitores e avaliação de todos os participantes do projeto 
na UFMG. A efetivação de visitas para o acompanhamento das 
atividades realizadas pelos monitores e aproximação da realidade 
das escolas para um melhor dimensionamento das ações da 
Universidade também fizeram parte do cotidiano do PEI/UFMG. 

A coordenação geral sempre esteve localizada na Proex e a 
coordenação pedagógica foi composta inicialmente (até o ano de 
2010) por professores do Centro Pedagógico (CP), sobretudo, 
e, posteriormente (a partir de meados de 2010), por docentes da 
Faculdade de Educação (FaE). 

 Para os monitores que atuam na ministração das oficinas 
junto às escolas municipais, a carga horária semanal prevista 
é de 20 horas, podendo ser ampliada com autorização da 
Universidade, sendo 60% ministrando a oficina, 20% em 
orientação e planejamento junto ao professor comunitário e 
20% em orientação e planejamento na Universidade, junto com 
os coordenadores responsáveis pela proposição de oficinas, 
seleção, encaminhamento, preparação e dos monitores, como 
também de processos avaliativos relativos à atuação dos 
monitores nas escolas e ao programa junto a coordenação 
geral e pedagógica (PROEX, 2010). A partir de 2010, esses 
coordenadores passaram a contar com o apoio de bolsistas de 
pós-graduação na orientação dos monitores de oficina. 

Concernente à sustentabilidade do projeto na UFMG, 
desde 2007, considerou-se a sua continuidade mediante a 
constituição de uma estrutura estável de coordenação geral e 
orientadores de oficina, estabelecendo-se como constante 
desafio do PEI/UFMG. Diferentemente dos anos de 2006/2007, 
em que havia uma grande mobilização na Universidade, em 2008, 
houve a dificuldade de conseguir orientadores e/ou monitores 
para as oficinas. A partir de 2009, a UFMG teve uma redução 
gradativa de sua participação junto ao PEI/SMED devido aos 
problemas enfrentados “na trajetória de implementação do 
programa e que se mostraram reincidentes” (PROEX, 2009).  
Estes ultrapassavam a competência da Universidade, como a 
falta de infraestrutura, segurança e organização do PEI/SMED, 
entre outros, foram aspectos que dificultaram ou inviabilizaram 
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o trabalho desenvolvido de acordo com os objetivos da UFMG. 
Esses aspectos, bem como a vinculação a outras demandas na 
Universidade reduziram a disponibilidade e interesse de monitores 
e orientadores em participar do PEI/SMED. 

Apesar dessa desmobilização, a partir de 2011 o PEI/
UFMG foi organizado como um programa de extensão, 
configurando-se como uma ação mais complexa e articuladora 
de outras ações organizadas por um eixo comum, expandindo a 
sua abrangência na Universidade. A organização do PEI/UFMG 
em programa de extensão e a ampliação dos seus objetivos 
resultaram na constituição de cinco projetos: Oficinas na Escola 
Integrada; Acompanhamento Pedagógico do PEI nas escolas; 
Processos formativos em Educação Integral; Projeto Apoio à 
Escola Integrada; e Suporte de Comunicação para o PEI/UFMG 
(PROEX, 2011). 

A abrangência geral do PEI/UFMG entre os anos de 2006 
e o 1º semestre de 2013 demonstra que a sua estruturação 
em programa possibilitou a ampliação do número de escolas 
atendidas e tipos de oficinas ofertadas, bem como o número de 
monitores, abrangência dos cursos de graduação na UFMG e 
orientadores de oficina ou coordenadores de área, o que pode 
ser constatado na Tabela 1. 

A reorganização do PEI/UFMG em programa de extensão 
permitiu a ampliação das ações no sentido de qualificar as 
atividades junto às escolas bem como a formação dos estudantes 
da própria Universidade. Embora tal estrutura tenha qualificado 
o PEI/UFMG em termos da continuidade das orientações e do 
trabalho realizado junto aos alunos da escola, bem como na 

busca pela sistematização de conhecimento, sua continuidade 
permanece como preocupação constante da coordenação do 
PEI/UFMG. 

No que diz respeito ao PEI nas escolas selecionadas, 
o processo de implementação ocorreu em períodos e com 
características diferenciadas, bem como se verificou motivações 
diferenciadas para o estabelecimento da relação com a UFMG, 
conforme informado pelas professoras comunitárias entrevistadas 
e sintetizado no Quadro 1, a seguir. 

Os dados apresentados acima evidenciam que tanto o 
PEI/SMED vem sendo desenvolvido de maneira distinta em cada 
escola, bem como a relação da escola com a UFMG por meio do 
Programa. Nesse sentido, no próximo tópico será abordado como 
a SMED, a UFMG e as escolas têm avaliado seus papéis nas 
relações estabelecidas, evidenciando-se limites e contribuições. 
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O papel da UFMG, a SMED e as escolas no PEI: 
limites e contribuições 

Para verificar se o PEI/UFMG tem se pautado pela 
interação dialógica na sua relação com a SMED e as escolas no 
desenvolvimento do PEI, um dos aspectos analisados consistiu 
na avaliação do papel da SMED, UFMG e escolas, evidenciando-
se os limites e contribuições das relações estabelecidas. 

De acordo com a Coordenadora Geral do PEI/UFMG 
(CGP/UFMG), a SMED demandou a participação dos estudantes 
da Universidade para o desenvolvimento das oficinas, mas que 
o papel da UFMG foi mais amplo, atuando junto à gestão do 
Programa na Secretaria de Educação, no que concerne à 
organização, discussão e avaliação. Ao avaliar a relação com a 
SMED, considerou que, até o ano de 2012, antes das mudanças de 
gestão na SMED, a atuação do PEI/UFMG junto da coordenação 
na Secretaria de Educação se concretizou de maneira dialógica e 
orientada pelo compromisso com o Programa.

O papel básico que eles queriam era que a gente 
fornecesse os bolsistas, as oficinas. E o combinado era 
que a gente faria essa orientação, que eles teriam uma 
orientação também dentro da escola! Mas, esse tempo 
todo, ajudamos a discutir, a organizar o Programa. Depois 
nós participávamos da coordenação geral do Programa 
junto com a SMED. (...) A relação com a SMED na gestão 
passada, com essa turma que tá desde o início, desde 
2006 coordenando, foi muito boa! A gente se sentiu 
enquanto parceiro mesmo! Construindo a coisa juntos, ... 
Trabalhando muito uma relação dialógica, de trocas, de 
avaliação, de proposta, de reflexão (...), também tivemos 
toda liberdade de colocar, de propor, de reclamar, 
numa parceria de compromisso mesmo! De avançar 
no Programa. Agora, essa mudança, última de gestão 
agora, houve essa mudança total da coordenação. (...) E 
estamos retomando o diálogo, devagar! Sem saber ainda 
como é que vai ficar!  (CGP/UFMG)

Apesar de avaliar positivamente a relação da UFMG 
estabelecida com a gestão do PEI na SMED, a CGP/UFMG 
criticou os problemas estruturais do PEI/SMED no tocante à 
ausência de suporte aos monitores da Universidade nas escolas, 

o que impacta diretamente no desenvolvimento das oficinas 
conforme a concepção do Programa.

Eu acho que esse Programa tem um problema estrutural. 
Ele não devia estar ancorado nos bolsistas e agentes 
culturais. (...) Se você pensar no bolsista, na parceria 
enquanto a parceria da extensão. Você pensa na 
formação do aluno. Esse aluno tinha que ter um suporte 
maior dentro da escola. Ele não podia ser, pelo contrário, 
ele tem muitas vezes [sido] tratado como profissional. 
Inclusive cobrado como um profissional... Que ele não 
é! Ele não pode sustentar o Programa! Ele tem que 
ser um plus no Programa! Eles tinham que ter uma 
estrutura de acompanhamento muito grande, porque 
essa experiência pra Universidade é importante! Pra 
provocar a discussão da educação integral, pra pôr esse 
menino naquela realidade. Essa experiência é muito 
rica! Mas, lá na ponta, eles teriam que ter uma atitude 
que eles não têm, que é de gente pra dar esse suporte! 
Esse rodízio de meninos também dentro  [da escola] é 
outro problema estrutural. O bolsista, se ele não tem um 
âncora ali, pra dar um suporte, professor, ou quem for, 
pra esse sujeito. Se é o bolsista que é o responsável, ele 
sai... entra e sai. O que acontece? Aquela criança que tá 
lá, ela não tem uma continuidade na formação. Isso deixa 
de ser um programa de formação pra ser um programa 
de tomação de conta, de passação de tempo, o que for. 
Você pode até levar alguma colaboração, contribuição 
você leva, mas tá longe de ser a proposta que é dar uma 
formação integral pra esse menino. A gente tem que ter 
uma estrutura que permita isso, porque o aluno entra e 
sai, mas tem que ficar uma coisa lá. A criança tem que 
ter garantia naquilo! E pras universidades é muito difícil. 
(...) Eu acho que tem uma riqueza, que é a participação 
do bolsista, que é importante pra uma transformação do 
professor de amanhã, que é importante pra levar uma 
experiência nova pra escola, mas isso aí não pode ser 
ancorado não! Eu vejo dessa forma. (CGP/UFMG)

Esse longo trecho da entrevista da CGP/UFMG demonstra 
que a falta de uma estrutura de acompanhamento dentro das 
escolas para dar continuidade e consistência às atividades 
realizadas compromete a efetivação da formação integral das 
crianças e adolescentes nas escolas tal como previsto na 
concepção do PEI/SMED. A professora comunitária da Escola A 
(PCA) também reconheceu que há problemas estruturais no PEI/
SMED no que se refere à garantia de espaços adequados para a 
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realização das oficinas.  Para ela, o mesmo já deveria contar com 
espaços adequados ao atendimento ofertado. 

(...) Acho que o Programa tá passando da hora de sair do 
improviso, de talvez construir espaços pra Escola Integrada 
(...). As escolas tão na hora de fazer essa ampliação ou 
construção de novos espaços pra atendimento. Está 
sendo avaliado que o Programa é importante, é o carro-
chefe do governo. Tem a propaganda política em cima 
do Programa Escola Integrada. A gente tá na hora de 
ter realmente espaços adequados, estruturados, para 
o atendimento das diversas oficinas pra formação do 
aluno, (...) pra melhorar o trabalho até do bolsista mesmo. 
(PCA)

Nos relatórios de avaliação dos monitores das escolas 
selecionadas, também foram verificados os desafios enfrentados 
no desenvolvimento das oficinas nas escolas no que concerne ao 
funcionamento do Programa e às questões estruturais (espaços 
inadequados, recursos insuficientes e traslados inseguros) 
apresentados como fatores limitantes impostos à execução 
e participação dos estudantes nas atividades propostas, 
evidenciando os limites no papel do poder público em garantir a 
infraestrutura adequada à realização das atividades.

Na avaliação da Pró-Reitora de Extensão (PRE 2006-
2010), até o período de sua gestão, a Universidade cumpriu o 
seu papel na relação estabelecida, contudo, a SMED deixou a 
desejar por não ter criado um recurso específico no PEI/SMED 
para ser encaminhado à UFMG para fazer a gestão da parte que 
lhe cabia. 

Eu acho que o papel da universidade era fazer isso que foi 
feito lá (...) Eu acho que a SMED é que deixou a desejar. 
A SMED deixou a desejar porque, na verdade, ela não 
construiu a política. (...) Do meu ponto de vista, a SMED 
tinha que ter feito a política de criar um projeto que, por 
exemplo, da mesma forma que nós tínhamos o LASEB, 
que levava o recurso e dava pra universidade, eles podiam 
ter criado um recurso para o Escola Integrada, para ser 
encaminhado para a universidade fazer a gestão da parte 
dela, com pessoas que poderia tá assim voltadas pra 
aquilo ali. Enquanto isso, a própria SMED teria um grupo 
que estaria diante do projeto, fazendo a gestão das 

escolas desse projeto. Porque faltou a gestão... faltou 
um diálogo entre SMED e Universidade, só pra isso, 
mas com recurso. Você não faz só de boa vontade, não, 
uê! Tinha que ter pessoas pagas pra ficar só por conta 
daquilo. (PRE 2006-2010)

 Esse relato demonstra o ponto nevrálgico da relação 
UFMG/SMED, nos primeiros anos do Programa, que reside na 
falta de financiamento do PEI/UFMG pela SMED. Em consonância 
com esse posicionamento, a Pró-Reitora de Extensão (PRE 2012-
2014) também considera que o poder público precisa assumir 
suas responsabilidades no desenvolvimento de suas políticas e 
que a Universidade cumpre o seu papel, mas precisa interferir no 
sentido de apontar caminhos para o governo assumir também.

(...) às vezes, algumas ações ou projetos são criticados 
porque tão cumprindo um papel que o governo deveria 
estar fazendo. Eu acho que a Escola Integrada, o governo 
deveria estar fazendo. Ele faz! Ele paga as bolsas. Mas, 
quem tá tocando a escola... é universitário! (...) Essa era 
uma coisa legal da Escola Integrada [PEI/UFMG] fazer.  
Começar a interferir na política e ela continua como um 
projeto mesmo, como ela é e como ela deve ser, mas ela 
vai interferindo na política para o governo assumir. Aí ela 
vai ficar, no pedacinho restrito dela (...), mas o governo 
tinha que tocar isso! E pra ele fica assim, mais cômodo! 
Um monte de gente boa trabalhando pra ele! (...) O papel 
que ele [PEI/UFMG] faz é o papel que ele tem que fazer 
mesmo! (PRE 2012-2014)

Esses relatos indicam os limites da SMED no cumprimento 
do seu papel, segundo os entrevistados junto à Universidade. 
Quanto à avaliação sobre o papel da SMED na relação com a 
UFMG no desenvolvimento do Programa, a Interlocutora com as 
IES (IIESP/SMED 2007-2012) relatou que, por um período, a 
coordenação se posicionou de maneira defensiva em relação aos 
questionamentos realizados sobre a gestão e o Programa. Afirmou 
que, inicialmente, fora as cobranças realizadas pela UFMG, a 
relação com esta era igual às demais IES, tornando-se melhor 
quando a UFMG passou a pensar em soluções conjuntamente.

A parceria com a UFMG ... Ela começou bem só com a 
UFMG, aí no primeiro tempo ela foi com a UFMG. Mas ela 
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foi com a UFMG igual era com as outras. A não ser que 
a UFMG cobrava mais da gente. E depois ela começou 
a ser mais estreita com a UFMG por ela apresentar 
mais possibilidades. Por ela dar conta de mostrar mais 
caminhos, de ajudar a pensar em soluções, e não só de 
cobrar soluções. (IIESP/SMED – 2007/2012)

Ela também criticou o lugar do PEI/UFMG na estrutura da 
Universidade e considerou que a UFMG demandava soluções 
para questões internas à própria instituição. 

Algumas questões que a UFMG trazia eram muito 
particulares dela. Aconteceu algumas vezes da UFMG 
pedir reuniões com a SMED pra tratar de questões da 
organização. (...) Acho que tinha muito a ver, como que 
a universidade precisava se organizar pra poder dar 
conta do Programa. A coordenação era toda na Proex. 
Acho que a Proex tinha uma angústia muito grande com 
isso, porque ela ficava correndo atrás, tentando articular, 
e não conseguia. Não conseguia sistematizar, não 
tinha um professor que pegava... A rotatividade dentro 
da Universidade também era grande, os professores 
que assumiam e depois já saíam, e não tinha uma 
centralização. (...) E a [CGP/UFMG] trazia isso pras 
reuniões, e com uma esperança de que a SMED fosse 
achar uma solução pra isso. O que a escola, o que a 
SMED e o Programa podem fazer pra ajudar (...). (IIESP/
SMED 2007-2012)

Todavia, para ela, a reorganização do PEI/UFMG e 
a vinculação mais direta com a FaE resultaram para a SMED 
numa relação mais interessante pelas possibilidades ampliadas 
de articulação que estas oportunizaram. Com essa mudança, a 
SMED passou a solicitar a participação mais efetiva da FaE em 
eventos de formação. Na avaliação dela, a relação da SMED com 
a UFMG melhorou de qualidade.

Na relação com a UFMG, não foi a mudança do governo 
que fez a diferença, foi a mudança da estrutura de 
organização do Programa dentro da Universidade. 
Porque, nos primeiros anos, a gente sentia que era uma 
cobrança muito forte da UFMG pra gente achar soluções. 
A partir de um certo momento, quando a Faculdade de 
Educação começou a ficar mais envolvida, começou a 
ter assim: vamos construir junto, vamos realmente pensar 

junto com a Secretaria de Educação, soluções. (...) Aí 
ficou mais fácil a relação. (...) Nesse momento, a gente 
começou também a pedir mais participação da UFMG 
nas formações. (IIESP/SMED 2007-2012)

A Coordenadora Geral do PEI/SMED (CGP/SMED 2006-
2012) também reconheceu a crítica aos limites analisados na 
relação entre a UFMG, a SMED e as escolas, tal como apontado 
pela IIESP/SMED (2007-2012), ao afirmar que o posicionamento 
mais exigente da UFMG muitas vezes desconsiderou o 
processo de mudanças em curso na SMED e nas escolas. 
Afirmou também que a UFMG se destaca entre outras IES na 
relação com o PEI/SMED e reconheceu que a Universidade se 
reorganizou internamente em função do Programa, mesmo com 
um posicionamento mais crítico na relação estabelecida.

Eu acho que a UFMG, em determinados momentos, ela 
queria... até às vezes pelo fato dela ter se organizado 
melhor pra isso, ela já ter um know how pra isso, talvez 
ela tivesse em algum momento ficado um pouco mais 
é... exigente com relação ao Programa. (...) Dessas 
universidades todas aí, a UFMG se destaca. Se destaca 
muito, porque, primeiro, a UFMG começou com a 
gente, ela fez parte desse formato, ela nos ajudou a 
criar, ela participou da concepção do Programa. (...) 
(...) Depois as outras universidades até agregaram 
e tal, mas a concepção já estava formada e foi criada 
com a UFMG. A questão da UFMG ter constituído esse 
espaço significativo lá dentro, dentro da FaE. Um núcleo 
de atendimento voltado para a questão do Programa 
Escola Integrada, com pesquisa, com acompanhamento 
sistemático, com formação (...) Eu acho que teve um 
momento que não foi possível a UFMG realizar isso aí 
com muita eficiência. (...) mas os espaços que ela criou 
de formação, vamos falar do TEIA, eu acho que fez 
diferença dela com relação às outras universidades! Eu 
acho que ela se organizou em função. Ela considerou e 
bancou a possibilidade desse diálogo entre a educação 
básica e a universidade. (...) Eu acho que muitas vezes 
até com críticas, assim, mais fervorosas. (CGP/SMED 
2006-2012).

O papel da UFMG, da SMED e das escolas nas relações 
desenvolvidas na evolução do PEI/SMED também foi avaliado 
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pelas professoras comunitárias entrevistadas. Um aspecto 
comum apontado por estas se refere às mudanças ocorridas, 
em 2013, na equipe de gestão do Programa na SMED, o que 
segundo elas, interferiram nas relações entre a Secretaria e as 
escolas, tais como: ausência de acompanhamento e suporte 
ao trabalho com as oficinas por parte da SMED; problemas 
de contratação enfrentados pela PBH ocasionando a falta de 
monitores e agentes culturais nas escolas; centralização da 
comunicação na SMED e burocratização para a seleção das 
oficinas, entre outros aspectos.

Na relação com a UFMG, as professoras comunitárias 
da Escola A e C afirmaram que as escolas foram orientadas 
a não entrarem em contato direto com as IES para tratar 
de assuntos relativos às oficinas e monitores, deixando 
a comunicação a cargo da SMED. A PCA não concorda 
com essa orientação por considerar que a escola tem que 
manter um vínculo bem próximo com a Universidade, bem 
como conhecer os orientadores de modo a favorecer o 
trabalho desenvolvido nas oficinas. Considera que a SMED 
“é um laço com as universidades” e que, por ter feito a 
parceria com essas instituições, é seu papel garantir um 
vínculo próximo, conhecer os orientadores e as pessoas que 
articulam o Programa dentro da UFMG e ser a ponte entre 
a coordenação do PEI/SMED na escola e a Universidade. 
Para a PCB a Universidade cumpre seu papel ao estabelecer 
o diálogo com a escola relativo às propostas de oficina 
apresentadas. A PCC demonstrou também preocupação 
com a continuidade da relação entre a UFMG e a SMED, 
decorrente das mudanças na Secretaria.

(...). Era bem mais fácil. Agora eu não posso fazer isso. 
Eu não posso. Nós fomos na verdade proibidas desse 
contato direto [com as IES]. É tudo via SMED, tá tudo 
muito centralizado. E essa centralização, ela dificulta 
algumas coisas. Ela burocratiza. (...) Olha, estou um 
pouco preocupada porque a UFMG, ela está desde 2006 
com o projeto piloto, e a gente sempre percebeu muito 
interesse. A Faculdade sempre foi uma das primeiras a 
levantar os questionamentos lá na prefeitura, na SMED, 
nos encontros e tal. (...) Eu não sei se eu tenho razão, 

mas percebo que ela [a parceria] tá meio frágil. Eu acho 
que tá todo mundo meio desanimado com a prefeitura. 
Desencantado um pouco com o Programa... (PCC).

De maneira geral, as professoras comunitárias consideram 
que o papel da SMED é o de garantir o acompanhamento do 
Programa, orientação e busca de soluções para os problemas 
enfrentados, resultando na efetividade do Programa na escola 
e formação dos envolvidos. Na percepção da PCC a escola 
deve receber bem os monitores, fazer o pagamento da bolsa 
de extensão e garantir o seguro de vida. Evidencia-se pelas 
entrevistas que as mudanças na gestão do PEI/SMED têm 
implicado nas relações entre a UFMG e as escolas.

Quanto à perspectiva dos monitores a respeito das 
relações entre a escola, a UFMG e a SMED, destaca-se que 
a metade avaliou positivamente a comunicação e a articulação 
entre essas instâncias na Escola A. Um número significativo de 
monitores considerou esses aspectos pouco satisfatórios no 
encaminhamento das soluções necessárias ao desenvolvimento 
das atividades conforme as concepções que as fundamentam. 
Os desafios relatados pelos monitores nesse sentido são de 
naturezas diversas. Um monitor apresentou a necessidade 
de a UFMG oferecer maior apoio à escola e se posicionar 
criticamente perante os problemas estruturais do Programa e 
“exigir” mudanças junto à prefeitura. 

É preciso que haja uma reformulação em muitos aspectos 
do Programa, como, por exemplo, melhores condições de 
trabalho e de formação para os estudantes responsáveis 
pelas oficinas. O ideal seria que a Prefeitura, ao invés 
de se preocupar em fazer propagandas sobre o projeto, 
investisse nesses aspectos. Essas propagandas não 
condizem com a realidade que enfrentamos e dão à 
sociedade a falsa impressão de que a Escola Integrada é 
a “salvação” dos alunos das periferias de Belo Horizonte. 
O Programa tem pontos positivos, mas penso que 
esses pontos, futuramente, podem ser apagados pelos 
aspectos negativos. A UFMG, como parceira da PBH, 
tem a responsabilidade com seus alunos que trabalham 
no Programa de denunciar e exigir que uma reformulação 
seja feita. (Monitor 1 da Oficina de Acompanhamento 
Pedagógico, 2º Semestre/2008) 
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Nas Escolas B e C, a maioria dos monitores avaliou 
positivamente a comunicação e articulação entre a UFMG, a escola 
e a SMED. Contudo, na Escola B, foram verificadas perspectivas 
diferenciadas a respeito desse tema. Uma monitora, diante de 
problemas enfrentados no pagamento de vale-transporte por 
parte da escola, afirmou ter se decepcionado “com relação ao 
apoio e bom senso da gestão” na comunicação para resolução 
de seu problema, isto é, garantir as condições básicas de 
trabalho da monitora (Relatório, Monitora 2 de Oficina de Dança, 
2º semestre/2012). Na experiência de outra estudante da UFMG, 
a comunicação entre as instâncias participantes do Programa foi 
considerada harmônica e favorece o suporte necessário para seu 
avanço.

Considero a [Escola B] muito organizada e até o momento 
não tive dificuldades ou sofri pela “desorganização” 
do Programa com a SMED, a Escola e a UFMG. Pelo 
contrário, a Professora Comunitária, a UFMG e a SMED 
estão sempre em harmonia, não tendo nenhum ponto de 
desacordo entre eles que venha prejudicar o andamento 
e o aprimoramento do Programa. (...) Até o momento, 
fui amparada por eles e vejo o empenho dos mesmos 
para levar adiante o Programa. (Relatório, Bolsista 1 da 
Oficina de Dança, 2011)

Depreende-se da análise dos dados apresentados 
que, por parte da UFMG, a Universidade vem cumprindo o 
seu papel e a SMED tem encontrado limites, principalmente 
no que diz respeito à ausência de suporte ao trabalho dos 
monitores nas escolas. Na UFMG, se, para a CGP/UFMG, 
o PEI/UFMG se pautou pela interação dialógica na relação 
com a SMED e as escolas, na perspectiva da PRE (2006-
2010), o diálogo foi restrito por ausência de recursos da 
PBH destinados à gestão do Programa na Universidade. 
Por outro lado, as entrevistadas do PEI/SMED reconhecem 
a importância da UFMG e apontam o seu posicionamento 
crítico diante dessa política pública, tal como se espera do 
papel social dessa instituição. Verificou-se também recuo no 
diálogo entre a UFMG e as escolas perante as mudanças na 
SMED e diferentes perspectivas sobre o papel e o diálogo 

das/entre as instâncias do ponto de vista dos monitores da 
Universidade. 

Apesar dos limites e desafios apontados, tanto internamente 
à Universidade quanto na relação estabelecida com a SMED e as 
escolas, na percepção dos entrevistados e coletadas documentos 
analisados, há várias contribuições provenientes dessas relações, 
organizadas  nos seguintes âmbitos, e evidenciadas na sequência:

1) Contribuições para a SMED: viabilidade financeira; 
reflexão e avaliação sobre o PEI/SMED e formação dos 
educadores envolvidos.

A parceria das universidades com a Secretaria, de um 
modo geral, contribuiu tanto para a viabilidade financeira 
do Programa, quanto vem contribuindo para a reflexão 
conceitual e metodológica e a avaliação do mesmo. Além 
disso, a UFMG, em particular, deu um grande apoio na 
sua estruturação e operacionalização. (PROEX, 2007)

Aí eu não sei se comparativamente com outras 
universidades, mas a UFMG penso que ela é a 
universidade que tem mais condições de fazer mais 
pela Escola Integrada. Nenhuma outra dá conta disso 
que a UFMG dá. De não só vir com a participação dos 
estudantes, de fazer a formação deles, mas de pensar no 
Programa Escola Integrada como um todo. (...) (IIESP/
SMED 2007-2012)

2) Contribuições para as escolas, alunos e melhoria da 
qualidade da educação básica: ampliação das oportunidades 
de aprendizagem, acesso aos bens culturais, favorecimento da 
aprendizagem em sala de aula e consequentemente a melhoria 
da qualidade na educação mediante os resultados de avaliação 
de impacto; socialização; estímulo para o ingresso no ensino 
superior, entre outras.

Eu acho que esse diálogo possibilitou que alunos nossos 
tivessem interesse pela universidade ... (CGP/SMED – 
2006/2012)

Tem contribuído porque já teve até uma avaliação feita 
por pesquisas da Universidade. Os índices melhoraram 
das escolas que implantaram o Programa. Essa 
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pesquisa é até antiga. (...) O Programa tem contribuído 
sim pra melhoria da relação dos alunos com a escola, da 
aprendizagem, o processo pedagógico deles na escola 
tem contribuído sim (...). (PCA)

A Escola Integrada tem dado avanço para os meninos. 
Tem feito esses meninos avançar em várias perspectivas. 
Nos relacionamentos, no estudo, na postura. E nós 
fazemos parte disso! (...). (CPG/UFMG)

Você percebe a grandeza do trabalho, a importância dele 
para os meninos, ainda mais que eu nasci e cresci aqui. 
Sei muito bem que pra ter acesso a teatro, a cinema, é 
difícil se não for pela escola. O Programa possibilitou 
isso, o acesso aos meios culturais, artísticos, a conhecer 
outros lugares da cidade. (...) Isso é uma grandeza que 
a Escola Integrada proporcionou (...)  Os meninos de 
seis anos tão indo, foram pra balé, no Palácio das Artes 
ver a Orquestra Sinfônica. Essa riqueza, ninguém vai 
tirar deles. As experiências que eles estão tendo aqui 
ninguém vai tirar. (PCC)

3) Contribuições para Universidade e monitores da 
UFMG: vivência da prática profissional; ajuda financeira com a 
bolsa de extensão; formação dos futuros professores, discussão, 
reflexão e produção de conhecimento sobre a realidade escolar; 
aproximação entre a Universidade e a educação básica.

Pode-se concluir que o Programa contribuiu para 
a ampliação de espaços para a vivência da prática 
profissional; para o enriquecimento da formação 
pessoal e profissional do bolsista; para a construção de 
conhecimentos (...), além da ajuda financeira por meio 
da bolsa. (...) Para a UFMG, a participação no Programa 
significou: a ampliação de espaços para desenvolvimento 
da extensão, de pesquisas e para o aprimoramento do 
ensino – produção de conhecimento; a oportunidade de 
intervenção política, social e cultural (...). (PROEX, 2007)

(...) os estudantes trazendo pra dentro da Universidade, 
(...) das licenciaturas, o como que é a escola. Como que 
ela é e como que ela tá sendo com a gente lá. A gente tem 
muita notícia de professor de curso de licenciatura, assim, 
que os estudantes trazem mesmo a escola integrada pra 
discussão na sala de aula. Então mesmo quem nunca 
participou conhece. E isso é muito importante pra 
educação básica, que tenha uma aproximação real, uma 

aproximação das universidades com os estudantes que 
estão se formando, os professores universitários com a 
escola real. (IIESP/SMED 2007-2012)

(...) essa experiência de passar pela Escola Integrada é 
muito rica para todos os alunos da UFMG, independente 
de serem alunos da licenciatura. Lá pude aprender 
diversas coisas e colocar em prática matérias teóricas 
que tive no período da minha formação, sem contar no 
relacionamento e valores morais que aprendemos nesse 
ambiente. No meu caso que estou me formando em 
licenciatura foi muito proveitoso, pois pude pôr em prática 
e experimentar formas diferentes de dar aula, bem como 
técnicas, materiais e espaços diferentes. (Monitor da 
Oficina de Intervenção Urbana, 2º Semestre/2012)

 Em síntese, as contribuições aqui demonstradas 
evidenciam os aspectos positivos das relações estabelecidas 
entre o PEI/UFMG, a SMED e as escolas no desenvolvimento 
do PEI/SMED. O conjunto da experiência analisada nesta 
pesquisa aponta que, contraditoriamente, ainda que pesem 
os limites e problemas estruturais do PEI/SMED, os desafios 
da sustentabilidade do PEI/UFMG e as tensões ao longo do 
seu desenvolvimento, o Programa tem trazido também ganhos 
aos envolvidos. Destaca-se principalmente a ampliação das 
oportunidades de aprendizagem dos alunos das escolas e 
o acesso dos mesmos aos bens culturais, como também a 
aproximação da formação de futuros professores e a produção 
do conhecimento em diálogo com a realidade escolar. 

Considerações finais

Neste trabalho buscou-se evidenciar uma experiência de 
aproximação entre a universidade e políticas de ampliação da 
jornada escolar, a qual apresenta consonância com a política 
educacional vigente no âmbito do PDE, tais como o PME e o 
ProExt.

Como verificado, a interação dialógica, se constituiu como 
diretriz para o PEI/UFMG nas relações estabelecidas com a 
SMED e as escolas, tendo em vista a construção e implementação 
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democrática do PEI/SMED. Apesar dessa diretriz, constatou-
se alguns limites no cumprimento do papel, em especial, da 
UFMG – o desafio da manutenção de uma estrutura estável na 
Universidade de maneira a garantir uma atuação qualificada junto 
às escolas – e da SMED nas relações estabelecidas – os limites 
na garantia de espaços adequados e estrutura de suporte ao 
trabalho dos monitores na escola, isto é, profissionais em número 
suficiente para realizar o acompanhamento das atividades e do 
processo formativo dos alunos das escolas e estudantes da 
universidade em processo de formação. 

Entretanto, o conjunto da experiência analisada aponta que, 
contraditoriamente, ainda que pesem os desafios presentes ao 
longo da relação entre a Universidade, a Secretaria de Educação 
e as escolas, o programa têm trazido ganhos aos envolvidos. 
Essas contradições esboçam algumas das implicações que a 
relação entre a universidade e as políticas de ampliação da jornada 
escolar podem apresentar a partir da experiência analisada. 
Contudo, diante da atualidade do tema, se faz necessário que 
mais estudos se dediquem a ampliar e aprofundar a compreensão 
sobre a relação que a universidade tem efetivamente estabelecido 
com as políticas de ampliação da jornada escolar no país. 
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo apresentar e analisar a 
política de implantação e implementação de escolas de tempo 
integral (EMT) de ensino fundamental na Rede Municipal de 
Educação de Goiânia, no período de 2005 a 2013, destacando 
a relação entre a ampliação da jornada escolar, o financiamento 
e as condições para oferta de uma educação de qualidade na 
escola de tempo ampliado. A discussão se sustenta teórica e 
metodologicamente nos estudos de Amaral (2012); Cavaliere 
(2007, 2009); Dourado, Santos, Oliveira (2007); Gramsci (1968); 
Libâneo (2012, 2013, 2014); Paro (1998, 2007); Pinto (2007); 
Souza, Gouveia, Scheneider (2011) e Vasconcellos (2012). Para 
desenvolvimento do estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica 
e documental. Os resultados da investigação apontam para 
necessidade dos sistemas de ensinos estabelecerem políticas 
sistemáticas de acompanhamento e avaliação dos recursos 
financeiros aplicados na ampliação da jornada escolar.

Palavras-chave: políticas públicas, financiamento da 
educação básica, escola de tempo integral.
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Introdução

Este trabalho representa o esforço teórico e metodológico 
em compreender e sistematizar aspectos referentes ao 
financiamento da escola de tempo integral na Rede Municipal de 
Educação de Goiânia – RME, no que tange ao contexto nacional 
de implantação e implementação de políticas educacionais com 
foco na ampliação da jornada escolar nas instituições públicas 
de ensino fundamental. Esse esforço fundamenta-se na premissa 
defendida por Amaral (2011) de que, quanto mais os profissionais 
da educação básica compreenderem a lógica do financiamento 
da escola pública brasileira maiores serão as possibilidades 
de intervenção no terreno “meandroso” das políticas públicas 
educacionais. 

Políticas públicas são aqui entendidas como a ação do 
Estado, na perspectiva de intervir nas demandas apresentadas 
por setores da sociedade, em determinado tempo histórico.  
Nesse processo de intervenção, o Estado pode atuar com 
a perspectiva de garantir ou ampliar os direitos sociais para a 
maioria da população ou para atender as demandas postas pelo 
Capital. Como afirmam Amaral (2011) e Pinto (2000), no âmbito 
do financiamento da educação básica, no jogo de força entre 
as demandas sociais e as do capital, sintetizadas na disputa 
pelo Fundo Público, em diferentes momentos da nossa história, 
a vertente econômica sobrepõe-se a social. Esse processo tem 
como principal desdobramento político a redução de recursos 
financeiros para área social e ampliação de recursos para os 
setores econômicos da sociedade. 

Nesse sentido, é impossível pensar e propor políticas 
para melhoria da escola pública sem a presença significativa do 
Estado, no financiamento e no acompanhamento das instituições 
educacionais. Esse é, portanto, o grande debate posto para 
os profissionais e estudiosos da educação básica brasileira no 
século XXI, sobretudo, se quisermos construir uma educação 
com qualidade social para todos. 

Pautando nessa premissa, este artigo tem por objetivo 
apresentar e analisar a política de implantação e implementação 
de escolas de tempo integral (EMT) de ensino fundamental na 

Rede Municipal de Educação de Goiânia, no período de 2005 a 
2013, destacando a relação entre a ampliação da jornada escolar, 
o financiamento e as condições para oferta de uma educação de 
qualidade na escola de tempo ampliado. O estudo foi desenvolvido 
com base nos dados disponibilizados pelo Fundo Municipal de 
Manutenção da Educação (FMMDE) da Secretaria Municipal de 
Educação de Goiânia – SME. Ressalta-se que, no processo de 
construção deste artigo, muitas indagações foram levantadas 
e não respondidas em decorrência da complexidade do objeto 
analisado. Acredita-se que essas indagações indicam que muito 
ainda tem de ser pesquisado acerca da escola de tempo integral 
no Brasil e na RME de Goiânia.

A educação como política pública

Sendo a educação o processo histórico de atualização 
humana por meio da apropriação dos conhecimentos 
historicamente produzidos pelos homens no âmbito das ciências, 
da cultura, da arte e da linguagem - a escola, como espaço 
de educação formal, torna-se um espaço imprescindível para 
formação de sujeitos históricos. Nesse aspecto, a premissa que 
sustenta a análise apresentada reafirma o sentido da educação 
como política pública indispensável para inclusão social dos 
sujeitos no mundo da cultura e do trabalho (AZEVEDO, 2004, 
PARO, 2008). 

A discussão sobre a implantação de escolas de tempo 
integral no Brasil não é recente. Desde a década de 1930, por 
influência da Escola Nova e de Anísio Teixeira, essa questão 
está posta no cenário educacional brasileiro. Na década de 
1960, em Brasília, por influência das ideias pedagógicas 
de Anísio Teixeira, são inauguradas as escolas-classes e as 
escolas-parques que, conforme Cavaliere (2002) apresentava, 
teoricamente, uma organização diferenciada dos tempos e dos 
espaços para atendimento integral de crianças e adolescentes. 
Na década de 1980, Brizola e Darcy Ribeiro criam no Rio de 
Janeiro os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs. 
Modelos de construção e organização de prédios escolares que 
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são expandidos, na década de 1990, no governo de Sarney e 
Itamar Franco, para várias regiões do país com nome de Centros 
Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente - CAICs. 

Essas várias experiências de implantação de escolas de 
tempo integral no Brasil têm alguns pontos em comum, tais como: 
a) A ampliação da jornada escolar desarticulada de um projeto 
de ampliação de recursos para implantação, funcionamento e 
manutenção das unidades; b) Experiências de governos que não se 
constituíram em projetos de Estado, nesse sentido, na medida em 
que se modificaram os governos, os projetos foram abandonados 
ou alterados; c) Os resultados na melhoria do processo ensino-
aprendizagem nestas instituições de tempo ampliado não foram 
significativos (CAVALIERE, 2002a). Portanto, em todas as 
experiências citadas, os meios utilizados não possibilitaram que 
a escola pública cumprisse de fato a sua função social, qual seja 
garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem significativa 
de todas as crianças e os adolescentes em consonância com o 
Estado, sociedade e família.

Em meados da década de 2000, o Estado brasileiro, 
frente aos indicadores dos resultados das aprendizagens dos 
alunos atendidos em escolas públicas de ensino fundamental, 
potencializara o debate sobre a importância da ampliação dos 
tempos e dos espaços para resolver os problemas de ensino-
aprendizagem observados, 

Em 2006, em uma escala de 0 a 10, o IDEB identificou 
sistemas de ensino com índices que variavam de 1,8 a 6,0 
e escolas que variavam de 0,7 a 8,5. Essa discrepância 
revela profundas desigualdades nas condições de 
acesso, permanência e aprendizagem na educação 
escolar, refletindo a complexidade de um processo em 
que se entrelaçam diversos fatores relativos tanto à 
estruturação social, política e econômica da sociedade 
brasileira, quanto ao trabalho pedagógico realizado no 
cotidiano por professores e demais profissionais nas 
escolas públicas (BRASIL, 2009).

 No caso da educação integral, o Estado brasileiro, na lógica 
de redução de gastos, legitimou que a educação integral, mesmo 
integrada à visão de escolarização, pode ocorrer em diferentes 

espaços. Nesse aspecto, independentemente da estrutura física 
e humana da escola oferece-se “educação integral” em jornada 
ampliada, aproveitando os espaços físicos já existentes nas 
instituições (VASCONCELHOS, 2012).

Dessa forma, percebe-se que a lógica e as políticas para 
implantação da educação em tempo integral no Brasil do século 
XXI permaneceram similares às experiências mal sucedidas 
do século passado. Altera-se o tempo de funcionamento da 
escola, mas não há ampliação dos recursos financeiros para 
subsidiar. Nesse cenário, principalmente, a partir de 2006, 
ancorado nos resultados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - IDEB, o Governo Federal, por meio do 
Ministério da Educação – MEC, passou a construir diretrizes 
e programas para induzir a ampliação da jornada escolar na 
educação fundamental nas redes públicas de ensino, tais 
como o Programa Mais Educação (BRASIL, 2007, 2009). 

No movimento de ampliação da jornada escolar, os 
estados e municípios, em parceria com o governo federal 
ou com recursos próprios, implantaram programas para 
educação integral em escolas de tempo integral ou em outros 
espaços físicos disponibilizados pela comunidade. Observa-
se, segundo Vasconcellos (2012), que as orientações e as 
cobranças da União para implantação de escolas de tempo 
integral não foram efetivamente acompanhadas do aumento 
dos repasses de recursos para ampliação das estruturas 
físicas e de recursos humanos exigidas para implantação e 
funcionamento da educação integral em escola de tempo 
integral. 

Estudos indicam (PARO, 2007, CAVALIERE, 2002) que, 
no âmbito das políticas,  quando os recursos disponíveis não 
são suficientes para modificar os espaços da escola pública 
modificam-se os discursos e as ações. Nesse cenário, os 
documentos elaborados e expedidos pelo MEC, no período 
de 2005 a 2011, vão gradativamente substituindo o termo 
educação integral em escola de tempo integral por educação 
integral. Essa mudança de terminologia, no campo de políticas, 
indica, sobretudo, a mudança de concepção e orientações 
dos projetos e dos programas de implantação. 
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De acordo com Cavaliere (2002a), as justificativas para 
implantação da escola em tempo integral evidenciam concepções 
diferentes acerca do papel do Estado e da escola na formação 
de crianças e adolescentes,

A ampliação do tempo diário de escola pode ser entendida 
e justificada de diferentes formas: a) ampliação de tempo 
como forma de se alcançar melhores resultados da ação 
escolar sobre os indivíduos, devido a maior exposição 
desses às práticas e rotinas escolares; b) ampliação de 
tempo como adequação da escola às novas condições da 
vida urbana, das famílias e particularmente da mulher; c) 
ampliação do tempo como parte integrante da mudança 
na própria concepção de educação escolar, isto é, no 
papel da escola na vida e na formação dos indivíduos 
(p.1)

Seguindo os pontos apontados por Cavaliere, verifica-
se que, na maioria das experiências de implantação de escolas 
de tempo integral no Brasil, a justificativa para ampliação da 
jornada escolar fundamenta-se na premissa que aumentando a 
permanência dos alunos na escola, consequentemente, haveria 
impactos positivos nos resultados da aprendizagem destes 
sujeitos. Outra justificativa muito utilizada para implantação da 
escola de tempo integral pauta-se na necessidade do poder 
público garantir um espaço para atendimento das crianças e 
adolescentes cujas famílias, em decorrência da jornada de 
trabalho, especialmente da mulher, e não tem com quem deixar 
filhos. Nas duas justificativas não se considera o sentido e o papel 
da escola na vida e na formação dos sujeitos. Nesse contexto, 
amplia-se o tempo escolar, mas, em muitos casos, não se altera 
os e o espaço físicos ou, tampouco, a concepção que direciona 
as políticas e a organização da escola pública de tempo integral. 

De acordo com Paro (1988) e Libâneo (2012, 2013, 2014), 
as políticas públicas para escola de tempo integral no Brasil, 
em detrimento da concepção crítica que entende educação de 
qualidade como direito social subjetivo de todos, transforma 
direitos sociais em favores. Essa perspectiva, na compreensão 
dos autores, está no centro das políticas educacionais para 
educação em tempo integral no Brasil. Em consonância com 
essa perspectiva, abrem-se escolas de tempo integral de forma 
“aligeirada”, sem um planejamento estratégico que indique metas 

e estratégias a serem alcançados, ao longo de determinado 
período; e nem se aplicam os recursos financeiros que subsidiam 
a execução de um programa de implantação e manutenção da 
educação integral em escolas de tempo.

 Nesse sentido, inúmeros projetos e programas de 
governos são criados com objetivo de assegurar a ampliação 
do tempo escolar nas instituições de ensino fundamental. 
Essas políticas apontam para o desafio nacional de pensar, 
político e pedagogicamente, um projeto de escola pública que 
supra as demandas sociais de um país democrático mediante 
o atendimento com qualidade dos filhos da classe trabalhadora. 
Portanto, um projeto de escola que garanta o acesso não apenas 
à vaga, mas ao conhecimento produzido e sistematizado pela 
humanidade no âmbito das ciências, das linguagens, da arte e 
da cultura. Nesse aspecto, é fundamental pensar, como afirma 
Gramsci (1968), numa escola pública estatal que conseguir elevar 
o nível cultural dos filhos da classe trabalhadora, oportunizando 
que esses sujeitos adquiriram conhecimentos que lhes permitam 
sair da condição de “governados” para “governantes”. 

Um dos indicadores do descompasso entre as políticas 
e a qualidade da escola pública de tempo integral é a ausência 
de recursos financeiros específicos para custear a ampliação do 
tempo escolar. A implantação de educação integral no Brasil, 
sem alteração da lógica do financiamento, expressa as tensões 
entre a vertente social e econômica no processo de implantação 
das políticas. Ora, como ampliar a jornada escolar - o que 
matematicamente indica o custo dobrado com pagamentos 
de profissionais (professores, coordenadores e funcionários 
administrativos), alimentação escolar, limpeza e manutenção do 
prédio, aquisição de material didático e recursos audiovisuais, 
dentre outros – se os valores aplicados permanecem os mínimos 
exigidos pelo Constituição Federal de 1988, quais sejam,

(...) a União deve aplicar pelo menos 18% do quantitativo 
de impostos por ela arrecadados, descontando-se as 
transferências efetivadas a Estados, Distrito Federal 
e Municípios, os Estados devem aplicar em educação 
pelo menos 25% do volume de impostos por eles 
arrecadados, adicionando-se os recursos transferidos 
pela União e descontando-se os recursos transferidos 
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pelos Estados e Municípios. Por sua vez, os municípios 
deveriam aplicar pelo menos 25% do volume de impostos 
por eles arrecadados, adicionando-se os repassados 
pela União e pelos Estados. (AMARAL, 2011, p. 07)

Para os estudiosos de financiamento da educação 
básica (PINTO, 2012; AMARAL, 2012; DOURADO, SANTOS, 
OLIVEIRA, 2007), os recursos, atualmente aplicados na 
escola pública, são insuficientes para alcançar uma educação 
de qualidade. O valor do custo aluno atual (R$2.285,00) para 
funcionamento da escola pública de tempo parcial é, para os 
autores citados, considerado baixo para uma escola de jornada 
parcial, quiçá de tempo integral, uma vez que o custo aluno na 
escola de jornada integral deve ser, no mínimo, o dobro da escola 
de jornada parcial. 

Pela complexidade que envolve a construção de uma 
escola pública de qualidade é imprescindível compreender a 
lógica do financiamento e os montantes aplicados pelo Estado na 
educação básica. Pressuposto para pensar e cobrar políticas que 
de fato trate a educação pública como política fundante de uma 
sociedade democrática (SOUZA; GOUVEIA; SCHENEIDER, 
2011).

Implantação da educação integral em escolas de 
tempo integral na RME Goiânia

O processo de implantação e expansão da educação 
integral em escolas de tempo integral na Rede Municipal de 
Educação de Goiânia - RME está intrinsecamente vinculado à 
realidade da escola pública brasileira, no que se refere ao limite do 
Estado e da sociedade civil em construir um projeto de educação 
para a maioria da população - classe trabalhadora - que caminhe 
na contramão da sociedade capitalista excludente.

Na RME, conforme indicam os documentos estudados 
(Goiânia, 2006), a primeira escola de tempo integral foi 
implantada, em 2005, para cumprir um Termo de Ajuste de 
Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Goiás 
e a Prefeitura de Goiânia. Por meio deste Termo, a Prefeitura 

assumiu o compromisso de garantir um espaço público estatal 
para “acolhimento” e escolarização das crianças e adolescentes 
oriundos de um assentamento urbano formado por centenas de 
famílias retiradas de uma área privada na Capital (Setor Parque 
Oeste Industrial) ocupada desde 2004. 

Ao deslocar essas famílias para uma área sem escola 
pública, na região sudoeste da Capital, a Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação - SME, impelida 
pela decisão do Ministério Público, transformou um prédio 
público localizado no Setor Bueno, em que funcionava o Centro 
de Formação de Profissionais da Educação - CEFPE, na primeira 
Escola Municipal de Tempo Integral – EMTI da Rede.  O prédio 
com cinco salas de aula, seis banheiros, uma cozinha de pequeno 
porte, uma biblioteca, uma secretaria, uma sala de professores, 
sem quadra ou pátio coberto abrigou, por três anos (2005-2008), 
213 crianças e adolescentes, na faixa etária de 07 a 16 anos. 

Como, para o exercício do ano de 2005, o governo 
municipal não havia previsto uma fonte orçamentária destinada 
à construção de prédio para implantação de escola em tempo 
integral, a primeira escola de tempo integral da Rede funcionou 
num prédio improvisado que não comportava o número de 
aluno a ser atendido. A SME deve de fazer algumas adaptações 
provisórias no prédio que funcionaria a escola. Assim, foram 
construídas duas salas de aula com placas de cimento e instaladas 
tendas no pátio e no estacionamento para realização de oficinas.

Como em muitas experiências espalhadas pelo país 
afora, a escola de tempo integral na RME nasceu sem proposta 
orçamentária e pedagógica. A implantação da proposta de 
educação integral em escola de tempo integral desarticulada 
de intencionalidade político-pedagógico e de fonte orçamentária 
específica contribuiu decisivamente para a precarização do 
atendimento das crianças e dos adolescentes, numa escola que, 
conforme a SME afirma (Goiânia, 2006), teria como foco de ação 
cuidar e educar de forma integral crianças e adolescentes.

Na SME, não há dados registrados acerca dos valores 
aplicados para implantação da primeira experiência em tempo 
integral da SME, mas apenas aqueles destinados ao funcionamento 
e à manutenção da escola. Na Tabela 1, são apresentados 
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os valores aplicados, no ano de 2005, no funcionamento e na 
manutenção da educação integral na escola de tempo integral. 
Para o cálculo dos valores foram considerados os gastos com 
o pagamento de servidores - professores, direção coordenação, 
funcionários administrativos - e com a manutenção da escola. 

Conforme pode ser observado na tabela, 80% do 
montante gasto com a escola de tempo integral fora destinado 
ao pagamento de pessoal, o restante com o custeio e a 
manutenção. De acordo com dados coletados na Divisão da 
Educação Fundamental da Infância e da Adolescência - DEFIA, 
divisão responsável pela implantação do Programa de Educação 
Integral na SME, na primeira EMTI foram lotados: 16 professores, 
com carga horária de 30 horas, 01 diretor, com 60 horas, 02 
coordenadores pedagógicos, um por turno, 02 coordenadores 
de turno, 01 secretário geral, com 40 horas, 06 merendeiras, 
três por turno, 04 auxiliares de secretaria, dois por turno, 02 
auxiliares de biblioteca, 02 porteiros. Para manter esta estrutura 
foram gastos R$826.285, incluído o transporte dos alunos, o que 
equivaleu o valor do custo aluno-ano de R$3.879,00.

O custo aluno-ano para manutenção e funcionamento da 
EMTI, em 2005, evidentemente superou o valor do aluno na escola 
de jornada parcial que, no ano referido ano foi de R$ 1.800,00. 
Todavia, se considerarmos que, em decorrência do aligeiramento 
do processo de criação da escola, não ocorreram gastos com a 
implantação (aquisição de terreno, construção do prédio, compra 
inicial de equipamentos e materiais permanentes), os custos 
com manutenção (salários, materiais de consumo, reposição de 

materiais, projetos etc) não supriram os problemas estruturais 
gerados pela falta de planejamento da etapa de implantação. 
Nesse aspecto, como afirma a coordenadora do Programa de 
Educação Integral da Rede, “quando vamos falar da proposta 
pedagógica para escolas de tempo integral, os professores não 
querem nos ouvir. Afirmam que, a precariedade dos prédios das 
escolas é um dificultador da implementação da proposta, ai você 
já viu, tudo que a gente propõe é criticado” (GOIÂNIA, 2010).

Para os implementadores da Proposta de Escola de Tempo 
na RME, o maior desafio, vivenciado em 2005, foi comportar 213 
alunos numa estrutura física precária, sem, que os profissionais 
envolvidos soubessem ou tivessem condições de organizar 
uma rotina pedagógica que atendesse as especificidades da 
educação integral de crianças e adolescentes que, no final do 
dia retornavam para “casa” que também de forma, improvisada, 
estava organizada em barracas de lona preta. Grosso modo, 
pode-se afirmar que, a primeira EMTI da Rede funcionou mais 
como um espaço de acolhimento de crianças do que, de fato, 
como um locus de educação integral e integradora de crianças e 
adolescentes. Haja vista, os próprios limites dos espaços físicos 
e das demais políticas públicas para a inclusão destes sujeitos 
na cidade e na escola. 

 Dessa forma, a primeira experiência de escola de tempo 
de integral da Rede cumpriu o objetivo de dar uma resposta 
conjuntural às demandas sociais apresentadas pelas famílias de 
um assentamento urbano, no que se refere ao acolhimento das 
crianças e dos adolescentes, em período integral, evitando que 
esses sujeitos ficassem expostos às situações de vulnerabilidade 
social na “rua” ou no próprio assentamento.

Expansão da educação integral em escolas de 
tempo integral na RME de Goiânia

A SME, no período de 2005 a 2013, por influência do 
movimento político e social em defesa da ampliação da jornada 
escolar, expandiu de uma para vinte e duas (22) o número de 
escolas que passaram a funcionar em regime de tempo integral. 
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Em 2005, eram atendidos 213 alunos, em 2013 esse número subiu 
para 3742, portanto em oito anos, o número de alunos atendidos 
aumentou mais de 1000%. Esse movimento de expansão pode 
ser observado pelos números apresentados na Tabela 2.  

Analisando os números apresentados na Tabela 2 observa-
se que, em 2013, mais de 12% das escolas da Rede funcionam 
em tempo integral. No que se refere à organização da escola, na 
perspectiva da educação em tempo integral, a SME de Goiânia 
trabalha com duas perspectivas de organização: a Escola de 
Tempo Integral e a Escola de Jornada Ampliada. A terminologia 
Escola de Tempo Integral é utilizada para classificar as vinte e duas 
(22) instituições organizadas, a partir da proposta pedagógica 
específica da Secretaria, com uma jornada escolar única de 7 
horas diárias para a totalidade dos alunos; são designadas de 
escolas de Jornada Ampliada as instituições atendidas pelo 
Programa Mais Educação (GOIÂNIA, 2012). Dessa forma, na 
RME de Goiânia, a ampliação da jornada escolar se dá tanto pelo 
programa do governo federal como pela experiência construída e 
implementada pelo próprio sistema de ensino municipal. 

De acordo com dados levantados (GOIÂNIA, 2014), a 
Rede Municipal de Educação de Goiânia conta com cento e 

sessenta e quatro (164) instituições de ensino fundamental que 
atendem um total de 84.000 crianças e adolescentes. Destas 
instituições oitenta (80) ampliaram a sua jornada por meio do 
Programa Mais Educação, atendendo, prioritariamente, 6.000 
alunos “com dificuldades de aprendizagens nos componentes 
curriculares ou em situação de vulnerabilidade social”.  As vinte 
e duas (22) instituições de tempo integral estão distribuídas 
nas cinco regiões da Cidade (Central, Oeste, Sudoeste, Sul e 
Noroeste) e atendem em jornada integral (matutino e vespertino) 
3.742 alunos. Portanto, na SME das 164 instituições de ensino 
fundamental 19% funcionam como escolas de tempo integral 
e quase 50% oferecem uma jornada ampliada por meio do 
Programa Mais Educação. Percentual significativo se comparado 
com a Meta 6 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), que 
prevê a oferta de educação em tempo integral em 25% das 
escolas públicas de educação básica. 

As estratégias apresentadas no PNE (BRASIL, 2014) para 
garantia da educação em tempo integral deixam evidenciadas 
que a ampliação da jornada escolar pode ocorrer em diferentes 
espaços e não, necessariamente, em escolas de tempo integral. 
Seguindo essa lógica, a Rede Municipal de Goiânia, em 2013, já 
teria mais de 40% das instituições oferecendo educação integral, 
considerando que além das 22 escolas de tempo integral, a Rede 
conta com 86 das instituições que oferecem educação em tempo 
integral por meio do Programa Federal Mais Educação (BRASIL, 
2009).

Conforme pode ser observada na Tabela 2, no período de 
oito anos, o número de escolas de tempo integral na RME passou 
de 01 para 22 instituições, o que representou um crescimento 
aproximado de 2000%, tomando por referência que a Rede possui, 
atualmente, 164 instituições de ensino fundamental.  Destas vinte 
e duas escolas apenas duas foram construídas para funcionar 
em jornada integral, sendo que, a grande maioria, vinte unidades, 
funciona em prédios adaptados. Prédios antigos, de escolas de 
tempo parcial, que foram, a partir de 2005, transformados em 
escolas de tempo integral em decorrência da baixa demanda 
de alunos. Por isso, a maioria das escolas de tempo integral da 
Rede está localizada, principalmente, nas regiões sul e central de 
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Goiânia, regiões em que a procura de vagas em escolas públicas 
é menor.  

Observa-se que o processo de expansão das escolas 
de tempo integral na RME, seguiu a lógica da implantação da 
primeira experiência. Novamente o custo de implantação não foi 
considerado, no que se refere à construção de prédio específico 
e aquisição de equipamentos. Assim, tanto no processo de 
implantação como no de expansão da educação integral em  
escola de tempo integral na RME prevaleceu à concepção que 
os sujeitos do processo ensino-aprendizagem (professores 
e alunos) devem adaptar-se aos limites e as possibilidades da 
estrutura física. 

Nessa perspectiva, o direito à educação integral de 
qualidade é ocultado, como afirma Libâneo (2013), por uma visão 
acolhimento social de educação e escola, uma vez que os espaços 
físicos não possibilitam a permanência dos alunos em tempo 
integral. Exemplo disso é que muitas escolas de jornada parcial 
foram transformadas em integral sem que fossem construídos 
banheiros com chuveiros, refeitórios, espaços (pátios e quadras) 
cobertos, laboratório de informática, salas para descanso no 
intervalo dos turnos. Como é possível alterar os tempos da escola 
sem a alteração dos espaços que favorecem o educar e o cuidar 
na escola de tempo integral?

Na RME de Goiânia, a expansão do número de escolas de 
tempo integral foi financiada com recursos do Tesouro Municipal 
de Goiânia, por meio do Fundo Municipal de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação – FMMDE, e com os recursos 
oriundos do Programa Mais Educações do governo federal. 
De acordo com as coordenadoras do Programa de Educação 
Integral da RME, todas as escolas de tempo integral estão 
inseridas nesse Programa Federal, com objetivo de ampliar os 
recursos financeiros para custeio das oficinas que compõem a 
parte diversificada do currículo das instituições. 

A Tabela 3 apresenta os valores aplicados na educação 
integral em escolas de tempo integral na RME e o custo aluno 
nos anos de 2005 e 2013. Para cálculo desses valores não foram 
incluídos os valores repassados para as escolas via Programa 
Mais Educação (MEC/FNDE)

Na SME, conforme apontado, no espaço de oito anos, o 
número de instituições, de alunos e de profissionais de escola 
de tempo integral teve um crescimento significativo. Todavia, 
os números relacionados aos custos com a escola de tempo 
integral no município de Goiânia não conseguiram acompanhar 
esse crescimento. Conforme pode ser observado na Tabela 3, 
o número de alunos atendidos cresceu cerca mais de 1.000%, 
paralelamente, o custo aluno-ano foi reduzido de R$3.879,00 para 
R$3.274,50 , o que contabiliza quase 15 % a menos. Na medida 
em que o número de escolas de tempo integral foi expandido, 
sem que houvesse um planejamento para aplicação de recursos 
condizentes com as necessidades básicas desta organização 
escolar, os valores aplicados foram reduzindo.

Considerações finais

Ao longo de cinco anos, portanto, os números que 
materializam a expansão da oferta de educação em escolas 
de tempo integral evidenciam, por um lado, um crescimento 
relativo no número de crianças atendidas, por outro, que, 
ainda, há muito a ser feito para atender um número maior de 
crianças e adolescentes em escolas de tempo integral. No que 
tange o atendimento com qualidade social o desafio aumenta de 
proporção, tendo vista que como nas demais regiões do país, a 
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expansão da escola de tempo integral na RME não foi articulada 
a um programa planejado de implantação, acompanhamento 
e manutenção. Realidade que denuncia e expressa o descaso 
histórico do país com a escola pública de ensino fundamental, 
seja de tempo parcial ou integral, e com os sujeitos atendidos 
por estas instituições, os filhos da classe trabalhadora brasileira.

Nesse sentido, é fundamental o debate e a luta pela escola 
pública de qualidade perpassa pelas formas de financiamento 
e gestão dos recursos destinados à educação básica, o que 
pressupõe controlar os recursos juridicamente vinculados 
e, paralelamente, lutar pela ampliação dos valores mínimos 
aplicados pela União, estados e municípios. Nesse aspecto, é 
imprescindível a luta em prol da aplicação de 10% do Produto 
Interno Bruto – PIB em educação pública, conforme aprovado 
no Plano Nacional de Educação (PNE). Todavia, em tempo de 
neoliberalismo, não podemos perder de vista que a história 
é um campo de possibilidades e de lutas, nesse sentido, lutar 
para garantir o aumento dos recursos para o financiamento da 
educação básica é um dos pressupostos centrais para mudar 
dialeticamente a história da educação pública no Brasil e, 
consequentemente, em Goiânia.
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Resumo

O presente relato baseia-se na experiência de elaboração 
e implementação do Decreto que regulamenta a dedicação 
exclusiva ao magistério para professores/as e pedagogos/as da 
rede pública municipal de Contagem/MG, atuarem no Programa 
de Educação Integral. O trabalho é relatado à luz de referenciais 
teóricos e experiências de estratégias de regulamentação das 
funções de professor na educação integral (com dedicação 
exclusiva). Para finalizar, algumas reflexões são apresentadas 
acerca da experiência relatada.

Palavras-chave: Educação Integral, Magistério, 
Regulamentação, Gestão.

Abstract
This report is based on the experience of designing and 

implementing the Decree regulating their total dedication to 
teaching for teachers and pedagogues  the municipal schools of 
Contagem/MG, acting in Integral Education Program. The work 
is reported in the light of theoretical frameworks and experiences 
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of regulation strategies of teaching duties in comprehensive 
education (fully dedicated). Finally, some thoughts are presented 
about the reported experience. 

Key Words: integral education, teaching, regulations, 
management.

Introdução

 No Brasil, a temática da Educação Integral vem ganhando 
destaque, tanto nos discursos políticos, como nos debates e 
pesquisas da academia. Entretanto esse não é um movimento 
novo, em nosso país, no que diz respeito a discussões de 
estratégias educacional que considerem o sujeito em sua 
integralidade e discutam a ampliação dos tempos e espaços 
educativos. Podemos citar os movimentos: Anarquistas e 
Integralistas, que, ainda distintos, apontavam para uma educação 
que considerasse os sujeitos e suas especificidades. Nesse 
cenário, há destaque também ao Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova e posteriormente as experiências das Escolas-
Parques e os CIEP´s, tendo como protagonistas Anysio Teixeira 
e Darcy Ribeiro, respectivamente.

 Outras experiências de educação integral foram surgindo 
em todo o território nacional, sempre caracterizados por suas 
especificidades e potencialidades educativas. Até que no ano 
de 2007, por meio da Portaria Interministerial nº 17, o governo 
federal, implementou o Programa Mais Educação - PME, num 
exercício de potencializar, em nível nacional, as discussões e a 
construção de políticas locais de educação integral. Através do 
PME “é que se materializa a inclusão da Educação Integral e em 
tempo integral na agenda de políticas educacionais do governo 
brasileiro” (LECLERC & MOLL, 2013, p.95). 

 A cidade de Contagem/MG, no início da década de 
1990, foi contemplada com duas unidades do Centro Integrado 
de Atendimento à Criança – CAIC, uma estrutura do governo 
federal que visava o desenvolvimento de diversas atividades num 
mesmo espaço. A partir daí a discussão da educação integral 
começou a ganhar espaço na cidade, conquistando destaque em 
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meados dos anos 2006, quando são incorporados à secretaria 
de educação, alguns equipamentos espalhados por diversas 
regiões da cidade, que atendiam os estudantes no contra turno 
escolar, com atividades diversificadas. A partir de então esses 
equipamentos passaram a ser chamados de Educartes. 

“Os Educartes são reconhecidos pelos coordenadores 
como espaços que articulam, integram e potencializam 
ações intersetoriais, de modo a envolver, pouco a pouco, 
os atores sociais nos problemas e soluções da realidade 
local.” (TEMPONI & MACHADO, 2011, p.559)

Posteriormente, no ano de 2008, com a implementação 
do Programa Mais Educação, em dez escolas da rede municipal, 
o debate da educação integral ganhou ainda mais destaque. O 
PME vem se ampliando na rede municipal e hoje está sendo 
ofertado em 52 escolas municipais, atendendo a um universo de 
mais de 5.500 estudantes do ensino fundamental.

 No ano de 2010, por meio da Lei nº 4335, é instituído 
o Programa Municipal de Educação Integral e Integrada, 
denominado Programa Escola Integral, envolvendo programas 
federais, como o Mais Educação, Mais Cultura e Segundo Tempo, 
projetos e atividades permanentes e transitórias desenvolvidos 
no município, seja pela gestão da secretaria ou de experiências 
locais desenvolvidas nos espaços educativos.

A problematização

Entre vários eixos e aspectos importantes ao 
desenvolvimento do Programa Escola Integral, citados pelo artigo 
5º da Lei 4335/10, destacaremos o inciso II. Gestão de Pessoas 
e a estratégia encontrada pela gestão pública da cidade para 
garantir o ponto acima destacado. 

 Desde a implementação do Programa Mais Educação, 
em 2008, uma figura vem se tornando fundamental para que as 
ações educativas desenvolvidas sejam articuladas a uma rede 

intersetorial e que dialogue, cada vez mais, com a comunidade: 
o professor comunitário. Num primeiro momento, como previsto 
pelos manuais da educação integral, editados pelo Ministério 
da Educação – MEC, esse profissional efetivo e do quadro da 
escola deveria ter características importantes, tais como: um 
forte vínculo com a comunidade escolar; que apoie novas ideias; 
aberto às múltiplas linguagens e aos saberes comunitários.

 No ano de 2011, em razão da organização e estruturação 
do Programa Escola Integral, esse profissional passa a ser 
intitulado Articulador Comunitário, pois, além de organizar 
as atividades educativas próprias do PME, esse articulador, 
deveria coordenar todos os programas, projetos e ações de 
ampliação das estratégias e tempos educativos presentes na 
escola, desempenhando também o papel de conexão entre a 
escola e seu entorno. Articulando redes educativas e protetivas, 
mapeando potenciais educativos no território, além de linkar os 
saberes escolares e comunitários.

 Esse profissional, atuava num regime de flexibilização 
de jornada, ou seja, sua jornada de trabalho era ampliada em 
100%, perfazendo um total de 45h semanais, distribuídas 
em 9h diárias de atividades, levando-se em consideração os 
dias considerados úteis, de segunda a sexta. Ao longo dessa 
organização de trabalho alguns desafios no campo da gestão 
dos trabalhadores foram surgindo, suscitando à administração 
pública municipal questionamentos sobre a vida funcional dos 
servidores que atuavam nessa função. Podemos destacar aqui, 
algumas questões:

1. Dinâmica do Trabalho:
 A dinâmica de trabalho do professor que está na 

função de Articulador Comunitário difere, e muito, da lógica 
de trabalho dos professores que estão em flexibilização 
de jornada, na regência de sala de aula. Um dos pontos 
que elucida essa diferença é em relação ao horário do 
almoço. Os professores que atuam em sala, tem a garantia 
do seu horário de almoço, tempo livre. Já os que atuam 
como articuladores comunitários, precisam acompanhar 
o momento do almoço dos estudantes, juntamente aos 
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monitores, pela compreensão de que esse momento também 
é educativo e pedagógico.

 O trabalho do Articulador Comunitário exige um 
conhecimento e articulação com o entorno da instituição, fazendo 
com que esse tenha que conhecer, caminhar e construir parcerias 
nesse território, não ficando tão focado à lógica da educação 
escolar, da sala de aula e dos espaços internos da escola.

2. Acompanhamento às diversas atividades da 
escola:

 A organização do trabalho do professor regente está quase 
sempre, limitada ao calendário escolar, ou seja, as atividades 
acontecem de segunda a sexta e, eventualmente, aos sábados, 
quando o calendário escolar assim preconizar. Já o Articulador 
Comunitário deve acompanhar todas as atividades desenvolvidas 
pela escola e, muitas delas, acontecem no Programa Escola 
Aberta, que tem seu funcionamento nos finais de semana. 
Essa especificidade é, muitas vezes, limitada pelo regime da 
flexibilização, que impõem uma jornada diária e prevê, apenas, 
as atividades previstas pelo calendário escolar. Obrigando assim 
que, a direção escolar e o profissional que atua na função de 
articulador, negociem os dias trabalhados “a mais”, sem respaldo 
legal.

3. Legislação – Plano de Cargos e Carreiras dos 
Profissionais da Educação de Contagem - PCCV:

 O plano de carreira dos profissionais da educação de 
Contagem é regulamentado pela  Lei Complementar 90 de 
30/07/2010. Nela há regulamentação da flexibilização da jornada 
de trabalho dos profissionais da educação. Até o mês de maio 
do corrente ano, todos os profissionais que atuavam como 
Articuladores Comunitários, recebiam seus proventos na lógica 
da flexibilização. Porém, em cumprimento ao Plano Anual de 
Auditoria da Controladoria Geral do Município, ficou determinado, 
por meio do ofício 158, do Departamento de Gestão de Pessoas, 
da Secretaria Municipal de Administração que, somente os 
profissionais que atuam em sala de aula, poderiam fazer jus 
ao recebimento da flexibilização da jornada. Assim, como se 

daria o pagamento dos Articuladores Comunitários, já que o 
entendimento da Procuradoria Municipal é de que os mesmos 
não estão em efetivo trabalho em sala de aula?

A estratégia de regulamentação

A gestão municipal já tem se organizado no sentido de 
discutir a criação do cargo de professor de 40 horas para 
atuação nas experiências de educação integral. Entretanto, ainda 
que o cargo em questão já fosse uma realidade no município, 
não estamos tratando da figura de um professor, mas de um 
profissional que coordena as ações educativas em tempo integral, 
articulando-as ao território onde a instituição está inserida.

 Nessa perspectiva, as secretarias de educação, 
administração e planejamento, constituíram um grupo intersetorial, 
formador por gestores dessas secretarias, com a tarefa de 
construir uma estratégia de remuneração a esses servidores que 
considerasse alguns pontos importantes: a carreira, visto que são 
profissionais efetivos e contemplados com direitos e vantagens 
pelo PCCV; a especificidade da organização e natureza do 
trabalho desenvolvido e o desempenho das atividades atribuídas 
à função. 

 No processo de estudos e construção dessa função, a 
equipe intersetorial percebeu que, muito mais que regulamentar 
a situação  funcional de um número de servidores, o debate 
trouxe à cena uma figura política que, teria o papel fundamental 
de articular as propostas de educação integral à luz das diretrizes 
municipais, ou seja, estavam tratando de um gestor público.

 A constituição dessa função é também uma estratégia de 
formar (em serviço) um número de servidores que sejam capazes 
consolidar uma política pública municipal de educação integral. 
Esse profissional deve ser capaz de:

 “[…] desvincular os planos, projetos e ações do caráter 
partidário, eleitoreiro, politiqueiro, estabelecer parcerias 
e a interação com o primeiro, segundo e terceiro 
setor, estimular a participação social, a fim de pensar 
estratégias de longo prazo.” (ALBARELLO, 2011)
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Posterior a várias discussões, foi publicado, no Diário 
Oficial de Contagem a Lei Complementar 170 de 25 de junho de 
2014, que regulamentou a função, criando assim a Gratificação 
de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM. A referida lei 
complementar trata também dos requisitos para a concessão e 
jus à gratificação, bem como as especificidades que excluem 
a possibilidade de um servidor receber tal gratificação. Por 
seu caráter pro faciendo o servidor tem sua assiduidade e 
produtividade mensalmente avaliadas para fazer jus ao valor total 
da gratificação.

Critérios para acesso à GDEM

A administração pública municipal, optou, de forma 
republicana e democrática, pela realização de uma Processo 
de Seleção Interna – PSI, para a seleção dos profissionais que 
atuariam na referida função. Esse critério foi escolhido a fim de 
dar condições a todos os servidores de carreira, professores e 
pedagogos, pleitearem acesso a essa função. E também como 
uma estratégia de valorização da carreira e estímulo à qualificação 
dos servidores.

“É importante destacar que o concurso [interno] é, 
por conceito, um instrumento de seleção, observados 
parâmetros transparentes e consoantes com as 
disposições constitucionais e legais aplicáveis. 
Considerando, portanto, que o concurso interno constitui 
instrumento vedado como forma de recrutamento (dado 
que este deve ser público), mas não de seleção, tem-
se que o referido instituto não é incompatível com o 
ordenamento jurídico vigente para fins, por exemplo, de 
promoção no âmbito de uma carreira. Nesses termos, o 
instituto do concurso interno, observados os critérios de 
conveniência e oportunidade que revestem cada situação 
em particular, pode constituir um interessante instrumento 
de concorrência e estímulo ao desenvolvimento constante 
com vistas à promoção de servidores.” (BERGUE, 2011, 
p. 659, grifos do autor). 

 Assim, a SEDUC, por meio do Departamento de Educação 
Continuada, Alfabetização de Adultos, Diversidade e Inclusão 

– DECADI, departamento esse onde está incluída a pasta da 
Educação Integral, construiu um edital de seleção interna de  83 
servidores para o desempenho da função,  divido nas seguintes 
etapas:

1. Inscrição:
Os candidatos deveriam inscrever-se, na secretaria de 

educação, preenchendo ficha própria, anexando currículum vitae 
ou Lattes, além de comprovação (certificados ou comprovantes 
de matrícula) de participação em curso de formação na temática 
da Educação Integral. Os servidores que já atuaram, ou atuam, 
nos programas e projetos da Educação Integral, deveriam anexar 
declaração comprovando a atuação, assinada pela direção da 
escola na qual atuou.

Foi solicitado também que os candidatos entregassem 
uma carta de intenções contendo reflexões sobre alguns 
pontos selecionados pela secretaria. São eles: Programa Mais 
Educação, Territorialidade, Intersetorialidade e Sujeitos na/da 
Educação Integral.

Um total de 135 inscrições foram registradas na SEDUC.

2. Análise dos Documentos:
Após a entrega da documentação e carta de intenções, 

uma equipe da secretaria de educação analisou as inscrições. 
Essa etapa foi classificatória, sendo observado alguns critérios: 
experiência de atuação na educação integral, coerência entre 
a carta de intenção e os princípios da educação integral no 
município, participação em espaços de formação e debate sobre 
a temática da educação integral.

Foram selecionados, nessa etapa, 110 servidores, para a 
próxima etapa do processo.

3. Entrevista
Os candidatos selecionados na etapa anterior, passaram 

por um entrevista semiestruturada, realizada por uma banca 
composta em número ímpar, por profissionais da secretaria de 
educação com trajetória profissional e/ou acadêmica na temática 
da educação integral. Nessa etapa, inquerimos aos candidatos 
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as áreas de interesse para atuação, seja por regiões da cidade 
ou escolas.

4. Divulgação
O resultado foi divulgado em listagem enviada às escolas e 

ao e-mail dos candidatos inscritos aprovados no processo.

Formação continuada dos profissionais

Os profissionais selecionados tiveram a oportunidade de 
participar de um seminário interno, com a temática da Educação 
Integral antes do início dos trabalhos nos equipamentos. Nessa 
formação tiveram destaque a seguintes temáticas:

 - Movimentos Históricos da Educação Integral;
 -  Programa Mais Educação;
 - Programa Municipal de Educação Integral;
 -  Territorialidade;
 - Prestações de Contas (Recurso do PDDE – Educação 

Integral);
 - Relato de experiências das escolas contempladas pelo 

Programa Mais Educação.
Atualmente, os profissionais tem a possibilidade da 

formação em serviço, em encontros quinzenais, com foco na 
temática dos Sujeitos da/na Educação Integral e Arranjos Locais 
– Estratégias de Educação Integral.

Conclusão

Muitos são os desafios encontrados pela gestão pública 
no exercício da garantia da educação em tempo integral aos 
estudantes. O financiamento, a lógica de organização das 
atividades educativas, o uso dos diversos espaços da cidade são, 
sem sombra de dúvida, questões que tencionam esse processo 
de implementação e garantia da educação integral. Afinal, não 

estamos falando apenas da ampliação da jornada escolar mas,  
da garantia de uma educação na integralidade dos sujeitos.

 Nesse artigo, optamos por apresentar os desafios 
encontrados pela gestão pública municipal de Contagem, em 
relação à carreira, remuneração e valorização dos profissionais, 
professores e pedagogos, que estão à frente das discussões e 
ações da educação integral no município. 

 Sabemos do grande desafio de traduzir para a linguagem 
da gestão de pessoas na administração pública a especificidade 
e subjetividade de um trabalho tão amplo (e ao mesmo tempo 
recente) que é o de articular políticas educacionais para além 
dos muros da escolas, fazendo dessa estratégia uma prática 
cotidiana e não eventual.

 Certamente encontraremos ao longo desse percurso muitos 
desafios e questões que nos farão rever pontos de vistas e decisões 
tomadas. Porém, estamos certo do passo à frente, no sentido de 
valorizar a carreira desses profissionais e também considerar 
princípios da busca da eficiência na administração pública.
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar a proposta de 
federalização da educação básica, tendo em vista a busca 
do atendimento a uma educação integral. A análise do 
tema justifica-se em face da exigência de garantia de pleno 
desenvolvimento de todos os brasileiros. Partindo de uma 
pesquisa bibliográfica e documental, discute-se a concepção 
de educação integral e a proposta de federalização da 
educação, por meio de pressupostos que justificam a luta por 
sua operacionalização e implementação. Nos campos teóricos, 
consideramos a abordagem, especialmente, de Menezes 
(2009), Teixeira (2007), Cavalieri (2010), Coelho (2009) e 
Buarque (2012, 2013a, 2013b) e, apresentamos documentos 
normativos, que consideram a perspectiva de federalização da 
educação. Os resultados revelam a necessidade de ampliar o 
debate acerca do tema, tendo em vista, a preocupação central 
em promover um projeto educacional qualitativo e possível de 
ser materializado, em organização, gestão e financiamento, 
condições necessárias para consolidar uma política pública 
educacional para todos.

Palavras-chave: Federalização; Educação Integral; 
Gestão e Financiamento da Educação.
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Considerações iniciais

Com a percepção de que não há uma única definição 
universal de educação integral, ou um estudo que seja absoluto 
sobre o assunto, ou ainda um modelo padronizado a ser 
seguido, verificamos a necessidade de discutir e analisar o tema, 
observando concepções que tentam materializar a educação 
integral e o tempo integral, considerando a demanda, o interesse 
e a ação política, social e educacional.

Na concepção socioistórica, buscamos uma reflexão 
“a partir das matrizes ideológicas que se encontram no cerne 
das diferentes concepções e práticas que a constituíram e vem 
constituindo ao longo dos séculos” (COELHO, 2009, p. 83). 
Assim, partimos da matriz pedagógica eurocêntrica, que norteou 
a educação brasileira, haja vista a influência nas leis que regem o 
ensino no país e na formação escolar que se estabelece.

Na concepção contemporânea, a educação integral é vista 
sob o enfoque da proteção social, emergindo a proposta de escola 
em tempo integral, fundamentada na organização e estrutura para 
a ampliação da jornada escolar e oferta de atividades extraclasses, 
além das ocupações em sala de aula, mesmo que não realizadas 
de modo integrado, em tempo e espaço.

A educação integral, que pode ser oferecida em tempo 
integral, é uma das variantes possíveis para a melhoria da 
educação básica. Outra possibilidade com ela compatível é a 
federalização, cuja a proposta buscamos analisar neste trabalho. 

A educação integral: da perspectiva socioistórica 
à perspectiva contemporânea

Considerando a nossa matriz educacional eurocêntrica, 
que demandava a necessidade de comunicação e democratização 
do conhecimento, vimos o surgimento da ideia de educar. Foi 
neste contexto que surgiu a proposta de formação de cidadãos, 
fundamentada na pedagogia socrática de ensino, a partir do 
diálogo, da discussão de valores e conceitos, da oratória e 
retórica, de técnicas de persuasão, fundamentais à construção 

de leis, de saberes coletivos e a refutação daqueles tidos como 
absolutos.

Embora não utilizando o termo educação integral, a 
maiêutica socrática considerava a busca de alternativas para 
acompanhar o estudante em sua trajetória, a fim de alcançar 
o pleno desenvolvimento e o melhor aproveitamento de suas 
habilidades, direcionando à concepção socioistórica de educação 
integral.

Da antiguidade até a contemporaneidade, surgiram 
tendências político-filosóficas (conservadora, liberal e socialista), 
cada qual concebendo a educação integral de modo diferenciado, 
mantendo o foco na ampla formação do indivíduo.

 Na tendência conservadora, marcante na década de 1930, 
a Ação Integralista Brasileira (AIB) propunha a escolarização com 
direcionamento para o progresso e desenvolvimento nacional, 
patriótico e cristão. Para tanto, os integralistas  defendiam a 
integração entre a ação do Estado, da família e da escola, 
propiciando a conservação da espiritualidade, do nacionalismo 
cívico e da disciplina em interação entre os “aspectos físicos, 
intelectuais, cívicos e espirituais da formação dos indivíduos” 
(CAVALIERE, 2010, p. 249). Desta forma, defendiam uma 
educação integral tendo o foco no pleno desenvolvimento da 
pessoa.

No que se refere a tendência liberal, um movimento que teve 
grande repercussão na história educacional brasileira e indicou 
um caminho para uma educação integral, foi o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova (1932). Entre os subscritores desse 
Manifesto, Anísio Teixeira (2007), pensava a escola pública como 
um instrumento de integração e coesão da grande sociedade 
e defendia uma escola que favorecesse o desenvolvimento de 
potencialidades variadas dos estudantes, que deveriam dominar 
a técnica e o conhecimento científico, indo além do processo de 
leitura, escrita e resoluções matemáticas. Segundo o autor:

a educação comum, para todos, já não pode ficar 
circunscrita à alfabetização ou à transmissão mecânica 
das três técnicas básicas da vida civilizada – ler, 
escrever e contar. Já precisa formar, tão solidamente 
quanto possível [...] hábitos de sociabilidade, ou seja, 

1. Os integralistas 
defendiam os grandes 
valores nacionais, 
a ordem e a paz na 
sociedade. Pregavam o 
respeito às hierarquias 
e a união social, 
sendo basicamente 
formado por católicos, 
nacionalistas, centralistas 
e antiliberais. Eram 
contra o comunismo, o 
liberalismo e eram a favor 
do purismo moral da 
sociedade, da tradição da 
família e da propriedade 
(NAGLE, 2001).

1
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interesse na companhia de outros, para o trabalho ou 
para o recreio; hábitos de gosto, ou seja, de apreciação 
da excelência de certas realizações humanas (arte), 
hábitos de pensamento e reflexão (método intelectual) e 
sensibilidade de consciência para os direitos e reclamos 
de seus e de outrem (TEIXEIRA, 2007, p. 108).

Anísio Teixeira (2007) defendia uma escola progressista 
que estabeleceria relação entre os interesses dos estudantes, 
a distribuição de tempo e tarefas, a sistematização da razão 
e a compatibilização do conhecimento teórico e empírico, 
considerando “o direito do indivíduo a uma educação pública que 
alcance diversas dimensões de sua formação” (CAVALIERE, 
2010, p. 252) e a organização democrática da sociedade e da 
escola nesta inserida, tendo em vista a filosofia, ciência e ação 
adequadas a formação humana cognitiva, social e política.

A tendência político-filosófica socialista, trouxe pensamentos 
do anarquismo e do marxismo. As ideias do anarquismo, 
popularizada na década de 1920, deram início a reflexão da 
educação voltada para liberdade e emancipação humana, 
considerando uma perspectiva de educação integral, pautada no 
projeto educativo das Escolas Modernas, considerando a:

[...] educação formal, entendida como aquela que 
é realizada na escola, através de um currículo, com 
disciplinas estabelecidas; a educação informal, a qual 
abrange todas as formas e possibilidades educativas 
presentes no cotidiano; a educação não-formal, 
caracterizada por não fixar tempo e local, e ser flexível 
na escolha dos temas, embora possua perceptível 
organização, ao fornecer informações, provocar debates 
e reflexões (LEITE; CARVALHO; VALADARES, 2010a, 
p. 13).

Seria assim, uma proposta de mudança que pretendia 
ir além dos processos de escolarização. Uma educação que 
fomentasse o desenvolvimento de habilidades intelectuais e 
também, a liberdade pessoal tendo o alvo maior na liberdade de 
todos, em reflexão e luta solidária, na convivência e na construção 
de consciência coletiva. Assim, seria uma educação para a 
liberdade que “deve ser também uma educação integral, em que 

o homem se perceba em todas as suas facetas e características 
(GALLO, 2002, p. 30, grifo do autor).

Já no pensamento marxista, houve a proposta de 
educação em múltiplas dimensões, “formadora de sujeitos 
autônomos e protagonistas de cidadania ativa e articulada a um 
projeto de Estado radicalmente democrático e a um projeto de 
desenvolvimento sustentável” (FRIGOTTO, 2001, p. 12). Seria 
a ciência humana integrada com a vida e o desenvolvimento 
das potencialidades do indivíduo, havendo relação direta com a 
capacidade corpórea, intelectual, social, econômica e política, 
com a ação sobre a natureza e a transformação desta e de si 
próprio, por meio da educação e do trabalho.

Reconhecendo tais tendências, verificamos que mesmo 
com propostas diferenciadas, o discurso de formação integral se 
fez presente, permitindo que o norte fosse o pleno desenvolvimento 
do ser humano, visando materializar uma educação integral, 
por meio de práticas integradas. Mas, na contemporaneidade, 
observamos projetos variados, considerando tipos de currículos, 
de atividades, de espaços e tempo distintos que apontam uma 
outra perspectiva.

Na concepção contemporânea, a educação integral é 
observada sob o viés da proteção social, conforme estabelecido 
na Constituição Federal de 1988, em garantia dos direitos sociais:

É dever a família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer , à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (art. 227).

É exatamente neste contexto, que surge a essencialidade da 
concepção contemporânea de educação integral em tempo integral, 
como forma de ampliar o período de permanência na escola a fim 
de que nela o estudante usufrua da proteção social, livre de danos 
morais ou materiais e desenvolvendo as suas potencialidades. 
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As expressões educação integral e escola em tempo 
integral, embora pareçam sinônimas, não são. A proposta de 
escola em tempo integral é também uma resposta às necessidades 
contemporâneas de ampliação do tempo e do espaço escolar, 
suprindo a ausência dos responsáveis que empenham maior 
tempo em tarefas profissionais e nos deslocamentos para o seu 
exercício.

Para que a ampliação do tempo escolar evidencie uma 
educação integral, é preciso observar as práticas e propostas 
realizadas, tendo em vista a grade curricular, as atividades e o 
espaço em que elas se concretizam, o tempo de jornada escolar 
e as demais especificidades. Segundo Menezes (2009):

O aumento do tempo com vistas à formação integral 
do indivíduo deve constituir-se na ampliação do tempo 
escolar, aqui considerado como o tempo que a criança 
está sob a responsabilidade da escola, em atividades 
que podem ocorrer de forma intra ou extra-escolar. 
Aspectos estes que evidenciam a centralidade da escola 
no processo ensino – aprendizagem (p.15, grifos da 
autora).

Observando tal centralidade, espera-se que a escola 
assuma o seu papel de agente indutor de transformação social, 
na busca do bem-estar e de melhores condições de vida, em 
todos os sentidos, para os seus destinatários. Mas, o que se 
percebe não é isso: eis que a escola pública mostra-se alheia ao 
seu propósito fundamental, chancelando o status quo mediante a 
reprodução de modelos anacrônicos, perversos e inibidores da 
plena realização do ser humano.

Buarque (2012), analisando os aspectos que remontam 
ao nascimento dos destinatários da educação básica  pública, 
que ele considera como “uma fábrica da desigualdade” (p.14), 
associa a vida de uma criança ao futebol.

Reconhecendo ser o Brasil um dos melhores nesse 
esporte, lamenta ser um dos piores na qualidade da educação  e 
acrescenta:

A bola é redonda para todos, todos começam a jogar 
aos quatro anos, e só abandonam quando querem. 

2.  A educação 
básica é um direito 
universal garantido na 
Constituição Federal 
de 1988 (art. 208 - EC 
nº59/2009) , que se 
consolida em sistema 
de colaboração entre 
a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os 
Municípios (art. 211, 
§4º, EC nº59/2009). 
Neste sistema, o 
ensino fundamental e a 
educação infantil estão 
sob a responsabilidade 
prioritária dos municípios 
e, o ensino fundamental 
e médio, sob a 
responsabilidade dos 
Estados e do Distrito 
Federal (EC nº14/1996).

3. Em crítica ao ensino 
vigente na década de 
1930, Anísio Teixeira 
(1997) afirmava que “o 
mal brasileiro é a falta de 
escolas, mas também a 
própria escola existente” 
(p. 81).

2
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Mas a escola é redonda para poucos e quadrada para 
muitos; é completamente diferente conforme a renda 
e o local onde mora o aluno. Em algumas escolas 
poucos começam aos dois anos de idade, normalmente 
em ambientes confortáveis e bem equipados, com 
professores dedicados e competentes, onde diversas 
atividades lúdicas e educativas são oferecidas ao 
longo do dia. Esses alunos estudam até a idade que 
desejam. Para outros, a escola começa aos sete, em 
prédios decadentes, sem equipamentos adequados 
e o dia de aula não passa de duas a três horas, sem 
complementação. Estes normalmente a abandonam 
antes dos quinze anos. A escola brasileira é um funil de 
exclusão da imensa maioria da população (p. 13).

E nesse processo de desigualdade, a distância é 
acentuada pela capacidade de financiamento da educação 
pública dos Estados e Municípios pobres em contraste com os 
entes federados mais abastados. Assim, investimentos desiguais 
ampliam o fosso que separa os estudantes beneficiários dos 
conteúdos programáticos oferecidos por estas escolas e na 
busca de alternativas que garantam a oferta de oportunidades 
iguais a todos os estudantes, surge a ideia de federalização da 
educação básica.

Federalização: caminho viável ou utopia?

Para análise da proposta de federalização da educação 
básica no Brasil  como estratégia para a garantia de pleno 
desenvolvimento de todos os brasileiros, entendemos ser 
necessário iniciar pelo conceito jurídico de tal termo.

Conceituar é trazer à lume as características de um 
instituto, ressaltando os elementos que são parte intrínseca 
de sua essência e que permitem comprovar a sua existência, 
entender o seu significado, revelar a sua finalidade e analisar a 
sua função. Assim, temos que:

Federalização. Ato ou efeito de federalizar, ou seja, 
de tornar federal. Federalizar. 1. Tornar federal. 2. 
Descentralizar política e administrativamente um país, 
federalizando-o (Rui Barbosa). 3. Passar um bem ou 
serviço à União (DINIZ, 2008, p. 570, grifos nossos).

4

4.  A Carta Magna 
em seu art.1º diz ser a 
República Federativa do 
Brasil a figura jurídica 
formada pela União 
indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito 
Federal.
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Federalização  significa manter a associação dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal em uma unidade política, permitindo 
a autonomia e a repartição de competências, mas considerando, 
sobretudo, a subordinação à União, em um sistema político 
pautado no federalismo.

Se não realizada sob pressupostos definidos, a 
federalização poderia implicar em uma diminuição do poder dos 
entes federados. Isto porque, a União, centralizando todo o poder 
decisório, violaria o dispositivo constitucional que assegura a 
autonomia dos referidos entes (CF 1988, art.18, caput). 

Na análise da natureza essencial do federalismo, Baracho 
(1986) nos direciona à compreensão de que o termo vai além do 
significado de seu conceito. O autor afirma que o federalismo 
“não se esgota no exame de sua tecnologia constitucional ou 
legal, mas decorre também de forças econômicas, sociais, 
políticas e culturais que contribuem muitas vezes para que ele se 
torne necessário” (p.8).

Portanto, é preciso ir além do conceito, observando as 
relações de força existentes, que parecem justificar a indicação 
de uma revolução educacional por meio da federalização.

No exame das forças econômicas, somos direcionados 
a reflexão sobre as desigualdades sociais que podem definir a 
vida dos estudantes, na medida em que a origem, o local de 
nascimento, as condições socioeconômicas e as relações 
construídas, influenciam diretamente no desenvolvimento humano 
e podem predefinir o futuro de cada um deles.

No exame das forças sociais, uma criança que nasce 
em um insalubre subúrbio; sem acesso a uma alimentação 
balanceada; sem condições de acesso e/ou permanência 
na escola; sujeita a toda a sorte de violência decorrente da 
ausência do Estado, terá pouca esperança de mudança do seu 
status quo. E, quando adulta, deverá conformar-se com uma 
atuação no mercado informal de trabalho, ou em empregos 
subalternos, mal remunerados e com limitado acesso aos bens 
de consumo.

No que diz respeito às forças políticas, as elites, oriundas 
das classes bem nascidas, se perpetuam no poder, reproduzindo 
os seus conceitos, e ungindo os que podem participar da vida 

5

5. Cumpre saber, 
que neste trabalho 
consideramos o tema 
federalização sob a 
perspectiva apresentada 
por Cristovam Buarque 
(2012, 2013a, 2013b).

6. Pressupostos 
que consideram as 
competências financeiras, 
administrativas, 
políticas, entre outras 
e, a autonomia prevista 
na CF 1988 segundo 
a qual “a organização 
político-administrativa 
da República Federativa 
do Brasil compreende 
a União, os Estados, 
o Distrito Federal e 
os Municípios, todos 
autônomos nos termos 
desta Constituição 
(art.18, caput).”

6

política , servindo a classe dominante, reproduzindo seus modelos 
e fazendo perpetuar as desigualdades sociais.

Uma grave questão que influencia as relações políticas 
e amplia as  desigualdades, advém da cultura da corrupção 
entranhada na estrutura da sociedade brasileira, em que o modelo 
punitivo não funciona de igual modo para todos os segmentos 
sociais, gerando impunidade desagregadora e permitindo o 
direcionamento indevido de verbas públicas para os setores que 
são, tradicionalmente, privilegiados. Nessa sequência (corrupção 
– impunidade – estímulo – reprodução), temos um ciclo vicioso 
que se retroalimenta, desviando o investimento que deveria ser 
aplicado em áreas estratégicas para o desenvolvimento de todos 
os cidadãos e não, apenas, de uma elite.

Quanto as forças culturais, a realidade de uma criança que 
frequenta uma escola pública sem qualidade; que aprende a ler, 
escrever e fazer as operações matemáticas mais elementares, 
não as aplicando e interagindo com o mundo por meio do 
conhecimento; que cresce sem acesso a museus, bibliotecas, 
cinemas, teatros, entre outros, possui reduzida capacidade de 
inserir-se com sucesso no mundo dos “bem sucedidos”.

Considerando a influência de tais forças, Buarque (2013a) 
apresenta justificativas  para a federalização da educação 
básica, acreditando que com ela haverá uma efetiva redução 
das desigualdades sociais, também objetivo constitucional (CF 
1988, art.3º, inciso III) até porque “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza” (art.5º, caput). 

Neste raciocínio, Buarque (2013a) afirma que “a abolição 
da pobreza passa pela educação” (p. 8) e propõe uma revolução 
educacional como alternativa para vencer os efeitos das 
desigualdades que tem excluído milhões de brasileiros do acesso 
à melhores condições de vida e não tem favorecido o crescimento 
econômico e o equilíbrio da economia brasileira. 

Neste sentido, não bastariam projetos tradicionais e melhorias 
no atual sistema educacional. Seria necessário uma revolução 
educacional por meio da federalização que o autor considera: 

A única forma de assegurar essa igualdade de 
oportunidade é por meio de escolas públicas de 
qualidade em todo o território nacional, e isso não será 

7

7. Embora todos 
sejam legalmente 
autorizados ao voto e 
elegibilidade, nem todos 
são reconhecidamente 
capazes de aspirar a uma 
participação mais efetiva 
no jogo de poder político.

8. Entre as justificativas 
apresentadas por 
Buarque (2013a), temos: 
(a) a patriótica, segundo 
a qual “ao nascer a 
criança é primeiro 
brasileira”; (b) a moral, 
em que se reconhece 
que “toda a criança deve 
ter acesso à educação 
com a mesma qualidade, 
sem discriminação de 
renda ou de endereço”; 
(c) a pedagógica, de 
acordo com a qual, as 
“escolas federais tem 
melhor media do que 

8
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os setores privado, 
estadual e municipal; 
(d) a econômica, para a 
qual “deixar a escola nas 
mãos dos Municípios e 
Estados tem provocado 
um imenso desperdício 
de dezenas de milhões 
de cérebros […] o mais 
importante de todos 
os recursos que criam 
riqueza no mundo 
de hoje”, (e) a social, 
baseada na ideia de que 
“a única forma de quebrar 
o muro da desigualdade 
transmitida de pai para a 
filho é oferecendo escola 
igual para todos e, (f) a 
estratégica,  nasce do 
entendimento de que a 
revolução educacional 
“exige a implantação 
de um novo sistema em 
substituição ao sistema 
atual que já mostra a sua 
falência”, sendo o novo 
implantado, enquanto 
o velho vai sendo 
desativado (p.7 e 8).

possível deixando a escola nas mãos de municípios 
que, além de pobres, são muito desiguais entre si. Só 
colocando nas mãos do Governo Federal será possível 
garantir essa igualdade em todo o território brasileiro 
(2013a, p. 7).

Assim, a proposta de federalização da educação básica, 
tem vetores baseados em: 

(i) educação para todos, com a máxima qualidade até o final 
do Ensino Médio, para assegurar a mesma chance entre 
classes sociais; (ii) equilíbrio ecológico para construir um 
modelo de desenvolvimento sustentável que assegure a 
mesma chance entre gerações, e (iii) a construção de um 
potente sistema científico e tecnológico, capaz de fazer 
do Brasil um centro de produção e acúmulo do capital 
conhecimento (BUARQUE, 2012, p. 26). 

Em resumo, o autor (2013a) acredita ser necessária uma 
migração urgente do paradigma atual, que não atende ao padrão 
mínimo de qualidade na educação básica da rede pública, para um 
“Novo Sistema”(p. 8) de responsabilidade da União.

O modelo vetorial sugerido no plano ecológico privilegia o 
desenvolvimento sustentável, garantindo o acesso transgeracional 
à mesma qualidade de ensino oferecido pelas instituições em 
nível básico.

Também busca a formação de centros de inteligência 
voltados para um sistema científico e tecnológico que propicie o 
desenvolvimento do país, graças a construção de um potente e 
efetivo acúmulo do capital conhecimento.

A federalização da educação básica, considerando uma 
escola de qualidade para todos, seria vista também como uma 
possibilidade de uma ascensão social e econômica. Para o autor: 

Só a educação pode incorporar as massas excluídas e 
fazer do Brasil um centro gerador de capital-conhecimento e uma 
sociedade justa, pelo acesso igual ao instrumento que permitirá 
a ascensão social de todos os que se esforçarem. E o ponto de 
partida é a educação de base (2012, p. 26).

A federalização implica na assunção por parte da União, dos 
ônus e encargos financeiros relativos a educação, quais sejam: 
equipamentos, infraestrutura, transporte, salários e provisões das 
demais necessidades de cada sistema educacional, sob comando 
administrativo federal. Nesse viés, também estariam inseridos a 

seleção dos alunos, a contratação dos professores e a definição 
dos programas curriculares, entre outras.

Na concretização desse projeto são sugeridas medidas das 
quais selecionamos as que julgamos serem imprescindíveis para a 
compreensão da proposta.

Quadro 1 – Materialização da proposta de 
federalização da educação básica

Fonte: Elaboração pelos autores, com base em BUARQUE (2013a).

PROPOSTA

Federalização

Revolução educacional por meio de reforma do sistema existente, 
em um período de 20 anos; condução da federalização e 
transformação do Ministério da Educação em Ministério da 
Educação Básica pelo Governo Federal.

Legislação

Necessidade de alteração da CF 1988 (art. 211, §§ 1º e 5º), 
responsabilizando a União pelo financiamento da educação básica 
pública, pela garantia de equalização de oportunidades e padrão 
uniforme de qualidade; carreira nacional dos profissionais e 
servidores educacionais; construções, equipamentos e assistência 
técnica e financeira sob a responsabilidade da União (Proposta de 
Emenda Constitucional nº 32/2013).

Financiamento

Realocação de R$159 bilhões necessários a implantação do Novo 
Sistema Educacional federal e, de R$463 bilhões para custo anual, 
segundo estimativa para 2011; os Municípios e Estados deixariam 
de ser fonte pagadora da educação básica, que passaria a ser 
financiada Governo Federal.

Escolas
Não estatização; as escolas serão administradas por conselhos nos 
quais o prefeito deverá ter participação; escolas em horário integral 
e turmas limitadas em 30 estudantes; 

Professores

Professores selecionados nacionalmente, por (1) concurso público 
e (2) experiência para comprovar vocação e habilidade em um 
período de um ano, ambas etapas eliminatórias; carreira nacional do 
magistério com estabilidade responsável, vinculada ao cumprimento 
de suas responsabilidades, considerando a avaliação periódica; 
salário mensal pago pela União no valor de R$ 9.500 aos novos 
professores; aumento de salário para os professores que não 
migrarem para o ensino federal, no valor de R$ 4.000.

Ensino

Currículo comum com possibilidade de formação complementar 
com aulas de Inglês, Francês, natação, judô, ginástica, ballet...
dentro do tempo escolar e na própria escola; assegurada a 
liberdade pedagógica da escola federal para a formação do 
currículo e escolha de métodos.

Estrutura
Substituição de escolas públicas decadentes por escolas 
modernas, com televisores, computadores e quadros eletrônicos 
(“smartboard”), entre outros.



44144
0

Considerações finais

A proposta de federalização da educação básica sinaliza a 
possibilidade de avanços, como a mudança do velho paradigma, 
estigmatizado como ineficiente e incapaz de atender aos reclamos 
da contemporaneidade. 

Atendidos os seus pressupostos, com professores 
qualificados, salários justos, turmas pequenas em escolas 
bem estruturadas, a probabilidade de melhores resultados é 
maximizada. A oferta de atividades complementares na escola sob 
a perspectiva de educação integral e considerando a ampliação 
do tempo escolar para o pleno desenvolvimento do estudante, 
tende a produzir efeitos exponencialmente satisfatórios.

A federalização mostra-se uma alternativa possível, embora, 
dificilmente factível em razão das resistências que, por certo, se 
apresentarão quando da deflagração do processo de efetivação. 
Essas resistências virão do executivo federal, que instruirá a 
sua bancada a rejeitar a proposta de PEC nº32/2003, cuja a 
aprovação implicaria em substancial aumento das despesas da 
União com a educação básica.

Outro foco de resistência, poderá advir dos professores 
do antigo sistema, os quais, com já reduzida autoestima, poderão 
sentir-se diminuídos com o salário superior que será pago aos 
novos professores, ainda que, muitos deles, sejam contemplados 
com um substancial aumento salarial.

A federalização da educação básica é seara não totalmente 
explorada, cabendo aos profissionais do ensino, detentores da 
experiência acadêmica e prática, o debate exaustivo do tema, 
com o abrandamento daquilo que se mostrar incompatível com 
os objetivos maiores da educação pública nacional ou a sua total 
rejeição, caso a proposta seja absolutamente inconsistente e 
utópica.
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Resumo

A década de 1990 foi marcada pelas repercussões da 
Reforma do Estado Brasileiro, que representou alterações em 
sua configuração e padrões de intervenção, entre as quais 
o atendimento integral à sociedade. Nesse sentido, torna-se 
fundamental conhecer as orientações para gestão integrada, 
considerando os diferentes setores e atores envolvidos e a 
necessidade de diálogo e integração entre esses elementos 
na gestão de políticas públicas. Este artigo é o resultado de 
pesquisa documental sobre a gestão integrada no Programa 
Mais Educação a partir da Portaria interministerial nº 17/2007 e 
do decreto presidencial nº7083/2010. O objetivo desta pesquisa 
é apresentar as proposições e possibilidades de integração da 
gestão de políticas públicas propostas a partir do programa 
Mais Educação. O texto traz uma abordagem teórica a respeito 
da integração de políticas sociais. Em seguida, apresenta o 
Programa Mais Educação, a partir dos dados coletados nos 
documentos citados. A sistematização das informações aponta 
o Programa Mais Educação como uma estratégia de integração 
da gestão apenas como orientações, sem, no entanto, instituí-las 
como condicionalidade a execução do programa. 

Palavras chave: Integração de Políticas Sociais. 
Programa Mais Educação.
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1. Apresentação

A década de 1990 foi marcada pelas repercussões da 
Reforma do Estado Brasileiro, que representou alterações em sua 
configuração e padrões de intervenção. A transição do modelo de 
Estado, até então caracterizado como burocrático, teve origem a partir 
da crise econômica do final da década de 1970, período marcado 
pelo aumento da inflação, inversamente proporcional à renda do 
cidadão e pelas repercussões da crise do petróleo. Somavam-se 
a isso, as transformações advindas do novo modelo de economia 
produzido pela globalização e a consequente necessidade de 
protege-la da competição internacional, as alterações na conjuntura 
da sociedade, advindas da abertura política após a ditadura militar, 
a redemocratização instituída pela Constituição Federal de 1988, 
as mudanças no processo de produção, na estrutura familiar e 
nas relações, destacando-se nesse contexto a competitividade e a 
violência. (PIMENTA, 1998; PEREIRA, 1996)

A reforma do Estado apresentou como pressupostos 
a aproximação da Gestão Pública à lógica do setor privado, 
o controle de resultados, descentralização, viabilização de 
economia competitiva e administração voltada para o cidadão 
(BRASIL, 1995). As propostas apresentadas pela Reforma ainda 
estão em processo de concretização, colocando o Estado em 
situação de transição frente às transformações necessárias. Entre 
os desafios impostos pela Reforma do Estado à gestão pública, 
o atendimento integral às demandas sociais é um dos principais, 
para o que se tornou indispensável uma gestão pública fundada 
na integração dos seus órgãos constitutivos (SILVA, 2011).  

As discussões sobre gestão pública integrada surgem no 
bojo das mudanças ocorridas na década de 1990, principalmente 
a partir da necessidade constatada de se estabelecerem novos 
caminhos para o atendimento às demandas sociais. A integração 
na gestão pública mostra-se, então, com o potencial de promover 
amplos benefícios à sociedade, à medida em que pressupõe 
o desenvolvimento de ações em regime de colaboração e 
corresponsabilidade entre vários órgãos, governamentais ou não 
governamentais, com o fim de atender a objetivos comuns. No 
Brasil, a gestão integrada é amplamente discutida e normatizada, 

porém não é possível afirmar que este modelo esteja concretizado 
na condução das políticas públicas nacionais.

 Nesse contexto, inscreve-se o Programa Mais Educação. 
Ele apresenta como pressuposto uma proposta de constituição 
de interfaces para integração de políticas sociais. Instituído 
pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 
Decreto 7.083/10, apresenta-se como estratégia para melhoria da 
aprendizagem através da indução à ampliação da jornada escolar 
e à [re]organização curricular (BRASIL, Decreto nº7083/2010, 
art.1º) . Este programa apresenta, entre seus princípios, a 
articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos 
de conhecimento e práticas socioculturais; constituição de 
territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de 
educação integral; integração entre políticas sociais e valorização 
das experiências históricas das escolas de tempo integral. Nesta 
pesquisa, a investigação versará sobre o princípio proposto pelo 
programa às escolas e aos entes federados, relativo à integração 
entre o programa e demais políticas sociais. 

O objetivo deste artigo é apresentar as proposições e 
possibilidades de integração de políticas sociais contidas nos 
documentos que instituem e regulamentam o Programa Mais 
Educação. O estudo adotou a abordagem metodológica da 
pesquisa documental, tomando a Portaria Interministerial nº 
17 de 2007 e o Decreto Presidencial nº 7083 de 2010 como 
documentos primários. O texto traz uma abordagem teórica a 
respeito da gestão integrada de políticas públicas na primeira 
seção, apresentando, em seguida, o Programa Mais Educação 
a partir dos dados em tais documentos. Na seção posterior, são 
sistematizados os dados referentes à análise de conteúdo dos 
documentos investigados. A última seção traz considerações a 
respeito das informações alcançadas neste estudo.

2. Integração de políticas sociais

A gestão de políticas públicas, especialmente as sociais, 
demanda uma nova ordenação em suas estruturas. Apesar 
de os problemas sociais manifestarem-se setorialmente, as 
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intervenções devem ser viabilizadas de maneira integrada, uma 
vez que envolvem diferentes setores em um mesmo contexto.

Os estudos sobre intersetorialidade, integração ou 
coordenação governamental convergem para a investigação do 

[...] conjunto de desenhos formais e práticas que 
conferem sinergia e complementaridade entre diversos 
setores responsáveis pelas políticas públicas (como 
o administrativo, o orçamentário, o de planejamento, 
de recursos humanos, etc.), mas também as próprias 
áreas específicas das políticas sociais, como assistência 
social, educação, saúde, etc.(SILVA, 2012, p. 2)

Segundo Silva (2012), a integração de políticas sociais é 
um desafio para a gestão pública e para a atual configuração 
do Estado na busca pela eficiência e fortalecimento de 
suas intervenções, representando esforços, competências, 
responsabilidades e construções coletivas. Compreender o 
momento atual das políticas sociais no Brasil e o contexto da 
integração constitui-se um desafio, tanto para a classe política, 
quanto para a comunidade acadêmica do campo de ciência 
política. A integração pressupõe um processo complexo, que não 
pode ser empreendido sem que se considerem os importantes 
aportes que fazem as outras áreas, fundamentalmente as que 
compõem as ciências sociais aplicadas. 

As discussões sobre gestão integrada de políticas públicas 
surgem a partir das mudanças ocorridas na década de 1990 e da 
necessidade de se estabelecerem novos caminhos para gestão 
pública na busca por respostas que deem conta de 

Políticas públicas que ataquem os problemas sociais 
de maneira integral e mais precisa, da administração 
financeira e orçamentária pública, do planejamento 
governamental, da própria constituição federal e das 
transformações sociais da ‘pós-modernidade’. (SILVA, 
2011, p.5)

No que tange às políticas públicas, a integração das ações 
pode representar a potencialização e ampliação de abrangência 

das intervenções, a partir da articulação intencional e planejada. 
Oliveira (2010) indica como caminho a identificação de zonas 
de confluência entre as políticas por atores institucionais que 
possam transitar por tais zonas na superação do modelo setorial 
para o intersetorial.

Segundo Martins (2003), a questão da integração 
de políticas públicas é crucial e representa uma lacuna nas 
discussões sobre gestão pública. O autor considera a integração 
um construto racionalista que não tem encontrado espaço na 
gestão pública e que “a integração eficaz é uma função de arranjos 
eficientes de coordenação, que podem ser garantidos mediante o 
estabelecimento de papéis, regras e incentivos.” (Martins, 2003, 
p. 71). Neste sentido, as disfunções entre fatores estruturais de 
integração e as dinâmicas constitutivas das políticas públicas 
conduzem para a fragmentação na gestão de políticas públicas. 

Ao investigar o Programa Mais Educação, é importante 
considerar o que Azevedo (2004) indica como demanda para 
estudo em Educação. A autora aponta para a necessidade 
de considerar o sistema que interliga os diversos setores e 
atores que implementam políticas públicas de atendimento ao 
estudante, abrangendo intervenções que vão além de aspectos 
educacionais, entendendo a Educação como uma politica social. 

Sendo a política educacional parte de uma totalidade 
maior, deve-se pensá-la sempre em sua articulação com 
o planejamento mais global que a sociedade constrói 
como seu projeto e que é realizada por meio da ação do 
Estado (Azevedo, 2004, p.60),

 É preciso dizer, ainda, que nos estudos sobre gestão 
integrada destacam-se documentos técnicos do governo. 
As pesquisas acadêmicas são recentes, baseando-se nos 
pressupostos do novo modelo de Estado, descrevendo as 
características e os desafios, propondo possibilidades. A partir 
do observado, pode-se afirmar que os estudos relativos à gestão 
integrada constituem um campo em início de construção, com 
lacunas teóricas e reduzido referencial.
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3. O Programa Mais Educação

O Programa Mais Educação é uma ação destinada à 
ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais 
nas escolas de educação básica de Estados, Distrito Federal 
e municípios, como estratégia para melhoria da aprendizagem. 
O programa representa uma ação intersetorial entre as políticas 
públicas sociais para diminuição das desigualdades educacionais. 
A Portaria nº 17/2007 apresenta como objetivo do programa

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, Art. 1º)

Já o Decreto nº 7083/2010 indica que o Programa Mais 
Educação tem a finalidade de colaborar para a “melhoria da 
aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência 
na escola de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 
redes e sistemas públicos, mediante oferta de educação básica 
em tempo integral.” (BRASIL, 2010, art. 1º)  A melhoria da 
aprendizagem seria alcançada através da redução da evasão, 
da reprovação, da distorção idade/série, das formas de violência 
contra crianças, adolescentes e jovens; integração entre escola 
e comunidade; acesso a outras linguagens e espaços; promoção 
do acesso aos serviços sócio-assistenciais do Sistema Único de 
Assistência Social –SUAS (BRASIL, 2010). 

A portaria interministerial indicou para a integração do 
Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura e, 
posteriormente, foram incluídos na proposta de planejamento e 
ações integradas os ministérios da Ciência e Tecnologia, do Meio 
Ambiente, da Defesa, além da Controladoria Geral da União. A 
integração pressupunha o diálogo entre os diferentes ministérios 
e a controladoria para que a articulação das políticas públicas de 
diferentes setores resultasse na ampliação de tempos, espaços 

e oportunidades educacionais nas escolas de Educação Básica 
de estados, Distrito Federal e municípios. 

Em sua proposição, destaca-se a relevância de ampliação 
do currículo com inclusão de saberes que incluam artes, cultura, 
esporte, lazer e temáticas que favoreçam a formação para a 
cidadania. Entre as temáticas, incluem-se direitos humanos, 
consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, 
saúde e consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, 
convivência e democracia, compartilhamento comunitário e 
dinâmicas de redes. (BRASIL, 2007 e 2010)

De acordo com o Manual do Mais Educação (BRASIL, 
2012), o programa é operacionalizado pela Secretaria de 
Educação Básica – SEB, por meio do Programa Dinheiro Direto 
na Escola – PDDE e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE para as escolas prioritárias, ou seja, 

Escolas de baixo IDEB, inicialmente situadas em capitais 
e regiões metropolitanas, chegando no ano 2010 em 
cidades com mais de 90.000 habitantes em territórios 
marcados por situações de vulnerabilidade social e 
educacional, que requerem a convergência prioritária de 
políticas públicas. […] Até 2014, a previsão é de que 
o Programa Mais Educação esteja em todo território 
nacional, chegando a 32.000 escolas. (BRASIL, 2012)

A adesão ao programa pelos estados, Distrito Federal e 
Municípios é realizada através de Plano de Ações Articuladas. No 
território em que os entes federativos fizeram adesão, o Ministério 
da Educação identifica as unidades de ensino que apresentam 
indicadores educacionais abaixo da média estabelecida pelo 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e estas 
optam pela adesão ou não. Os critérios para indicação das 
unidades de ensino são: escolas contempladas com Programa 
Dinheiro Direto na Escola - PDDE/Integral ; escolas estaduais, 
municipais e/ou distritais que foram contempladas com o Plano 
de Desenvolvimento da Escola -PDE/Escola e que possuam 
o IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais e/ou 3,8 nas 
séries finais; localizadas nos territórios prioritários do Plano 
Brasil Sem Miséria; escolas com índices iguais ou superiores a 
50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família e/
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ou que participam do Programa Escola Aberta e/ou que sejam 
do campo.

A adesão ao programa representa a transferência direta de 
recursos às unidades de ensino com especificações detalhadas 
das orientações técnicas. Em contrapartida, a unidade de ensino 
e o ente federado devem articular as ações de programas do 
Governo Federal em curso em seus territórios e populações, 
com vistas a ampliar o tempo e os espaços educativos; 
articular ações de outros programas de atendimento a crianças, 
adolescentes e jovens; mobilizar e estimular a comunidade local 
para a oferta de espaços, participação e outras formas de apoio; 
colaborar com a qualificação e a capacitação de docentes, 
técnicos, gestores e outros profissionais, em parceria com os 
Ministérios e Secretarias Federais integrantes do Programa. 
(BRASIL, 2010, Art. 8º)

A gestão do Programa Mais Educação é feita por 
professores comunitários – que exercem função de articuladores 
pedagógicos – e gestores escolares, contando com o 
acompanhamento e direcionamento da coordenação geral e 
apoio organizacional da secretaria municipal ou estadual de 
Educação. Os professores comunitários são responsáveis pelo 
acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas 
e do desempenho de educando e educador. Os gestores 
escolares são responsáveis pela viabilização e organização das 
atividades, espaços e condições de funcionamento, seleção e 
acompanhamento dos profissionais e gestão dos recursos.

Para acompanhar e monitorar a implantação do Programa 
de Mais Educação a nível municipal e estadual, deve ser 
constituído um comitê local de acompanhamento com as funções 
de viabilizar a participação social, qualificar a gestão, incentivar a 
formação de pessoas para atuarem no Programa Mais Educação, 
promover a interlocução entre as políticas públicas na perspectiva 
de uma ação integrada. Cabe ainda ao comitê compartilhar 
informações, mapear oportunidades educativas do território, 
registrar informações sobre a implantação, execução e resultados 
dos trabalhos. Devem compor este comitê os coordenadores, 
gestores, a coordenação geral do programa, além de lideranças 
da comunidade.

Segundo informações disponíveis no Portal do Ministério 
da Educação, o Programa Mais Educação conta com a parceria 
de 1.309 secretarias de educação, sendo 1.282 municipais e 26 
estaduais, além da secretaria de educação do Distrito Federal. 
Em 2011, aderiram ao Programa 14.995 escolas com 3.067.644 
estudantes a partir dos seguintes critérios: escolas estaduais ou 
municipais de baixo IDEB que foram contempladas com o PDE/
Escola 2009; escolas localizadas em territórios de vulnerabilidade 
social e escolas situadas em cidades com população igual ou 
superior a 18.844 habitantes.

Cabe destacar que na abordagem do tema Educação 
Integral é preciso considerar que existem concepções diferentes. 
A Educação Integral proposta por Anísio Teixeira tem uma 
perspectiva que focaliza o sujeito e aproxima educação com 
formação integral, privilegiando o desenvolvimento de todas 
as potencialidades humanas com equilíbrio entre os aspectos 
cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esta proposta se 
concretiza no bojo de um projeto pedagógico inspirado nas teorias 
de Dewey com respeito ao papel da educação na formação do 
indivíduo para uma sociedade democrática. Já as proposições 
para a educação em tempo integral estão ancoradas nos 
objetivos de ampliação do tempo de permanência nos espaços 
educacionais para determinados segmentos da população. Nesta 
última concepção, inscrita nos documentos oficiais do Ministério 
da Educação, a ampliação da jornada escolar tem como fim 
aumentar o rendimento escolar e proteger crianças e jovens de 
situações de vulnerabilidade social, tais como violência, drogas 
e marginalização. 

4. Proposta de integração no Programa Mais 
Educação: investigando os documentos 

Neste estudo, optou-se pela abordagem da pesquisa 
documental, que se caracteriza pela utilização de documentos 
como fonte de estudo para explicar ou responder a determinado 
fenômeno (BARDIN, 2009; CALADO e FERREIRA, 2009). A 
primeira etapa da análise documental, que corresponde ao 
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levantamento, organização e leitura dos materiais disponíveis, 
considerou a Portaria Interministerial nº 17/2007 e o Decreto 
7.083/10. Tais documentos instituem e regulamentam o Programa 
Mais Educação e estão disponíveis no portal do Ministério da 
Educação. 

Nesta etapa da pesquisa, foi importante contextualizar os 
documentos e os dados por eles apresentados. Nesse sentido, 
verificamos que os documentos foram publicados após o sétimo 
ano de promulgação do Plano Nacional de Educação – PNE, 
no ano 2000, o qual estabeleceu como meta oferecer educação 
em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação 
básica. Segundo Moll (2012), o Programa Mais Educação 
surgiu para atender tal meta do PNE, como uma estratégia para 
implantação da Educação Integral nas escolas públicas.

 A segunda etapa da pesquisa, a análise dos documentos, 
apresentou o pressuposto do programa de integração de políticas 
sociais para atendimento integral ao estudante. Essa etapa, por 
sua vez, foi dividida em três ações: redução, apresentação de 
dados e conclusões (Calado e Ferrero, 2005).  Na redução 
de dados para estabelecimento da unidade, tornou-se possível 
determinar as categorias para classificar o conteúdo. Nesse 
sentido, foram determinadas as categorias integração e políticas 
sociais.

 A categoria integração aparece nos documentos ora como 
articulação, ora como integração, convergência, colaboração, 
conjunção ou intersetorialidade, indicando a inter-relação entre 
setores, entes federados, sistemas de ensino, ações, currículos. 
A categoria políticas sociais pauta-se na indicação de Azevedo 
(2004) para o estudo da Educação enquanto política pública que se 
insere nas intervenções sociais. Assim, ainda que os documentos 
analisados considerem políticas sociais e educacionais distintas, 
a perspectiva desta pesquisa considera a educação na categoria 
das políticas sociais. 

 Com o estabelecimento das categorias, destacaram-se dos 
documentos os trechos mais relevantes para a pesquisa, relativos 
à discussão da integração de políticas sociais no Programa Mais 
Educação. A Portaria Interministerial nº 17/2007 tem onze artigos, 

entre os quais destacam-se aqueles que apresentam proposição 
de integração de políticas sociais. Verifica-se, na portaria a 
relevância desta integração quando considera: 

A importância da articulação entre as políticas sociais para 
a inclusão de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, 
bem como o papel fundamental que a educação exerce nesse 
contexto;

[...] o caráter intersetorial das políticas de inclusão 
social e formação para a cidadania, bem como a co-
responsabilidade de todos os entes federados em 
sua implementação e a necessidade de planejamento 
territorial das ações intersetoriais, de modo a promover 
sua articulação no âmbito local.( BRASIL, 2007, p1). 

 Nos artigos 5º e 6º, fica estabelecido que, através do 
Programa Mais Educação, devem ser incentivados e apoiados 
“projetos que visem à articulação de políticas sociais para a 
implementação de atividades sócio-educativas no contraturno 
escolar, com vistas a possibilitar a formação integral de crianças, 
adolescentes e jovens” (cap. II, art. 5, inciso III), além da promoção 
de “articulação, em âmbito local, entre as diversas políticas 
públicas que compõem o Programa e outras que atendam às 
mesmas finalidades” (art. 6) e estímulo “a cooperação entre 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.” (art. 6)

O Art. 5º orienta para implementação deste programa por 
meio de: 

I - articulação institucional e cooperação técnica entre 
Ministérios, Secretarias Federais e entes federados, 
visando a criação de um ambiente de interlocução e 
o estabelecimento de padrões de referência para o 
cumprimento das finalidades previstas no art. 2º desta 
Portaria. 

II - assistência técnica e conceitual, por parte dos 
Ministérios e Secretarias Federais integrantes do 
Programa, com ênfase na sensibilização e capacitação 
de gestores e fomento à articulação intersetorial local.
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 Na divisão de responsabilidades para implementação 
do programa, destaca-se a necessidade de se “promover a 
articulação institucional e a cooperação técnica entre Ministérios 
e Secretarias Federais, governos estaduais e municipais, visando 
o alcance dos objetivos do programa” (art. 7, inciso I), além de 
“sensibilizar e orientar outros parceiros visando à integração de 
suas ações em curso ao Programa Mais Educação” (art. 7, inciso 
V).

 O Decreto nº 7.083/2010, composto por oito artigos, 
destaca, em três desses a orientação para a integração na gestão 
de políticas ou ações sociais e educacionais. No segundo artigo, 
fica definido como princípio “a integração entre as políticas 
educacionais e sociais, em interlocução com as comunidades 
escolares” (inciso II, art. 2º). No art. 3o ,  estabelece-se como 
um dos objetivos do Programa Mais Educação:

 Convergir 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 de educação integral. (inciso V, art. 3º) 

O Art. 4o  define que, em âmbito federal, o programa 
será executado e gerido pelo Ministério da Educação e será 
desenvolvido em regime de parceria entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, mediante prestação de assistência 
técnica e financeira. Ainda neste artigo, nos parágrafos 2º e 3º, 
indica-se que: 

§ 2o  Para consecução dos objetivos do Programa Mais 
Educação, poderão ser realizadas parcerias com outros 
Ministérios, órgãos ou entidades do Poder Executivo 
Federal para o estabelecimento de ações conjuntas, 
definindo-se as atribuições e os compromissos de cada 
partícipe em ato próprio. 

§ 3o  No âmbito local, a execução e a gestão do 
Programa Mais Educação serão coordenadas pelas 
Secretarias de Educação, que conjugarão suas ações 
com os órgãos públicos das áreas de esporte, cultura, 

ciência e tecnologia, meio ambiente e de juventude, 
sem prejuízo de outros órgãos e entidades do Poder 
Executivo estadual e municipal, do Poder Legislativo e 
da sociedade civil. 

A sintetização das informações pertinentes à orientação para 
integração contidas nos documentos que instituem e normatizam 
o Programa Mais Educação, indicam para a perspectiva de gestão 
integrada e apontam algumas possibilidades para a concretização 
da proposta. Observou-se ainda que não há determinações rígidas 
em relação à integração de políticas públicas, ficando a cargo na 
esfera municipal, principalmente da gestão escolar, a criação de 
interfaces entre setores, ações e demais para consolidação das 
proposições de integração constantes nos documentos. 

Considerações finais

O Programa Mais Educação insere-se no contexto do 
modelo de gestão adotado no Brasil a partir da década de 1990, 
no que tange à indicação para gestão pública integrada. Ao 
longo desta investigação, foi possível relacionar tal indicação às 
orientações do programa e, a partir daí, conhecer o contexto em 
que diálogos entre diferentes setores deveriam surgir. 

O conteúdo dos documentos indica que o governo federal 
atribui a responsabilidade de articulação de políticas sociais às 
ações do Programa Mais Educação, tais como, o planejamento 
territorial de ações intersetoriais locais, incentivo à participação 
da sociedade civil, combate a violência infanto-juvenil, entre 
outras. Nesse sentido, é possível afirmar que o Mais Educação é 
uma estratégia de integração de gestão.

  A sistematização das informações indica essa 
estratégia como orientações, sem, no entanto, instituí-las como 
condicionalidade a execução do programa. As orientações na 
definição de papel do Ministério da Educação e dos gestores 
escolares possibilitam a implementação do programa, mesmo na 
ausência de diálogo e integração com outros setores e políticas 
sociais. É preciso considerar que a distância entre orientações 
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e condicionalidades tem repercutido para que a integração seja 
largamente debatida e indicada, porém pouco concretizada. 

Na divisão das atribuições, impõe-se a ampliação das 
funções da escola e de seus atores a partir de recursos e espaços 
reduzidos e relações de trabalho frágeis – ou até inexistentes. A 
articulação, mobilização e estímulo para participação e integração 
estão a cargo do ente federado que faz adesão ao programa, 
principalmente, no âmbito da gestão das unidades de ensino 
devido à proximidade com a comunidade. 

As considerações ora apresentadas apontam para a 
necessidade de ampliação desta discussão para além do 
conteúdo dos documentos, chegando ao contexto dos estados, 
municípios e escolas, com o objetivo de conhecer a relação entre 
as orientações e efetivação da integração da gestão a partir do 
Programa Mais Educação. Assim, as informações apresentadas 
neste artigo serão utilizadas como subsídios para continuação da 
pesquisa, explorando outras possibilidades a fim de conhecer o 
modelo de gestão integrada praticado a partir do Programa Mais 
Educação.
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Resumo

O Guia de Políticas de Educação Integral foi elaborado para 
auxiliar gestores municipais que pretendem implementar políticas 
de educação integral em seus municípios. A intenção é contribuir 
para esse processo, particularmente no momento em que o Plano 
Nacional de Educação é aprovado e apresenta como demanda 
aos municípios e estados responder às metas relacionadas à 
educação integral. No entanto, também se constitui como material 
de apoio para educadores, gestores e pesquisadores interessados 
no tema.

Nesse sentido, consideramos o desenvolvimento dessa 
metodologia uma experiência relevante para a discussão sobre 
educação integral no Brasil. É uma ferramenta que está disponível 
pela internet e que indica possíveis caminhos que estão embasados 
pelos princípios e posicionamentos apresentados no próprio Guia.

Considerando o perfil dos gestores dos mais de 5.000 
municípios brasileiros, muitas vezes com frágil capacidade 
técnica para desenvolver sua função, consideramos relevante 
disponibilizar em ambiente virtual um material que lhes permita 
conhecer a concepção que embasa essa proposta e entrar em 
contato com os caminhos e procedimentos adotados por aqueles 
que já iniciaram o processo. 
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Esta metodologia foi elaborada a partir da sistematização e 
do estudo que o CENPEC e a Fundação Itaú Social, em parceria 
com o Unicef, fizeram, a partir de experiências bem sucedidas, 
já em desenvolvimento em municípios de várias regiões do país, 
algumas das quais, inclusive, em parceria. Portanto, o Guia está em 
constante aprimoramento, as experiências de assessorias às redes 
de ensino realizadas pelas duas instituições (Cenpec e Fundação 
Itaú Social) trazem insumos para atualizar o seu conteúdo.

Com base nessas experiências, podemos afirmar que 
embora não haja uma forma única de se implementar educação 
integral, existem claramente algumas iniciativas e procedimentos, 
que constituem práticas fundamentais nas áreas de atuação 
educacional, para que a implementação da política de educação 
integral seja bem sucedida em qualquer lugar, porque tais 
iniciativas e procedimentos materializam, na prática, a concepção 
de educação integral que se busca. Assim, o Guia não traz, 
necessariamente, respostas a todos os desafios que a implantação 
de uma política/programa de educação integral irá enfrentar, mas 
indica as questões que devem ser consideradas no processo 
de construção e/ou aprimoramento das propostas de educação 
integral.

Em relação ao uso do Guia, não há uma sequência a ser 
rigorosamente seguida. Certamente há ações que dependem, 
cronologicamente, de ações anteriores, mas outras não, podendo 
ocorrer simultâneamente ou em tempos diversos. Tudo depende 
dos pontos de partida de cada município, que são dados em 
função da realidade com que se conta. É essa realidade que 
vai orientar, por exemplo, a decisão sobre a abrangência da 
implementação: se contemplará, desde o início, todas as escolas 
da rede do município, ao mesmo tempo, ou, se iniciará o processo 
de forma gradativa, começando, por exemplo, por aquelas que 
estão inseridas em territórios de alta vulnerabilidade e ou com 
indicadores educacionais frágeis. Ou ainda, se a implementação 
abrangerá, num primeiro momento, exclusivamente as escolas 
da rede, para depois ir se expandindo gradativamente, por meio 
de parcerias com equipamentos públicos de outras secretarias e 
ONGs da cidade, ou se tais parcerias podem ser estabelecidas 
já de início.

Além de servir como material de referência para os gestores 
interessados nas políticas de educação integral, o Guia também 
é uma ferramenta estratégica para promover formações voltadas 
a esse público.

 A concepção de educação integral que embasa este 
trabalho considera o sujeito em sua condição multidimensional: 
física, cognitiva, intelectual, afetiva, social e ética, inserido 
num contexto de relações, assim como o desenvolvimento de 
todas essas dimensões humanas como condição de cidadania, 
num projeto democrático de sociedade. Estamos falando que 
a centralidade das políticas e o trabalho das instituições é a 
oferta de oportunidades de aprendizagem para a ampliação do 
repertório cultural de crianças e de adolescentes, como condição 
de garantia de direitos, proteção e inclusão social. Sabe-se que 
quanto maior for o acesso de uma pessoa aos bens culturais 
socialmente produzidos, maiores serão suas possibilidades de 
desenvolver níveis mais elaborados de letramento, obter sucesso 
escolar e conquistar o crescimento pessoal e social. Numa 
sociedade democrática, conhecer o lugar onde se vive, poder 
circular e se apropriar dos espaços públicos, participar da vida 
comunitária, visando o bem comum, são aspectos importantes 
na educação das novas gerações.

É importante também que crianças e jovens aprendam 
a cuidar de si com responsabilidade, saibam seus direitos e 
deveres e possam construir seus projetos de vida, buscando, com 
autonomia, informações e conhecimentos necessários. Por essas 
razões, implementar educação integral é muito mais que ampliar 
a jornada diária de estudos. A concepção de educação integral 
que defendemos implica o acesso de crianças, adolescentes e 
jovens a diferentes oportunidades de aprendizagem e de fruição 
de experiências culturais e educativas, em espaços públicos e 
privados das cidades onde vivem.

Desta forma, quer seja na escola ou em organizações 
não governamentais, as atividades desenvolvidas, para além 
das aulas regulares, devem ter a preocupação de oferecer 
a possibilidade de crianças e adolescentes vivenciarem, nos 
espaços disponíveis no bairro e na cidade, experiências que 
atendam suas necessidades educativas e sociais de interagir 
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com diversos grupos, com diferentes linguagens e discursos e 
com outras práticas culturais, expandindo o seu relacionamento 
com as produções culturais contemporâneas e com o território, 
potencializando os espaços educacionais nele existentes. É 
importante que os gestores públicos da educação tenham a 
clareza de que assumir esta concepção de educação integral 
implica também assumir uma determinada política de educação 
que pressupõe algumas diretrizes e práticas compatíveis com o 
que se busca concretizar. 

Assim, para definir a política de educação integral para 
o município, é importante que a secretaria promova, antes de 
qualquer outra iniciativa, uma reflexão ampla sobre a concepção de 
educação integral que a direcionará e faça um diagnóstico inicial 
dos pontos de partida, ou seja, das potências e limites das escolas 
da rede, da secretaria e da cidade, em relação a cada uma das 
suas áreas de atuação, tendo como referência essa concepção, 
para poder definir aonde quer chegar, como e quando.

Em relação à pesquisa diagnóstica, consideramos relevante, 
pois fornecerá os elementos essenciais para a secretaria mapear 
os pontos fortes em que pode ser ancorada a proposta, os nós 
críticos que precisam ser desatados e outras condições que 
precisam ser instaladas para que se concretize com solidez a 
política pretendida. Ela deve abordar os seguintes recursos e 
aspectos:

• Físicos – espaços e infra-estrutura disponíveis nas 
escolas e na cidade.

• Humanos – profissionais com que se pode contar e em 
que quantidade.

• Legais - a legislação existente em relação às condições 
de trabalho, salário e carreira dos profissionais da educação.

• Sociais - parcerias potenciais: outras secretarias, ONGs, 
universidades, famílias, outras escolas do território e a cidade.

• Pedagógicos - proposta curricular, formação dos quadros 
profissionais.

• Políticos - processos de gestão escolar, comunicação, 
acompanhamento e avaliação da política.

Para orientar o percurso de construção de uma política de 

educação integral, destacamos abaixo as práticas consideradas 
fundamentais para sua implementação:

Diretrizes gerais:
A elaboração e socialização de um documento orientador 

da política de educação integral a ser implementada no município 
proporciona direção, segurança e unidade à rede, facilitando a 
tomada de decisões nos diferentes níveis do sistema.  Partindo 
do princípio de que pode haver varias modalidades e jeitos de 
se implementar políticas de educação integral, quanto mais 
compartilhado for o processo de elaboração das Diretrizes, 
maiores podem ser as chances de adesão e a apropriação 
da proposta, pelos que irão executá-la, o que gerará maior 
responsabilidade e compromisso com a mesma.

A participação ampliada desenvolve o sentimento de autoria 
da proposta e facilita a sua comunicação e implementação nas 
estruturas da secretaria e da rede, tornando esses processos 
mais eficientes. Ao mesmo tempo, as contradições e os “nós” da 
prática aparecerão com mais clareza, permitindo uma discussão 
ampla sobre eles, pelos vários envolvidos. Ouvir usuários que 
integram os sistemas de ensino, conhecer as percepções e 
expectativas de famílias e dos alunos, sobre a educação integral, 
é um bom começo.

Cabe observar que as Diretrizes Gerais produzidas serão 
as possíveis para aquele momento, naquela realidade, mas 
deverão apontar a direção para onde se deseja ir, a médio e a 
longo prazo, tendo como referência a concepção de educação 
integral que se quer. As Diretrizes darão a unidade necessária 
à rede, sem se contrapor à diversidade e à autonomia das 
escolas, nos seus territórios. É o que denominamos unidade na 
diversidade.

É importante comunicar sistematicamente aos gestores de 
escola, aos professores e educadores parceiros, os trabalhos 
realizados para validações processuais. 

Espaços e infraestrutura:
Considerar os espaços e a infraestrutura existentes 

na rede é uma medida importante de diagnóstico para as 
tomadas de decisão da secretaria, em relação ao processo 
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de desenvolvimento da política de educação integral, mas 
não em relação à sua implantação. Ou seja, é possível 
começar a implementar a proposta de educação integral, 
independentemente de se terem as condições ideais na rede 
e na cidade, para que ela funcione.

Do nosso ponto de vista, a questão dos espaços 
e da Infra-estrutura constitui condição importante para 
o bom funcionamento das unidades educacionais que 
ofertam ampliação do tempo de permanência das crianças 
e adolescentes em ambientes de aprendizagem. Nas 
escolas em que as boas condições desses espaços estão 
asseguradas, percebe-se o impacto positivo no cotidiano 
escolar, facilitando inclusive aspectos da gestão escolar e 
garantindo-se melhor aproveitamento dos tempos escolares. 
É preciso, por exemplo, pensar nas instalações relacionadas 
à higiene, que precisam ser providenciadas, no caso de as 
crianças fazerem mais refeições na escola ou realizar outras 
atividades corporais. Para o funcionamento das escolas 
de educação integral, necessita-se fundamentalmente de 
espaços amplos, especialmente nos refeitórios e áreas 
externas que possam garantir o trânsito seguro dos alunos, 
além de servirem para diferentes atividades pedagógicas. É 
preciso também cuidar das condições das salas de aula, pois 
elas precisam se configurar como espaços de pertencimento, 
nos quais alunos e professores se sintam confortáveis para 
permanecer por mais tempo.

O apoio da secretaria aos gestores das unidades 
escolares que irão assumir a proposta de educação integral 
é muito importante porque certamente surgirão dificuldades 
na transição da escola de dois turnos para a escola de tempo 
integral, desde a organização do uso dos banheiros, do 
refeitório, da área externa até a complementação do quadro 
funcional previsto, o que demandará mudanças na logística 
do atendimento, em busca de uma forma melhor.

Gestão colaborativa:
Não se faz educação integral sozinho. Assim, quanto mais 

houver participação e mobilização dos gestores das escolas, 

maior será a adesão à proposta. Da mesma forma, cabe a esses 
gestores mobilizar os profissionais de suas escolas e chamá-
los à participação, como co-autores, para também aderirem à 
proposta e colaborarem para seu sucesso, dando-lhe a “cara” 
da escola, de acordo com as demandas e os recursos de que 
dispõe para atendê-las. É importante que os gestores promovam 
encontros com os vários segmentos que atuam na instituição, 
para repensarem os seus papéis na nova política, buscando os 
pontos de intersecção entre as várias atuações e expandindo as 
capacidades individuais.

A participação de pais, da comunidade e de conselhos de 
direitos no planejamento, apoio e acompanhamento do projeto 
favorece o seu sucesso. Daí a importância da comunicação 
constante entre secretaria, escolas, conselhos, comunidades 
e famílias. Mas, para que as famílias participem, precisam 
compreender a proposta, quais são seus objetivos, metas e 
como se pretende desenvolvê-la. Essa tarefa pedagógica cabe 
às escolas e à secretaria.

O diálogo entre os órgãos oficiais e as famílias pode ser 
um momento rico de interação e uma oportunidade ímpar de se 
contribuir para a sua formação, na medida em que o que está 
em jogo é a ampliação do tempo de permanência das crianças e 
dos adolescentes, no ambiente escolar. É preciso entender esse 
tempo a mais na escola, na perspectiva de novas oportunidades 
de aprendizagem e do empoderamento e pertencimento das 
crianças e dos adolescentes com relação ao espaço da escola e ao 
espaço da comunidade, o que requer esforços pedagógicos e de 
gestão. E a gestão escolar não pode ser pensada exclusivamente 
de dentro das escolas; as comunidades trazem um capital social 
e cultural que é fundamental para democratização dos processos 
de decisão. Nessa perspectiva, é preciso que a gestão flexibilize 
rotinas e processos que melhor identifiquem e atendam as 
demandas convergentes entre escola e comunidade.

Outro ponto importantíssimo para escolas de educação 
integral é a participação dos alunos em processos consultivos e 
decisórios (grêmios estudantis e representantes de classe). Esse 
processo não pode se situar apenas no registro do “discurso”; é 
preciso consolidar esses canais de comunicação e participação 
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para que as crianças e os adolescentes se sintam autores 
e protagonistas nas questões escolares. É preciso partir do 
princípio de que crianças, adolescentes e jovens são capazes 
de produzir, criar e intervir. Os alunos têm condições de atuar na 
proposição e organização das propostas de jornada ampliada, 
inclusive a implementação da educação integral pode ser um 
elemento altamente catalisador da participação dos alunos.

Proposta curricular:
Um aspecto central a considerar na implementação de 

políticas de educação integral é a Proposta Curricular adotada 
para a rede. Esse é o momento de retomá-la, discuti-la e 
reorganizá-la, no contexto da educação integral, considerando 
os conteúdos educacionais, os espaços de aprendizagem e os 
tempos escolares.

A proposta de educação integral visa ampliar as 
oportunidades de aprendizagem das crianças e dos adolescentes, 
promovendo o desenvolvimento em todas as suas dimensões, 
o bom desempenho escolar e o desenvolvimento de valores e 
atitudes de convívio democrático como o respeito à igualdade e 
à diversidade e o exercício da liberdade, da solidariedade e da 
participação na vida pública. Isso significa promover aprendizagens 
para expandir o seu repertório cultural, por meio do acesso e 
da fruição de bens culturais aos quais, de modo geral, não têm 
acesso e que são importantes para sua formação, permitindo-lhes 
entender e movimentar-se em diferentes contextos sociais.

Mas, como entram tais atividades nos currículos escolares? 
A parte diversificada do currículo não quer dizer parte separada. 
Para além do núcleo comum nacional, a parte diversificada 
constitui oferta de conteúdos condizentes às necessidades 
específicas das diferentes regiões do país, dos diferentes 
territórios. Essas novas aprendizagens, portanto, não podem 
e não devem ficar isoladas no tempo e no espaço das escolas, 
mas integrar-se às já oferecidas, constituindo um currículo 
uno e organizado, que contempla os objetivos de cada parte.

Em muitas experiências de escolas de educação 
integral, percebe-se uma matriz curricular organizada em 
disciplinas, centrada nos conteúdos clássicos do núcleo 

comum e em oficinas pedagógicas (culturais, artísticas, 
lúdicas). Geralmente as disciplinas do núcleo comum são 
ministradas no período da manhã e as chamadas “oficinas” no 
período da tarde, em alguns dias da semana; os professores 
desconhecem o trabalho de seus colegas das oficinas 
(educadores sociais ou oficineiros do período da tarde) e 
vice versa. Essa cisão entre o que se convencionou chamar 
de turno e contraturno impossibilita o desenvolvimento de 
propostas pedagógicas que ofertem situações significativas 
de aprendizagem e promovam o desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes. Romper essa cisão e promover 
uma articulação curricular, na perspectiva de um currículo 
único e integrado, que envolva atividades artísticas, culturais, 
esportivas, tecnológicas e lúdicas e as disciplinas do núcleo 
comum, é um dos maiores desafios na implementação de 
políticas de educação integral.

O currículo, entendido como organizador das 
atividades escolares se materializa em diferentes formas de 
uso dos tempos e dos espaços pedagógicos. Na concepção 
de educação integral que defendemos, a organização 
das atividades nos tempos e espaços da escola devem 
buscar superar a concepção das oficinas pedagógicas 
como atividades meramente agregadoras ao currículo ou 
independentes. Nesse contexto, o currículo assume a parte 
diversificada como integrante de si mesmo. A integração 
curricular não é espontânea, ela é intencional e planejada 
pelo coletivo das escolas, nos horários pedagógicos internos 
ou em momentos de formação mais ampla da rede.

Intersetorialidade e Parcerias:
O conceito de educação integral remete ao conceito de 

cidade educadora, segundo o qual, todos os poderes públicos 
constituídos e todos os cidadãos adultos que nela vivem são 
responsáveis pela educação das novas gerações. Assim sendo, 
a implementação de uma proposta de educação integral, no 
município, implica a participação da sociedade civil organizada. 
Além disso, por força constitucional, no nosso país, Estado, 
família e sociedade são responsáveis pela educação das crianças 
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e dos adolescentes.
As ações em parceria podem ter como foco as diversas 

necessidades dos alunos: as de aprendizagem, as de proteção 
e as de desenvolvimento. Assim, a parceria tanto pode traduzir-
se em apoio material, cessão de espaço físico, midiático, digital, 
assistência de saúde e medidas de proteção, como propor 
situações de aprendizagem que enriqueçam as atividades 
existentes na escola e fora dela, criando novas estratégias de 
atuação. Aprender sobre o corpo humano e sobre as relações 
humanas, será, por exemplo, muito mais significativo se forem 
incluídas visitas aos serviços de saúde, entrevistas com 
profissionais da área e outras pessoas da comunidade, pois as 
crianças e os adolescentes poderão compreender as diferentes 
relações sociais envolvidas na interação entre as pessoas e os 
grupos sociais e, portanto, aprender que um corpo não é apenas 
biológico, mas também social e político.

Intersetorialidade
Uma ação articulada com outras secretarias como 

Saúde, Assistência Social, Cultura e Esporte racionaliza 
políticas voltadas para o mesmo público e amplia a oferta de 
atividades educacionais às crianças e adolescentes da cidade. 
A formação de uma equipe intersetorial, para planejamento de 
ações conjuntas ou articuladas, compartilhando o atendimento 
de diferentes políticas para o mesmo público, de forma 
convergente, potencializará e consolidará a política de educação 
integral no município.

Não podem faltar nessa equipe intersetorial representantes 
dos serviços de alimentação, transporte e segurança que dão 
sustentação à proposta de educação integral, pois a nova política 
implica ampliar significativamente o numero de refeições a serem 
oferecidas para as crianças e os adolescentes; disponibilizar 
transporte para a realização de atividades de circulação pela 
cidade; garantir segurança para que circulem com tranquilidade 
pelo território.

Cabe ressaltar que a implementação da política de 
educação integral no município é um momento oportuno para 

fomentar um diálogo entre as diferentes políticas públicas da 
cidade em favor de suas crianças e de seus adolescentes, 
principalmente os mais vulneráveis à exclusão, juntando esforços 
para ampliar seu repertório cultural, sem o qual o acesso aos 
bens socialmente produzidos fica muito limitado.

Parceria com as ONGs que desenvolvem 
atividades socioeducativas 

A intenção com as parcerias não é de fundir as instituições 
parceiras e as características que lhes dão identidade, 
transformando tudo numa coisa só, mas sim de somar e integrar 
esforços e o que o de melhor cada uma tem a oferecer, exatamente 
pela diferença, para a qualificação do projeto de educação 
integral. O importante é que haja afinidade de atuação com a 
concepção de educação integral assumida pela secretaria.

É muito provável que existam na cidade, por pequena 
que ela seja, algumas organizações sociais que desenvolvem 
projetos educativos com crianças e adolescentes. Algumas 
dessas ONGs desenvolvem projetos pedagógicos criativos e 
inovadores que podem enriquecer a proposta, agregando a ela 
valores e potencialidades. Existem diferentes formas de arranjo 
e participação das organizações sociais nas propostas de 
educação integral.

Parceria com os conselhos de direitos
A proposta de implementação da educação integral 

deverá ser apresentada ao CMDCA do município, órgão 
responsável pela definição das políticas destinadas às 
crianças e aos adolescentes, para debate, aprovação e 
acompanhamento. O CMDCA, assim como outros conselhos 
poderão contribuir com novas ideias, enriquecendo a proposta 
original, assim como acompanhar e apoiar a implementação 
da política definida.

Parceria com as universidades
As universidades locais podem ser grandes parceiras na 

implementação da política de educação integral, compartilhando 
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ações com as escolas, pesquisas, programas e metodologias de 
formação e de produção de conhecimentos, tão necessárias para 
melhorar a qualidade do ensino. A possibilidade de estudantes 
de licenciatura e estagiários assumirem diretamente a condução 
das oficinas pedagógicas da parte diversificada nas escolas 
propicia, ainda, um ganho mútuo: ganha a escola, que amplia 
suas possibilidades de ação, recebendo futuros profissionais da 
área da educação, ganham os estudantes, entrando em contato 
direto com a prática docente e ganha a universidade ao aproximar-
se da escola real. Nesta parceria, todos aprendem.

Parceria com as famílias
As famílias, principais interessadas na política de 

educação integral, devem conhecê-la, desde o início, e 
participar de seu desenvolvimento. Nesse sentido, devem ser 
planejados momentos organizados especificamente para tal. 
Uma possibilidade de se obter a adesão das famílias à política 
de educação integral é a escola, apoiada pelos órgãos locais 
de representação da secretaria de educação, chamá-las, para 
explicar o que significa essa política, solicitar apoio e discutir o 
que podem fazer para participar.

Esse é um momento duplamente formativo: para as 
famílias, porque terão acesso a informações preciosas sobre 
a educação de seus filhos, podendo refletir e debater sobre 
o assunto, o que ampliará o seu repertório e visão de mundo. 
E para as escolas, pois se beneficiarão com as informações 
preciosas que as famílias trarão para compreenderem melhor 
seus filhos e as necessidades e os desafios que enfrentam no 
dia a dia.

Além desse momento inicial, as famílias deverão ser 
chamadas também em outros, no decorrer do ano, previstos em 
calendário, para discutirem o andamento da implementação da 
política e expressarem seus pensamentos, sentimentos e visões 
de mundo. É fundamental incorporar os saberes e fazeres 
comunitários e das famílias no desenvolvimento da proposta 
pedagógica das instituições de ensino. 

Parceria com a cidade
É importante que a cidade acolha a política de educação 

integral como sua e participe, de alguma forma, para que as 
crianças e adolescentes envolvidos possam usufruir dela. 
Articular o apoio de lideranças da cidade, associações de 
profissionais, poder legislativo, judiciário, ministério público e da 
população, em geral, trará grandes benefícios para a política de 
educação integral no município, pela adesão de seus membros à 
proposta e pela disponibilização possível de recursos humanos, 
pedagógicos, culturais e de espaços físicos da cidade. Afinal, 
todos têm o dever constitucional de se responsabilizar pela 
educação das crianças e dos adolescentes.

Desenvolvimento profissional:
A implementação de uma política de educação integral exige 

novos perfis de profissionais que atendam às especificidades e 
singularidades das escolas de educação integral, o que implica em 
esforços, por parte da gestão da política, para garantir algumas 
condições de sustentação da mesma: formação continuada e 
constante de todos os segmentos envolvidos e valorização dos 
profissionais: professores, educadores sociais, funcionários, 
gestores.

Formação
Nas experiências mais exitosas do país, as secretarias 

desenvolveram processos formativos, tanto de caráter 
administrativo como pedagógico, envolvendo diretores, 
assistentes, coordenadores pedagógicos, professores, 
educadores e funcionários. A formação é indispensável para que 
os objetivos do projeto de educação integral sejam não apenas 
conhecidos por todos os integrantes da comunidade escolar, 
como também partilhados, processo que ocorre quando se dá a 
reflexão e o debate sobre eles.

A adesão dos profissionais se fortalece no próprio 
processo de fazer, de operacionalizar o projeto e refletir sobre 
ele. Assim, é necessário garantir, no decorrer de todo o processo 
de implementação da política de educação integral, tempo de 
discussão coletiva, de horários de estudo e de planejamento para 
que possam discutir as questões advindas da implementação, 
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buscar referências teóricas e avaliar os passos dados. 
As equipes escolares também precisam ser formadas 

para a nova proposta. Esse é um papel importante que cabe aos 
próprios técnicos desempenhar, enquanto grupo responsável 
pela implementação da política, ou com a ajuda da universidade 
ou centros de formação mais afinados com a concepção de 
educação integral e com as Diretrizes Gerais da secretaria.

Os técnicos devem ajudar também na articulação dos 
diferentes profissionais das escolas, como gestores, supervisores, 
coordenadores e educadores, exercitando com eles o planejamento 
conjunto da proposta geral da instituição e da atuação de cada um, 
na sua especificidade. Da mesma forma, devem acompanhar o 
desenvolvimento das ações planejadas, detectando as dificuldades 
de percurso, orientando, dando apoio, discutindo encaminhamentos 
e buscando, no coletivo, possíveis soluções.

Quando a parceria com as ONGs estiver estabelecida nos 
territórios, cabe aos técnicos atuar também na articulação entre as 
instituições, entre os profissionais que atuam nessas instituições e 
entre as respectivas propostas de trabalho, promovendo reuniões 
pedagógicas conjuntas, encontros cronogramados de formação 
para as duas equipes, juntas, e momentos de avaliação, também 
conjuntos.

Valorização dos profissionais
A valorização de quem faz educação integral é 

imprescindível. Sem profissionais competentes e dedicados, 
com visão de mundo ampliada e repertório cultural consistente; 
com disponibilidade para estudar, planejar, registrar e avaliar sua 
própria prática e com sensibilidade para cuidar da relação com 
as crianças e com os adolescentes, não se faz educação integral.

Como valorizar os profissionais? É preciso pensar em 
condições de trabalho e salariais; na sua participação nas políticas 
educacionais do município e na formulação e implantação de um 
plano de carreira, que abra oportunidades para crescerem e se 
desenvolverem profissionalmente, tendo, inclusive a oportunidade 
de se afastarem, remuneradamente, para estudarem nas 
universidades e realizarem pesquisas na rede.

Acompanhamento e avaliação:
O acompanhamento e a avaliação da política de 

educação integral, como em qualquer política, têm, além da 
necessária transparência para cumprir a função de prestação 
de contas da ação pública, a função de apontar se o que está 
sendo realizado está na direção dos resultados pretendidos 
e explicitados no início de sua implementação ou se requer 
correção de rumo. Nessa perspectiva, assumem caráter 
formativo, ao proporcionar a todos os envolvidos, elementos 
de reflexão e de aprimoramento de suas concepções e 
práticas. 

Para que o acompanhamento e a avaliação constituam 
realmente recursos que beneficiem o avanço da proposta, 
devem ser compartilhados com todos os envolvidos, 
desde o início, ou seja, todos devem ter a oportunidade e 
a responsabilidade de acompanhar e avaliar os processos 
e os resultados, assim como definir os indicadores desses 
resultados, mesmo que com atribuições e responsabilidades 
distintas. Optar pela avaliação participativa é assumir uma 
perspectiva democrática do processo avaliativo.

O acompanhamento e a avaliação da política de educação 
integral são processos que devem focar prioritariamente as 
aprendizagens das crianças e dos adolescentes e a condução 
dos processos pelos profissionais, pelas instituições e pela 
própria secretaria de educação.

Cabe lembrar que os próprios encontros de formação, as 
reuniões de trabalho e as paradas planejadas para balanço são 
momentos importantes do acompanhamento e da avaliação. Assim, 
a secretaria deve planejar, desde o início, momentos específicos 
para coleta e sistematização de dados, ao longo do tempo, que 
podem ser organizados e expressos em diferentes linguagens 
como relatórios, vídeos, fotos, entrevistas e depoimentos, para 
comporem o registro desse processo.
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Resumo

Este artigo é um recorte da pesquisa de dissertação do 
Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação, da linha 
de Políticas Públicas, da Universidade Federal do Pará–UFPA. Vem 
expressar alguns dos resultados encontrados a partir do estudo do 
processo de implementação do programa piloto de Escola de Tempo 
Integral para o Ensino Médio da Rede Pública Estadual em Belém-PA. 
Neste processo, analisamos os documentos legais e investigamos in 
lócus como estava acontecendo este processo em uma das escolas 
da rede. Trata-se de um estudo de caso, que se dedicou a análise do 
processo de implementação do projeto Educação em Tempo Integral 
– ETI, no Colégio Estadual Augusto Meira – CEAM, em Belém-PA. 
A análise da proposta do Projeto de Educação em Tempo Integral da 
Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC-PA, a partir 
de uma abordagem do tipo qualitativa, sem desprezar os elementos 
quantitativos. Quanto à metodologia sucedeu em um primeiro 
momento, por meio da revisão bibliográfica, alicerçada em autores 

como Moll (2009), Paro (1998), Cavalieri (2004), Coelho (2014) 
e Parente (2006), entre outros livros e artigos científicos que 
envolvem a temática. Posteriormente, fez-se a análise documental 
que incidiu sobre os documentos oficiais produzidos SEDUC-
PA, sendo apreciados como fontes primárias do estudo os 
Decretos, planos e relatórios de governo e a proposta preliminar 
do Plano de Ação de Educação Integral. Depois, também se fez 
basilar o diálogo com os técnicos em Educação da Coordenação 
Ensino Médio – COEM/SEDUC – PA. Por fim, a entrevista 
realizada com o Coordenador do projeto no CEAM. O objetivo 
da pesquisa era analisar a materialização da proposta na Escola 
referência do projeto ETI para o Ensino Médio, a partir dos 
documentos e objeto, o cruzamento de dados com a pesquisa 
de campo. Assim, entre os resultados constatados, percebe-
se que os sujeitos deste processo têm encontrado profundas 
dificuldades para materializar a proposta frente à normatização, 
que de acordo com a proposta da Lei Nº 7.441 de 02 de julho de 
2010, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE nº 31.700 de 
02/07/2010, que por vez aprova o Plano Estadual de Educação 
para decênio em vigor até 2020, juntamente com as Resoluções 
Normativas n° 002 e 003/2012, que no Pará institui oficialmente 
o projeto revelam-se como documentos orientadores e indutores 
das ações de implantação da ETI no Estado do Pará.

Palavras-chave: Implementação, Ensino Médio, 
Educação em Tempo Integral.

1. Considerações iniciais 

No Brasil a Educação Integral, de acordo com Parente 
(2006), é tema historicamente recorrente, desde início do século 
XX, com o Movimento dos Pioneiros Escola Nova  percussores 
ao mover distintas concepções, e ainda promove ampla pauta 
das mais diversas experiências que vem atravessando temporal e 
espacialmente a discussão Educação/Escola de Tempo Integral 
no país.

1

1.  Movimento que ao 
final do século XIX e 
início do Século XX, 
aclamava pela renovação 
do ensino público, 
no Brasil junto deste 
processo os reformistas 
da educação (Anísio 
Teixeira, Lourenço Filho, 
Fernando de Azevedo 
e outros) instituíram o 
Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova 
(1932). A renovação 
educacional no início 
da Segunda República 
estava alicerçada nas 
teorias psicológicas 
de Lourenço Filho, na 
contribuição sociológica 
de Fernando de Azevedo 
e no pensamento 
filosófico e político 
de Anísio Teixeira. 
(SANDER, 2007, p. 28).
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Segundo Cavaliere (2014), como herança histórica, pode-se 
afirmar que hoje há vários formatos da educação Integral no Brasil. 
Assim, a partir do quadro comparativo, ratifica-se a ideia de que 
não há uma fórmula específica de Escola e de Educação, mas, há 
necessidade de tê-las como compromisso de efetivação, como 
processo para emancipação humana, principalmente, quando 
se refere às distintas propostas de Educação Integral em Tempo 
Integral e de Educação Integral, que em diferentes momentos 
históricos tiveram prioritariamente, como público os filhos da 
classe trabalhadora. Conforme, pode ser visualizado na figura 1:

Figura 01- Formatos da Educação Integral no Brasil

Fonte: CAVALIERE, 2014, p.12.

É possível observar, diferenças e divergências, a partir 
das distintas propostas que se sucederam, fora e dentro do 
território brasileiro, mas que foram inspiradoras aos estudos 
e as experiências em processo até hoje sobre educação e(m) 
tempo integral, pois a: “[...] Educação Integral exige mais do 
que compromissos: impõe também e principalmente o projeto 
pedagógico, formação de seus agentes, infraestrutura e meios 
para sua implantação”. (MEC, 2009, p. 5).

Para Moll (2009, p.18), a Educação Integral é o que se 
almeja de mais amplo e significativo para formação humana, e 
por vez exige:

Considerar a questão das variáveis tempo, com referência 
à ampliação da jornada escolar, e espaço, com referência 
aos territórios em que cada escola está situada. Trata-se 

de tempos e espaços escolares reconhecidos, graças à 
vivência de novas oportunidades de aprendizagem, para 
a reapropriação de espaços de sociabilidade e diálogo 
com a comunidade local, regional e global. (MOLL, 
2009, p.18).

Nesta mesma direção, Parente (2006), assegura que 
o fortalecimento deste projeto, materializa-se a partir das 
articulações de um conjunto de relações, que é perceptível nas 
seguintes dimensões, concepção e sociabilidade do diálogo 
educador, a educação formal e a não formal, as condições 
infraestruturais, os recursos financeiros e humanos (qualificados 
ao projeto de educação integral). O projeto é o fruto de uma 
construção coletiva entre os sujeitos, e a implementação, é a 
porta da frente ao sucesso do projeto da Educação Integral é 
admissível compreender que: 

Atualmente, é possível perceber o fortalecimento da 
discussão em torno do que estamos chamando de 
educação em tempo integral, muito mais do que a 
discussão a respeito da escola em tempo integral, 
discussões que vão além da ampliação da jornada 
escolar. As articulações entre educação formal e não-
formal e a abrangência do conceito de educação social, 
ainda que muito restritas e insuficientes, já despontam 
para uma nova concepção de educação escolar e 
de suas relações com outras instituições e aparelhos 
sociais. (PARENTE, 2006, p.142).

Frente à contextualização histórica espacial das Escolas 
de Tempo Integral na Região Metropolitana de Belém, no Estado 
do Pará levou-nos a busca, teórica e empírica, de informações 
que qualificassem a pesquisa, de tal modo que nos permitiu a 
contraposição aos documentos e fragmentos de documentos 
cedidos pela SEDUC-PA, com a materialização das diretrizes 
basilares do projeto ETI na Escola Estadual de Ensino Medio 
Augusto Meira, a escola integra a estrutura da Secretaria Executiva 
de Educação, e é vinculada pedagógica e administrativamente à 
Secretaria Adjunta de Ensino, Departamento de Ensino Médio e 
Educação Profissional – DEMP , a Coordenação de Ensino Médio 
– COEM e a Coordenação da Educação Profissional-COEP .

2

2. “Art. 3º A Diretoria de 
Ensino Médio e Educação 
Profissional – DEMP é a 
diretoria de planejamento, 
organização, 
coordenação, 
acompanhamento e 
avaliação de todas as 
atividades realizadas 
no âmbito do ensino 
médio e da educação 
profissional.”. Disponível 
em: PARÁ, Secretaria 
de Estado de Educação-
Diretoria de Ensino Médio 
e Educação Profissional. 
O Ensino Médio Integrado 
no Pará como Politica 
Pública: Documento 
Base. Belém-Pará, 
2008. Disponível em: 
http://www.seduc.pa.gov.
br/portal/Arquivos/
TarefaLink/303.pdf. 
Acesso em: 21/07/2014.

3. “Art. 4º A 
Coordenação da 
Educação Profissional – 
COEP coordena, planeja, 
organiza, acompanha e 
avalia todas as atividades 
realizadas no âmbito 
da Rede de Escolas de 
Educação Tecnológica 
do Pará.”. Disponível em: 
http://www.seduc.pa.gov.
br/portal/Arquivos/
TarefaLink/303.pdf. 
Acesso em: 21/07/2014.3
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1.1 A contextualização socioespacial das Escolas 
de Tempo Integral na Região Metropolitana de Belém 
no Estado do Pará

A região Metropolitana de Belém é o lócus espacial de 
introdução do projeto de Educação Integral, com 100% das 
escolas no ano de 2012, momento em que foi oficialmente 
implementado pela SEDUC-PA. Esta região metropolitana é 
considerada a maior da Amazônia brasileira, e compreende cinco 
municípios (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa 
Bárbara do Pará). De acordo com o Censo 2010, apresenta 
uma população de 2.042.417 (dois milhões, quarenta e dois mil e 
quatrocentos e dezessete habitantes) dados levantados no último 
censo demográfico geral do Instituto Brasileiro de Geografia – 
IBGE de 2010.

O município de Belém inicia o projeto com um total de 07 
(Sete Escolas de Tempo Integral), um total de 70%, seguido de 
Ananindeua com 02 (Duas), 20% do todo, e Marituba com 01 
(uma), 10% do total.

O Censo Demográfico de 2010 contabilizou uma 
população de 2.042.417 na Região, correspondente a 26,9% 
da população total do Estado, 68,22% residindo na capital. A 
SEDUC-PA é responsável pela maior parcela Educação Básica 
pública paraense (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio 
e Profissional), com oferta regular – que ocorre semanalmente, 
de acordo com os preceitos legais, a carga horária anual 
mínima de 800 (oitocentas) horas, distribuídas em pelo menos 
200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, em seus 
respectivos turnos, manhã, tarde e noite.

Assim, também oferta no Sistema de Organização Modular 
de Ensino, a carga horária anual mínima será de 800 (oitocentas) 
horas, distribuídas em pelo menos 200 (duzentos) dias letivos 
de efetivo trabalho escolar, mas composto de 04 módulos 
desenvolvidos em, no mínimo 50 dias, para desenvolvimento do 
conteúdo programático, projetos, e aplicação de no mínimo 02 
avaliações em cada disciplina, excetuando-se o mês de julho e 
o período de recesso escolar definido no calendário escolar da 
Secretaria de Estado de Educação. E ainda, nas modalidades: 

EJA, Indígena, Campo. São Escolas: 1.125, com 637.35 alunos 
matriculados em 2014, nos 144 (cento e quarenta e quatro) 
municípios paraenses.

De acordo com o Censo Escolar 2012/Portal SEDUC-PA, 
as Escolas de Tempo Integral Matricularam um total de 2.040 
alunos neste ano inicial do projeto (2012), sendo que destes 1.492 
alunos encontravam-se no Ensino Fundamental e 548 alunos no 
Ensino Médio. Do montante de matrículas no Ensino Médio, 387 
eram do sistema regular de ensino e 161 encontravam-se no ensino 
profissional. No ano de 2013, o projeto se estendeu ao município 
de Castanhal-PA, nordeste paraense, aproximadamente a 60 km 
de Belém.

A figura 2 revela o objetivo e as metas do projeto da 
SEDUC-PA:

Figura 02 – Alunos do Fundamental e Médio Com 
Desempenho Melhorado

Fonte: SEDUC-PA, 2013.

Desta forma, o total de Escolas inseridas no projeto 
de Tempo Integral neste ano de 2014 são 14 (Quatorze), 
representam apenas 1,24% do total de escolas da rede pública, 
e estão distribuídas da seguinte forma, 09 (nove) no município 
de Belém, 02 (duas) no município de Ananindeua, 01 (uma) 
no município de Marituba (a única que é Integrado em tempo 
integral – ensino propedêutico e profissionalizante, que funciona 
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em tempo integral no Pará) e somente 01(uma) no município de 
Castanhal-PA.

1.2 A Escola em Tempo Integral: o caso do Augusto 
Meira em Belém no Estado do Pará

Neste artigo, o recorte voltou-se à Escola Estadual de 
Ensino Médio Augusto Meira implementou (desenvolvimento e 
consolidação), o projeto escola em tempo integral. Segundo, site da 
SEDUC-PA (www.seduc.pa.gov.br), o desenvolvimento do projeto 
na escola, vale-se de modelo para o ensino médio; já foi palco de 
reuniões, e de cursos de aperfeiçoamento de professores com 
esta finalidade. Logo, trata-se de um projeto piloto, isso explica a 
escolha em tê-la como objeto, pois também se materializou, porque 
houve facilidade de contato com professores desta instituição, que 
favoreceu o acesso às informações da pesquisa.

Além disso, ratificamos a escolha, porque a escola é uma 
referência histórica em educação pública na rede a quarenta e nove 
anos. Foi fundado no dia primeiro de abril de 1965, em Belém do 
Pará, no Governo de Jarbas Passarinho (1964-1965), o conhecido 
Colégio Estadual Augusto Meira – CEAM, um dos mais distintos 
estabelecimentos de ensino da capital paraense. Abaixo, nota-se 
na figura 03, a faixada frontal (2013/2014) da Escola:

Figura 03- Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo 
Integral Augusto Meira

(Fonte: https://maps.google.com.br/).

De acordo com os dados coletados na escola, na então 
data da inauguração houve desfile, discurso de autoridades, 
divulgação de placa inaugural, enfim, todo um cerimonial cabível 
para o momento. Assim, surgiu o Colégio Estadual Augusto Meira 
– CEAM. O curioso é que prédio havia sido construído para ser 
uma maternidade, mas o coronel Jarbas Passarinho, o adaptou 
para ser uma escola.

Hoje, a escola apresenta uma boa localização, facilidade 
de acesso por está em um corredor de fácil circulação, apresenta 
um número total de 905 alunos, segundo o portal da SEDUC-
PA em 2014, destes 260 estão envolvidos no projeto Escola de 
Tempo Integral nas três séries do Ensino Médio.

Entretanto, em contato com o(s) sujeito(s), que estão à 
frente do projeto na escola Augusto Meira, por meio de uma 
entrevista, em que fez o uso de um roteiro semiestruturado, 
quando questionado(s) sobre a ação da Secretaria de Educação 
do Estado do Pará – SEDUC-PA, quanto ao cumprimento das 
propostas sugeridas para a implementação e implantação do 
Projeto Escola de Tempo Integral, afirma(m):

Acredito parcialmente, pois há muito o que se fazer, a 
secretaria precisa olhar com mais carinho para o projeto, 
principalmente no que se refere a questão da alimentação, 
mas na medida em que ela dá uma possibilidade do 
professor está dando menor número de aula, poder 
planejar mais, ta ganhando a hora suplementar, isso já é 
um início de uma tomada de decisão, mas se precisa muito 
ainda, muito mais. Principalmente a questão da educação 
de qualificação de os professores entender o que é o 
projeto, porque nem mesmo nós sabemos ainda direito o 
que que a SEDUC espera da gente. Nós estamos ainda 
engatinhando. (ENTREVISTADO nº01, 2014)

De acordo com COEM/SEDUC-PA (2014), o 
estabelecimento de padrão de qualidade em educação, aponta à 
implantação de Escolas de horário integral, com vistas a garantir 
o sucesso na escolarização dos alunos, do ensino Fundamental e 
do Médio, com a formação para a vida em sociedade. 

Mas, quando parte-se à prática, segundo o averiguado in 
lócus junto à coordenação do projeto na escola Augusto Meira, em 
alguns pontos pedagógicos e infraestruturais há um distanciamento, 
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uma lacuna, entre o que está prescrito nos princípios orientadores 
legais do projeto ETI e a materialização da proposta, a prática 
vivenciada pelos sujeitos que estão na escola.

Quanto às diretrizes para a Educação Básica que 
subsidiam a proposta de ETI no Estado do Pará estão dispostas 
nas resoluções Nº 002/2012-GS/SEDUC/ Nº 372265 que 
dispõe sobre o Projeto Escola de Tempo Integral e a Resolução 
Nº 003/2012-GS/SEDUC/Nº372269 que dispõe sobre a 
Organização e o Funcionamento da Escola de Tempo Integral, 
ambas visam ofertar:

a) Ensino Fundamental: implantação gradativa da escola 
em tempo integral, assegurando a todos os alunos, 
em especial, àqueles que se encontram em situação 
de risco social e com dificuldade de aprendizagem, 
o aprimoramento e desenvolvimento de suas 
potencialidades e habilidades, oferecendo possibilidades 
artísticas, culturais, esportivas, científicas, tecnológicas, 
dentre outras; b) Ensino Médio/Profissional: implantar 
contra turno nas escolas de ensino médio regular, bem 
como a Reorientação do currículo do Ensino Médio 
visando ao enfrentamento da histórica dualidade da 
educação brasileira. (SEDUC-PA, RES.002/2012, p.1).

Dessa forma, seja para o Ensino Fundamental, ou para o 
Ensino Médio, a implementação da Escola de Tempo Integral 
pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), no Pará, tem 
como expectativa elevação do tempo efetivo do aluno na escola, 
no sentido de aprimorar a aprendizagem, o fortalecimento da 
convivência social e a melhoria da qualidade do ensino.

Na prática o projeto está sendo implementado 
gradativamente na rede pública estadual, iniciando nas escolas 
que apresentam níveis acentuados de vulnerabilidade social, 
mortalidade infanto-juvenil e baixo IDEB. A concepção de Escola 
de Tempo Integral disposta no projeto inicial pode ser observada 
ainda na resolução, visto que ela classifica duas categorias 
centrais de Escolas de Tempo Integral:

Em relação as razões para a implantação das Escolas de 
Tempo Integral se pôde classificá-las em duas categorias 
a saber: Educacionais a) Contribuição para a elevação 

da qualidade de ensino, implicando na melhoria do 
rendimento escolar; b) Possibilidade de intervenção mais 
eficaz ao aluno com dificuldade de aprendizagem além de 
minimizar o quadro de fracasso escolar; c) Ampliação do 
conhecimento do educando, permitindo uma visão mais 
global dos conteúdos curriculares. d) Possibilidade de 
Desenvolvimento de habilidades artísticas e desportivas 
por meio das atividades de arte e desporto integradas 
ao projeto pedagógico da escola. Quanto às razões 
Sociais encontram-se: a) A contribuição à prevenção 
de situações de vulnerabilidade social que colocam a 
juventude em situação de risco; b) Afirmação da escola 
enquanto espaço de cultura geral, de convivência social, 
de acesso ao conhecimento e informação para todos 
os sujeitos; c) A efetivação de um modelo de escola 
transformadora e comprometida com a formação global 
dos estudantes; d) Fortalecimento da relação estado e da 
família para uma educação com qualidade nas escolas. 
(SEDUC-PA, RES.002/2012, p.1)

Ainda de acordo com a resolução 002/2012, o processo 
de ampliação dessas escolas seguirá os seguintes critérios para 
implantação e escolhas das escolas ao Projeto de ETI dependerão 
de: “1 - espaço físico compatível com o número de alunos e salas 
de aula para funcionamento em período integral e 2 - intenção 
expressa da comunidade escolar em aderir ao Projeto, ouvido o 
Conselho de Escola” (2012, p.1).

Além disso, os documentos apontam que a jornada para 
o funcionamento dessas Escolas de Tempo Integral ocorre da 
seguinte forma: “Artigo 4º - A Escola de Tempo Integral funcionará 
em dois turnos - manhã e tarde, com uma jornada de 9 horas 
diárias e carga horária semanal de 45 aulas” (2012, p.1).

Quanto à organização curricular das Escolas Públicas de 
Tempo Integral, o documento aponta que: 

Artigo 5º - A organização curricular da Escola de Tempo 
Integral inclui o currículo básico da Educação Básica 
e Profissional e ações curriculares direcionadas para: 
I - orientação de estudos; II - atividades Artísticas e 
Culturais; III - atividades Desportivas; IV - atividades 
de Integração Social; V - atividades de Enriquecimento 
Curricular. (SEDUC-PA, RES.002/2012, p.1).
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A articulação prática da organização curricular a partir 
da implementação na escola propriamente dita, segundo a 
coordenação de projetos, não está acontecendo como prever as 
resoluções, pois faltam professores, sobretudo, para as oficinas, 
por exemplo, para informática, e isto, traduz-se em lacuna no 
horário dos estudantes, que por consequência ficam ociosos ou 
saem antes do previsto. 

Mais adiante, o canal de diálogo direto com a Secretaria 
de educação e os sujeitos que desenvolvem o projeto são 
“[...] bastante frágil, para não dizer inexistente [...]”, segundo o 
Entrevistado nº01 (2014), este pode ser um indicador importante 
para ser trabalhado no fortalecimento da proposta.

Quando perguntado a coordenação da escola, se há 
algum tipo de problema central para o funcionamento do Tempo 
Integral, obteve-se a seguinte resposta:

Por conta que várias vezes não tem merenda, não tem 
alimentação ele vai embora meio dia, no horário da tarde 
não tem. Outros momentos estão diretamente relacionado 
a questão de que um horário quando a alimentação tá 
complicada é impossível a gente ficar com o menino até 
quatro horas, quinze para as cinco, a gente percebe que 
eles precisam ir embora. (ENTREVISTADO nº01, 2014).

Pesquisador – “Mas, quando você diz assim: ‘ta 
complicada’. Você quer dizer o quê?”. Entrevistado nº01 (2014) 
– “Não tem, não tem. Tem momentos que não tem”. De acordo 
com a COEM/SEDUC-PA (2013-2014), a própria Secretaria 
de Educação reconhece o problema, mas pouco tem feito para 
solucioná-lo: 

A alimentação é o grande problema segundo relatos, pois 
é entregue em pouca quantidade e de forma descasada. 
A técnica vai semanalmente à Ceasa pedir verduras, 
legumes entre outros para melhorar a qualidade do 
almoço, mas existem muitos alunos que preferem levar 
quentinha de casa. (COEM/SEDUC-PA, 2013-2014).

Quanto à questão da falta de alimentos, é possível 
constatar sintonia entre as afirmações da COEM/SEDUC-PA e 

da Coordenação de Projetos da Escola Augusto Meira, posições 
que convergem para um tom denunciador, de uma questão 
ambos consideram crucial. Para a coordenação de projetos este 
é um ponto que efetivamente que ainda não foi solucionado, pois 
se constata que: 

Melhorou, mas não melhorou por conta do estado 
(SEDUC-PA), quando a secretaria. Os professores, 
gestora que estão tirando dinheiro do bolso pra juntar 
comprar diretamente o tempero pra melhorar a qualidade 
da alimentação, é isso. Uma vez foi feito um projeto bom 
com parcerias do professor que é do tempo integral 
que mora pertinho da escola e ele conseguiu articular 
com empresários locais ali a questão duma alimentação 
quando faltar alguma coisa vai lá com o comerciante ele 
manda um negócio de um tempero. E também uma vez 
foi com um grupo da CEASA que sempre quando podem 
eles mandam uma sobra daquilo que não é vendido, não 
que esteja estragado, mas aquilo que não é vendido, não 
vai ser aproveitado comercialmente, ai eles mandam para 
os alunos. (COORDENADOR nº01, 2014).

A pesar da questão quanto à alimentação ainda necessitar 
de ajustes, a escola tem uma ótima infraestrutura, possuindo salas 
com ar condicionado, sala de descanso, armários individuais 
para alunos, banheiros bem estruturados, mas também há 
dificuldades infraestruturais, que está na cozinha, com a falta de 
espaço, panelas, bandejões e utensílios em geral, até porque, os 
que têm são na maioria doações dos funcionários; O refeitório foi 
adaptado e a alimentação, habitualmente é insuficiente, provoca 
a dispensa antes do horário previsto;

Além disso, há uma problemática também em relação 
aos recursos humanos, pois não há pessoal suficiente para a 
Educação Integral, por exemplo, quando não tem funcionário na 
escola os alunos não podem descansar, devido não ter quem 
fique com eles na sala do descanso; Também há dissonância 
entre o Projeto Político Pedagógico e a proposta de Educação 
em Tempo Integral;

Assim, acreditar na possibilidade de que façam as 
modificações e ajustamentos necessários para que este venha a 
ser o possível caminho que a Escola Estadual de Ensino Médio 
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em Tempo Integral Augusto Meira como etapa final da Educação 
Básica, com o imperativo de qualificar a educação pública 
paraense.

2. Considerações finais

No geral, a escola tem uma ótima infraestrutura, possuindo 
salas com ar condicionado, sala de descanso, armários individuais 
para alunos, banheiros bem estruturados, mas também há 
dificuldades infraestruturais, que está no espaço físico da cozinha, 
no refeitório que foi adaptado e na oferta da alimentação, que 
habitualmente é insuficiente, provoca a dispensa antes do horário 
previsto;

Ainda, podemos destacar que a prática do projeto no CEAM 
destoa dos preceitos anunciados, pois: Os principais sujeitos 
(professores e alunos), não foram partícipes da proposta, se quer 
consultados quanto ao processo de implementação do projeto na 
escola, nem orientados quanto às diretrizes instituidoras, o fato 
gerou descontentamento e até abandono de parte dos professores 
da escola; há uma problemática também em relação aos recursos 
humanos, pois não há pessoal suficiente para o atendimento às 
demandas da dinâmica da Educação Integral; assim como, há 
dissonância entre o Projeto Político Pedagógico elaborado pela 
escola e a proposta oficial de Educação em Tempo Integral; além 
disso, apesar do pouco tempo de existência (implementado em 
2012, em 10 escolas públicas da rede estadual), o projeto passa 
por um processo de transição e redefinição busca-se um modelo 
de Educação Integral, que segundo a Coordenação de Ensino 
Médio – COEM da SEDUC-PA, constata-se que há uma clara 
intensão neste sentido, mas pouco se caminhou à materialização 
desta nova proposição. 

Ainda, constata-se a carência de um programa de formação 
continuada aos professores frente às exigências do projeto 
de Educação Integral. Com isso concluímos que o projeto de 
educação Integral no CEAM passa por enormes dificuldades 
para o alcance de seus objetivos.

Por fim, a pesar do pouco tempo de existência (2012-2014), 

o projeto passa por um processo de transição e redefinição busca-
se um modelo de Educação Integral segundo a Coordenação de 
Ensino Médio – COEM da SEDUC-PA, constata-se que há uma 
clara intensão neste sentido, muita força de vontade da equipe 
que desenvolve o projeto em fazer acontecer, muito esforço e 
trabalho, porém, pouco se caminhou à materialização desta nova 
proposição até o momento, pois na divisão de responsabilidades, 
no que se refere à efetivação da proposta, há um saldo devedor 
à Secretaria de Educação, e principalmente, para o Estado, 
pois os valores devidos e não pagos à sociedade estão 
constitucionalmente previstos, podem e devem fazer mais para 
consolidação da efetiva política pública de Educação Integral, 
não apenas para o alargamento do horário escolar.
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Resumo

Dentre as políticas públicas implantadas pelo governo do 
Partido dos Trabalhadores (PT), as políticas educacionais de 
ampliação do tempo diário do aluno, sob a responsabilidade da 
escola, merecem destaque. De modo particular, no presente 
texto, nos deteremos sobre tais políticas. Por meio de inferência, 
concluímos que o objetivo dessas ações é, na verdade, a 
implantação de uma perspectiva específica de educação 
integral, fomentadas por acordos intersetoriais. Para refletir 
sobre essa nova realidade, nosso principal propósito neste 
estudo é contextualizar os “caminhos” percorridos pela escola 
pública de educação integral e(m) tempo integral no mandato dos 

presidentes Lula e Dilma, analisando a inserção dessa temática 
na agenda governamental.

Palavras-chave: Educação integral. Tempo integral. 
Políticas educacionais. Políticas do governo PT. 

1. Introdução

Desde o fim do regime militar e aprovação da nova 
Constituição Federal de 1988, o Brasil vêm fortalecendo seu 
Estado democrático. Com notoriedade, inúmeros avanços 
podem ser destacados na consolidação dos direitos sociais 
básicos, como saúde e educação. No entanto, igualmente notório 
foi o avanço das políticas multilaterais, fortemente influenciadas e 
financiadas por organismos internacionais, como Banco Mundial 
e UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura). 

Diante da recessão econômica da década de 1980 e 
da premissa da educação como um fator fundamental para o 
desenvolvimento econômico e competitividade entre os países, a 
década de 90 foi marcada pela reforma educacional e caracterizada 
pela reestruturação global da economia (SHIROMA, MORAES e 
EVANGELISTA, 2000). 

Comprometida com a as orientações de encontros e 
documentos internacionais, como a Conferência Mundial de 
Educação para Todos (JOMTIEN/TAILÂNDIA, 1990) e a Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL, 1990, 1992) 
a reforma educacional no Brasil representou a afirmação de 
uma política internacional para os países em desenvolvimento, 
pautada na inserção econômica e social em um mundo cada vez 
mais globalizado. Desta forma, sob as orientações de diferentes 
organismos internacionais, liderados pelos países desenvolvidos, 
a educação pública na década de 1990 representou um dos 
“carros-chefes” para a economia nacional e global, representando 
uma necessidade para o crescimento do mercado de trabalho e 
do mercado consumidor. 
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Destacamos como demonstrativo deste processo a atuação 
do Banco Mundial, que, ao investir na área da educação, almejou 
reduzir a pobreza e aumentar a participação econômica e social 
dos países em desenvolvimento. Adotando as recomendações da 
Conferência Mundial de Educação para Todos, este organismo 
multilateral redigiu o documento Prioridades y Estrategias para la 
Educación em que deixou claro a sua posição: 

La educación, especialmente la educación básica 
(primaria y secundaria deprimer ciclo), contribuye a 
reducir la pobreza al aumentar la productividad de los 
pobres, reducir la fecundidad y mejorar la salud, y al 
dotar a las personas de las aptitudes que necesitan para 
participar plenamente en la economía y en la sociedad 
(BANCO MUNDIAL, 1996, p. 01).

É neste contexto que as políticas de otimização do “custo-
benefício” da educação pública começam a ser implementadas, 
por meio de ações como avaliações em larga escala e parcerias 
público-privado. Como Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) 
nos levam a refletir ao tratarem do governo Fernando Henrique 
Cardoso, que governou o Brasil de 1995 à 2003,  os traços 
desta reforma nos apontam para a crescente diminuição da 
“ação estatal” em contraposição ao aumento da “ação pública”. 
Aspecto que nos remete a sensível presença de outros atores 
– como empresas, organismos internacionais, sindicatos, Ongs, 
entre outros – na execução de políticas públicas.

Por razões diversas – que não serão alvo desta investigação 
– a conjuntura socioeconômica deste período trouxe para o 
cenário das políticas educacionais determinadas estratégias, 
relacionadas à dinâmica das políticas sociais sob a égide do 
neoliberalismo, que se revelaram verdadeiras problemáticas. A 
dificuldade em conciliar a diminuição de investimentos estatais 
com a necessidade de aumento da oferta pública, acarretou em 
sérias consequências para a qualidade da educação pública. 

Somando-se a questão anterior, a constituição de um 
“Estado avaliador e promotor de políticas públicas” em substituição 
a um “Estado promotor de bem-estar” (SHIROMA, MORAES, 
EVANGELISTA, 2000) trouxe para a virada do século novas 

configurações políticas e sociais irremediáveis e irreversíveis em 
curto prazo.

 É neste cenário de intensa mudança que em 2002, 
Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), representando uma esperança 
para a melhoria das políticas públicas, especialmente àquelas 
comprometidas com a melhoria de vida da maioria da população. 
No entanto, apesar da troca presidencial, a herança da política 
neoliberal iniciada na década de 90 não pôde ser deixada 
de lado, trazendo para os anos subsequentes determinadas 
características que influenciaram as políticas e ações públicas.

 Especialmente na área da educação, e, no caso deste 
artigo, para a educação integral e (m) tempo integral, os anos 
governados pelo Partido dos Trabalhadores apresentaram alguns 
avanços e muitos desafios para melhoria da educação pública. 
Desta forma, pretendemos a seguir contextualizar os “caminhos” 
percorridos pela escola pública de educação integral e(m) tempo 
integral nos mandatos dos presidentes Lula e Dilma, analisando 
a inserção do tema na agenda governamental. Para tanto, na 
próxima seção traçamos um breve panorama político, cultural e 
econômico, no cenário de atuação do referido governo.

2. Contexto político, cultural e econômico nos 
mandatos dos presidentes Lula e Dilma no Brasil

Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva  - Lula -, filiado ao 
Partido dos Trabalhadores, foi eleito presidente do Brasil e, 
em 2006, reeleito. A primeira vitória eleitoral de Lula fez o 
povo brasileiro almejar por mudanças, principalmente na 
esfera econômico-social. Isso porque, no imaginário da 
população, Lula, por ser de origem humilde, sabia do que o 
povo necessitava, no caso, diferente do presidente anterior - 
Fernando Henrique Cardoso  - FHC. 

Vizentini (2005) nos lembra, porém, que a vitória de Lula 

(...) não foi acompanhada pela conquista de estados 
importantes, e o novo governo não possuía maioria 
parlamentar, obrigando-o a promover um pacto amplo 

1

1.  Lula se formou em 
torneiro mecânico pelo 
SENAI – Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Industrial.  Tornou-se 
líder do Sindicato dos 
Metalúrgicos de são 
Bernardo e Diadema. 
Ajudou a fundar o Partido 
dos Trabalhadores, na 
década de 1980, e após 
três tentativas (1989, 
1994 e 1998), venceu 
as eleições de 2002 
para presidente do Brasil. 
(http://www.institutolula.
org/biografia/#.
UgfUp9LnrKo)

2. Fernando Henrique 
Cardoso foi presidente 
do Brasil por dois 
mandatos consecutivos 
(o primeiro, 01/01/1995 
à 01/01/1999 e o 
segundo 01/01/1999 
à 01/01/2003). 
Formado em sociologia 
pela Universidade de 
São Paulo, tornou-se 
professor desta instituição 
em 1952. Foi senador 
e ministro da Fazenda e 
das Relações Exteriores. 
(http://www.ifhc.org.br)

2
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com outros partidos, o que viria a diluir ainda mais o 
projeto governamental e a deixar as forças de esquerda 
sem coesão ou orientação (p. 387).

Mesmo com as dificuldades parlamentares, Lula manteve 
abertos os canais de negociação, principalmente com outros 
países, obtendo recursos (investimentos e tecnologia), negociando 
a dívida externa e sinalizando que o governo desejava cumprir os 
compromissos internacionais (VIZENTINI, 2005). Paralelamente 
a isso, propostas sociais, como a campanha contra a fome, 
repercutiram nacional e internacionalmente a favor de sua política. 
Conforme observamos nos dados a seguir: 

(...) relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD/IBGE de novembro de 2005, o 
governo do presidente Lula estaria fazendo do Brasil um 
país menos desigual. A pesquisa mostra que a taxa de 
miséria em 2004 caiu 8% se comparada a 2003, ano 
em que Lula tomou posse. Ainda segundo a PNAD, oito 
milhões de pessoas teriam saído da pobreza (classes 
D e E) ao longo do seu primeiro mandato (OLIVEIRA, 
2009, p. 2003).

Por outro lado, para alguns pesquisadores, no plano 
das políticas sociais, de um modo geral, o governo Lula não 
estabeleceu mudança com relação ao governo FHC. Dito de 
outra forma, Lula deu continuidade a política econômica, de 
base neoliberal de FHC, priorizando a minimização do papel do 
Estado no que tange as políticas sociais como um todo (PERONI 
e CAETANO, 2012). 

Especificamente sobre as políticas educacionais Manfroi 
(2005) explica que no governo Lula não houve nenhuma alteração 
significativa comparada a gestão governamental anterior, “(...) 
uma vez que não se alterou a política econômica e as ações se 
mantiveram dentro da perspectiva socorrista, de atendimento da 
piora social” (p. 15).  

Para a autora, a publicação em 1990 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente foi um ganho para as discussões que envolvem 
os direitos desses segmentos, porém ela explica que até meados 
de 2005 não houve avanços nessa área. Em suas palavras:

            A rica proposta gestada na elaboração do 
Estatuto da Criança e Adolescente ainda não tem tido 
espaço para se tornar parâmetro das políticas sociais em 
nível federal. O estatuto previu um sistema de garantias 
funcionando em rede, funcionando de forma articulada, 
mas o sucateamento das instituições não tem propiciado 
que a criança, seja, de fato, sujeito de direitos. Falha-
se na Doutrina de Proteção Integral, á medida em 
que não são articuladas as políticas sociais básicas 
(educação, saúde), com as políticas de assistência social 
e as políticas de proteção especial. As ações continuam 
sendo isoladas, trabalhando com segmentos, os mais 
excluídos da população, enfatizando uma violação de 
direitos (como o trabalho infantil, a violência sexual, o 
conflito com a lei) sem aprofundar as causas estruturais 
e a interdependência de todos os tipos de violação dos 
direitos. Esses programas não permitem o protagonismo 
infanto-juvenil, outro elemento fundamental do Estatuto 
(p. 15). 

Ao contrário de Manfroi (2005), Oliveira (2009) considera 
que as políticas educacionais do governo Lula apresentaram 
rupturas e permanências com relação às da gestão anterior. Nas 
palavras da autora:

O primeiro mandato do presidente Lula foi marcado, no 
campo educacional, muito mais por permanências que 
rupturas em relação ao governo anterior. Tendo sido 
herdeiro de uma reforma educacional de longo alcance e 
complexidade, que durante os dois mandatos do governo 
que o precedeu – FHC – mudou os rumos da educação 
brasileira do nível básico ao superior, restava a esse 
governo re-reformar a educação ou conservar e manter 
as iniciativas anteriores. A opção parece ter sido pelo 
segundo caminho (p. 196).

 Oliveira (2009) ainda acrescenta que:

(...) as políticas educacionais do governo Lula podem 
ser caracterizadas por políticas ambivalentes (...). Ao 
mesmo tempo em que se assiste, na matéria educativa, à 
tentativa de resgate de direitos e garantias estabelecidos 
na Constituição Federal de 1988, adotam-se políticas 
que estabelecem nexo entre a elevação dos padrões de 
desempenho educativo e a crescente competitividade 
internacional (p.208).   
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Em 2010, Dilma Rousseff , afiliada ao Partido dos 
Trabalhadores e apoiada por Lula, é eleita presidente do país. 
Primeira mulher a chegar à presidência, conseguiu o feito 
prometendo dar continuidade às políticas e programas iniciados 
no governo anterior. Um dos programas gestados no governo 
Lula, o Programa Mais Educação, não apenas teve continuidade, 
mas também recebeu altos investimentos do governo Dilma, 
ganhando novos contornos e ampliando, a cada ano, seu raio de 
atuação. Como indutor de uma política de educação integral e(m) 
tempo integral, tem sido foco de reflexão em diversos estudos 
do campo da educação, e é sobre o mesmo que voltamos nosso 
foco a seguir. 

3. Educação integral e(m) tempo integral: ação 
estratégica do governo PT

Apesar de no Brasil termos assistidos a importantes 
experiências relacionadas à escola pública de tempo integral, 
como o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, idealizado na 
década de 1950, por Anísio Teixeira e os Centros Integrados de 
Educação Pública, construídos na década de 1980, por Darcy 
Ribeiro, a política com perspectiva de implantação de educação 
integral com jornada escolar ampliada no governo Lula apresenta 
algumas características distintas. 

Especialmente no que se refere à oferta do tempo integral, 
observamos que as políticas neoliberais herdadas da década 
de 1990, contribuíram para o crescimento de um modelo que 
Cavaliere (2009) denominou de “Alunos em Tempo Integral”, 
em que a escola dita regular permanece em tempo parcial e 
o aumento da jornada escolar é feito mediante parcerias com 
terceiro setor e/ou o setor privado, para a realização de atividades 
não regulares no contra turno escolar.

A criação, a partir da Constituição Federal/1988, do pacto 
federativo e o fortalecimento do papel do governo federal enquanto 
indutor de políticas públicas no âmbito estadual e municipal 
também contribuiu para que este tenha suas funções voltadas à 
elaboração, financiamento e acompanhamento, descentralizando 
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3. Dilma Rosselff se 
formou em economia pela 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e foi 
ministra da Casa Civil no 
período de 2005 e 2010, 
no governo Lula. (http://
www2.planalto.gov.br/
presidenta/biografia).

para estados e municípios a função de elaborar e executar suas 
próprias políticas educacionais. 

No caso da educação integral e(m) tempo integral, 
as ações do Governo Lula foram ao encontro das metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE 
(2001-2010), ampliando a matrícula de alunos em tempo 
integral. Para tal, uma série de medidas foram tomadas, 
tendo em vista a consolidação deste tema no âmbito legal 
e financeiro. Destacamos a seguir aquelas que contribuíram 
significativamente para o crescimento em nível nacional do 
número de matrículas em tempo integral (MOLL, 2012). 

Tendo por base o PNE, em 2007, foi instituído o Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo é 
avançar nas ações com vista à qualidade da educação. Este 
representa um plano executivo, composto por um conjunto de 
programas, que visam dar consequência às metas quantitativas 
estabelecidas no PNE.

 Segundo Moll (2011), o PDE estabelece as condições 
necessárias para o aumento da jornada escolar diária dos alunos, 
na medida em que combate o fracasso escolar oferecendo aulas 
de apoio e estudos de recuperação no contraturno, além de 
prever a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola.

As ações do PDE para a educação básica encontram no 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, um de 
seus principais alicerces. Instituído pelo Decreto 6.094/2007, 
este documento tem por objetivo congregar toda a sociedade – 
União, Estados, Municípios, comunidade e família - em torno da 
melhoria na qualidade da educação básica (2007).

Ao colocar a responsabilidade da educação como um 
dever de todos, o Compromisso Todos pela Educação, torna 
a sociedade civil e as famílias parte fundamental para esse 
processo, legitimando a ampliação destas participações nas 
atividades escolares. Destacamos, aqui, outro possível momento 
em que a concepção contemporânea de educação integral e(m) 
tempo integral começa a ser desenhada em termos legais. 

Mais um importante marco para a inscrição do tempo 
integral, no âmbito legal, foi a criação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
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Profissionais da Educação (FUNDEB), aprovado como Emenda 
Constitucional nº 53 no ano de 2006, pelo então presidente Lula.

De acordo com Faria (2012)

O FUNDEB atende a toda educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio) e também 
as modalidade de ensino (educação de jovens e adultos, 
educação indígena e quilombola, educação especial e 
ensino profissionalizante). Representa, portanto, um 
avanço no resgate da concepção de educação básica. 
Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), que vigorou de 1997 a 2006, o FUNDEB 
está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 
2020 (p. 210).  

O FUNDEB estabelece um valor orçamentário para cada 
nível de ensino da educação básica, inclusive para o aluno 
matriculado no ensino fundamental em tempo integral. Este aluno 
vale 1,25, percentual 25% superior ao coeficiente para alunos 
matriculados no ensino fundamental urbano, que equivale a 1,00.

É neste cenário que o tema da educação integral e(m) tempo 
integral foi se constituindo na arena política, na última década. 
Sua proposta foi ganhando espaço nas agendas educacionais 
que se direcionam às estratégias para a melhoria da educação 
pública e é nesse âmbito que, em 2007, foi criado o Programa 
Mais Educação  (PME). 

Instituído pela Portaria Interministerial n.17/2007, visa 
“fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio do apoio a atividades socioeducativas [sic] 
no contraturno escolar”. Para além do aumento do tempo, esta 
Portaria, firmada pelos ministérios da Educação, da Cultura, do 
Esporte e do Desenvolvimento Social, estabeleceu o Programa 
Mais Educação como estratégia intersetorial do Governo Federal, 
para a indução de uma política de educação integral, promotora 
da ampliação de dimensões, tempo, espaços e oportunidades 
educativas.

Em seus objetivos, a Portaria 17/2007 deixa claro sua 
inclinação à uma concepção contemporânea de educação 
integral em tempo integral, divergente de uma concepção 
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4.  O Mais Educação 
mudou de secretaria 
ao longo do tempo. Em 
2007 era vinculado à 
Diretoria de Educação 
Integral, Direitos 
Humanos e Cidadania, 
pertencente à Secretaria 
de Educação Continuada, 
Direitos Humanos e 
Cidadania (SECAD). Em 
2011, o Programa passou 
a ser desenvolvido pela 
Diretoria de Currículos 
e Educação Integral, 
vinculada à Secretaria de 
Educação Básica (SEB).

histórica de educação integral , ao desejar que o PME dirija seus 
esforços “à garantia da proteção social, da assistência social 
e à formação para a cidadania” (art. 1º). Este trecho também 
evidencia o contexto em que o tema está inserido, de incremento 
das condições do ensino público, principalmente em situações 
de vulnerabilidade social.

 A leitura deste documento revela uma intenção de promover 
a educação integral associada à oferta do tempo integral. E, 
embora utilize as expressões “educação integral” e “formação 
integral”, sugere que as mesmas sejam oportunizadas “por 
meio do apoio à realização, em escolas e outros espaços sócio-
culturais, de ações sócio-educativas no contraturno escolar” (art. 
1º). 

Contudo, considera-se que o PME ganhou mais estabilidade 
no âmbito legal, com a publicação do Decreto n. 7.083/2010. 
Segundo este documento:

Art. 1º - O Programa Mais Educação, 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.

 
É possível perceber que neste documento a educação 

integral está associada à melhoria da aprendizagem e não à 
proteção social, como na Portaria 17. Dentre os princípios 
apontados no decreto, destacam-se: (i) a articulação das 
disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento 
e práticas socioculturais; (ii) a constituição de territórios 
educativos para o desenvolvimento  de atividades de educação 
integral; (iii) a integração entre as políticas educacionais e sociais; 
(iv) a valorização das experiências históricas das escolas de 
tempo integral; (v) o incentivo à criação de espaços educadores 
sustentáveis; (vi) a afirmação da cultura de direitos humanos e; 
(vii) a articulação entre os sistemas de ensino e universidades 
(art. 2º).

 Esses princípios devem nortear as ações relativas à 
implantação do PME, que deve ter como objetivos primordiais:

5

5.  Cf. Coelho, 2009.
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Art. 3º - (...) 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; e V - convergir 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 de educação integral.

As atividades fomentadas pelo programa foram distribuídas 
nos seguintes macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; 
Educação Ambiental; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em 
Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; 
Comunicação e uso de Mídias; Investigação no Campo das Ciências 
da Natureza e Educação Econômica. Cada macrocampo agrega 
atividades específicas, devendo a escola escolher no máximo 
quatro macrocampos e seis atividades, sendo obrigatória a escolha 
de no mínimo uma atividade do macrocampo Acompanhamento 
Pedagógico (BRASIL, 2011, p. 8).

O programa recomenda que as escolas priorizem o 
atendimento para: estudantes que apresentam defasagem idade/
ano; estudantes das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental 
(4º e/ou 5º anos), onde existe maior saída extemporânea de 
estudantes na transição para a 2ª fase; estudantes das séries 
finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), onde 
existe um alto índice de abandono após a conclusão; estudantes 
de anos/séries onde são detectados índices de evasão e/ou 
repetência e assim sucessivamente; estudantes beneficiários do 
Programa Bolsa Família. 

De acordo com informações obtidas no site do Ministério 
da Educação, em 2012, 32.074 escolas aderiram ao Programa 
Mais Educação em 61% dos municípios brasileiros, atendendo 
cerca de 4.863.468 estudantes. Os critérios para adesão, em 
2012, foram: escolas contempladas com PDDE/Integral no ano 
de 2008, 2009, 2010 e 2011; escolas estaduais, municipais e/
ou distritais que foram contempladas com o PDE/Escola e que 

possuam o IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais e/ou 3,8 
nas séries finais; escolas localizadas nos territórios prioritários do 
Plano Brasil Sem Miséria; escolas com índices igual ou superior 
a 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família; 
escolas que participam do Programa Escola Aberta; e escolas 
do campo. Portanto, pelo exposto, consideramos o programa de 
extrema relevância, tanto para o campo da educação quanto para 
a história do próprio Partido dos Trabalhadores.

4. Considerações finais

Como citado anteriormente, o PME integra as ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como estratégia 
do governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar 
no país e a organização curricular, dentro de uma perspectiva 
particular de Educação Integral, com vistas a melhorar a qualidade 
da educação básica. Inicialmente desenvolvido pela Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 
atualmente é operacionalizado pela Secretaria de Educação 
Básica, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
(BRASIL, 2011, p. 3)

Com a aprovação do decreto nº 7.083/2010, que 
regulamentou o PME, algumas lacunas existentes na portaria 
17/2007 foram cobertas. Uma delas é a definição do “tempo 
integral”, considerado como a ampliação da jornada escolar 
para no mínimo sete horas diárias, cinco dias por semana. O 
decreto representa um avanço enquanto legislação educacional, 
pois enfatiza os aspectos educacionais, ao passo que a 
Portaria privilegia aspectos socioeducativos, pontuando ainda 
os princípios que norteiam a concepção de educação integral 
adotada pelo programa.

O PME, gerido pelo Ministério da Educação no âmbito 
federal, é considerado uma ação intersetorial entre políticas 
públicas educacionais e sociais. Assim, congrega ações do 
Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o 
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Ministério do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério 
da cultura, o ministério da defesa e a controladoria geral da 
união, convergindo sua intencionalidade “tanto para a diminuição 
das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da 
diversidade cultural brasileira” (BRASIL, 2011, p. 1). 

Podemos perceber no referido decreto aspectos importantes 
que caracterizam o Programa, como a educação integral, o 
caráter local e comunitário das ações e a intersetorialidade 
(CAVALIERE, 2010). Assim, pretende promover a ampliação do 
tempo, dos espaços e saberes a serem adquiridos pelos alunos, 
sob a supervisão da escola e por meio de parcerias entre órgãos 
públicos, organizações não governamentais, comunidade e 
família.

Observamos nas passagens citadas a ênfase dada pelo 
PME à criação de parcerias, compartilhando a responsabilidade 
pelo processo de ampliação da jornada diária do aluno com toda 
a sociedade. Outros conhecimentos importantes para a formação 
humana, como as artes, a saúde, a cultura local e global, os 
esportes, os saberes populares, a tecnologia, a economia, a 
política e a cidadania, passam a incorporar os projetos educativos 
das escolas, materializados na forma de macrocampos, dentro 
de uma perspectiva específica da educação integral.

Portanto, o PME vem na contramão de políticas 
educacionais de educação integral e(m) tempo integral 
implementadas em outras épocas , em que havia uma orientação 
clara para a construção de espaços específicos para a formação 
educacional/escolar do cidadão, fomentando o aproveitamento 
dos tempos e espaços já existentes, sejam eles públicos – 
estatais – ou não. 

Segue, assim, alinhado às orientações das políticas 
neoliberais, no tocante ao compartilhamento das ações do Estado 
com os diferentes atores sociais, o que é evidenciado no decreto 
nº 6094/2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação. 

A nosso ver, a defesa desse tipo de ação política pode 
possibilitar ao estado a racionalização de seus recursos, ou 
mesmo a diminuição do papel das instituições públicas na 
prática pedagógica (PERONI, 2008, p. 113), no sentido de frear 
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a construção de escolas públicas (espaços laicos e, de certa 
forma, isentos de ideologias e(ou) filosofias, sejam elas religiosas, 
políticas ou mercadológicas) que visam o desenvolvimento de 
indivíduos críticos e a democracia. Sobre isso, corroboramos 
com Cavaliere (2009) quando afirma que:

A troca com outras instituições sociais e a incorporação 
de outros agentes educacionais são fundamentais 
para o enriquecimento da vida escolar, mas as formas 
alternativas de ampliação do tempo educativo que não 
têm como centro a instituição, expõem-se aos perigos da 
fragmentação e da perda de direção. E, principalmente, 
ronda-lhes o risco de que, ao invés de servirem à melhoria 
da qualidade da ação educacional, atuem aprofundando 
ainda mais a precarização da educação (p.61).

Nesse sentido, pensamos que o planejamento e a 
realização da educação integral e(m) tempo integral necessitam 
de uma reflexão, quer seja em sua dimensão estrutural, filosófica, 
sociológica, político-pedagógica e/ou mesmo administrativa 
(COELHO & CAVALIERE, 2002).

Certamente que, tendo em vista a configuração política 
da educação integral e(m) tempo integral sobre o prisma do 
financiamento - com a publicação do ordenamento legal voltado 
para a ampliação da jornada escolar dos alunos -, e prático - 
com organização, desenvolvimento e fomentação de novos 
programas como PME-, os dez anos de governo do Partido 
dos Trabalhadores, representou uma mudança e um avanço nas 
discussões dessa temática. 

Porém, acreditamos que a realização prática da educação 
do tipo integral é um desafio, por vários motivos, entre os quais 
podemos citar: a reestruturação de todo o sistema educacional, 
a organização de tempos, espaços, profissionais, material 
pedagógico, currículo, relação comunidade-escola, interação 
entre profissionais, formação profissional e verba.  Assim, 
acreditamos que muitas ações ainda são necessárias para a 
concretização dessa educação. Contudo, pensamos que a 
construção e implementação do PME já significa um avanço para 
esse desafio.
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Resumo

A trajetória da Educação Integral no Brasil não é recente. 
Ainda que assumindo perspectivas distintas, e, em alguns 
casos, dissonantes, já na década de 20 do século passado, 
pensadores se dedicaram à reflexão e proposição ações de tal 
natureza no Brasil. Contudo, há de se ter em vista, conforme 
estudos recentes, a significativa emergência de atividades de 
ampliação da jornada escolar e/ou das dimensões educativas, 
entre o final do século passado e o início dos anos 2000. 
Tal movimento justifica-se, sobretudo, pela presença de 
perspectivas de Educação Integral nas legislações educacionais 
contemporâneas, como no caso da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN 9.394/95), do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) 
e, mais recentemente, do Plano Nacional de Educação (Lei 
13.005/2014). É, portanto, em consonância a esse contexto de 
proficuidade da temática que foi proposto, no cenário nacional, 
o Programa Mais Educação (PME). Instituído pela Portaria 
Interministerial no. 17/2007 e, posteriormente, regulamentado 
pelo Decreto 7.083/10 o Programa, indubitavelmente, constituiu-
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se um marco para o desenvolvimento da expansão da jornada 
escolar e da perspectiva educativa no país. Destinado a escolas, 
não a municípios, constitui-se uma estratégia empreendida pelo 
Ministério da educação e Cultura (MEC) com vistas a induzir a 
ampliação da jornada escola e a reelaboração dos currículos 
escolares na perspectiva da Educação Integral. Atualmente, a 
abrangência do Programa incide sobre os Estados da Federação, 
estando presente em cerca de 30.000 escolas. Tendo em vista 
a sua amplitude, quer em âmbito legal ou de sujeitos atendidos, 
no presente trabalho, serão apresentados dados parciais de uma 
pesquisa que tem se dedicado à analise dos micro dados do 
Censo Escolar do ano de 2013 referentes à Educação Integral. 
Estudo esse que tem sido realizado sob o financiamento do MEC 
no âmbito do Observatório da Educação (OBEDUC). Os dados 
aqui apresentados serão aqueles que dizem respeito ao perfil 
das escolas pertencentes às redes municipais de Educação do 
Estado de Minas Gerais e que possuem o PME. Consdera-se 
que esses dados serão elucidativos para as atuais discussões 
a respeito de políticas públicas de Educação Integral no Brasil, 
suas possibilidades e limites.

Palavras-chave: Educação Integral - Programa Mais 
Educação - Minas Gerais 

Introdução 

Apesar de presente no imaginário educacional e nas 
próprias concepções educativas ao longo da história da 
educação brasileira, assumindo, inclusive, contornos diversos 
(COELHO, 2009), a emergência da Educação Integral enquanto 
política pública é ainda recente em nosso país, datando do final 
do século XX e início do século XXI. 

Atualmente, há no Brasil um Programa que protagoniza a 
indução de ações de Educação Integral. Trata-se do Programa 
Mais Educação (PME). Com emergência no ano de 2007,  a 
ação tem caráter optativo, tanto para as escolas quanto para 
os estudantes. Nessa perspectiva, as instituições de ensino 

solicitam, junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), a 
participação nas atividades de Educação Integral e os alunos 
dessas instituições são convidados a se matricular em atividades 
oferecidas no contra turno. 

São muitas as evidências de que o PME constitui-se num 
divisor de águas no que tange às políticas de Educação Integral 
no Brasil. A presença desta temática no Censo Escolar desde o 
ano de 2012 sendo inserida a pergunta “Turma participante do 
Programa Mais Educação/Ensino Médio Inovador no Gabarito de 
Turmas” constitui-se em uma delas. 

No presente trabalho, serão apresentados dados parciais 
de uma pesquisa que tem se dedicado à análise dos microdados 
do Censo Escolar do ano de 2013 referentes à estrutura das 
escolas municipais de ensino fundamental que participam do 
Programa Mais Educação. Estudo que tem sido realizado sob 
o financiamento MEC no âmbito do Observatório da Educação 
Integral (OBEDUC). Os dados aqui apresentados dizem respeito 
ao perfil das escolas do Ensino Fundamental, localizadas em 
regiões urbanas e do campo, pertencentes às redes municipais 
de Educação do Estado de Minas Gerais. 

No que tange à estrutura do texto, em primeiro lugar, será 
realizada uma breve localização da emergência da Educação 
Integral no cenário contemporâneo (Brasil, 1996; Brasil, 2011; 
Meneses, 2009) buscando evidenciar o Programa Mais Educação 
como um importante indutor de ações educativas dessa natureza. 
Posteriormente, será empreendida uma breve reflexão a respeito 
das potencialidades do estudo da base de dados do Censo 
escolar (DINIZ,1999), discussão intrinsecamente relacionada 
ao trabalho de elaboração das tabelas aspecto abordado de 
forma concomitante. Tendo construído tal cenário, passa-se à 
apresentação e análise dos dados. 

Políticas de Educação Integral 

Ao reconhecer a educação enquanto um fenômeno que 
extrapola os saberes escolares, contornos de uma Educação 
Integral podem ser reconhecidos na Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional (LDBEN 9394/96). É o que revela o seu 
Artigo 1º: 

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. (BRASIL, 1996).

Além disso, essa legislação estabelece a ampliação 
progressiva da jornada escolar diária dos estudantes do Ensino 
Fundamental (a critério dos estabelecimentos de Ensino), outro 
indício do espaço assumido pela Educação Integral na agenda 
educacional brasileira: “Art. 34. A jornada escolar no Ensino 
Fundamental incluirá, pelo menos, quatro horas de trabalho 
efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola” (BRASIL, 1996).

Também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUDEB) deve ser referido neste contexto. A 
participação desta legislação na emergência da Educação Integral 
brasileira concerne à destinação de um percentual diferenciado 
de verba para a manutenção do estudante de tempo integral .

É neste contexto que surge o Programa Mais Educação. 
Implementado por meio da Portaria Normativa Interministerial nº 
17, de 24 de abril de 2007, e por meio do Decreto nº 7.083, 
de 27 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010), o PME integra 
diversos Ministérios: da Educação, da Cultura, do Esporte e do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. O Programa, que 
é direcionado a escolas de ensino fundamental e não a redes 
de ensino, prevê o aumento da jornada escolar dos estudantes 
para, no mínimo, sete horas diárias e trabalha na perspectiva da 
corresponsabilização da sociedade pela educação dos sujeitos. 
Ou seja, sugere uma prática intersetorial por meio de parcerias 
entre a sociedade civil, a sociedade civil organizada, a iniciativa 
privada e o poder público. 

No que tange à relação com o conhecimento, faz-se 
importante destacar que uma das justificativas para a proposição 
da Educação Integral, constante no PME, é o alcance da melhoria 

1 1.  Ver: Educação 
em tempo integral: 
direito e financiamento 
(MENESES, 2009).

do desempenho acadêmico dos sujeitos. São, por exemplo, 
as escolas de menor Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) as prioritariamente atendidas por ele. Por outro 
lado, uma concepção ampliada de educação é observada na 
proposta: 

A educação que este Programa quer evidenciar é 
uma educação que busque superar o processo de 
escolarização tão centrado na figura da escola. A escola, 
de fato, é o lugar de aprendizagem legítimo dos saberes 
curriculares e oficiais na sociedade, mas não devemos 
tomá-la como única instância educativa. Deste modo, 
integrar diferentes saberes, espaços educativos, pessoas 
da comunidade, conhecimentos... é tentar construir uma 
educação que pressupõe uma relação da aprendizagem 
para a vida, uma aprendizagem significativa e cidadã. 
(BRASIL, 2011, p. 5).

Sob essa perspectiva, as atividades fomentadas pelo 
PME organizam-se em macrocampos, os quais se distinguem de 
acordo com o território em que a instituição se localiza: urbano 
ou rural . 

A respeito do financiamento da proposta, esse é 
realizado por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE ). As escolas participantes desse programa recebem 
um kit de materiais para a realização das oficinas. 

Por fim, no âmbito deste trabalho não se pode deixar 
de referir a uma recente legislação que também contempla a 
Educação Integral. Trata-se do Plano Nacional de Educação 
(PNE). 

O Plano tem caráter decenal, tendo o primeiro (Lei 
no 10.172) abrangido o período dos anos 2001 a 2010. 
Recentemente, o novo PNE (2011-2020) foi aprovado. O PNE 
prevê, em sua sexta meta, a ampliação da jornada escolar para 
sete horas diárias, em 50% das escolas públicas brasileiras. 
Quanto às estratégias para se alcançar tal ensejo, são 
elas: assegurar a oferta de atividades de acompanhamento 
pedagógico e interdisciplinares; reestruturar o espaço escolar; 
e promover a articulação entre a escola e outros espaços 
educativos. 

2

2. Nomenclatura utilizada 
na documentação 
do Programa (Brasil, 
2011). Constituem-
se macrocampos 
do PME para as 
escolas “urbanas”: 
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; 
Esporte e Lazer. No caso 
das escolas localizadas 
em contextos rurais, 
os macrocampos são: 
Acompanhamento 
Pedagógico; 
Agroecologia; Esporte 
e lazer; Educação em 
Direitos Humanos; 
Iniciação Científica; 
Cultura, Artes e 
Educação Patrimonial; 
Memória e História 
das Comunidades 
Tradicionais. Além disso, 
novos perfis profissionais 
– educadores populares, 
monitores, estagiários 
(estudantes universitários) 
e agentes culturais – são 
incorporados à instituição 
escolar a partir do PME.  

3
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3. “O PDDE consiste na 
assistência financeira 
às escolas públicas 
da educação básica 
das redes estaduais, 
municipais e do Distrito 
Federal e às Escolas 
privadas de educação 
especial mantidas por 
entidades sem fins 
lucrativos. O objetivo 
desses recursos é 
a melhoria da infra-
estrutura física e 
pedagógica, o reforço 
da autogestão escolar e 
a elevação dos índices 
de desempenho da 
educação básica. Os 
recursos do Programa 
são transferidos de 
acordo com o número de 
alunos, de acordo com 
o censo escolar do ano 
anterior do repasse.” 
Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br>.

4.   Cada escola 
responde a um conjunto 
de perguntas referentes à 
instituição, suas turmas e 
seus alunos.

Censo Escolar potencialidades de uso (para a 
Educação Integral) 

O Censo escolar é uma das principais ferramentas de coleta 
de dados do Sistema de Avaliação da Educação do Brasil (SAEB) 
e abrange toda a Educação Básica. As informações coletadas 
corroboram para formulação, planejamento, monitoramento e 
acompanhamento de políticas públicas em educação e execução de 
diversos programas como, por exemplo, o Programa Mais Educação. 

Desde o Censo Escolar de 2012, uma variável concernente 
ao Programa Mais Educação foi inserida no gabarito de turmas . 
A pergunta, já referida em outro momento deste texto, possibilita 
conhecer uma série de potencialidades da oferta do Programa 
nas escolas, traçar um perfil dos alunos atendidos pelo Programa, 
bem como realizar o mapeamento da infraestrutura das escolas 
que acolhem essa ação.  

Os dados aqui utilizados foram extraídos do Censo Escolar 
2013 e são provenientes do “banco de dados de Escolas” no 
qual se reúnem informações sobre caracterização/infraestrutura 
e equipamentos. No caso do “banco de dados de Turmas”, nele 
utilizou-se a variável a “participação da turma no Programa Mais 
Educação”, além de estabelecer uma relação desse dado com a 
quantidade de turmas existentes em cada escola. 

A base de dados do Inep inclui escolas públicas e privadas, 
rurais e urbanas. No âmbito deste trabalho, foram realizadas 
filtragens por meio de algumas variáveis para chegarmos ao 
recorte, a saber: escolas localizadas no Estado de Minas Gerais, 
de dependência municipal e que ofertam o Ensino Fundamental. 
No que tange à variável “Situação de Funcionamento”, foram 
consideradas apenas instituições que encontravam-se  “Em 
Atividade”. Faz-se importante apontar que em 2013, todas as 
escolas brasileiras haviam respondido ao Censo. 

Para selecionar as escolas que possuem o Ensino 
Fundamental, criou-se a variável “Etapa atendida”. O Ensino de 
Jovens e Adultos de Ensino Fundamental não entrou na seleção. 

Todas as tabelas que serão apresentadas foram construídas 
no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Já os 
gráficos foram construídos no Excel.

4

Programa Mais Educação in loco: as escolas mineiras

A partir de agora serão apresentados alguns dados os quais, 
considera-se, agregam elementos para construir um perfil das escolas 
públicas mineiras de Ensino Fundamental atendidas pelo Programa Mais 
Educação. Serão analisados dados  que dizem respeito à infraestrutura 
das instituições. Como será possível observar, serão demonstrados, 
separadamente, dados referentes a escolas urbanas e do campo. Opção 
feita tendo em vista as sabidas discrepâncias entre esses contextos, não 
sendo, portanto, possível compará-los.

Um primeiro dado que se mostra importante para a presente 
discussão concerne ao número de escolas atendidas pelo Programa Mais 
Educação em todo o território nacional. Inicialmente, no ano de 2008, o 
Programa atendia a 1.380 escolas. Já no ano de 2013, esse número saltou 
para 49.600 instituições. 

Quando se lança o olhar sob os números de municípios atendidos 
pelo PME ao longo dos anos, o mesmo movimento é observado. 

TABELA 1 – Programa Mais Educação em municípios do Brasil 
e de suas regiões | 2008-2013

Brasil e 
Regiões

Anos

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brasil 54 131 398 1.378 3.380 4.836

Norte 10 23 32 162 382 441

Nordeste 14 38 105 563 1.483 1.739

Sudeste 16 36 154 312 706 1.324

Sul 10 17 80 239 519 907

Centro-Oeste 5 17 27 102 290 425

Fonte: Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada (no prelo)

Além do significativo crescimento do número de municípios atendidos 
ao longo dos anos, é possível observar que são as regiões norte e 
sudeste (essa última composta pelo Estado de Minas Gerais) aquelas 
que possuem um maior número de escolas vinculadas ao PME. 
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Além do significativo crescimento do número de municípios 
atendidos ao longo dos anos, é possível observar que são as 
regiões norte e sudeste (essa última composta pelo Estado 
de Minas Gerais) aquelas que possuem um maior número de 
escolas vinculadas ao PME. 

TABELA 2 – Localização das Escolas Municipais do 
Ensino Fundamental

Localização Casos %
Urbana 1830 33,9%

Rural 3572 66,1%

Total 5402 100,0%

Um primeiro elemento que considera-se relevante para se 
construir um perfil  das escolas que possuem o Programa Mais 
Educação em Minas Gerais, diz respeito ao tamanho da escola. 
O número de salas/turmas que possui foi o indicador construído 
para essa reflexão.  

TABELA 3 - Quantidade de turmas do Ensino 
Fundamental e adesão ao Programa Mais Educação

SIM NÃO NÃO INFORMOU TOTAL
Casos % Casos % Casos % Casos %

1 turma EF 919 19,9% 10 4,2% 187 33,6% 1116 20,7%

2 turmas EF 804 17,4% 13 5,5% 107 19,2% 924 17,1%

de 3 a 4 
turmas EF

691 15,0% 21 8,9% 65 11,7% 777 14,4%

de 5 a 6 
turmas EF

583 12,6% 51 21,6% 48 8,6% 682 12,6%

de 7 a 10 
turmas EF

643 13,9% 65 27,5% 60 10,8% 768 14,2%

de 11 a 19 
turmas EF

651 14,1% 56 23,7% 55 9,9% 762 14,1%

mais de 20 
turmas EF

319 6,9% 20 8,5% 34 6,1% 373 6,9%

Total 4610 100,0% 236 100,0% 556 100,0% 5402 100,0%

A maior parte das escolas de Ensino Fundamental atendidas 
pelo PME no Estado são de pequeno porte, possuindo entre uma 
(n=919) e duas (n=804) turmas nessa fase da Educação Básica . 

No que tange especificamente à estrutura das escolas 
de EF que possuem o Programa Mais Educação, a localização 
dessas instituições deve ser mencionada.  

No caso das escolas urbanas, chama a atenção, quando 
comparadas as escolas que possuem PME e aquelas que não 
o possuem, o fato de que as primeiras têm maior incidência em 
compartilhamento de prédios e, ainda que com uma diferença 
mínima, da utilização de templos religiosos. 

TABELA 4 - Localização da escola e adesão ao 
Programa Mais Educação

SIM NÃO NÃO 
INFORMOU TOTAL

Casos % Casos % Casos % Casos %

Urbana 1531 33,2% 127 53,8% 172 30,9% 1830 33,9%

Rural 3079 66,8% 109 46,2% 384 69,1% 3572 66,1%

Total 4610 100,0% 236 100,0% 556 100,0% 5402 100,0%

5. Na criação da variável 
Etapa contemplou 
escolas que tinha 
Ensino Fundamental 
e que poderia ter 
também atender a 
outros níveis de ensino 
como, por exemplo, a 
Educação Infantil. Nessa 
perspectiva, o número de 
turmas aqui referido pode 
não corresponder ao total 
de turmas existentes na 
escola, mas à totalidade 
de classes de Ensino 
Fundamental.

5
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Na realidade do campo, a incidência de turmas em 
contextos menos convencionais, como por exemplo, casa do 
professor, salas de outra escola, prédios compartilhados e até 
em ‘outros’ espaços não listados, é significativamente maior 
para as que possuem Mais Educação do que para as que não 
participam dele. 

Outro importante indicativo da infraestrutura neste contexto 
é a posse ou não de água filtrada.

TABELA 5: Água consumida pelos alunos das escolas 
municipais de ensino fundamental

Localização PME
NÃO SIM TOTAL

Casos % Casos % Casos %

Urbana
SIM

Rede 
Pública

56 3,70% 1475 96,30% 1531 100,00%

NÃO 1 0,80% 126 99,20% 127 100,00%

Rural
SIM 2477 80,40% 602 19,60% 3079 100,00%

NÃO 75 68,80% 34 31,20% 109 100,00%

No que tange ao abastecimento público de água, 96,3% 
das turmas localizadas em área urbana e inseridas no PME 
desfrutam desse serviço.  Já entre as turmas não participantes 
do Programa, 99,2% têm acesso a esse bem. No caso das 
turmas localizadas no contexto do campo, este percentual é 
significativamente menor 19,6% para aquelas participantes do 
PME e 31,2% para as outras.  

No que diz respeito à posse de esgoto sanitário, no 
contexto urbano, 88,0% da totalidade de escolas participantes 
do PME são atendidas pela rede de esgoto pública. A segunda 
maior incidência é a de uso de fossas: 12,7% da totalidade de 
turmas utilizam desse recurso para descarte de dejetos. No caso 
das escolas dessa localidade que não possuem o PME, apenas 
uma não é atendida pela rede pública de esgoto.  

No caso das escolas do campo, a predominância é 
daquelas que utilizam a fossa quer em turmas atendidas ou não 
pelo PME. 

TABELA 6 – Forma de Esgoto Sanitário 

Localização PME
NÃO SIM

Casos % Casos %

Urbana

SIM

Rede pública 184 12,00% 1347 88,00%

Esgoto 
sanitário 
- Fossa

1336 87,30% 195 12,70%

Esgoto 
sanitário 

- Inexistente
1528 99,80% 3 0,20%

NÃO

Rede pública 30 23,60% 97 76,40%

Esgoto 
sanitário 
- Fossa

97 76,40% 30 23,60%

Esgoto 
sanitário 

- Inexistente
126 99,20% 1 0,80%

Rural

SIM

Rede pública 2600 84,40% 479 15,60%

Esgoto 
sanitário 
- Fossa

602 19,60% 2477 80,40%

Esgoto 
sanitário 

- Inexistente
2944 95,60% 135 4,40%

NÃO

Rede pública 81 74,30% 28 25,70%

Esgoto 
sanitário 
- Fossa

29 26,60% 80 73,40%

Esgoto 
sanitário 

- Inexistente
108 99,10% 1 0,90%
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TABELA 7 –  Dependências existentes na escola em 
relação à localização

Localização PME
NÃO SIM

Casos % Casos %

Urbana

SIM

Laboratório de 
informática

351 22,90% 1180 77,10%

Cozinha 3 0,20% 1528 99,80%

Biblioteca 297 19,40% 1234 80,60%

Banheiro 
dentro do 

prédio
10 0,70% 1521 99,30%

NÃO

Laboratório de 
informática

20 15,70% 107 84,30%

Cozinha  0 0 127 100,00%

Biblioteca 22 17,30% 105 82,70%

Banheiro 
dentro do 

prédio
 0  0 127 100,00%

Rural

SIM

Laboratório de 
informática

2236 72,60% 843 27,40%

Cozinha 25 0,80% 3054 99,20%

Biblioteca 2417 78,50% 662 21,50%

Banheiro 
dentro do 

prédio
562 18,30% 2517 81,70%

NÃO

Laboratório de 
informática

48 44,00% 61 56,00%

Cozinha 1 0,90% 108 99,10%

Biblioteca 58 53,20% 51 46,80%

Banheiro 
dentro do 

prédio
9 8,30% 100 91,70%

Da totalidade de escolas urbanas que possuem o Programa 
Mais Educação, 77,1% possui laboratório de informática. Aquelas que 
possuem banheiro no interior do prédio e cozinha correspondem a índices 
superiores a 99%. Já as que possuem bibliotecas, correspondem a 
80,6% do total. No caso das intuições nessa localidade e não aderidas 
ao PME, o percentual de laboratórios de informática (84,3%) banheiros 
no interior do prédio (100%), cozinha (100%) e bibliotecas (82,7%) são 
sempre superiores.  

Para as escolas localizadas em contextos do campo e que 
possuem o Programa Mais Educação, 27,4% possuem Laboratório de 
Informática. Aquelas com banheiros internos compreendem a 81,7%. O 
percentual das que possuem cozinha é de 99,2%. Quanto à biblioteca, 
apenas 21,5% dessas instituições as possuem. 

Nos contextos de ausência do Programa Mais Educação, 56% 
das escolas possuem laboratório de informática; 91,7% têm banheiro 
interno; 99,1% possuem cozinhas e 46,8% possuem bibliotecas. 

Considerando-se o contexto atual cuja forma de comunicação 
se dá em grande medida do modo online, bem como pelo modo de 
adesão e prestação de contas para o Programa – também dependente 
da internet –, entende-se ser a posse ou não de internet um importante 
indicador a ser discutido aqui.  

TABELA 8 -  Acesso a internet em relação a adesão ao 
Programa Mais Educação

Localização PME Casos %

Urbana

SIM

Não 103 6,90%

Sim 1386 93,10%

Total 1489 100,00%

NÃO

Não 14 11,10%

Sim 112 88,90%

Total 126 100,00%

Não Informou

Não 19 11,20%

Sim 150 88,80%

Total 169 100,00%

Rural

SIM

Não 1248 79,40%

Sim 323 20,60%

Total 1571 100,00%

NÃO

Não 69 75,80%

Sim 22 24,20%

Total 91 100,00%

Não Informou

Não 166 85,10%

Sim 29 14,90%

Total 195 100,00%
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Entre as escolas urbanas, 93,1% das que possuem PME 
têm acesso à internet e  6,9% das que não o possuem, não têm 
acesso a esse bem. No caso das escolas do campo, 20,6% 
das instituições que aderiram ao Programa Mais Educação têm 
acesso à internet. Entre as que não estão inseridas no Programa, 
79,4% fazem uso desse serviço. 

Por fim, considerando-se que os alunos participantes do 
Programa Mais Educação permanecem na escola por cerca de 
nove horas diárias, considera-se relevante apresentar aqui dados 
que refiram à alimentação desses sujeitos. 

É curioso notar que para qualquer situação observada 
(localização urbana ou rural e adesão ou não ao Programa Mais 
Educação), a totalidade das escolas dispõem de alimentação 
para os estudantes. Considera-se que esses dados sinalizam a 
efetivação de direitos que, durante anos, foi requerido o que, de 
algum modo, viabiliza a oferta da Educação Integral, não apenas 
para este Estado da federação, como em todo o país. 

Considerações finais 

Conforme pontuado ao longo deste texto, os dados 
aqui apresentados são recortes de uma pesquisa mais ampla, 
contudo, eles possibilitam algumas afirmações a respeito da 
Educação Integral no contexto mineiro. 

Em primeiro lugar, há de se destacar que, no que tange aos 
contextos do urbano e do campo, a Educação Integral parece 
obedecer ao comportamento das escolas dessas localidades 
num contexto mais amplo. Nesse sentido, a infraestrutura das 
primeiras é, em todos os casos aqui apresentados, melhor do 
que a das segundas. Considerando-se que o Estado de Minas 
Gerais (tabela 2) têm predominância de municípios rurais, uma 
incoerência é aqui observada.

Além disso, também em todos os casos aqui apresentados, 
as escolas (urbanas ou do campo) que possuem o Programa Mais 
Educação estão localizadas em contextos de maior precariedade 
quanto a todos os aspectos aqui apresentados. Em princípio, este 
dado poderia designar uma precarização do Programa. Contudo, 

neste trabalho conclui-se a existência de uma coerência entre 
esses achados e a proposta do PME. 

Além de uma perspectiva da Educação Integral, o PME 
oferece condições para a sua efetivação, o que se materializa 
também na destinação de verbas. Além disso, como referido 
anteriormente, há, no âmbito do Programa, uma priorização 
do atendimento de instituições com menor IDEB, o que, como 
se sabe, infelizmente, ainda encontra-se muito relacionado à 
localidade em que as escolas se encontram e a infraestrutura de 
que dispõem. 

Diante desse cenário pode-se afirmar que, no contexto 
mineiro, o Programa Mais Educação, induz a realização da Educação 
Integral numa perspectiva de ação afirmativa e de promoção a 
melhoria da qualidade da educação pública. Perspectiva que, 
considera-se, é real também no contexto nacional.   
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Resumo

Um dos maiores desafios impostos a gestão escolar na 
atualidade, refere-se ao processo de implementação das políticas 
educacionais. Além da complexidade dos programas que tem 
chegado às escolas, temos que considerar a necessidade 
da  (re) significação da gestão escolar tornando-a capaz de 
viabilizar o desenvolvimento das políticas. O Projeto Escola 
de Tempo Integral-PROETI, implementado  pela Secretaria 
de Estado de Educação de Minas Gerais, se apresenta como 
uma política que busca melhorar a aprendizagem dos alunos do 
Ensino Fundamental que demandam maior atenção do sistema 
educacional, por meio da ampliação da  permanência diária na 
escola. Este trabalho traz resultados da pesquisa, cujo objetivo 
é analisar as práticas de gestão desenvolvidas no processo de 
implementação PROETI considerando as atribuições do gestor 
escolar nas ações empreendidas por meio da gestão pedagógica, 
de pessoas, de resultados educacionais, e de serviços e 
recursos, concebidas como modelo de gestão do programa.  É 
utilizada uma abordagem qualitativa, com análise das respostas 
dos gestores, docentes e especialistas das escolas selecionadas 
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sobre a implementação do programa. Além disso, recorremos à 
pesquisa documental e a observação não participante. A atuação 
dos gestores na implementação da política, foi analisada e 
entrelaçada por meio de um diálogo teórico  com os autores: Ball 
(2002), Condé (2011), Draibe (2001), Lück ( 2009),Polon (2009), 
dentre outros. As informações após submetidas  a uma análise 
de conteúdo apontam, que os gestores das escolas investigadas 
não conceberam o modelo de gestão proposto pelo PROETI.

Palavras-chave: Educação Integral, Implementação, 
Práticas de Gestão.

A análise da implementação de política educacional constitui 
como um campo de pesquisa prática, porque  a implementação 
é o teste da realidade, afirmou Condé (2011).  Por isso Perez 
ressalta a importância de dedicar-se a “examinar a implementação 
das políticas, assim como reexaminar o que foi implementado e 
deu certo e o que de fato funciona e principalmente  investigar 
sob que condições as diversas políticas educacionais são 
implementadas e como elas funcionam”. (PEREZ, 2010, p.27). 

Não há como precisar o sucesso ou insucesso de uma 
política. Essa dificuldade se deve:

Primeiro, porque depende de muitas variáveis, do gestor 
adequado ao desenho bem formulado, dos atores 
engajarem-se aos objetivos e metas. Segundo, porque é 
a hora de verificar o quanto a política é crível e como ela 
vai se rotinizar. E também porque ela precisa passar no 
teste dos usuários finais, os beneficiários de determinada 
ação. (CONDÉ, 2011, p.15).

Nesse processo de rotinização das políticas educacionais, 
o gestor escolar tem um papel estratégico, ao ser visto como o 
articulador no processo de retomada da qualidade do ensino na 
escola pública.

O Projeto Educação em Tempo Integral- PROETI enquanto 
política educacional,  trazia definidos os papéis que cabiam 
a cada ator desempenhar. No entanto, no caso específico da 

gestão,  os  idealizadores da política exigiam  desses profissionais 
o desenvolvimento de “certas” facetas da gestão, cujas ações 
esperadas contemplavam: a Gestão pedagógica, Gestão de 
Resultados Educacionais, Gestão de Pessoas e Gestão de 
Serviços e Recursos, (SEEMG, 2009, p.12), concebidas como 
modelo da gestão e objeto de análise desse trabalho.

 Buscou-se  analisar a implementação do PROETI pelos 
gestores escolares de duas escolas, inseridas em contextos sociais 
semelhantes, denominadas escolas Alfa e Ômega. Sem pretender 
abarcar todas as dimensões que uma análise desse tipo pode 
abranger, referimo-nos  resumidamente às que julgamos  principais 
por constarem no documento orientador da política como condição 
necessária ao desenvolvimento da política em questão.

A gestão pedagógica 

O Documento - Base do Projeto Educação em Tempo 
Integral  (2009) elenca as atribuições do gestor escolar, que se dará 
essencialmente na gestão pedagógica do projeto, colocando-a 
como  primeiro passo no processo de implementação. 

A gestão pedagógica concebida pelo projeto é aquela 
que abrange processos e práticas de gestão do trabalho 
pedagógico realizado, orientados diretamente para 
assegurar o sucesso da aprendizagem dos alunos, 
em consonância com o projeto pedagógico da escola. 
(SEEMG, 2009, p.12).

 São ações necessárias ao desenvolvimento da gestão 
pedagógica: a definição da proposta curricular do PROETI, 
planejamento da prática pedagógica e organização do tempo e 
espaços escolares.

Para Polon (2009, p.31), “a gestão pedagógica se dá no 
campo da reflexão e da ação curricular, em que fatores políticos, 
humano - relacionais e técnicos se entrelaçam na constituição da 
dimensão pedagógica da gestão escolar”. Em relação ao papel 
do gestor, Luck avança afirmando que: 
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Ao gestor compete a promoção de uma visão abrangente 
do trabalho educacional e do papel da escola, norteando 
suas ações para a aprendizagem; a orientação da ação 
de toda a comunidade escolar pela proposição do 
projeto político pedagógico e do currículo; a criação de 
um ambiente motivador orientado por altas expectativas 
de aprendizagem e pela melhoria dos processos 
educacionais e do resultado, operando mediante 
estratégias de liderança com vistas à superação de 
dificuldades nas práticas pedagógicas; a orientação 
para a contínua contextualização e atualização dos 
conteúdos do currículo; a identificação das limitações 
e dificuldades das práticas pedagógicas; a viabilização 
de oportunidades pedagógicas especiais, entre outras 
coisas. (LUCK, 2009, p.48)

Percebe-se que a questão curricular é evidenciada por 
vários autores que conceituam a gestão pedagógica.  Os gestores 
escolares  quando indagados sobre a gestão pedagógica e suas 
atribuições no tocante a definição da proposta curricular do 
PROETI, afirmaram:

Toda vida no PROETI, vem definido o que a escola 
tem que trabalhar. Devido nós sermos tempo integral 
com a parceria do Governo Federal - Mais Educação, 
então já vem algo definido pelo governo federal que 
era colocado com o essencial. Por exemplo tinha que 
ter letramento e esporte. Então era 06 disciplinas, 
uma era esporte e outra letramento. As outras áreas 
nós escolhemos segundo nós víamos que tinha mais 
carência de material, porque agente recebia os materiais 
do governo federal. Então na área de matemática, na 
área de ciências nós recebemos os materiais. Acho 
que é bom que venha uma parte definida pelo governo 
federal, porque todos os anos agente pode escolher 
as outras áreas. Eu deixo para a especialista da escola 
verificar o que estamos necessitando. Depois ela me 
passa e eu preencho os formulários no sistema parta 
pedir os Kits. (Diretor da escola Ômega, entrevista 
cedida no dia 23 de julho de 2013).

Com base no depoimento do gestor da escola Ômega, 
é possível perceber dois aspectos presentes no processo de 
definição curricular: o primeiro diz respeito à construção do 
currículo sem refletir se o que  é determinado pelos documentos 
orientadores da política estão em consonância com as reais 

necessidades da escola. O outro, refere-se ao distanciamento 
do gestor nesse processo, preferindo ao invés de assumir a 
discussão junto a sua comunidade, repassar essa atribuição para 
o especialista.  Além disso, fica evidente que a preocupação do 
gestor se concentra em questões burocráticas, como exemplo 
fazer a inserção das atividades escolhidas pela especialista no 
sistema. 

Entretanto, o gestor da escola Alfa, respondeu a mesma 
questão afirmando que:

O currículo foi definido à partir da Resolução. Teve 
uma resolução que dizia como deveria ser. Aí, a gente 
sentou e definiu o que seria melhor para a escola. 
O currículo tem que partir da realidade da escola, da 
nossa realidade, porque  nosso PROETI é diferente  do 
PROETI de outra escola. Provavelmente a intenção é 
colocar todas as escolas em tempo integral, mas a nossa 
realidade  é diferente. Se já vem  lá de cima uma parte 
pronta, todo mundo vai ter que fazer daquela forma e se 
te der autonomia,  da gente de acordo com a realidade da 
escola decidir, é melhor. Quem participa da escolha sou 
eu, os professores e a especialista. (Diretor da escola 
Alfa, entrevista cedida no dia 24 de julho de 2013).

Diferentemente o gestor da escola Alfa sugere uma 
postura mais consciente no processo de definição curricular. 
Mesmo considerando os procedimentos previstos na resolução, 
ele define coletivamente o que seria melhor para a escola. No 
seu depoimento ainda defende que o currículo deve se basear 
na realidade da escola, evocando a autonomia pedagógica 
da escola. Além disso, enquanto o diretor da escola Ômega 
atribuiu essa função ao especialista, na escola Alfa a discussão  
curricular é liderada pelo gestor e compartilhada com professores 
e especialistas. 

Comparando os dois  discursos, depreende-se que 
o gestor da escola Alfa possui  uma clara percepção de que 
os idealizadores do programa  não consideraram a autonomia 
pedagógica  como  condição necessária a construção do 
currículo do PROETI, embora configurasse no texto do 
documento base que:
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A lógica de currículo que se propõe para a especificidade 
do Projeto Escola de Tempo Integral parte da ideia de 
um currículo em processo, pois permite a flexibilidade 
das atividades sem a perda do sentido da unidade; 
produz uma nova dinâmica para a organização do tempo 
do aluno; favorece o equilíbrio entre as ações de caráter 
mais científicas e lúdicas e exige maior articulação 
da equipe pedagógica no processo de redefinição e 
reorganização das ações. (SEEMG, 2009, p.12).

A despeito deste assunto, o próprio documento enviado 
às escolas, ainda trazia em seu bojo uma “sugestão”  de matriz 
curricular, cujos números de módulos e atividades estavam 
definidos e deveriam ser seguidos pelas escolas.

Ao contrário disso, a  gestão pedagógica do projeto deveria 
ser  um serviço que acontecesse  na forma de interação com os 
demais membros da escola, mesmo encontrando  dificuldades 
para decidir sobre questões curriculares. Gadotti (2009, p.113) 
apresentando uma posição contrária a da homogeneização dos 
currículos defende  “que os currículos devem expressar a realidade 
da cidadania que é local, a cultura e os saberes produzidos pelas 
comunidades”, ao que  Coll (2007), acrescenta:

Os currículos devem refletir o que é recomendável que 
os estudantes aprendam. Mas quem define isso é uma 
sociedade determinada, na qual eles estão inseridos. 
Portanto, continuamente deveria haver um mecanismo 
que permitisse atualizar os parâmetros curriculares, para 
ir incorporando os saberes e as competências que vão 
aparecendo de maneira emergente e necessários. Hoje 
temos necessidade de informação, de formação e de 
desenvolvimento de competências que há dez anos não 
tínhamos. Os conteúdos a serem trabalhados  devem 
guiar-se pelo seu significado social, tendo sentidos para 
o cotidiano e, ao  mesmo tempo, dialogando com outros 
tempos e espaços da vida humana. É conhecimento 
contextualizado e integrado para que crianças e 
adolescentes percebam as múltiplas relações que dele 
derivam. (COLL, 2009, p.34)

O grande desafio que é constituído aqui diz respeito à 
necessidade de compreender o currículo do PROETI numa 
perspectiva integral, que para além da escolha de atividades de 

preenchimento de formulários burocráticos, o currículo redimensione 
o modo de funcionamento das escolas, que supere a concepção 
cristalizada dos conteúdos curriculares e da fragmentação desses, 
para a constituição de concepções que remetam à articulação dos 
saberes que amplia o foco da aprendizagem a partir de proposições 
e não de disciplinas escolares.

 A gestão de resultados educacionais

 A gestão de resultados educacionais é definida no escopo 
do projeto como sendo aquela que abrange processos e práticas 
de gestão para melhoria dos resultados de desempenho da escola 
de tempo integral (SEEMG, 2009, p.13). Nesse caso, as ações 
da gestão  são desenvolvidas considerando principalmente o uso 
dos resultados das avaliações para identificar necessidades e 
propor ações de melhoria da aprendizagem.

 Dessa forma, a apropriação dos resultados dos alunos 
nas avaliações internas e externas, passa a ser uma ferramenta 
importante para definição do público-alvo da política. Esta 
delimitação do campo de ação facilita a concentração do trabalho 
pedagógico, permitindo uma avaliação mais clara dos resultados.  
Entretanto, dados da pesquisa comprovaram que na definição 
do público a ser atendido no PROETI, somente um dos gestores 
considerou os resultados educacionais dos alunos. 

Ao questionar os gestores sobre a relação que estes 
fazem entre os resultados dos alunos e o PROETI, obteve-se os 
seguintes depoimentos:

 Aqui os próprios professores indicam: esse aqui é para 
o PROETI. Só que aqui nós temos vaga sobrando, então  
sempre dá para quem quer, tanto para aquele que é 
indisciplinado, quanto aquele que possui  necessidade 
social. (Entrevista cedida pelo gestor da escola Ômega 
dia 24 de julho de 2013)

Tomando-se como base a resposta do gestor da escola 
Ômega quanto ao uso dos resultados dos alunos, percebe-se 
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que este aspecto é desconsiderado por ele. O mesmo alega que 
os professores são os responsáveis pela indicação dos alunos 
do Proeti e que os critérios  reconhecidos são indiciplina e 
vulnerabilidade social. 

Contudo o gestor da escola Alfa, respondendo a mesma 
questão, afirmou:

Nós recebemos os resultados dos alunos por meio dos 
boletins do PROEB e PROALFA. Hoje cada professor 
conhece bem o seu aluno. O projeto é uma intervenção 
que temos na escola. Antes agente tinha os professores 
que se revezavam no atendimento aos alunos da 
intervenção pedagógica e hoje temos o PROETI. Por 
isso, nós damos prioridade aos alunos mais fracos. Nem 
sempre os pais aceitam, mas agente tenta atender ao 
que dá. (Entrevista cedida pelo gestor da escola Alfa em 
23 de julho de 2013)

No relato acima, o gestor da escola Alfa sugere  uma 
utilização mais efetiva dos resultados dos alunos se comparado 
com o gestor anterior. Ao dar  prioridade ao aluno mais “fraco”, 
demonstrou ainda que superficialmente, adotar  um referencial 
para ingresso do aluno ao programa,  que é visto como uma 
intervenção para promover a aprendizagem do aluno. Assim,  
depreende-se   que os resultados dos alunos não são utilizados 
na mesma medida pelos dois gestores.

As diferenças detectadas nas práticas de gestão do 
programa nas escolas investigadas ainda se mantém. O  
depoimento do gestor da escola Alfa,  evidencia  que os indicadores 
de desempenho da escola tem servido para direcionar as ações 
do programa na escola. 

Essa forma de conceber a gestão de resultados implica, 
no caso do PROETI, numa preocupação inicial com a melhoria 
dos resultados dos alunos. No entanto, não podemos deixar de 
dizer que pelas características sociais dos alunos das escolas 
- que são de baixa renda e vulneráveis socialmente, o fato de  
priorizar os aspectos ligados à aprendizagem, não impossibilita o 
atendimento às questões sociais dos alunos, já que essa é uma 
característica marcante dos alunos da escola. Daí a necessidade 
de “compreender o papel e os mecanismos da avaliação de 

resultados educacionais, tanto em âmbito externo, realizado pelos 
sistemas de ensino, como no interno, pelas escolas”, afirma Luck 
(2009, p.66).  Em se tratando do Proeti, esse prática constitui-
se em condição fundamental para definir qualificações para 
o sucesso da política assim como para o direcionamento das 
ações desenvolvidas  pelos gestores  com base nos resultados 
dos alunos, para que assim auxiliados pelas políticas, as escolas 
possam se tornar  mais eficazes a cada dia.

2.2.3 Gestão de pessoas 

 Outro parâmetro de gestão sugerido pelo PROETI, 
refere-se à gestão de pessoas. Ela abrange os processos e 
práticas de gestão que visam o envolvimento,  compromisso  e 
reconhecimento das pessoas - professores e demais profissionais- 
ao implementarem o PROETI (SEEMG, 2009, p.16).

Educação é processo humano de relacionamento 
interpessoal e, sobretudo, determinado pela atuação de pessoas, 
afirma Luck (2011). Isso porque,

 São as pessoas que fazem diferença em educação, 
como em qualquer outro empreendimento humano, pelas 
ações que promovem, pelas atitudes que assumem, pelo 
uso que fazem dos recursos disponíveis, pelo esforço 
que dedicam na produção e alcance de novos recursos 
e pelas estratégias que aplicam na resolução de 
problemas, no enfrentamento de desafios e promoção 
do desenvolvimento. (LUCK, 2011, p.75) 

Fundamentalmente, a vitalidade da escola, na promoção de 
educação de qualidade, centra-se na competência das pessoas 
que a compõem e realizam o seu fazer pedagógico e em sua 
determinação em promover ensino de qualidade voltado para a 
formação e aprendizagem dos alunos.  

Para tanto, o gestor deve possuir competências que lhe 
permitam exercer uma forte liderança para adotar medidas que 
levem à construção de uma escola afetiva e efetiva, com base 
numa cultura de sucesso e atendendo aos princípios de uma 
gestão democrática e participativa. 
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Para que isso aconteça, explica Durão (2011:26), o gestor 
deve proporcionar um ambiente que permita à escola cumprir 
a sua missão, os seus objetivos e  metas, de acordo com os 
valores da organização, através do envolvimento de toda a 
comunidade escolar.  

O desenvolvimento da gestão de pessoas no PROETI se 
faz necessário para que a escola atinja os propósitos do programa. 
Por isso torna-se indispensável que a escola promova ações de 
formação continuada, com base na identificação de necessidades 
dos docentes e demais profissionais da escola, em relação 
aos conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para a 
implementação, ao mesmo passo em que práticas de valorização 
e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e demais 
profissionais da escola, sejam sistematizadas e evidenciadas pelo 
gestor,  no sentido de reforçar ações voltadas para a melhoria da 
qualidade do ensino.

Entretanto, o depoimento da professora da escola Ômega 
revela o distanciamento do previsto acima:

Falta ter um apoio da direção, um apoio do pedagógico.  
Tinha que ter supervisor só para o PROETI. Tenho muita 
dificuldade com a indisciplina, com o desinteresse 
dos alunos, deles achar que estão indo lá só para 
brincar. Eu tô lá(...) às vezes acho que a escola não 
me percebe ali. O apoio do pedagógico tinha que ser 
todos os dias. A supervisora se reúne comigo de vez 
em quando, às vezes quando ela vai se reunir comigo 
eu até esqueço o que tinha sido combinado na outra 
reunião. (Professora do PROETI da escola Ômega, 
entrevista cedida dia 23/07/2013).

Este dado ilustra a  ausência de ações gestora 
comprometida com o desenvolvimento dos servidores da escola  
Ômega responsáveis pela implementação do PROETI, o que   
resulta no quadro de baixa motivação apresentado pela mesma. 

Autores como Barroso e Sjorslev citados por Durão  
(2011, p.27)  ressaltam  que é muito importante que as pessoas 
se sintam motivadas. Quanto mais motivadas e persistentes, 
maior capacidade e potencialidade terão para atingir os seus 
objetivos. 

A professora não desenvolveu o sentimento de 
pertencimento à escola , ao contrário, passou a se sentir excluída 
dos objetivos da instituição, e permaneceu “atirando no escuro” 
como de fato apontou em seu depoimento. Diante disso,  Condé 
(2011, p.16) afirma que “é   preciso que ocorra um conhecimento 
muito forte sobre os objetivos e metas do programa (ou do 
projeto), indicando, fase a fase, quais as tarefas que deverão ser 
cumpridas por quem participa de um programa”.

Já  o  relato do gestor da escola Alfa demonstra uma prática 
diferenciada no trato com os servidores que atuam no programa.

Minha missão é fazer com que os profissionais 
internalizem da necessidade do PROETI.O projeto é 
muito bom, mas tudo pode ser ainda melhorado. Quando 
o professor assume o PROETI agente fala logo com ele 
o que é. Se ele apresenta alguma dificuldade, colocamos 
a especialista para ajudar, chama, orienta, acompanha. 
Aqui já teve caso de ter que trocar uma professora do 
PROETI com uma outra do regular, para que o projeto 
funcionasse. Hoje, essa professora não quer mais voltar 
para o regular. Como o PROETI é liberado só depois, 
ela pega uma turma do regular e me faz garantir para 
ela que quando o PROETI for liberado  ela vai para o 
projeto. Eles tem prazer de trabalhar no projeto. (Gestor 
da escola Alfa, entrevista cedida dia 24/07/2013).

De acordo com Armstrong (2005, p.27), “é mais provável 
que as pessoas tenham um bom desempenho quando sabem 
e percebem o que se espera delas e quando participam na 
definição dessas expectativas”. Essa variável é importantes na 
implementação do PROETI, pois a partir do conhecimento do 
programa pelos seus implementadores é possível estabelecer 
um adequado planejamento da política no nível local.  Essa ação 
inibe um dos problemas de implementação citado pelo mesmo 
autor, que ocorre quando:

 diretrizes originais  não chegam ao alvo, ou seja, a 
política é apresentada como pronta e as pessoas 
envolvidas não sabem exatamente porque estão 
fazendo aquilo e acrescenta, quem implanta precisa 
conhecer porque faz  determinadas coisas e não 
outras.  (CONDÉ,  2011, p.16)
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 Daí a necessidade de comunicar a atribuição, definir 
claramente as ações para um implementador e motivar os atores 
envolvidos, pois independentemente da conjugação de todas 
as variáveis referidas acima, verifica-se uma multiplicidade de 
reações pessoais ao implementar as políticas, provocando 
situação  percebidas  pela gestão das escolas com maior ou 
menor incidência. No caso em questão esse entendimento parece 
consolidado no gestor da escola Alfa, ao contrário do que ocorre 
na escola Ômega, onde os profissionais tem sido cada vez mais 
desencorajados a contribuir com o sucesso do programa.

 Gestão de serviços e recursos 

A  Gestão de serviços e recursos no PROETI se 
consolida à partir da utilização das instalações, na qual são 
sugeridas a observância do uso apropriado do espaço físico, 
equipamentos e materiais pedagógicos, incluindo os recursos 
tecnológicos, para a implementação do projeto pedagógico da 
escola (SEEMG, 2009, p.15). 

Sobre os aspectos infraestruturais as respostas dos 
dois gestores  revelaram que, as condições materiais das 
escolas  para ofertar o Proeti ainda preocupam. Isso se deve 
sobretudo à precariedade da infraestrutura  do prédio, às 
condições das instalações elétricas e sanitárias, a existência de 
equipamentos deteriorados ou precisando de reparos, atraso 
no recebimento de materiais didáticos e falta de espaços para 
atividades curriculares complementares.  Contudo  temos que 
considerar que:

O espaço escolar é central na oferta da escolaridade 
básica de direito de crianças e adolescentes. A escola 
tem importância fundamental para que novas gerações 
possam dominar conhecimentos e habilidades para viver 
e se mover no mundo. Porém, o espaço escolar não é 
mais suficiente para o conjunto de aprendizagens que 
as novas gerações querem e de que precisam para 
enfrentar os novos desafios constituitivos da sociedade 
contemporânea. (CENPEC, 2011, p.36).

A estrutura física da escola  Alfa em nada se assemelha 
à da Ômega, da mesma maneira que se diferenciava do outro 
gestor a  forma de implementar o programa. Enquanto o gestor da 
escola Ômega restringiu o desenvolvimento do programa dentro 
do espaço físico da escola com utilização de suas instalações, 
o da escola Alfa, passou a utilizar os espaços fora da escola na 
tentativa de ampliar o programa para além dos muros da escola. 
Essa foi a alternativa utilizada pelo gestor da escola Alfa, para 
resolver o entrave da ausência de estrutura física ideal para o 
desenvolvimento do PROETI, conforme declarado na entrevista:

Como a escola não tem uma quadra, não tem espaço, 
não  oferece condições ideais, fui fazer parceria com a 
prefeitura, com  o centro cultural, com a casa da cultura. 
Os alunos tem aula toda semana nesses lugares. A 
prefeitura cede o ônibus, que já vem trazer os alunos para 
a escola e daqui eles são levados para estes espaços. Lá 
os próprios artesãos e monitores ministram as atividades, 
ajudam a escola no PROETI, são nossos parceiros. Se 
não for assim não dá.” (Gestor da escola Alfa, entrevista 
cedida 24/07/2013).

A opção do gestor da escola Alfa de buscar parcerias  
representa uma experiência que assume características setoriais, 
que  apontam tendências forte de articulação e gerenciamento 
das ações dos programas de educação integral, conjugando 
esforços entre as diversas instituições locais e parcerias, que 
cedem seus agentes educacionais.

 

 A demanda hoje é por articulação e combinação de 
saberes e práticas constituído na escola, na família, 
nos projetos socioeducativos do território e da cidade. 
Consequentemente, a gestão escolar  torna-se 
responsável  por articular e agir em conjunto  em torno de 
um novo valor: o do compartilhamento entre programas 
que estão na escola e no território; nos agentes da 
escola e também nos agentes da comunidade e dos 
demais serviços públicos. O compartilhar potencializa o 
agir, arranca cada ação do seu isolamento e assegura a 
intervenção agregadora, totalizante e includente, funções 
necessárias à escola para que se alcance a melhoria da 
qualidade educativa dos alunos. (CENPEC, 2011 p.85)
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 Estas análises qualitativas e  comparativas nos oferecem 
uma perspectiva sobre os desafios e as possibilidades da gestão 
do PROETI. Mesmo cientes da possibilidade do desenvolvimento 
do educando fora da educação integral, acredita-se que por 
meio dela, esse desenvolvimento torna-se universal, integral e 
facilmente atingido.

Considerações finais

As análises sobre as práticas de gestão do PROETI 
reafirmaram  a importância da gestão escolar no processo de 
implementação da política. Evidenciou-se  que o sucesso da 
política depende da forma como o gestor conduz o processo de 
implementação da mesma na escola. Isso explica  a existência 
de  resultados diferentes em escolas com mesmo perfil, cujos  
gestores haviam  recebido uma mesma orientação sobre a  
política implementada.  Os  resultados desta pesquisa indicam 
a necessidade de superação dos problemas identitários ligados 
à origem e desenvolvimento histórico dessa função pela  (re) 
significação da gestão escolar, que conforme sugere a política 
demanda o desenvolvimento das diversas dimensão da gestão: 
pedagógica, de pessoas, de recursos e serviços e a gestão de 
resultados educacionais.

O PROETI enquanto política, requer o aprimoramento das 
múltiplas facetas da gestão escolar, principalmente da gestão 
pedagógica concebida como um dos modelos de gestão do 
programa,  considerada aqui como aquela capaz de viabilizar a 
prática das demais práticas de gestão, que se tornam  eficazes 
pelos diferentes atores envolvidos na política. Por isso, ao pensar 
em políticas  de educação integral,  deve-se pensar na mudança 
da concepção dos próprios gestores e professores: na forma 
como concebem esse tipo de educação, suas atribuições, seus  
alunos e suas limitações e na forma como recebem e implementam 
tais políticas nos contextos onde são desenvolvidas, pois suas 
ações devem refletir positivamente na vidas de todos os seus 
beneficiários,  para que se promova a efetiva educação de 
qualidade.
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Resumo

Este artigo traz uma análise sobre o percurso da Rede 
Municipal de Educação de Porto Alegre no processo de 
implementação da Educação Integral. Essa análise busca refletir 
acerca das ações e políticas implementadas pela secretaria 
municipal de Porto Alegre (2006-2012), na gestão da Educação 
Integral, para verificar se existe e de que forma acontece a 
articulação intersetorial. Para tanto, realizou-se um estudo de 
caso de cunho qualitativo, com entrevistas semiestruturadas e 
questões em aberto. Foram entrevistadas a coordenadora da 
Educação Integral (Cidade Escola) da Secretaria Municipal de 
Educação, a coordenadora pedagógica do Conselho Municipal 
de Educação e a coordenadora da Cidade Escola na escola 
piloto (na implementação da ampliação da jornada) da Rede 
Municipal. Além disso, foi feita uma análise documental de Planos 
Municipais de Educação e Planos Plurianuais da Prefeitura. 
Através desse estudo foi possível: recuperar a caminhada da 
Rede Municipal, desde seu processo de reestruturação curricular 
(1994), tendo sido observado, já naquele momento, conceitos 
fundantes em Educação Integral; constatar as estratégias 
escolhidas para possibilitar a formação integral e a ampliação 
do tempo das crianças envolvidas intencionalmente com suas 

aprendizagens; evidenciar as relações que a SMED estabeleceu 
com instituições públicas e privadas, assim como com o 
Programa Mais Educação, MEC/SECAD, a fim de possibilitar o 
aumento da jornada dos estudantes. Constatou-se, então, que 
intersitorialidade e Educação Integral em jornada ampliada são 
conceitos imbricados; cabe, porém, ressaltar a relevância da 
manutenção da centralidade da escola, a articulação com amplos 
setores da sociedade organizada e a urgência da atualização do 
Plano Municipal de Educação.  

Palavras chave: Política pública, Educação Integral, 
Intersetorialidade

Este texto captura a essência de meu trabalho de 
conclusão realizado ao longo da primeira edição do curso 
de Especialização em Educação Integral e Integrada na 
Escola Contemporânea do Programa de Pós Graduação 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 
grande do Sul. Realizo aqui um exercício de reescrita com a 
finalidade de contribuir com o aprofundamento da discussão 
contemporânea sobre gestão em Educação Integral. Neste 
artigo apresento reflexões acerca do caminho que a Secretaria 
Municipal de Educação de Porto Alegre (SMED) trilhou, 
e a rota que privilegiou a fim de viabilizar sua proposta de 
Educação Integral. O foco de pesquisa foram as ações e 
políticas implementadas pela SMED, no período de 2006 a 
2012, no processo de gestão da ampliação da jornada escolar. 

Realizei um estudo de caso utilizando entrevistas 
semiestruturadas, partindo de um roteiro prévio inicial. Fiz duas 
entrevistas com a coordenadora do Programa de Educação 
Integral (Cidade Escola) da Rede Municipal , análise documental 
do Plano Municipal de Educação vigente e também busquei 
subsídios nos últimos dois Planos Plurianuais (instrumento 
destinado a estabelecer diretrizes e metas da administração 
pública) do Governo Municipal e na Proposta Pedagógica 
da Rede, construída a partir do I Congresso Constituinte de 
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Educação em 1994. Foram feitas, ainda, duas outras entrevistas: 
uma, com a coordenadora pedagógica do Conselho Municipal 
de Educação; outra, com a coordenadora do Cidade Escola na 
EMEF Neuza Goulart Brizola. 

 Utilizando conceitos que surgem no cenário atual em 
meio às discussões acerca da Educação Integral, como a 
intersetorialidade e a Educação Integral em jornada ampliada, 
busquei refletir sobre a ação concreta da Rede Municipal 
de Ensino durante os anos de 2006 à a 2012, na direção da 
ampliação do tempo escolar, prospectando, também, a melhoria 
na qualidade na educação.

O Direito à Educação Integral em Jornada 
Ampliada

O conceito de Educação Integral está vinculado ao 
direito de crianças e adolescentes a uma formação integral, que 
possibilite o desenvolvimento das diversas dimensões do ser 
humano. Esse conceito pressupõe ampliação da jornada, porém 
a ampliação da jornada não implica, necessariamente, Educação 
Integral. Segundo Miguel Arroyo (2012,p.44-5): 

Alargar a função da escola, da docência e dos currículos 
para dar conta de um projeto de educação integral em 
tempo integral [...] função da escola mais integral de 
formação humana exige mais espaços, mais saberes, 
artes, compromissos profissionais, diversidade de 
profissionais. 

 A legislação brasileira (LDB, lei nº9394/2006) tem 
apontado para a necessidade de garantir às crianças mais 
tempo na escola e mais aprendizagem. O novo paradigma de 
Educação Integral defende a centralidade da escola, porém torna 
necessária a ampliação de espaços, tempos e atores envolvidos 
nesse processo. 

   Nesse contexto, o Governo Federal apresenta um 
Programa de Educação Integral, instituído através da Portaria 
Interministerial nº 17 de 24 de abril de 2007. Nesse programa 

coloca como objetivos: a ampliação da jornada escolar, do 
diálogo entre escola e comunidade; a dimensão das experiências 
educadoras na vida e a qualificação da educação pública 
brasileira.

    A Intersetorialidade é um dos conceitos mais caros ao 
paradigma contemporâneo de Educação Integral, pois significa a 
articulação de diversos setores em torno de um objetivo comum.  
Está na gênese da formulação do Programa Mais Educação 
que, em sua concepção (Brasil, 2009, p.24), “afirma o potencial 
educativo de um amplo espectro de políticas públicas setoriais: 
Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação, 
Esporte, Meio Ambiente”. 

  Em vista disso, considerei, como foco de análise do meu 
estudo, a intersetorialidade exclusivamente no âmbito local, no 
caso a cidade de Porto Alegre.  Investigando como a secretaria 
se articulava com instituições públicas e privadas da cidade no 
contexto da Educação Integral, ou seja, como era realizada a 
gestão intersetorial no território. Procurei responder à seguinte 
questão: qual a trajetória que a Rede Municipal de Porto Alegre 
vem percorrendo no seu processo de implementação da 
Educação Integral?

A Singularidade da Rede Municipal
 
Em 1994, foi realizado o I Congresso Constituinte 

dirigido pela Secretaria Municipal de Educação, no qual foram 
definidos os princípios da Escola Cidadã que possibilitaram 
a Reestruturação Curricular: a escola organizada por Ciclos 
de Formação, relacionados às etapas do desenvolvimento de 
crianças e adolescentes. 

A nova proposta curricular produzida a partir daí estava 
embasada em uma perspectiva interdisciplinar, que organizava 
o ensino por Complexos Temáticos, com práticas construídas a 
partir da integração de todas as áreas, como aponta Isa Guará 
(2009, p.70):

A interdisciplinaridade se funda na importância 
dada à unidade da realidade, cuja apreensão é 
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compartimentada dentro do modelo de desenvolvimento 
da ciência moderna. Questionando esse paradigma que 
desagrega, fragmenta e formaliza os diversos campos 
do conhecimento em ciências específicas, estanques e 
sem visão de totalidade, essa concepção de educação 
propõe uma estreita articulação curricular que contemple 
o conhecimento de maneira mais abrangente, global e, 
portanto, integral. 

 O aluno visto de maneira globalizante necessitava de 
um currículo diversificado no qual as áreas de conhecimento 
teriam a mesma importância para a apreensão de conhecimento 
e desenvolvimento humano. Essa mudança incluía no currículo 
atividades complementares opcionais no turno inverso:

Assim, o apoio educativo e os complementos curriculares 
que se desenvolvem predominantemente para 
além da carga horária letiva dos alunos e que são 
normalmente optativos; no entanto, em alguns casos 
estas atividades podem ser desenvolvidas dentro de 
carga horária letiva. As atividades de apoio educativo 
e complemento curricular têm dimensão formativa, 
lúdico-cultural, artística e tecnológica [...] (PMPA/
SMED Caderno Pedagógico n. 9, p.35 ). Grifo meu.

É possível, então, fazer aproximações entre o conceito 
contemporâneo de Educação Integral e essa proposta de 
currículo, já que esta pressupõe a formação integral garantida 
por um currículo diversificado e atividades para além do horário 
regular. Beatriz Titton e Suzana Pacheco (2012, p.150), no 
entanto, reconhecem que “o paradigma de educação integral 
que ora se estabelece agrega outros princípios nessa direção: 
a territorialização, a intersetorialidade e os arranjos educativos 
locais”. 

Cabe, ainda, ressaltar que a nova proposta curricular da 
época pressupunha a escola como polo cultural. Um professor 
era, então, designado para realizar a Coordenação Cultural, 
ficando responsável, também, pela articulação da escola com 
a comunidade e demais setores da cidade.  Outro aspecto 
importante na trajetória de nossa Rede pode ser observado 
quando, no final da década de 90, Porto Alegre inclui-se em uma 
articulação internacional de cidades por um projeto de educação 
mais amplo.

      Em 1990, um grupo de cidades, representadas 
por seus governos locais, reúne-se em Barcelona e produz 
a “Carta das Cidades Educadoras”, que tem como diretriz 
primeira o direito dos cidadãos a uma cidade educadora 
e, também, redimensiona o papel central das cidades no 
processo civilizatório, na busca de uma melhor qualidade na 
vida e de desenvolvimento local. Porto Alegre agrega-se a esse 
movimento em 1998, filiando-se à Associação Internacional 
das Cidades Educadoras, organização que congrega cerca de 
quinze cidades brasileiras.   Em vista disso, em 2001, a SMED 
propõe articular o conceito de Escola Cidadã ao de Cidade 
Educadora. A gestão da Rede, nesse momento, procura, 
assim, demonstrar um posicionamento político, estabelecido 
frente a um contexto de articulação internacional, participando 
do Movimento das Cidades Escolas. 

  Em 2004, Porto Alegre realiza seu III Congresso 
Municipal de Educação e elabora um diagnóstico da Educação 
que evidencia: avanços alcançados no que se refere à diminuição 
de índices de evasão e repetência; melhoria das condições de 
trabalho dos profissionais da educação; gestão democrática 
e estrutura das escolas.  O Plano Municipal de Educação 
construído a partir desse Congresso mantém a proposta de 
Educação Globalizada, baseada na proposta curricular vigente, 
no entanto, não chegou a expressar claramente a concepção 
de Cidade Educadora como um novo paradigma.

 No texto do referido Plano Municipal, a articulação 
intersetorial da Rede, foco dessa pesquisa, explicita a 
ampliação das funções da escola e a necessidade de 
investimento para além do espaço escolar, manifestando o 
entendimento da necessidade da articulação dos serviços 
públicos para a garantia de direitos às crianças das camadas 
populares. Aponta metas de ampliação de parcerias com 
órgãos públicos, instituições privadas, organizações não 
governamentais, Secretarias, cooperativas e sociedade civil 
para formação de professores, educadores, atendimento 
especializado, acesso dos alunos ao mercado de trabalho, 
estágios e cursos. Apresenta, ainda, a intenção da ampliação 
da jornada escolar.
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5.1.1.2. METAS - 19. Ampliar a jornada escolar diária, 
visando, até o final da década que se inicia com o Plano 
Municipal de Educação, à escola de período integral 
com previsão de professores e funcionários em número 
suficiente e respeito às respectivas jornadas de trabalho. 
(SMED/PME 2004- 2014).

  Finalizando essa reflexão, o PME (2004 -2014) não 
se constituiu em Lei, não sendo assim estendido ao Sistema 
Municipal de Ensino. A alternância de pessoas e/ou partidos 
à frente da gestão da educação tem normalmente produzido 
mudanças de encaminhamentos, entendimentos e políticas.

Cidade Escola

A caminhada da Rede Municipal de Educação foi marcada 
pelas mudanças no cenário político, nacional e municipal, o que, 
muitas vezes, implicou tanto em quebra de continuidade, quanto 
em ruptura dos programas e políticas. No ano de 2005, iniciou-se 
uma nova gestão na Prefeitura de Porto Alegre, e, portanto, novos 
discursos e práticas foram produzidos em todas as secretarias de 
governo. Para a Coordenadora Municipal neste momento iniciou-
se a discussão sobre Educação Integral propriamente dita.

Procurando entender esse novo momento da Rede no que 
se refere à proposta para a Educação Integral, busquei subsídios 
nos últimos dois Planos Plurianuais da Prefeitura de Porto Alegre. 

No Plano Plurianual – PPA 2006-2009 – Programa 109 
–Lugar de Criança é na família e na escola – Ação 161 Cidade 
Escola e Ação 162 – Escola de Tempo Integral, a Prefeitura de 
Porto Alegre define metas de ampliação de tempos e espaços 
escolares na Rede, nomina seu programa e determina seu campo 
de ação para além do contexto escolar. O programa fica descrito 
assim: 

Ampliação e qualificação dos tempos e espaços 
escolares, propiciando que a escola se torne polo 
educativo, cultural, esportivo e de educação para o 
trabalho em comunidades com índices altos de violência 
e de vulnerabilidade social. As ações da CIDADE 
ESCOLA são construídas e vivenciadas dentro e fora do 
contexto da escola como uma apropriação autônoma e 

singular da Cidade de Porto Alegre. De maneira singular 
a Cidade Escola (Porto Alegre) institui-se como vivência 
total na escola e para além dela, para aproveitar e usufruir 
experiências curriculares oficiais e complementares [...]. 
(PMPA/PPA 2006-2009, p.132).

        
   É possível estabelecer uma relação entre o Movimento das 

Cidades Educadoras e o conceito de Cidade Escola que aparece 
primeiramente no Plano Plurianual da Prefeitura, tendo em vista 
a proximidade temporal em que essas discussões ocorrem e o 
fato de Porto Alegre também ser signatária do Manifesto das 
Cidades-Escolas. 

Na descrição do Programa Cidade Escola no Plano 
Plurianual (PPA) 2006-2009, o governo municipal aponta para 
a articulação com outros espaços educativos que vão constituir 
a Educação de Tempo Integral. Já no PPA 2010-2013 (sob nº 
1301) Cidade Escola, essa ação é retomada de forma resumida, 
mas com o mesmo objetivo de ampliar tempos e espaços de 
aprendizagens dos alunos. A novidade versa sobre a dotação 
orçamentária (verba destinada à ampliação dos tempos e espaços 
de aprendizagem dos alunos, conforme definição da ação no 
PPA) e o número de escolas a serem atingidas anualmente. 

   Ressaltando a articulação com instituições parceiras, a Rede 
apresenta uma das facetas do seu processo de implementação 
da Educação Integral, como reflete a coordenadora: 

“[...] e nós temos também os convênios que são os 
parceiros que nos dão um grande suporte na questão 
do espaço físico e também na questão de RH. Esses 
parceiros pra nós eles são muito importantes porque 
elimina a questão do espaço físico.” 

O que a Secretaria define como Cidade Escola pode ser 
entendido como a conjunção dos atores e dos espaços que 
possibilitam a ampliação do tempo de permanência escolar dos 
alunos.  É assim que, na visão da coordenadora, acontece a 
Educação Integral na Rede, conforme o que ela própria refere: 

“O Cidade Escola é o [...] grande guarda-chuva da 
Educação Integral, ele acontece de três formas nas 
escolas: via Mais Educação, via Rede e via convênios 
[...]”
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As primeiras escolas da Rede aderiram ao Programa 
Mais Educação em 2008, sendo que hoje praticamente todas 
o possuem. As escolas (SMED) oferecem como contrapartida 
ao Programa o espaço físico e um professor para realizar a 
coordenação.  O Programa foi bem vindo na Rede, é o que 
sugere a coordenadora:

“O Programa Mais Educação somou, porque ele trouxe 
essa discussão e, também, um aporte financeiro para 
escola e um aporte teórico de discussão, de materiais, 
de cursos em parceria com as universidades, de difundir 
experiências que acontecem no Brasil inteiro. Quando a 
gente participa em Brasília, a gente fica encantada com 
o que tem, e Porto Alegre tem, assim, uma caminhada 
bastante avançada nesse sentido. Eu acho que ele 
somou.”

O Programa Mais Educação do Governo Federal realiza 
uma ação indutora, visando à implementação da Educação 
Integral nas escolas, com aporte financeiro. Esse programa 
prevê, conforme Maria Luiza Xavier (2010, s.p) “que a cidade, 
vista como cidade educadora, seja usada como espaço de 
educação e cultura e que diferentes membros da comunidade, 
sob a coordenação da escola, participem de tal processo.”

 Pode ser citada como exemplo dessa operacionalização 
de “Escola de Tempo Integral”, a EMEF Neuza Goulart Brizola, 
definida pela coordenadora do Cidade Escola na SMED como 
projeto piloto na Rede. 

“[...]e aí, em 2006, nós iniciamos nosso projeto piloto na 
EMEF Neuza Goulart Brizola, por ser uma escola com 
capacidade física pra 1200 alunos e ter na realidade 
um número reduzido de alunos em função da situação 
da  comunidade, no entorno da região. Se começou ali, 
então, esse projeto, com esse nome de Cidade Escola, 
pensando neste conceito que a cidade se abre pra 
escola e que a escola se abre pra cidade.”

 
As formas referidas como estruturantes do projeto de 

Educação Integral da Rede, como os complementos (Cidade 
Escola/Rede), o Programa Mais Educação e a Cidade Escola/
Convênios que possibilitam a ampliação da jornada do aluno, 
tiveram diferentes pontos de partida e hoje compõem o cenário 

da Educação Integral, com o desafio de compor um todo 
articulado.

Nesse sentido, a “integralidade” da política em questão não 
se constitui como algo que, por adição, venha alongar um todo que 
está curto ou compor um todo que existe a priori- nisso consiste 
o equívoco de se “oferecer mais do mesmo”. A “integralidade” 
pressupõe dedicação pessoal e coletiva dos sujeitos às escolhas 
que compõem seu percurso formativo. (MOLL, 2012, p. 26).

Para não perder o objetivo dessa pesquisa que é de analisar 
a articulação intersetorial da Rede, na próxima seção, volto a me 
deter na articulação da SMED com os convênios que atendem 
alunos do ensino fundamental no turno inverso.

Cidade Escola/Convênios

A Rede Municipal há mais de 10 anos realiza convênios 
com organizações do movimento popular, ONGs e instituições 
privadas com o objetivo de atender crianças de 0 a 6 anos na 
Educação Infantil. Com a proposta de ampliar tempos e espaços 
dos estudantes do Ensino Fundamental, ampliou-se o leque dos 
conveniamentos com instituições situadas em diversas regiões 
da cidade, as quais, via de regra, já realizavam atendimento 
socioeducativo a crianças em vulnerabilidade social.  Com os 
convênios, a Secretaria pode possibilitar o atendimento aos 
alunos em outros espaços de propriedade das organizações 
que se tornam parceiras. A Prefeitura repassa verbas, definidas 
no plano plurianual, a essas instituições para que elas possam 
atender os alunos do ensino fundamental diariamente, por no 
mínimo três horas além do turno regular. 

 Essas instituições, na maioria privadas, possuem sua 
estrutura de gestão, seus critérios de seleção de professores 
e de avaliação, supervisão pedagógica e projeto educacional. 
A SMED, conforme a coordenadora, realiza acompanhamento 
efetivo das mesmas:

“Eles têm que nos entregar relatórios qualitativos e 
quantitativos, prestação de contas. Então, é tudo muito 
acompanhado tanto pelo pedagógico, via Cidade 



54954
8

Escola, quanto pelo financeiro, na  Bolsas e Convênios, 
pelo jurídico, na questão legal do conveniamento. São 
parceiros muito importantes que a gente preza e é uma 
forma de ampliar esse atendimento.”

   
 São em torno de 15 entidades conveniadas, com potencial 

para atender quase 7000 crianças da Rede. A maior parte 
dessas instituições atende em suas próprias dependências, 
no entanto, uma OSCIP, contrata educadores para atuarem 
na escola.  Existe um número considerável de instituições de 
caráter filantrópico, assistencial  e/ou religioso. 

 Todas essas instituições já realizavam atendimento a 
crianças e adolescentes em suas dependências, em geral 
na periferia da cidade, portanto próximo a várias escolas 
municipais. Esses convênios foram estabelecidos pela secretaria 
e ofertados às escolas. O Texto Referência para o Debate 
Nacional, documento articulado pelo Ministério de Educação 
e que baliza a discussão do Programa Mais Educação e da 
Educação Integral, a nível nacional, chama a atenção para a 
importância da sintonia entre as instituições conveniadas e as 
escolas. 

Vale ressaltar, no entanto, que a participação dessas 
organizações exige que suas ações e intervenções constituam-
se como respostas a demandas diagnosticadas no âmbito da 
própria escola e, como tal, precisam estar impressas no seu 
projeto político-pedagógico. Caso contrário, o papel de tais 
organizações, quando muito, poderá restringir-se tão somente 
ao caráter da proteção social (Brasil, 2009, p 22)

O Conveniamento é visto pela Secretaria como 
indispensável para a viabilidade da ampliação da jornada, o que 
refuta a tese de terceirização da Educação. 

“Porque só com a Rede, aí eu te digo, que é impossível 
tanto em espaço físico quanto em recursos humanos e 
isso é inviável, isso é inviável [...]   porque no início se 
dizia: “Ah , estão terceirizando a Educação!” Não, isso 
são  parcerias, como gestor, tu tem  o compromisso 
e a obrigação de buscar alternativas pra prestar o 
atendimento, mas de forma que tu não vá comprometer 
todo o recurso, todo o teu orçamento numa ação. Tu tem 
que ver o todo, tu tem que analisar.”

A proposta de intersetorialidade implica uma articulação 
de ações vinculadas a um projeto político pedagógico, 
“envolvendo múltiplos espaços e atores, e que se 
estrutura a partir do trabalho em rede, da gestão 
participativa e da corresponsabilidade.” (BRASIL, 2009 
p.47 apud Aprendiz, 2007 p.14)  

A perspectiva de relação Intersetorial proposta pelo 
Programa Mais Educação diz respeito, primeiramente, à 
articulação das políticas públicas como garantia de direitos 
e pressupõe a expansão do território educativo, mantendo a 
centralidade da escola. 

O Estado tem aqui o papel central de regulação e garantia 
da prestação dos serviços de direito dos cidadãos. Não 
se compreende mais o Estado como agente único da 
ação pública, mas espera-se que cumpra sua missão de 
intelligentia do fazer público e, em consequência, exerça 
papel indutor e articulador de esforços governamentais e 
societários em torno de prioridades da política pública. 
(CARVALHO, 2006, p.9 apud BRASIL,2009 p.44 )

O conceito de intersetorialidade permeia toda a discussão 
sobre educação integral, no momento em que esta se concretiza 
somente com a participação da sociedade, organizada ou não, 
na educação de todas as crianças. A intersetorialidade está 
relacionada à ampliação do território educativo, à democratização 
do acesso aos espaços da cidade, principalmente para as crianças 
das escolas públicas. Além disso, conclama todos os setores da 
sociedade a dividirem a responsabilidade pela formação e pelo 
presente das crianças da parcela da sociedade que tem sido 
historicamente marginalizada.

Considerações Finais 

Com esse artigo, procurei contribuir para o debate 
contemporâneo que visa reinventar a escola pública, a fim de 
enfrentar a histórica desigualdade entre as pessoas.  Poderia, 
obviamente, analisar o período de 2006 a 2012 sem referenciar 
os movimentos anteriores da Rede, porém, em minha opinião, tal 
feito não daria conta da complexidade do processo estudado. 
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A Rede Municipal de Porto Alegre produziu, na década de 
90, uma proposta de educação que visava à formação integral dos 
sujeitos, com um currículo fundamentado na interdisciplinaridade 
e um olhar voltado para a articulação comunitária. Os fundamentos 
da Educação Integral são visíveis nessa proposta, podendo-se 
vislumbrar sua semente na proposta de reestruturação curricular 
da Rede: os Ciclos de Formação.

 No entanto, o debate que está posto hoje é o da 
“emergência... da educação integral em jornada ampliada” 
(MOLL, 2012, p.19). A proposta contemporânea de Educação 
Integral implica a ampliação do tempo, como condição para a 
superação das desigualdades educacionais em uma sociedade 
que oferece um tempo exíguo de escolarização para as parcelas 
mais vulneráveis da população, além da valorização dos saberes 
comunitários e da articulação intersetorial pública.

O Programa Mais Educação e o debate contemporâneo em 
Educação Integral em Jornada ampliada se instalou em uma Rede 
que já possuía, pelo menos no campo da proposta pedagógica, 
um currículo que contemplava uma visão globalizada de criança 
e de conhecimento; escolas que já contavam com atividades 
complementares diversificadas no contraturno.

 Quando a Rede inicia seu processo de ampliação da 
jornada em 2006 e se articula com entidades na maior parte 
privadas, visualiza a possibilidade de suprir a falta de espaço e 
recursos humanos, optando por entidades que ofereçam estrutura 
física e pessoal, como características específicas. As crianças 
permanecem, nessas instituições, cujos valores e concepções 
possivelmente perpassam seus programas educativos, quase 
o mesmo tempo que na escola. Que relações, então, são 
estabelecidas com os Projetos Pedagógicos das escolas? 

Os convênios são o caminho que a Rede propõe e 
expressa no Plano do Governo para possibilitar a ampliação 
do espaço necessário para a jornada ampliada. No entanto, 
para que essas articulações possam se constituir enquanto 
“estratégias integradas de educação” (RABELO, 2012), é 
fundamental a construção, de forma participativa, de um Projeto 
Político Pedagógico de Rede que busque integrar as vias 
existentes e possibilitar a criação das demais, como defende o 

Texto Referência para o Debate Nacional (Série Mais Educação/
Educação Integral)

[...] o debate sobre a ampliação do tempo de efetivo 
trabalho escolar não está colocado simplesmente como 
questão de aumento de tempo na escola nem como 
espaço de atividades extracurriculares assistencialistas, 
complementares, mas como condição precípua 
para que se possa organizar um currículo capaz de 
integrar os diversos campos de conhecimento e as 
diversas dimensões formadoras da criança, do pré-
adolescente, do adolescente, do jovem e do adulto na 
contemporaneidade. (Brasil, 2009, p.49)

No que diz respeito aos conveniamentos, pelo que pude 
perceber, o protagonismo é da Secretaria de Educação e, nesse 
processo de articulação intersetorial, a escola poderia propor um 
plano de ação articulado, com participação da comunidade para 
viabilizar a formação integral dos alunos. 

Para garantir a Educação Integral como direito, urge 
avançar na articulação da Rede Municipal com a cidade, a fim de 
potencializar sua dimensão educadora e possibilitar o acesso das 
crianças a espaços educativos qualificados, como prerrogativa 
de uma cidade signatária da Carta das Cidades Educadoras.

Corroborando as ideias de Arroyo (2012), a Educação 
Integral com jornada ampliada só é possível de se concretizar se 
se constituir como uma política pública de “caráter compulsório” e 
com ampla articulação intersetorial, investindo em parcerias com 
diversos setores da sociedade, principalmente os públicos, além 
de organizações dos movimentos sociais, sindicatos, instituições 
privadas, entre outros. Com isso, haverá a possibilidade de garantir 
a centralidade da escola, o projeto pedagógico e o atendimento a 
todas as crianças, abrindo caminho para uma Rede que pretenda 
implementar a Educação Integral.  
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 Sujeitos da Educação 
Integral

Coordenação: Prof. Levindo Diniz 
Carvalho (UFSJ)

Muitas vezes entendidos apenas 
como “alunos”, crianças e  jovens são 

atores sociais e sujeitos de direito 
que   se expressam por meio de suas 

linguagens e culturas, construindo   
formas próprias de apreensão do  

mundo. Como a oferta da Educação 
Integral pode dar visibilidade a 

esses sujeitos e fazer da escola um 
espaço de troca de saberes? O que 

implica a entrada na escola de “novos 
educadores” e como se dão esses 

processos pedagógicos e relações 
intergeracionais? A institucionalização 

de crianças e jovens por mais tempo 
na escola  configura maior garantia de 

direitos às crianças e aos jovens?
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Contextos possíveis 
da educação integral:                     
a formação do sujeito como 
novo educador em arte

Cláudia Regina dos Anjos
Escola de Belas Artes/UFMG

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
creginaa@gmail.com 

 Resumo

 Esta é uma reflexão teórica-prática relacionada à 
experiência de orientação dos bolsistas do PEI/UFMG, em Artes 
Visuais. O objetivo é refletir sobre como o sujeito professor 
ou novo educador que atua como bolsista de graduação tem 
construído seu próprio processo de formação docente. A 
metodologia consiste na contextualização e construção do 
processo de formação continuada ofertada a esse educador 
por meio de planejamento das ações construídas tensionados 
pela subjetividade e sua formação enquanto artista/professor/
pesquisador na articulação das experiências no contexto da 
educação integral. Considero que essa reflexão contribuirá com 
os processos de formação em Arte desse sujeito numa dimensão 
de novos saberes da educação integral.

Palavras-chave: programa escola integrada; artes 
visuais; formação em artes.

Introdução

 Este texto consiste em reflexões sobre imagens que 
estão se constituindo com a experiência enquanto coordenação 
da formação dos monitores do Programa Escola Integrada, 
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estudantes universitários que atuam nas oficinas de Artes Visuais 
– Intervenção Urbana, pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. 

 Antes, porém necessário se faz esclarecer sobre o 
Programa Escola Integrada, é um dos vários programas de 
extensão da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria 
com Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nessa parceria, 
a UFMG fica na responsabilidade de selecionar e indicar os 
bolsistas para desenvolver oficinas nas escolas municipais 
dessa cidade; é responsável também pela formação desses 
bolsistas. Já a PBH fica na responsabilidade de indicar as 
demandas das escolas, pagar a bolsa e vale transporte, além 
da materialidade e logística para a realização das oficinas. 

A Escola Integrada da Rede Municipal de Belo Horizonte 
é organizada de forma diferente no currículo escolar, ou seja, 
não está inserida nos processos de avaliação e sistematização 
do conhecimento como, o que aqui será nomeado, de escola 
regular.  Os professores são diferentes, no tempo oficial de 
sala de aula é destinado o professor com formação acadêmica 
e concursado para ministrar as disciplinas estabelecidas pelo 
currículo oficial e registros escolares em que o estudante 
é obrigado, por lei, a estar na escola e ser frequente. Já 
para o turno extra ou o extraturno, como uma das formas 
de alargamento de tempos-espaços, são contratados 
agentes culturais, oficineiros e educadores populares para o 
desenvolvimento das atividades planejadas pela escola. Em 
relação à presença não há obrigatoriedade de frequência e a 
participação é voluntária. Fica na responsabilidade da escola 
o incentivo para a participação.

 Com, aproximadamente, doze meses nessa experiência 
busco, agora, uma compreensão mais situada do universo 
da formação das especificidades um novo educador, 
especialmente, em Artes Visuais.

Inicio essa reflexão com o depoimento de umas das 
monotoras do PEI/Artes Visuais, Rebeca Prado, quando fala 
que é necessário dialogar sempre com os alunos, saber o gosto 
de cada um, suas potencialidades, mas, também, mostrar o 
que o professor gosta, o seu trabalho e inclusive mostrar o seu 

trabalho enquanto artista, a sua poética estética. Parece-me 
que essa uma é uma especificidade da atuação desse novo 
educador.

Destrinçando esse depoimento, a escola mudou e vem 
mudando, o modelo de instituição escolar pautada na ordem, 
progresso e homogeneidade não atende mais ao público que 
hoje, por direito, está nas escolas públicas. São pessoas das 
mais variadas culturas, localidades e situações econômicas que, 
na maioria das vezes, põem em xeque os saberes e poderes 
cristalizados da cultura escolar,  bem como suas normas, regras 
e prescrições. Pois como nos indica Arroyo (2006) é necessário 
que as imagens construídas histórica e culturalmente vão se 
quebrando.  E uma relação mais horizontal entre professores e 
alunos pode ser uma indicação de uma escola e um processo de 
ensino/aprendizagem mais significativo e comprometido com os 
sujeitos no desenvolvimento de suas potencialidades.

Nesse sentido, o depoimento da bolsista aponta por uma 
escola dialógica, mais horizontalmente organizada em suas 
relações interpessoais e com o conhecimento, privilegiando 
os sujeitos nas mais variadas dimensões. Isso nos remete 
à importância de uma escola em que os sujeitos estão na 
centralidade do processo educacional. Para isso, Dayrell (1996, 
p. 136), argumenta que é necessário

analisar a escola como espaço sociocultural significa 
compreendê-la na ótica da cultura, sob um olhar mais 
denso, que leva em conta a dimensão do dinamismo, do 
fazer cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres 
trabalhadoras e trabalhadores, negros e brancos, 
adultos e adolescentes, enfim, alunos e professores, 
seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, 
presentes na história.

Esse autor constrói, dessa forma, o sentido sociocultural da 
instituição escolar e reconhece que os sujeitos que estão inseridos 
nessa instituição são seres humanos que possuem experiências 
de vida diferentes, fazem parte de grupos de participação social 
diferentes, têm histórias de vida distintas umas das outras, são 
de etnias diversas, enfim, têm culturas múltiplas. 

1. Uso aqui o conceito 
de cultura escolar, 
com base em Brandão 
(2002), a partir de 
minha interpretação, 
como conjunto de 
significados, valores e 
sentidos; portanto, um 
campo simbólico que 
envolve hierarquias, 
distribuição desigual 
do poder, inclusões e 
exclusões, rotinas, regras, 
programas de formação 
e diferentes estilos de 
trabalhos cotidianos.

1
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Ainda nessa concepção da escola enquanto espaço 
sociocultural, mais democrática, mais dialógica, exemplificarei 
uma das formas que a bolsista Rebeca prado desenvolve sua 
relação com os alunos, espaços e relação com o conhecimento 
por meio de um registro imagético de uma de sua aula.

Figura 1: Criança no Curso/Oficina HQ da Escola Integrada 
(Fotografia de Cláudia Regina dos Anjos/Fonte: Arquivos da autora)

Segundo Rebeca Prado, o aluno só consegue trabalhar 
ajoelhado. È assim que ele consegue participar e realizar as 
atividades propostas. Como isso não é comum de se acontecer 
e nem de se permitir a bolsista e indagada se dessa forma o 
aluno atrapalha o andamento e desenvolvimento da aula. Revela 
que atrapalha quando não participa e não realiza as proposições 
da aula e da turma, mas esse não é o caso do aluno. São os 
sujeitos tendo a centralidade no processo em detrimento da 
ordem e progresso estabelecido como sinônimo de organização. 
Traz para a cena da instituição as múltiplas culturas e saberes. 
Embora, tenha ainda marcas rígidas de uma escola seriada, 
propedêutica e homogênea. Com tendências a considerar 
os alunos apenas como sujeitos cognoscíveis, a partir da 
padronização e regularização do pensamento (EFLAND, 2005). 

Parece-me que essa discussão nos traz elementos 
fundamentais para pensar o perfil do sujeito professor na 
perspectiva de um novo educador. Esse exemplo nos indica que 
na educação contemporânea é necessário repensar a atuação 
dos professores, sobretudo, aqueles que colocam o conteúdo 
e a ordem na centralidade do processo educacional. Também 
me parece oportuno pensar que o perfil de um novo educador 
implica em estabelecer constantes diálogos tanto com os alunos, 
como professores e comunidade em geral. Também pensar e 
dialogar com as várias formas que os alunos aprendem e valorizar 
o potencial de cada um a partir de tensionamentos com o outro e 
com o contexto. Dialogar, sobretudo, com as dimensões humanas 
e os vários saberes e culturas que cada sujeito trazem consigo.

Processo de formação dos bolsistas do PEI/Artes 
Visuais

Essa introdução se constitui como uma das formas 
para, também, pensarmos a formação desse sujeito que aqui 
é concebido como um novo educador.  Em continuidade,   
apresento aqui a proposta metodológica de formação construída 
a partir e com os bolsistas de Artes Visuais do Programa Escola 
Integrados da Universidade Federal de Minas Gerais – PEI/Artes 
Visuais/UFMG.

A proposta que este ano de 2014 temos foi construída 
ao longo da existência do PEI/Artes Visuais/UFMG.  Refere-
se ao posicionamento teórico-pedagógico socioculturalista, 
em especial, a freireana, para a realização de uma formação 
libertadora e dialógica, a partir das culturas dos sujeitos/bolsistas. 
O processo de formação é constituído de rodas de conversas 
em que os bolsistas socializam os desafios e avanços na oficinas. 
Também é o momento de muita troca uma vez que discutem, 
apontam possibilidades, problematizam as práticas, constorem 
conhecimento, sobretudo, no ensino/aprendizagem de Arte. Fale 
ressaltar que esse momento é fundamental, principalmente, para 
os bolsistas que não são estudantes de Licenciatura em Artes 
Visuais, são também do bacharelado em Arquitetura, Design, 
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Cinema de animação, Artes Gráficas, enfim, vários cursos das 
artes visuais ou relacionados. Essa diversidade possibilita um 
debate maior, além de novas aprendizagens para todos. São 
momentos em todos aprendem com o outro e com o contexto. 
Por essa razão chamamos de roda de conversa, pois a roda é um 
movimento circular que não pressupõe hierarquias verticalizdas, 
nela todos são sujeitos.

A roda de conversa tem possibilitado outro componente 
metodológico na formação do sujeito bolsista que é o trabalho 
coletivo. A partir do momento em que um bolsista socializa, 
por exemplo, um desafio que enfrentou o grupo se posiciona 
também com indicações de ações e práticas, muitos deles 
já vivenciaram o mesmo. A partir dessa troca o bolsista que 
está enfrentando o problema tem a possiblidade de organizar 
as ideias, (re)pensar sua prática, ampliar seu repertório, entre 
outros. Isso se configura como um trabalho coletivo. Também 
há trabalhos que fazemos forma coletiva, como estudos, 
intervenções artísticas e planejamentos em que todos, a partir 
de suas experiências e vivências, opinam, problematizam, 
discordam, enfim, reflete a partir do outro e do contexto, como 
nos mostram as imagens a seguir.

Figura 2: Roda de conversa/acolhida de agosto de 2013 (Fotografia de 
Cláudia Regina dos Anjos/ Fonte: Arquivos da autora)

Figura 3: Desenho coletivo (Fotografia de Cláudia Regina dos Anjos/ 
Fonte: Arquivos da autora

Outra ação coletiva que realizamos sistematicamente é a 
agenda, ou seja, os dias de encontros, o que vamos priorizar e 
onde será.

Figura 4: Agenda PEI/Artes Visuais (Registro de Cláudia Regina dos 
Anjos/Fonte: Arquivos da autora)

Agenda de encontros de formação PEI/Artes Visuais

Data Proposta/temas Local Obs
22/03 Relatos FAE Todos presentes

05/04 Encontro coletivo TU Todos presentes

12/04 Relatos/reflexões FAE Todos presentes

19/04 Estudo FAE Todos presentes

26/04 Registros FAE Todos presentes

03/05 Planejamento FAE Todos presentes

10/05 Seminário FAE Todos presentes

17/05 Seminário FAE Todos presentes

23/05 Seminário FAE Todos presentes

07/06 Registros/reflexões FAE Todos presentes

14/06 Estudo FAE Todos presentes

21/06 Registros FAE Todos presentes

28/06 Registros FAE Todos presentes

07/07 Avaliação/confraternização FAE ou a combinar Todos presentes
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Além disso, temos também a formação coletiva que 
acontece com todas as áreas do PEI/UFMG, neste ano de 2014, 
bimestralmente. Esses encontros são construídos juntamente 
com os coordenadores, a partir das demandas de cada área.  
A discussão acontece nas áreas e socilizadas no grupo de 
coordenação do PEI/UFMG. Após esse movimento de escolha 
de prioridades e de metodologias dos encontros, tendo como 
eixo a educação integral. A seguir algumas imagens de uma das 
formações coletivas do PEI/UFMG.

Figura 5: Acolhida (Fotografia de Cláudia Regina dos Anjos/Fonte: 
Arquivos da autora)

Figura 6: Formação coletiva: um olhar antropológico (Fotografia de 
Cláudia Regina dos Anjos/Fonte: Arquivos da autora)

O planejamento é um ponto forte na formação dos bolsistas 
de Artes Visuais do PEI/UFMG. É por meio do planejamento que 
é possível se ter segurança no processo de ensino/aprendizagem 
dos alunos, mesmo que flexível. A construção do planejamento 

pode possibilitar a elaboração de práticas e ações para as oficinas, 
assim como reflexão do processo desenvolvido e a indicação do 
que está para desenvolver. Entre várias questões, o planejamento 
pode, também, possibilitar o educador o acompanhamento do 
processo de aprendizagem do aluno uma vez elege práticas e 
ações que dão continuidades ao pensmaento, permitindo assim, 
que os alunos construam seu conhecimento e suas poéticas. 
A continuidade é um dos aspectos fundamentais no ensino/
aprendizagem. Assim, “em relação à continuidade pode-se 
destacar o correlacionamento do antes e depois do processo, 
construindo e reconstruindo novos conhecimentos, percepções, 
estéticas etc.”. (DEWEY, 2010). Sem essa continuidade, que 
está associada à intencionalidade e o planejamento das aulas 
do professor, a construção do conhecimento fica vulnerável, pois 
o estudante necessitará de elementos/movimentos internos e 
externos, reflexões para organizar seu pensamento. Essas ações 
são asseguradas no momento em que o professor/educador está 
planejando.

Enfim, o planejamento também se faz necessário, 
principalmente, pelas demandas colocadas na atualidade: 
o avanço das tecnologias, a velocidade da informação e 
comunicação, as múltiplas pesquisas que trazem novos 
conhecimentos a cada instante que acessamos, por exemplo, 
a internet.  Segundo Domingues (1997), é impossível pensar a 
educação, especialmente o ensino/aprendizagem e a formação 
do professor, sem o uso das tecnologias. Elas podem auxiliar em 
muito o espaço/tempo de aprendizagem, especificamente, em 
arte, pois, 

acessar os espaços virtuais e interagir com eles é um 
caminho para o aprendizado e a troca de experiências, 
que em muito pode colaborar para a melhoria e a 
democratização do ensino/aprendizagem de Arte. 
(PIMENTEL, 2002, p. 119).

 Outra questão teórico-metodológica na formação desses 
bolsistas do de Artes Visuais é a concepção e perspectiva do 
professor/artista/pesquisador,  estabelecendo a ligação entre 



56756
6

o que é o conhecimento de arte, sua expressão, seu ensino/
aprendizagem e sua inter-relação com as culturas dos alunos e a 
pesquisa em arte.  

 Nessa perspectiva, o novo educador, além do diálogo 
constante com os sujeitos/alunos e artistas é necessário, também, 
que esteja imerso no mundo artístico e cultural. Isso possibilita 
inserir no seu planejamento o conhecer, fruir e apropriar-se 
das produções e manifestações artísticas da comunidade e se 
possível, com o uso de tecnologias contemporâneas. Esse uso 
potencializa os diálogos, a pesquisa e a produção e fruição de 
arte. Essa concepção está demarcada na formação, do PEI/Artes 
Visuais/UFMG, desses bolsistas como ponto fundamental para o 
novo educador de Arte. Portanto, os bolsistas em sua formação 
tem, também, a oportunidade de se expressar enquanto artistas, 
como se pode verificar nas imagens a seguir. 

Figura 7: Intervenção Artística na UFMG (Fotografia de Cláudia Regina 
dos Anjos/ Fonte: Arquivos da autora)

Ainda como estratégia metodológica na formação dos 
bolsitas temos as trocas de saberes,o ou seja, um bolsista forma 
outro, seja no campo da técnica, da contextualização, da fruição, 
do ensino/aprendizagem, da poética pessoal. Como exemplo, a 
oficina de Tirinhas, ministrada pelo bolsista Rebeca Prado.

Figura 8: Oficina de Tirinhas (Fotografia de Cláudia Regina dos Anjos/ 
Fonte: Arquivos da autora)

 Rebeca também preparou o material didático para os 
colegas bolsistas. Esse é, também, um ponto fundamental na 
formação do professor e do novo educador: criação/produção 
de matéria didático. Isso porque o professor mais do ninguém 
conhece seus alunos e seus contextos, ele preparando e criando 
um material para desenvolver nas aulas/oficinas terá chances 
grandes de promover uma aprendizagem significativa, a partir 
e com os alunos. Mas, ainda não conseguimos sistematizar as 
ideias e práticas para construirmos materiais didáticos, mas 
estamos caminhando para isso.

 Outro ponto importante na formação desses bolsistas é 
o registro. Temos na organização do tempo/espaço de formação 
essa prática. Já conseguimos fazer semanalmente, mas no 
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momento, em vistas a tantas demandas e ações que planejamos 
coletivamente, temos uma vez por mês o tempo para o registro. 
Esse tempo, também, é de fundamental importância uma vez 
que ao registrar o sujeito tem a possibilidade de elaborar e a 
partir disso e refletir e avaliar as ações, inclusive, a mudança de 
planejamento. O registro é também memória. E, a meu ver, a 
memória é um ato político fundamental na formação e exercício da 
profissão docente. Isso se deve ao fato que o professor/educador 
lida com gente e quando são consideradas protagonistas de seu 
processo de aprendizagem, a vida e o contexto em que vivem 
fazem parte da história, portanto, da memória. A partir disso, 
s inter-relações poderão ser mais facilmente estabelecidas, 
concretizadas. 

 É a partir desse processo metodológico que a formação 
do bolsista do PEI/Artes Visuais/UFMG é atualmente realizada, 
ou pelo menos, planejada. Dessa forma, recupero aqui o 
depoimento de Rebeca citado no início do texto que é necessário 
dialogar sempre com os alunos, saber o gosto de cada um, suas 
potencialidades, mas também mostrar o que o professor gosta 
seu trabalho e inclusive mostrar o seu trabalho enquanto artista 
ou sua poética estética, para dizer que essa concepção e prática 
está relacionada à proposta de formação que ela fez parte . 

 Mas, qual é o eixo dessa formação?
A chegada de novos sujeitos a escola, ou seja, os grupos 

que se fazem presentes nos movimentos por direito a educação, 
direito a escola, a universidade (ARROYO, 2012). Esse novos 
sujeitos a partir de suas culturas, identidades e demandas vão 
provocando mudanças na forma de pensar, ser e estar da/na 
escola. Revalorizar os estudos humanistas e a transformação das 
pessoas pressupõem a desterritorialização do conhecimento; a 
valorização das trajetórias de vida dos sujeitos e os conhecimentos 
cotidianos como orientadores das ações. (SANTOS, 2003) Isso 
nos indica e demanda uma educação humana, humanizadora 
e libertadora, na perspectiva da educação integral. Segundo 
Arroyo (2012), uma educação para/com um “justo viver”. Esse é 
eixo da formação desses bolsistas: a educação integral para um 
“justo viver”.

2.  A bolsita já conclui 
a graduação e não está 
mais no Programa.

2

Algumas considerações

O processo de formação do professor de Arte, ou do novo 
educador, é complexo, por isso é necessário que tenha uma 
base sólida para desenvolver os processos educativos de forma 
significativa. Para isso, é necessário que tenha a experiência da 
reflexão de sua própria prática, que desenvolva conjuntamente 
sua poética estética e, também, esteja emerso no contexto 
artístico e cultural contemporâneo.

É necessário que vivencie os tempos/espaços de ensino/
aprendizagem em Arte de forma a potencializar e significar a 
experiências dos sujeitos alunos. É imprescindível que se conheça, 
dialogue e aproprie das manifestações e produções artísticas 
e culturais da comunidade. Que considere as experiências e 
conhecimentos já construídos pela humanidade para a partir daí 
construir outras relações e inter-relações.

É necessário, portanto, que o novo educador tenha 
tido a experiência de uma educação, no caso, formação mais 
democrática, significativa, heterogênea e mais horizontal. 
Também, tenha experiência de uma formação mais integral da 
educação. 

Por meio do relato da bolsita  escolhida para dialogar com 
a metodologia construída e desenvolvida ao longo da formação 
desses sujeitos, pode-se perceber que existe uma estreita 
relação entre ambas, sobretudo, na concepção mais horizontal 
das relações, especialmente, aluno/professor.

Contudo, é fundamental que o novo educador de Arte 
tenha como principio (re)conhecer as culturas dos sujeitos 
alunos e implicá-la no processo de ensino aprendizagem em 
Arte; que seja um fruidor e produtor de arte, assim ele conhece 
os processos de criação e tem tranquilidade em propor desafios 
e problematizações no campo artístico e, não menos, seja um 
pesquisador, pois as mudanças e transformações das teorias, 
das reflexões, das tecnologias são constantes e em um tempo 
acelerado.  Que o novo educador de Arte, dessa forma, seja um 
professor/artista/pesquisador.

3.  Há outros bolsistas 
que fazem um trabalho 
significativo, foi escolhido 
neste texto a Rebeca, 
além do trabalho que 
desenvolveu na escola 
por meio do PEI/UFMG/
Arte Visuais ela ficou 
no Programa 3 anos 
e saiu porque conclui 
a graduação. Mas, 
continuou na escola por 
meio de contratação.

3
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo principal ‘tentar ler’ os 
corpos das crianças a partir de suas expressões de movimento, 
em situações sociais de interação presentes nos diferentes 
tempos e espaços de uma escola de tempo integral. A expansão 
da jornada escolar já pode ser considerada como um fenômeno 
que, contemporaneamente, vem trazendo outras ‘cores’ para a 
escola, provocando tensões e a necessidade de ‘reinventar’ os 
tempos e espaços escolares e não escolares. Este estudo busca 
compreender como estas outras ‘cores’ vão configurando as 
cenas, as pinturas; ao mesmo tempo em que são constituídas 
por elas. Em outros termos, a pesquisa pretende compreender 
como os corpos das crianças se expressam e se constituem 
nas interações sociais vivenciadas na escola de tempo integral 
e, também, como a escola vai influenciando a constituição 
desses corpos, considerando os dois tempos: ‘tempo regular’ 
e ‘tempo integral’. A construção da investigação tem como 
alicerce a etnografia, compreendida como um modo de produzir 
conhecimento ancorado à Antropologia, na qual os conceitos 
Corpo, Infância, Linguagem e Escola de Tempo Integral estão 
articulados à discussão da cultura, desde o conceito semiótico 

defendido por Geertz em que o homem é um animal amarrado 
a teias de significados que ele mesmo teceu. Assim, o desafio 
maior nesta investigação é realizar esta análise ‘costurando’ 
com linhas diferentes, seja da Antropologia, da Educação 
Física, Sociologia, da História da Educação e da Filosofia, 
principalmente, mas não só, sem perder de vista seu desenho 
principal. A etnografia foi realizada no período de Fevereiro a 
Dezembro de 2013, com observação participante, entrevistas e 
imagens (fotos e filmagem) junto a uma turma de crianças do 3º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal 
de Belo Horizonte que integra o projeto denominado Escola 
Integrada. Nesta escola, o corpo das crianças é analisado 
como um fenômeno social total e as expressões de movimento 
como técnicas corporais, tendo em vista que, historicamente, a 
escola foi se constituindo com um tempo e espaço destinado 
à transmissão destas chamadas técnicas corporais, mas não 
é o único. A pesquisa pretende demonstrar que a escola 
em tempo integral vem se constituindo numa possibilidade 
concreta de outros tempos e espaços de educação e também 
de apropriação de espaços da cidade, provocando o confronto 
das diversas técnicas corporais de uma educação formal com 
uma educação não-formal. As técnicas corporais são produções 
culturais impressas no corpo e manifestadas por esse corpo e 
que só se tornam possíveis por meio da linguagem, vivenciada 
em diferentes situações sociais de interação. O corpo é, está 
e se movimenta em relação aos objetos, ao Outro e ao espaço. 
É essa situação social de interação que possibilita a linguagem 
e a construção do conhecimento. Esta é uma pesquisa ainda 
em curso e que pretende trazer elementos para a compreensão 
de algumas indagações que se colocam quando falamos de 
educação de tempo integral. Partindo do pressuposto de que as 
crianças trazem para a escola marcas das culturas e expressam 
tais marcas por meio do seu corpo, observar e analisar estas 
expressões pode trazer indicações importantes e, quem sabe, 
um apontamento de como é urgente ‘reinventar’ a escola na sua 
relação com o corpo e com a infância.

Palavras-chave: Corpo, Infância, Linguagem, Etnografia, 
Escola de tempo integral.
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A escola “Cores em Movimento”

“Cores em Movimento” é uma escola da Rede Municipal 
de Belo Horizonte participante do Programa Escola Integrada. Ela 
possui 24 turmas, 12 em cada turno. O turno regular da manhã 
é destinado às turmas do 5º ao 9º anos e o turno regular da 
tarde às turmas do 1º ao 5º anos. O Programa Escola Integrada 
funciona no contraturno, ou seja, as crianças do turno da tarde 
vivenciam o ‘tempo integral’ pela manhã e o e os alunos da manhã 
vivenciam o ‘tempo tempo integral’ à tarde. No ‘tempo regular’ os 
agrupamentos são chamados de turmas. No ‘tempo integral’ são 
chamados grupos. As crianças do 3º ano estão concentradas 
nos grupos 1 e 3 do Programa Escola Integrada. 

Quadro com a distribuição das crianças do 3º ano da 
escola “Cores em Movimento” participantes do Programa Escola 
Integrada (PEI)

Turma 3 
(Tempo regular)

Turma 4 
(Tempo regular)

Turma 5 
(Tempo regular)

Grupo 1 
(tempo integral)

3 crianças 1 criança 5 crianças

Grupo 3 
(tempo integral)

8 crianças 6 crianças 10 crianças

Total de crianças 
participantes do 

PEI
11 crianças 7 crianças 15 crianças

Inicialmente, observamos dois grupos do chamado ‘tempo 
integral’ (1 e 3) e também duas turmas do chamado ‘tempo regular’ 
(3 e 5). Eram as primeiras observações exploratórias com o objetivo 
de auxiliar na escolha de um único grupo que seria acompanhado 
durante todas as suas atividades na escola de tempo integral. 
Após um mês no campo, as observações foram se concentrando 
no grupo 3 e na turma 3 num total de 12 atores principais. Este 
grupo de 12 crianças é ‘constelação’ da pesquisa, sendo formado 
por ‘estrelas’ de brilhos, cores e tamanhos diferentes. O nome 
destas ‘estrelas’ é fictício e foram elas próprias que escolheram 
sua identidade na pesquisa e tal escolha já revela a forma como 
elas se apropriam de manifestações culturais tão diversas em 

nossa sociedade, a saber: Alice, Aline, Anitta, Daniel Alves, 
Messi, Mc Gui, Neymar, Raíssa, Roberta, Sara, Selena 
Gomez e Roberto. Em sua maioria, são nomes de jogadores 
de futebol da atualidade, de cantoras que estão fazendo 
sucesso nas mídias, personagens de novelas e nome de 
MCs. Elas realmente querem ser ‘estrelas’! As crianças 
que não colocaram nomes que se referenciavam em artistas 
famosos provocaram curiosidade nos outros colegas. Uma 
delas perguntou para outra porque não colocou nome de 
famosos: “Por que você colocou esse nome?”; como se 
fosse ‘óbvio’ ou ‘natural’ que todos quisessem colocar 
nomes de pessoas conhecidas e de sucesso. A resposta 
da criança foi muito significativa: “Eu queria me chamar 
Aline de verdade, eu gosto mais desse nome do que do 
meu!” As crianças parecem identificar as pessoas famosas 
a personagens imaginários, da mesma forma como pensam 
em super-heróis, princesas, fadas... O real e o imaginário se 
confundem. Quando a criança assume que não vai colocar 
um nome de alguém famoso, ela diz “Eu queria chamar Aline 
de verdade”; como se os outros nomes estivessem no plano 
da fantasia. 

Estas crianças que vivenciam a escola – tempo 
integral e tempo regular – dividem cenas com outros sujeitos 
que também fazem parte da vida escolar: os colegas 
que frequentam somente o tempo regular, professores 
do ‘tempo integral’, professora regente da turma regular, 
coordenadoras, coordenador do Segundo Tempo, 
funcionárias da cantina, da manutenção e porteiro. Portanto, 
temos personagens principais e coadjuvantes que ora são 
comuns aos dois cenários, ora são apenas de um deles. 
Sendo assim, são diferentes textos a serem lidos, quadros a 
serem observados e interpretados, com várias cenas, cores 
e atores em comum, porém com tramas e traçados às vezes 
distintos e desencontrados. Para uma melhor compreensão 
destes tempos e espaços vivenciados pelas crianças que 
participam do tempo integral, observemos o quadro de 
horários da escola ‘Cores em Movimento’ e os espaços 
utilizados.

1.  Nome fictício atribuído 
à escola investigada, 
inspirado pela relação 
estabelecida por Merleau-
Ponty (1980) entre o 
corpo e a arte. As cenas 
observadas das crianças 
na escola de tempo 
integral constituem a 
escola e são constituídas 
por ela e esta, então, a 
meu modo de ver, é um 
conjunto de ‘cores em 
movimento’.

1

2. De acordo com 
as diretrizes deste 
programa (BRASIL, 
2011), ele é destinado a 
democratizar o acesso 
a atividades esportivas 
e complementares no 
contraturno escolar, 
desenvolvidas em 
espaços esportivos 
públicos ou privados. O 
Programa apresenta-
se em duas funções na 
escola: a de coordenador 
de núcleo e a de monitor.

2
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Desafios da etnografia em uma escola de tempo 
integral

A etnografia tem nos permitido re-conhecer em campo na 
relação com o outro, pois, somente assim, nos re conhecendo e 
ao outro, podemos compreender as suas e nossas expressões. 
Disso resulta a compreensão de que realizar etnografia é mudar 
a formar de ver a vida, de ver o mundo e de ver o outro. E esta 
não é uma tarefa fácil. 

As crianças chegam à escola entre 8h e 8h20 da manhã. 
A entrada no ‘tempo integral’ é realizada pelo portão do chamado 
‘Galpão’. O Galpão é o espaço referência do Programa Escola 
Integrada e é coberto com telhado, com um pé direito alto, 
bem ventilado, com piso de cimento pintado e com todas as 
paredes grafitadas pelas crianças e professores de oficinas 
de Arte do Programa. Neste lugar ficam mesas e cadeiras de 
plástico empilhadas em uma das laterais, encostadas na parede. 
Elas podem ser utilizadas ou não, de acordo com a atividade 
desenvolvida. No momento da entrada, elas não são utilizadas e 
o espaço fica ‘livre’ para as crianças se sentarem no chão. Além 
disso, o espaço tem uma rampa que dá acesso ao ‘portão do 
Galpão’ e também a outro portão que liga o espaço ao corredor 
das salas de informática e dos professores. 

As crianças entram e já sabem onde devem se sentar; os 
professores e coordenadora ficam em pé na rampa, apoiados na 
grade. Todos eles ficam na parte mais alta da rampa, de frente para o 
grupo de crianças. Os professores/coordenadora olham para baixo, 
as crianças olham para cima. Nenhum professor fica ‘lá embaixo’ 
com o grupo de crianças. E a pesquisadora? Onde ficar? Com as 
crianças ou com os professores? É um momento tenso, de múltiplos 
olhares curiosos das crianças, vamos observar no relato a seguir.

Legenda do quadro de horários
Galpão Pátio e quadra

Sala de Informática Sala de aula

Parque Ecológico da Pampulha Auditório/Salão da Padaria no 2º semestre

Cantina Clube

Sala de arte Salinha do P.I.P.

Quadro de horários da escola “Cores em Movimento” | Turma 3

SEGUNDA-FEIRA
8h 8h20 9h 10h 11h20 12h 12h40 13h 14h 15h 15h20 16h20

1
E
N
T
R
A
D
A

C
A
F
É

Matemática 2º tempo

A
L
M
O
Ç
O

R
E
C
R
E
A
Ç
Ã
O

E
N
T
R
A
D
A

História História
R
E
C
R
E
I
O

Matemática Ciências

2 2º tempo Capoeira

3 Capoeira 2º tempo

4 Arte Jogos

5 Jogos Arte

TERÇA-FEIRA
8h 8h20 9h 10h 11h20 12h 12h40 13h 14h 15h 15h20 16h20

1
E
N
T
R
A
D
A

C
A
F
É

P.I.P. Informática
A
L
M
O
Ç
O

R
E
C
R
E
A
Ç
Ã
O

E
N
T
R
A
D
A

Geografia Ciências
R
E
C
R
E
I
O

Português Português

2 Matemática A.P.

3 A.P. Matemática

4 2º tempo Capoeira

5 Capoeira 2º tempo

QUARTA-FEIRA
8h 8h20 9h 10h 11h20 12h 12h40 13h 14h 15h 15h20 16h20

1
E
N
T
R
A
D
A

C
A
F
É

Jogos P.I.P.
A
L
M
O
Ç
O

R
E
C
R
E
A
Ç
Ã
O

E
N
T
R
A
D
A

Matemática Matemática
R
E
C
R
E
I
O

Português Literatura

2 Informática Jogos

3 Jogos Informática

4 A.P. Capoeira

5 Capoeira A.P.

QUINTA-FEIRA
8h 8h20 9h 10h 11h20 12h 12h40 13h 14h 15h 15h20 16h20

1
E
N
T
R
A
D
A

C
A
F
É

2º tempo A.P.
A
L
M
O
Ç
O

R
E
C
R
E
A
Ç
Ã
O

E
N
T
R
A
D
A

Ed. Física Geografia
R
E
C
R
E
I
O

Português Português

2 A.P. 2º tempo

3 2º tempo A.P.

4 Informática Matemática

5 Matemática Informática

SEXTA-FEIRA
8h 8h20 9h 10h 11h20 12h 12h40 13h 14h 15h 15h20 16h20

1
E
N
T
R
A
D
A

C
A
F
É

Capoeira A.P.
A
L
M
O
Ç
O

R
E
C
R
E
A
Ç
Ã
O

E
N
T
R
A
D
A

Geografia Matemática
R
E
C
R
E
I
O

Arte Matemática

2 Jogos Capoeira

3 Matemática Jogos

4 A.P. 2º tempo

5 2º tempo Matemática
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Imagem 1: momento de entrada das crianças no ‘tempo integral’ no Galpão

Tempo Integral no Galpão

Lá embaixo as crianças fazem muitas coisas – abrem 
seus cadernos, comentam sobre o que está no caderno, 
conversam sobre tudo: situações que aconteceram na 
escola, programas de televisão e parecem também 
cochichar sobre os professores. Neste dia, parece 
que os cochichos eram por causa da minha presença. 
Muitos cochichavam e olhavam pra mim e sorriam. Eu 
estava num cantinho (mais baixo) da rampa e encostada 
na parede do galpão com o meu caderno de campo. 
Com o rostinho grudado na grade do parapeito, um 
menino olhou pra mim e perguntou: “você é uma nova 
professora?” Eu me abaixei e respondi pra ele que 
não; que eu estava ali para fazer anotações para uma 
pesquisa. Percebi que todas as crianças que estavam 
ao redor do garoto ficaram atentas à minha resposta.  O 
coordenador de núcleo do Programa Segundo Tempo 
começou a chamar as crianças para se dirigirem ao 
refeitório para o lanche. A chamada era por grupos e 
as crianças faziam filas: meninas de um lado e meninos 
do outro. Fui acompanhando as crianças até o refeitório 
e duas meninas também me perguntaram se eu era 
professora da escola. Expliquei que não, que eu estava ali 
para realizar uma pesquisa da universidade e que eu iria 
observar e fazer anotações no meu caderno. Aproveitei 
para pedir ao coordenador para ter um momento de 
apresentação, pois, eles estavam muito curiosos com a 
minha presença ali. 

Diário de Campo– 14/03/2013 (quinta-feira)

No ano de 2013, de Fevereiro a Dezembro, a tarefa se 
constituiu em ir à escola de tempo integral “Cores em Movimento” 
no sentido de admirar sem ‘naturalizar’. Para DaMatta (1991), 
este contato direto do pesquisador com os seus pesquisados 
faz com que ele entre num processo profundamente relativizador 
de todo o conjunto de crenças e valores que lhe são familiares. 
No caso desta pesquisa, o ambiente escolar é bastante familiar 
à pesquisadora, por ser professora de Educação Física em uma 
escola de tempo integral há cinco anos. Entretanto, a pesquisa 
está sendo realizada em outra escola, buscando enriquecer e 
aprofundar a visão do que seja uma escola de tempo integral. Para 
alcançar tal percepção, é preciso realizar um “estranhamento” 
constante em relação aos diferentes comportamentos e 
discursos; às diferentes expressões, em situações e interações 
diversas. É preciso “estranhar” os diferentes corpos e a maneira 
como eles se expressam na escola de tempo integral. E também 
“estranhar” o próprio corpo – o corpo da pesquisadora – que 
se faz presente naquele contexto e que estabelece outras 
possibilidades de interação com as crianças. Assim, vamos 
nos constituindo pesquisadores no exercício da etnografia, 
na interação com as crianças e com os outros atores sociais 
presentes naquele determinado tempo e espaço. E, aos poucos, 
vamos compreendendo este ‘outro’ lugar que se faz presente na 
escola: o da pesquisa.

Observando a cena descrita, as crianças sobem para 
a cantina em filas, de um lado as meninas e de outro, os 
meninos. Cada grupo com seu professor daquele horário. Essa 
organização não é questionada. Tudo parece bem “natural”. Mas 
o que parece ‘natural’ não é. Traz marcas sociais, culturais e 
históricas. Essa rotina foi construída pelos sujeitos que fazem 
parte daquele cotidiano e pela história que carregam consigo. 
Os professores, coordenadores, funcionárias da cantina, por 
exemplo, carregam marcas da sua própria escolarização e 
da rotina que cumpriam todos os dias na escola. As crianças 
revelam um entendimento de que a entrada na cantina deve ser 
daquela maneira, pois foi assim que fizeram desde o primeiro 
dia e é assim também que o colega, o irmão e o primo fazem. 
O professor responsável pela primeira aula do dia do ‘tempo 
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integral’ também é responsável por encaminhar seu grupo para 
o café da manhã e depois, levá-lo de volta para o Galpão, onde 
serão distribuídos nas atividades da manhã, de acordo com o 
horário e os espaços disponíveis (observar horário e esquema 
dos espaços anexados anteriormente). Neste percurso de idas 
e vindas, entradas e saídas, várias expressões dos corpos das 
crianças podem ser observadas e diferentes apropriações dos 
espaços da escola, como no relato a seguir:

Manhã – Tempo integral 
Na cantina e no pátio

As crianças que iam terminando de lanchar aguardavam 
no pátio em frente à cantina. Elas conversavam e 
brincavam. Observei um grupo de meninos que brincavam 
de ‘beyblade’  jogando os peões em uma tampa de lixeira 
(aquela lixeira grande de 100 litros). Eles pegam a tampa da 
lixeira viram de cabeça para baixo para montar a ‘arena de 
batalha’. Em seguida, todos se preparam seus beyblades 
e após um sinal “Let it rip”  todos jogam o brinquedo ao 
mesmo tempo na ‘arena de batalha’ (tampa de lixo). Ao 
jogar todos os peões ao mesmo tempo, a euforia dos 
participantes é grande, pois um vai batendo no outro e 
alguns são jogados para fora. Aquele que permanece 
girando mais tempo é o vencedor. Mas, a esta prática 
das crianças é vista com ‘aversão’ pelos funcionários da 
escola. O porteiro passa e briga com as crianças e pede 
que elas coloquem a tampa no lugar porque vai estragar. O 
coordenador também pede para as crianças irem brincar 
de outra coisa. Uma monitora do tempo integral, me diz: 
“Ô brincadeira chata essa aí... Ainda bem que o meu filho 
não gosta disso. Esses meninos ficam fazendo só isso, 
todo dia!” Contudo, os meninos insistem na brincadeira. 
Eles guardam a tampa por um instante, mas  passados 
alguns minutos voltam a pegá-la. 

Diário de campo - 14/03/2013 (quinta-feira)

Imagem 2: Alunos jogando beyblade na tampa da lixeira

3. Beyblade é um jogo 
com ‘peões modernos’, 
diferentes daqueles de 
madeira tradicionais. 
Os peões são feitos de 
plástico e possuem um 
lançador (uma espécie 
de chave que encaixa 
no peão e ao ser puxada 
provoca o giro rápido 
do brinquedo; ela faz 
o mesmo efeito que a 
corda no peão de madeira 
tradicional.

4. Traduzindo: “Vamos 
para a morte!”.

3

3

Percebemos que as crianças insistem em suas brincadeiras, 
mesmo com a repreensão dos funcionários e professores. Quando 
as atividades são realizadas no Clube, por exemplo, as crianças 
andam, em filas de meninos e meninas, aproximadamente 1.200 
metros pelos quarteirões do bairro, atravessando 8 ruas. Esta 
caminhada de 25 minutos é reveladora de uma multiplicidade de 
expressões a serem descritas e analisadas, como por exemplo, o 
que nos mostra a cena a seguir:

Manhã – Tempo integral
Saída para o Clube 

No passeio em frente à portaria da escola. Os grupos 
2 e 3 foram chamadas para fazer as filas para irem ao 
Clube. Fizeram uma fila de meninas e uma de meninos. A 
coordenadora faz todos os combinados com eles antes 
de sair: a) não sair da fila; b) andar no passeio longe do 
meio-fio, c) aguardar o sinal dela para atravessar a rua, 
em fila; d) ir em silêncio, sem conversas, sem brigas. 
Começamos o percurso, ao passarmos em frente a um 
prédio em construção, a Selena Gomez e a Roberta leram 
na placa: Arquiteta .... Engenheiro ..... e me perguntaram 
o que era aquilo. Eu expliquei que eram as pessoas 
responsáveis pelo projeto daquela obra, daquele prédio, 
elas é que desenharam, calcularam o tamanho e o que 
precisa para fazer o prédio. A Roberta então, disse 
que queria ser Arquiteta e a Selena Gomez disse que 
queria ser Engenheira. Logo mais à frente, passamos em 
frente a uma clínica Veterinária/PET shop e a Roberta 
disse: “Ah não, eu quero é ser veterinária!” Escutando 
a conversa, a Selena Gomez disse que também queria 
trabalhar no pet shop, mas que ela também queria ser 
guitarrista! Eu perguntei porque, pois, achei engraçado... 
Ela respondeu que gostava muito de guitarra. Perguntei 
se ela sabia tocar e ela disse que não. 

Diário de campo – 29/04/2013 (segunda-feira)

Imagem 3: As crianças indo para o Clube - caminhada em filas de meninos e meninas
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Na descrição acima e também na anterior, observamos 
que as ações determinadas pelos professores e coordenadora, 
tais como: andar em filas de meninos e meninas e ficar sentado 
na arquibancada não impedem que as crianças interajam com 
os espaços e com os colegas. Elas encontram estratégias para 
as conversas, para as brincadeiras e muitas aprendizagens 
acontecem. 

Após as atividades da manhã, divididas em duas oficinas, 
as crianças se preparam para o almoço. Os professores ajudam a 
organizar a entrada das crianças e também orientam no momento 
delas  se servirem. A espera na fila parece longa, apesar de 
não durar muito tempo. Como eu também entrava na fila, elas 
comentavam comigo: “Que fome!”; “Tá demorando!” O que 
será de almoço?”“; e também ficavam curiosas e perguntavam: 
“Porque você não entra primeiro?” e afirmavam logo em seguida, 
“Você pode, você é professora!” Eu explicava que eu não era 
professora e que também precisava respeitar a fila assim como 
eles. Algumas crianças só se convenceram disso depois de 
algum tempo. Encerrado o almoço, é permitido que as crianças 
brinquem é a chamada ‘Recreação’. Algumas crianças terminam 
de almoçar e vão correndo para o pátio, quadras, arquibancada, 
corredores e outros espaços, demonstrando que este é o 
momento mais aguardado, mais desejado. 

Recreação após o almoço

Na recreação não é permitido brincar de bola. As crianças 
se apropriam dos espaços com outras brincadeiras, 
com brinquedos emprestados pelos professores ou com 
alguns que eles trazem de casa. Na tentativa de mapear 
os espaços e brincadeiras mais recorrentes e observando 
o desenho da parte de baixo da escola, pude constatar 
que as crianças vivenciam as brincadeiras em espaços 
bem delimitados: Na arquibancada lateral do pátio: as 
crianças ficam sentadas conversando, alguns meninos 
jogam bafão e algumas crianças comem biscoitos que 
trazem de casa. Esta arquibancada é formada por três 
degraus grandes. Na quadra existem várias brincadeiras. 
Os professores emprestam jogos de futebol de prego, 
jogos de tabuleiro e cordas. Além disso, algumas 
crianças também jogam bafão na quadra e outras 
brincam de pegador. Na tampa da lixeira que fica ao lado 

da biblioteca, um grupo de meninos joga beyblade. No 
pátio, as crianças colocam as mochilas nos seus lugares 
da fila. O pátio fica cheio de mochilas enfileiradas. As 
crianças ficam correndo e, ao mesmo tempo, desviando 
das mochilas que estão no chão. Algumas crianças 
aproveitam para já ficarem esperando no seu lugar na 
fila que é formada para entrada do turno regular.

Diário de campo – 29/04/2013 (segunda-feira)

Observo que, as pessoas que convivem diariamente com 
as crianças – sejam eles, monitores, professores, coordenadores, 
funcionários- já adquiriram formas de conduta e uma rotina que 
os fizeram se acostumar com alguns fatos. A rotina de entrada 
do tempo integral, da ida para o clube, do almoço, da entrada do 
tempo regular, da sala de aula, da ida à biblioteca, da descida para 
o recreio, da saída, etc. Mas, percebo que as crianças também 
criam suas próprias rotinas dentro destas rotinas escolares, 
às vezes, confrontando-as e outras vezes correlacionando ou 
integrando-se com elas.

As escolhas teóricas e metodológicas

Configura-se como um desafio apreender o ponto de 
vista das crianças e seu relacionamento com a vida escolar e 
com o conhecimento, considerando que a essa vida encontra-
se em ‘tempo integral’. Por isso, é que estamos considerando 
a perspectiva geertziana, ou seja, a análise cultural, buscando 
a realização de uma descrição o mais densa possível das 
diferentes expressões das crianças nestes dois cenários da 
escola: o primeiro chamado de ‘tempo integral’ e o segundo 
denominado ‘tempo regular’. O fazer antropológico traz uma 
relativização que só se torna possível a partir “do olhar, ouvir e 
escrever” explicitados e problematizados por Cardoso de Oliveira 
(2000) como faculdades cognitivas integradas que se dispõem 
ao conhecimento da realidade social. Com efeito, o olhar não 
é independente do ouvir; ambos se completam em busca da 
percepção da realidade focalizada. Além disso, o escrever 
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– registrar o olhar e o ouvir, é que proporciona o exercício da 
investigação etnográfica. O ato de escrever não está dissociado 
do ato de pensar, sendo, portanto, um dos momentos privilegiados 
para registrar o processo de produção do conhecimento. 

Reconhecemos que, ao eleger o corpo das crianças na 
escola de tempo integral como objeto de análise estou elegendo 
investigar o corpo em uma situação social específica moldada em 
torno de um dos fenômenos sociais contemporâneos: a escola 
de tempo integral. Além disso, também escolho um determinado 
‘imaginário social do corpo’: o do corpo na Infância. Buscando 
realizar com prudência as reflexões em torno deste objeto. Encontro 
esta prudência ao estabelecer com convicção os princípios que 
orientaram a análise e que possibilitam que a corporeidade seja 
apreendida com a precaução epistemológica necessária. Desta 
forma, a análise vem sendo realizada através do diálogo com 
três autores escolhidos: Marcel Mauss, Merleau-Ponty e Mikhail 
Bakhtin, acrescida das conversas mantidas sobre a educação 
com L.S Vigotski. A discussão teórica e metodológica construída 
até agora estabelece os seguintes princípios orientadores:

• Corpo como fenômeno social total: Para Marcel Mauss 
(2003), o corpo é, por si só, um fenômeno social total, pois, 
ele é fruto de um amplo e complexo processo de vivência de 
experiências concretas que fazem parte de um sistema de 
transmissão de significados sociais, históricos e culturais. 
Para Mauss, as aprendizagens são possíveis através de um 
instrumento que faz esta conexão entre o que é individual e o que 
é social: o corpo. Para ele, “o corpo é o primeiro e o mais natural 
instrumento do homem” (2003, p.407). Para que a transmissão 
dessas experiências culturais aconteça, Mauss explica que o 
homem criou técnicas corporais, atos tradicionais e eficazes 
que favorecem a comunicação, a interação social e a produção 
cultural.

• Corpo é experiência: Considerando a estrutura psicológica, 
Merleau-Ponty aponta, em Fenomenologia da percepção (2006), 
que o corpo é o local da experiência com o outro e com o mundo. 
O corpo possibilita e inaugura a existência e a presença do ser 
no mundo. Ele anuncia que a consciência de tornar-se humano é 

adquirida a partir das experiências corporais em interação com 
o mundo, com seu próprio corpo e com o corpo do outro: “ser 
uma consciência, ou, antes, ser uma experiência, é comunicar 
interiormente com o mundo, com o corpo e com os outros, ser 
com eles em lugar de estar ao lado deles” (2006, p.142).

• Corpo é Linguagem: Vigotski (2009) nos permite afirmar 
que a criança aprende na interação, na comunicação com o 
mundo, com o outro, com os objetos e com os espaços. Vigotski 
assegura que as características tipicamente humanas resultam 
da interação dialética do homem e seu meio social, histórico e 
cultural. Tal interação, para o autor, só se torna possível através 
da mediação presente em toda atividade humana. Para Vigotski, 
a mediação acontece através de instrumentos técnicos e 
sistemas de signos construídos historicamente, que promovem 
a interação dos seres humanos entre si e deles com o mundo. 
Então, ele diz que a linguagem é um signo mediador por 
excelência, pois ele carrega em si os conceitos generalizados 
e elaborados pela cultura. Procurando avançar, afirmamos que 
toda esta comunicação, esta interação dialética do homem com 
seu mundo só são possíveis porque somos um corpo. Portanto, 
a linguagem é o elo que liga o corpo ao mundo, que faz com que 
o individual e o coletivo sejam parte do todo. Observamos que a 
linguagem, como é analisada por Bakhtin (2006), é composta de 
enunciados. Os enunciados são diálogos sociais que acontecem 
nas situações sociais de interação (com os objetos, com o outro 
e com o espaço). Os enunciados são formados pelos conteúdos 
e seus modos de discurso. 

Aportados por esses princípios, este estudo busca analisar 
os enunciados, ou seja, os diálogos sociais produzidos pelas 
crianças nas diferentes situações sociais de interação presentes 
em uma escola de tempo integral, buscando revelar o corpo das 
crianças como um fenômeno social total. 

Considerações preliminares

A pesquisa encontra-se, neste momento, em fase de 
análise dos dados. A escrita envolve, como nos explica Malinowski 
(1978), um relato honesto de como os dados surgiram e foram 
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coletados, pois existe uma diferença entre o que foi observado 
(declarações e interpretações nativas) e as interferências do 
pesquisador (baseadas no seu próprio bom senso e intuição). A 
objetividade científica encontra-se, de acordo com este autor, na 
capacidade do pesquisador não se deixar levar por preconceitos 
e opiniões já sedimentadas. Inspiradas neste autor, não podemos 
deixar escapar as ‘preciosidades’ expressas pelas crianças em 
seu cotidiano na escola de tempo integral. Expressões que podem 
trazer indicações importantes e, quem sabe, um apontamento 
de que é necessário compreender o ‘tempo regular’ e o ‘tempo 
integral’ como relacionais para ser possível ‘reinventar’ a escola 
na sua relação com o corpo e com a infância.
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Resumo

O objetivo deste estudo é analisar a relação entre 
o Estado e o papel do voluntariado no Programa Mais 
Educação (PME). A pesquisa é de abordagem qualitativa e 
faz uma análise do trabalho voluntário no contexto de crise 
do capital e reforma do Estado, a partir dos anos de 1980, 
no Brasil. Trata-se do Trabalho Voluntário desempenhado 
no PME, uma política pública do Governo Federal que visa 
à educação integral das escolas públicas. A pesquisa foi 
realizada em duas escolas da rede pública municipal de 
ensino de Cáceres-MT mediante estudos bibliográficos, 
análise documental dos manuais de orientação do PME e a 
coleta de dados constaram um roteiro para entrevista semi-
estruturada, aplicada aos sujeitos da pesquisa. Com este 
estudo conclui-se que o trabalho voluntário apresenta-se 
como um aspecto da re-instrumentalização do Estado para 
fins capitalistas.

Palavras Chave: Voluntariado, Programa Mais Educação, 
Estado.

Introdução

O presente estudo detém-se na análise da relação entre o 
Estado e o papel do voluntariado no Programa Mais Educação 
(PME) em duas escolas municipais de Cáceres-MT: Escola 
Municipal Jardim Paraíso e Escola Municipal Raquel Ramão 
da Silva. O marco teórico é a crise do capital, que, entre suas 
estratégias de superação apresentam o Neoliberalismo e a Terceira 
Via ambos propondo a reforma do Estado. Em 1995, no Brasil, 
é criado o Ministério de Administração e Reforma do Estado, e 
com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, propôs 
a descentralização de serviços, até então de exclusividade do 
Estado, incluindo a sociedade civil organizada através do trabalho 
voluntário e o terceiro setor ou público não-estatal. 

Essa pesquisa é resultado do Trabalho de Conclusão 
de Curso mediante a participação como bolsista em projetos 
de pesquisa, no qual foram realizados estudos bibliográficos, 
análise documental dos manuais de orientação do PME. A coleta 
de dados constou de um roteiro para entrevista semi-estruturada, 
aplicada aos sujeitos da pesquisa: Coordenador do “Programa 
Mais Educação” pela Secretaria Municipal de Educação 
(SME) de Cáceres-MT. Nas escolas foram entrevistados dois 
coordenadores (as) do PME designado pelas escolas, e um 
total de 11 voluntários que trabalham e que trabalharam em anos 
anteriores no PME. 

Como ideal de uma Educação Pública e Democrática, 
a proposta de Educação Integral, presente na legislação 
educacional brasileira, compreende o ser humano em suas 
múltiplas dimensões e como ser de direitos. Desse ideal o 
“Programa Mais Educação” (PME), instituído pela Portaria 
Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 
7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação 
para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 
curricular na perspectiva da Educação Integral, nas redes 
estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada escolar 
nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio 
de atividades optativas nos macrocampos. (SEB/MEC, 2011). 
Tais atividades são desenvolvidas por voluntários: profissionais 
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da educação, educadores populares, estudantes universitários e 
agentes culturais, porém essa prática não é recente no Brasil, 
e está regulamentada na Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 
1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. Nesse sentido, o 
PME configura-se como uma política pública em construção e 
um grande desafio para gestores educacionais, professores e 
comunidades que, ao mesmo tempo, amplia o direito à educação 
básica e colabora para reinventar a escola (SEC/MEC, 2011). 

Diante desse discurso, torna-se de suma importância 
pesquisar o papel/trabalho do voluntariado no PME considerando 
a necessidade de superação da visão parcial e naturalizada do 
contexto no qual surgem e se desenvolvem as políticas públicas 
educacionais, ou seja, políticas fortemente influenciadas pelas 
orientações neoliberais e de Terceira via cujos princípios 
orientaram mudanças no papel do Estado pós década de 1980. 

Papel do estado e da sociedade civil a partir dos 
anos de 1980

A parceria público-privada na área educacional é parte das 
alterações no papel do Estado, a partir da década de 1980, e da 
relação entre este e a sociedade civil, em decorrência da crise 
estrutural do capital. Dentre as alternativas apresentadas como 
estratégias de superação da crise encontram-se a reestruturação 
produtiva, a globalização, o neoliberalismo e a terceira via.

A Terceira-Via e o Neoliberalismo comungam da mesma 
idéia de que a crise está no Estado, porém apresentam estratégias 
diferentes para superá-la. O Neoliberalismo propõe a diminuição 
do papel do Estado e a privatização, e a Terceira-Via a reforma do 
Estado e a parceria com o Terceiro Setor. 

Os neoliberais apontam que os gastos do Estado com 
políticas sociais geraram a sua crise fiscal, propõem a retirada 
completa do Estado da provisão de direitos sociais, bem como 
sua atuação na área empresarial, e propõem como estratégia a 
privatização de bens públicos. O mercado é que deverá superar as 
falhas do Estado, portanto a lógica do mercado deve prevalecer, 
para que ele possa ser mais eficiente e produtivo. 

Para Giddens (2001), os neoliberais querem encolher o 
Estado; os social-democratas expandi-lo e a Terceira Via afirma 
que é necessário reconstruí-lo. Diferente da teoria neoliberal, para 
quem a democracia é prejudicial ao livre andamento do mercado, 
a proposta da Terceira Via é a democratização da democracia, 
que pressupõe um Estado democrático cujo “governo pode agir 
em parceria com a sociedade civil para fomentar a renovação 
e o desenvolvimento da comunidade” (GIDDENS, 2001, p. 79), 
apresentando como principais características “descentralização, 
dupla democratização, renovação da esfera pública-transparência, 
eficiência administrativa, mecanismos de democracia direta e 
governo como administrador de riscos” (GIDDENS, 2001, p. 87).  

Assim, fica evidente o esvaziamento do conteúdo da 
democracia e a separação entre o econômico e o político. Em 
outros termos:

[...] perdeu-se a discussão das políticas sociais como 
materialização dos direitos sociais. As lutas e as 
conquistas dos anos de 1980 no Brasil, de direitos 
universais deram lugar a naturalização do possível, isto 
é, se um Estado em crise não pode executar as políticas 
sociais, repassa para a sociedade civil e esta, por sua 
vez, focaliza as políticas sociais nos mais pobres para 
evitar o caos social. (PERONI, et al, 2009, p.766).

Diante desse contexto, a reforma do Estado no Brasil, 
nos anos 1990, é inspirada nessas correntes: Neoliberalismo e 
Terceira Via. Assim no primeiro mandato do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), foi criado, o Ministério 
da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), cujo 
Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) é o 
documento oficial orientador das reformas no Brasil. Conforme 
este Plano, a saída para a superação da crise é a reforma do 
Estado, redimensionando seu padrão de organização e gestão, na 
busca de uma “administração pública gerencial” em substituição 
à administração pública burocrática.  Na administração pública 
gerencial as estratégias de reforma do Estado são: “a privatização 
– processo de transformar uma empresa estatal em privada; 
terceirização – é o processo de transferir para o setor privado 
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serviços auxiliares ou de apoio; publicização – transformar uma 
organização estatal em uma organização de direito privado, mas 
pública não-estatal”. (BRESSER PEREIRA, 1998, p.61). As 
políticas sociais são consideradas serviços não exclusivos do 
Estado e, assim sendo, de propriedade pública não-estatal ou 
privada. E a educação, conforme o ministro Bresser Pereira, está 
incluído nessa forma de propriedade:

No meio, entre as atividades exclusivas de Estado e a 
produção de bens e serviços para o mercado, temos 
hoje, dentro do Estado, uma série de atividades na área 
social e científica que não lhes são exclusivas, que não 
envolvem poder de Estado. Incluem-se nesta categoria 
as escolas, as universidades, os centros de pesquisa 
científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios, 
os hospitais, entidades de assistência aos carentes, 
principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as 
orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras 
de rádio e televisão educativa ou cultural, etc. (BRESSER 
PEREIRA, 2007, p. 12).

Nessa perspectiva, é no contexto da reforma do Estado 
que o Terceiro Setor é estimulado a essa forma de participação, 
estabelecendo um sistema de parceria entre Estado e sociedade, 
em que o Terceiro Setor assume a execução de políticas sociais 
e, concomitantemente, atue como espaço de “transferência de 
responsabilidades estatais”. (PERONI et al., 2009, p.769).

As duas correntes acima tratadas influenciaram a 
introdução de mecanismos de mercado e, do trabalho voluntário 
no interior do Estado no Brasil. No caso em estudo observamos 
com a implantação do Programa Mais Educação, através do 
trabalho voluntário na tentativa do Poder Público de isentar-se 
de suas responsabilidades com a educação nacional, pois nas 
entrelinhas há um discurso neoliberal, que institui tais parcerias, 
pelo voluntariado, com o objetivo de responsabilizar os próprios 
indivíduos, por problemas na educação.

O trabalho voluntário na Escola Municipal Jardim 
Paraíso

O quadro a seguir descreve o perfil dos voluntários da 
Escola Municipal Jardim Paraíso.

Quadro 1. Perfil dos Voluntários X Atividade desenvolvida 
nos Macrocampos do PME

Voluntário Escolaridade
Atividade 

desenvolvida            
na escola

Qtde. 
de 

turmas
Ressarcimento

Período de 
atuação 
como 

voluntário

Voluntário 
em outras 

instituições

Mariza
Superior 

Incompleto 

Acompanhamento 
Pedagógico  
(Letramento)

4 R$ 320,00 2011 a 2013
Escola Municipal 
Raquel Ramão da 

Silva.

Endrea
Nível Médio 
Completo

Cultura e Arte 
(Dança)

4 R$ 320, 00 2012 a 2014 Não

Edson
Nível Médio 
Completo

Esporte e Lazer 
(Recreação e 

Lazer)
4 R$320,00 2011 a 2014 Não

Cleonice
Superior 
Completo

Esporte e Lazer 
(Karatê)

4 R$ 320,00 2011 a 2014
Escola Municipal 

Guanabara

Ricardo
Superior 
Completo

Cultura e Artes 
(Capoeira)

4 R$ 320,00 2012 a 2014

Escolas Municipais 
Jardim Guanabara, 

Novo Oriente e 
Vila Irene

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados nas entrevistas com os 

voluntários. Todos os monitores autorizaram revelar suas identidades mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os monitores foram questionamos a respeito do trabalho 
voluntário: a Monitora Mariza (2014) respondeu que é uma 
doação, já os outros monitores relataram que o trabalho voluntário 
contribui na formação dos alunos e para a escola, e o Monitor 
Edson (2014) complementa “cada um tem que doar pra fazer 
alguma coisa pra comunidade, nós não podemos também ficar 
esperando apenas que nossos governantes façam, nós também 
temos que contribuir”. 

Diante disso, conforme o Quadro 1, alguns desses 
monitores possuem um trabalho remunerado, com carteira 
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assinada e outros que não tem um trabalho formal, mas trabalham 
como voluntariado para complementar a renda. Neste caso, esse 
trabalho voluntário não se configura como “trabalho voluntario”, 
mas sim um meio alternativo de renda.

Souza (2013) afirma que o desenvolvimento de uma 
atividade social por meio de um trabalho voluntário passa a ser, 
então, condição a ser assumida também para os que ainda não 
estão empregados, mas têm a perspectiva de se inserir ou se 
reinserir no mercado de trabalho.

Nesse sentido, “As empresas de recrutamento de pessoal, 
sobretudo de executivos, têm orientado a que, no currículum vitae 
de um profissional apto à empregabilidade, não falta menção ao 
desenvolvimento de uma atividade voluntaria de interesse social” 
(SOUZA, 2013, p.37). 

Conforme Souza (2013) o termo “empregabilidade” tem 
sido considerado a qualidade de estar apto ao emprego, tem 
que se enquadrar num perfil determinado pelas demandas do 
“mercado” de trabalho. “E, atualmente, para enquadrar-se no 
perfil de empregabilidade, é condição que se desenvolva uma 
atividade social voluntária”. (SOUZA, 2013, p. 38).

A instrumentalidade como aponta Guerra (2000) remete à 
qualidade e a capacidade de algo em ser meio de obtenção de 
finalidades. Nesse sentido, Montaño (2010) afirma que o sistema 
capitalista de produção, “na sua fase monopolista (madura e 
consolidada)”, transforma todas as relações sociais, instituições, 
indivíduos, valores, atos, em meio para acumulação capitalista 
e a reprodução das relações sociais. “Instrumentaliza todas as 
esferas da vida social para o seu primordial fim: a acumulação 
ampliada de capital” (MONTAÑO, 2010, p. 231).

De acordo com Fagundes (2006) o mercado rege-se pela 
lógica da rentabilidade econômica, as necessidades por ele 
priorizadas são as do capital. Dessa maneira, a fim de neutralizar 
as deficiências do estado social e o elitismo do mercado, a 
alternativa mais viável, seria o fortalecimento do ‘setor voluntário’. 

Uma vez que é capaz de captar apoios espontâneos, 
desonerando, dessa forma os cofres públicos; inovar nas 
respostas às demandas sociais; oferecer serviços ágeis 

e transparentes, além de promover a descentralização 
do poder concentrado no Estado (FAGUNDES, 2006, 
p. 10).

Nesse sentido, Montaño (2010) afirma que o Estado está 
sendo re-instrumentalizado para fins capitalistas, assim como as 
relações de produção e a sociedade civil.

A re-instrumentalização do Estado para os fins capitalistas 
é desenvolvido, conforme postulados neoliberais (e, no 
caso da América Latina, do Consenso de Washington), 
com a clássica reforma do estado, alterando os 
fundamentos da Seguridade Social, dos sistemas 
previdenciário, tributário dentre diversas outras reformas. 
A re-instrumentalização das relações de produção 
processa-se mediante o esvaziamento da legislação 
trabalhista, a alteração da relação de contratação – 
terceirização, precarização do vínculo empregatício, 
anulação dos acordos coletivos - a reorganização do 
processo de trabalho etc. A re-instrumentalização da 
sociedade civil está ainda sendo definida mediante a 
decodificação dos atores sociais, a ideologização de 
um “setor” (“terceiro”) que integra diversos sujeitos que 
perseguem o mesmo fim (a ajuda ao necessitado), a 
desarticulação das lutas sociais e, ainda mais, a retirada 
do horizonte do seu agente, transformando luta em “agir 
comunicativo”, em interação, o confronto de interesses 
em procura de consenso. (MONTAÑO, 2010, p.231-
232).

Enfim, percebemos que o Estado está sendo re-
instrumentalizado para fins capitalista, assim como as relações 
de produção e a sociedade civil através da Reforma do Estado, 
precarização do trabalho e mediante a flexibilização de contratos, 
a ideologização de um terceiro setor que integra diversos sujeitos 
que perseguem o mesmo fim: a ajuda ao necessitado. Nesse 
sentido, os voluntários ao acreditarem que devem fazer trabalho 
voluntário como forma de contribuir com a sociedade, como uma 
boa ação estão, inconscientemente, assumindo ideologicamente, 
o papel do Estado com a educação, e no caso com o PME, 
neste caso, o Estado é “subsidiador e promotor do processo 
ideológico, legal e financeiro de transferência da ação social para 
o terceiro setor ou voluntariado” (MONTAÑO, 2010, p.235). 
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 O trabalho voluntário na Escola Municipal Raquel 
Ramão Da Silva

O quadro a seguir descreve o perfil dos voluntários da 
Escola Municipal Raquel Ramão da Silva. 

Quadro 2. Perfil dos Voluntários X Atividade desenvolvida 
nos Macrocampos do PME

Voluntário Escolaridade
Atividade 

desenvolvida 
na escola

Qtde. 
de  

turmas
Ressarcimento

Período de 
atuação 
como 

voluntário

Voluntário 
em outras 

instituições

Mariza
Superior 

Incompleto 

Acompanhamento 
Pedagógico 
(Letramento)

5 R$ 400,00 2012 a 2013
Escola 

Municipal 
Jardim Paraíso

Maristela
Superior 
Completo

Acompanhamento 
Pedagógico 
(Letramento)

5 R$ 400,00 2012 a 2014 Não

Regina
Superior 
Completo

Acompanhamento 
Pedagógico 
(Letramento)

5 R$ 400,00 2013 a 2014 Não

Keila
Superior 
Completo

Cultura e Arte 
(Dança)

8 R$ 640, 00 2012 a 2014 Não

Jair
Nível Médio 
Completo

Esporte e Lazer 
(Recreação e 

Lazer)
8 R$640,00 2012 a 2014 Não

Thiago
Superior 
Completo

Cultura digital 
(Informática)

8 R$640,00 2013 a 2014 Não

Paulo
Superior 

Incompleto 
Cultura e Artes 

(Pintura)
8 R$640,00 2013a 2014 Não

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados nas entrevistas com os 

voluntários. Todos os monitores autorizaram revelar suas identidades mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os monitores foram questionamos a respeito do 
trabalho voluntário e a Monitora Mariza (2013) respondeu 
que é uma doação, já os outros monitores relataram que o 
trabalho voluntário contribui na formação dos alunos e para 
a escola, enquanto o Monitor Paulo (2014) complementa que 
é importante no que se refere à comunidade trabalhar junto 
com a escola. Já o Monitor Thiago (2014) acrescenta que “É 

um suporte para a escola, quando a coordenadora precisa de 
professores, ela chama os professores do Mais Educação”.

Fagundes (2006) afirma que a partir da segunda 
metade da década de 1970, com o surgimento da crise do 
modelo de estado social keneysiano-fordista, ocorreram 
significativas mudanças na idéia, no estabelecimento da 
política social. “Havia a concepção do equilíbrio entre 
crescimento econômico e possibilidades de expansão 
do setor público, e o Estado era o centro no processo de 
regulamentação social. Este é um modelo que se esgotou” 
(FAGUNDES, 2006, p. 5). Tal constatação ensejou estudos 
e ações que ressaltaram a importância de dar nova vida à 
sociedade na provisão social, principalmente no denominado 
“setor voluntário”, e da solidariedade. 

De acordo com Montaño (2010) o termo solidariedade 
pode definir um direito e/ou uma obrigação. Entendida 
como direito, a solidariedade é tida como uma opção: “ser 
solidário remete aqui a uma ação voluntária, que exige valores 
individuais altruístas”. Entretanto a solidariedade considerada 
como obrigação refere a uma “atividade compulsória, 
necessária, exigida por leis e operacionalizada por uma 
instituição geral: como no padrão fordismo/keynesiano é o 
Estado.” (MONTAÑO, 2010, p.166).

Nesse sentido, Montaño (2010) afirma que na realidade, 
o que os autores do “terceiro setor” chamam de “solidariedade” 
não representa a noção genérica do termo, mas uma forma de 
operacionalizá-la. Desse modo, o conceito de solidariedade 
empregado no debate hegemônico do “terceiro setor” baseia-
se no voluntarismo, na doação. “Elimina, portanto, o direito de 
receber assistência e serviços”. (MONTAÑO, 2010, p.167).

Oliveira (2004) revela que as reformas educacionais 
que se implantam na América Latina possuem um duplo 
enfoque: “a educação dirigida à formação para o trabalho e a 
educação orientada para a gestão ou disciplina da pobreza”.  
A autora assinala que a fórmula para se expandirem os 
sistemas de ensino de países populosos e com grandes 
níveis de desigualdade social será buscada por meio de 
“estratégias de gestão e financiamento, que vão desde a 
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focalização das políticas públicas educacionais ao apelo ao 
voluntarismo e ao comunitarismo”. (OLIVEIRA, 2004, p.5).

Diante disso, tais estratégias possibilitam arranjos 
locais como a complementação orçamentária com recursos 
da própria comunidade assistida e de parcerias, como por 
exemplo, as festas, bingos que as escolas promovem, e 
no caso em questão o desenvolvimento do PME que são 
realizados por voluntários. E a eqüidade far-se-ia presente, 
sobretudo nas políticas de financiamento, a partir da definição 
de custos mínimos assegurados para todos. 

Klein (2006) acrescenta que tanto os governos 
quanto o empresariado têm articulado políticas públicas 
que priorizam a modernização da escola, bem como um 
aumento da permanência da criança nesse espaço. Desse 
modo, investir na educação como base para o crescimento 
econômico futuro, redesenhando os sistemas educacionais 
de forma que atendam às necessidades do comércio e da 
indústria, têm sido os objetivos a serem alcançados por essa 
“governamentalidade neoliberal”. (KLEIN, 2006, p. 5).

Nesse contexto, Montaño (2010) esclarece que o 
“Estado dirigido pelos governos neoliberais, se afasta 
parcialmente da intervenção social, porém é subsidiador 
e promotor do processo ideológico, legal e financeiro 
de transferência da ação social para o terceiro setor ou 
voluntariado” (MONTAÑO, 2010, p.235). 

Constatamos que o Estado é um ator em destaque 
nesse processo, pois de acordo com Montaño (2010) 
possui um papel fundamental nas transformações operadas 
pelos governos e pelo capital sob hegemonia neoliberal. 
No caso específico o apelo à participação da sociedade na 
escola por intermédio do voluntariado amparado na Lei do 
Voluntariado nº 9.608/1998, nada mais significa a diminuição 
da intervenção estatal transferindo esta ação para a auto-
responsabilidade dos necessitados pela solução dos seus 
próprios carecimentos. Isto significa um auto-finaciamento 
pelos próprios sujeitos carentes, complementado pela 
participação voluntária.

Considerações finais

Com a finalidade de responder o objetivo sobre relação 
entre Estado e o papel do voluntariado no Programa Mais 
Educação (PME) procuramos compreender as alterações no 
papel do Estado e as relações entre Estado e sociedade civil 
a partir da década de 1980. 

Os dados levantados e analisados nesta pesquisa 
revelaram que nas duas escolas o projeto de “Autonomia 
Escolar” está maquiado por “Responsabilização dos Atores 
Escolares”, tais como, os professores (os espaços que 
eram utilizados pelos professores foram disponibilizados 
para o PME), alunos (os alunos devem ter assiduidade 
se não são retirados do projeto), coordenadora, diretora, 
merendeira (aumentou o contingente de alunos e o salário 
desses trabalhadores não), pais e a comunidade por meio 
dos monitores e também os espaços que a comunidade deve 
disponibilizar para a realização deste projeto.

Nesse sentido, a autonomia da escola pública não pode 
estar associada a uma situação de afastamento do Estado de 
suas obrigações, no caso a educação, com projetos como 
o PME que tentam fazer um diálogo com a comunidade, e 
que na realidade estão responsabilizando os sujeitos pelo 
seu desenvolvimento, e consequentemente, pelo sucesso ou 
fracasso do mesmo.

Nesse sentido, Montaño (2010) pontua que as políticas 
sociais focalizadas contestam o princípio universalista, 
corroendo a sua condição de direito de cidadania, assim 
sendo destinadas a uma parcela da população carente de 
determinado serviço social. Conforme o caso exposto, o PME 
se configura numa política social focalizada a determinado 
grupo de alunos, que se encaixam em tais critérios para serem 
atendidos pelo programa, no entanto isso redunda numa 
dualidade tanto na qualidade dos serviços e do acesso a eles.

O trabalho voluntário aqui apresentado configurar-se 
num trabalho precário, pois há voluntários que estão na escola 
há dois anos, e estes não terão seus direitos assegurados 
tal como trabalhadores com carteira assinada ou mesmo 
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servidores efetivos no serviço público. Vale ressaltar que 
esse tipo de utilização de mão-de-obra caracterizado como 
trabalho precário, por meio do voluntariado, parece ser um 
subterfúgio do Estado para não contratar por meio de concurso 
os profissionais necessários para o desenvolvimento dessas 
atividades do PME. 

Para finalizar, concluímos que o trabalho voluntário 
apresenta-se como um aspecto da re-instrumentalização 
do Estado para fins capitalistas, mediante a decodificação 
dos atores sociais pela ideologização de um terceiro setor 
que integra diversos sujeitos que perseguem o mesmo fim: 
a ajuda ao necessitado. Nesse sentido, os voluntários ao 
acreditarem que devem fazer trabalho voluntário como forma 
de contribuir com a sociedade e com a educação estão, 
inconscientemente, assumindo ideologicamente, o papel do 
Estado com a educação, e no caso com o PME, neste caso, 
o Estado é “subsidiador e promotor do processo ideológico, 
legal e financeiro de transferência da ação social para o 
terceiro setor ou voluntariado” (MONTAÑO, 2010, p.235). 

Acreditamos que por mais que programas como o PME 
se apresentem, teoricamente, como inovadores, a realidade 
das escolas públicas, conforme constatamos nesta pesquisa, 
devem percorrer um longo caminho até estarem preparadas 
tanto do ponto de vista da valorização profissional para 
implementar ações de educação integral.
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Resumo

Neste artigo analisamos o Programa Mais Educação, 
buscando apreender como os monitores podem ser agentes 
corresponsáveis pelo desenvolvimento das atividades desse 
programa e, ao mesmo tempo, serem capazes de construir 
redes de aprendizagem, de influenciar favoravelmente o 
desenvolvimento dos estudantes. A análise foi realizada a partir 
de uma experiência de formação com monitores, em uma escola 
pública municipal de Teixeira de Freitas/Ba,  em  2013,  e  foi  
impulsionada  pelo  interesse  em  compreender  como  são 
selecionados e formados esses monitores para serem agentes 
que influenciam aprendizagem dos estudantes. A concepção de 
educação integral, presente na proposta governamental, parte do 
pressuposto da exigência de formação de todos os agentes e 
profissionais, direta e indiretamente envolvidos com a instituição 
de ensino, assim como, no caso dos agentes (monitores), sejam 
capazes de promover relações de solidariedade e confiança para 
construir redes de aprendizagem. Dessa maneira, elege alguns 

critérios para quem pode ser agentes comunitários, como por 
exemplo, aquele que escuta os companheiros e estudantes; que 
busca o  consenso  e  acredita  no  trabalho  coletivo;  que  é  
sensível  e  aberto  para  as  múltiplas linguagens e os saberes 
comunitários; que apoia novas ideias e transforma dificuldades 
em oportunidades  e  se  dedica  a  cumprir  o  que  foi  proposto  
coletivamente;  aquele  que  se emociona e compartilha as histórias 
e problemas das famílias e da comunidade. (BRASIL,2010) Assim 
sendo, se esses monitores têm papel importante na formação 
dos educandos, como as unidades escolares os preparam para 
essa tarefa? Para desenvolvimento da pesquisa, foi  utilizada  a  
pesquisa  exploratória.  O  resultado  do  estudo  nos  mostra  
que  apesar  dos esforços empregados para a formação desses 
agentes, pouco se aproxima do que recomenda o programa.

Palavras chave: Mais Educação; Monitores; Formação.

Introdução

Falar sobre os direitos de crianças e adolescentes, como 
uma das garantias constante tanto na Constituição Federal de 
1988 quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n° 
8.069/1980 é algo que faz parte da agenda de discussão de 
educadores, pais, governos.

Nessa  direção,  as  políticas  públicas  educacionais  estão  
entre  os  mecanismos  que  visam colocar em prática alguns 
dos direitos estabelecidos nessas legislações. Entre as políticas 
conduzidas está a implantação do Programa Mais Educação nas 
escolas públicas brasileiras, que tem como objetivo atender a 
determinado grupo de alunos no turno oposto ao das aulas, e a 
longo prazo pretende se firmar como proposta de Educação em 
tempo Integral.

O Programa Mais Educação é uma estratégia 
governamental cujo objetivo é “induzir a ampliação da jornada 
escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação 
Integral no Brasil contemporâneo” (MEC/SECAD, 2010). Este 
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programa foi instituído pela Portaria Ministerial n° 17/2007 e 
integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – 
PDE, como uma estratégia do Governo Federal. Suas ações são 
empreendidas conjuntamente pelos Ministérios da Educação – 
MEC, da Cultura – MINC, do Esporte – ME, do Meio Ambiente 
– MMA, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 
da Ciência e da Tecnologia – MCT e, também da Secretaria 
Nacional de Juventude e da Assessoria Especial da Presidência 
da República.

O   Programa   é   operacionalizado   pela   Secretaria   
de   Educação   Continuada, Alfabetização e Diversidade - 
SECAD, em parceria com a Secretaria de Educação Básica 
(SEB), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
para as escolas prioritárias. De acordo com art. 7°, do Decreto 
7.083/20103, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
- FNDE prestará a assistência financeira para implantação dos 
programas de ampliação do tempo escolar das

escolas públicas de educação básica, mediante adesão, 
por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. As atividades 
do Mais Educação são organizadas em dez macrocampos: 
Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e 
Lazer; Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura 
Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação; Investigação no 
Campo das Ciências da Natureza; Educação Econômica. Cada 
macrocampo possui atividades definidas.

O Programa destaca que os profissionais da educação 
e agentes são corresponsáveis pelo desenvolvimento das 
atividades do programa Mais Educação, como os educadores 
populares, estudantes e agentes culturais (monitores, estudantes 
universitários com formação específica nos macrocampos), 
observando-se a Lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço 
voluntário (MEC/SECAD, 2010). O objetivo é criar relações 
de solidariedade e confiança para   construir   redes   de   
aprendizagem,   capazes   de   influenciar   favoravelmente   o 
desenvolvimento dos estudantes (Idem). Elege alguns critérios 
para quem pode ser o professor comunitário, como por exemplo, 

aquele que escuta os companheiros e estudantes; que busca o 
consenso e acredita no trabalho coletivo; que é sensível e aberto 
para as múltiplas linguagens e os saberes comunitários; que 
apoia novas ideias e transforma dificuldades em oportunidades e 
se dedica a cumprir o que foi proposto coletivamente; aquele que 
se emociona e compartilha as histórias e problemas das famílias 
e da comunidade (Idem).

Na unidade escolar destaca a importância o papel do diretor 
da escola, tais como, atuar articuladamente com o conselho 
escolar; promover o debate sobre educação integral nas reuniões 
pedagógicas; incentivar a participação, o compartilhamento de 
decisões, articular todos os atores envolvidos; tecer as relações 
interpessoais; elaborar estratégias para mediar conflitos e 
solucionar problemas; avaliar resultados coletivamente; prestar 
contas dos recursos recebidos (Idem).

Além disso, na proposta do Programa, a modalidade 
educação integral requer e exige um projeto político-pedagógico 
bem formulado e desenvolvido; formação de todos os agentes e 
profissionais, direta e indiretamente envolvidos com a instituição 
de ensino; conhecimento sistemático  do  potencial  e das  
necessidades  da  comunidade interna e  externa da escola; 
infraestrutura e meios para sua implantação; intencionalidade de 
todas as ações propostas e, ou, desenvolvidas na e para a escola 
(BRASIL, 2010).

Dessa  maneira,  a  educação  integral  que  o  MEC  
através  deste  Programa  quer evidenciar

[...]  integraliza com  as  políticas  educacionais e  sociais,  
em  interlocução com  as comunidades escolares, visando 
o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis 
com a readequação dos prédios escolares, incluindo a 
acessibilidade, e à gestão, à  formação de professores e  
à  inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental  
nos  currículos  e  no  desenvolvimento  de  materiais  
didáticos;  [...]  a articulação  entre  sistemas  de  ensino,  
universidades  e  escolas  para  assegurar  a produção 
de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica 
e a formação inicial e continuada dos profissionais no 
campo da educação integral. (BRASIL, 2010).

3. Em 2010, o Decreto 
nº 7.083, de 27 de 
janeiro de 2010, instituiu 
o Programa Mais 
Educação. 
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De acordo com Leclerc (2012), “trata-se de uma estratégia 
que reconhece as oportunidades educativas em experiências 
vivenciadas em nível de escolas, redes de ensino e organizações 
não governamentais” (p.307). As escolas, que são intituladas 
no Programa como Unidades Executoras, fazem a seleção das 
oficinas que serão disponibilizadas e dos alunos que serão 
contemplados, a partir dos critérios estabelecidos no Manual de 
Educação integral:

Recomenda-se às  Unidades  Executoras  Próprias  
(UEx)  que  estabeleçam critérios claros e transparentes 
para a gradativa implementação da ampliação da 
jornada escolar na perspectiva da Educação Integral, 
selecionando, preferencialmente, para a participação   no   
Programa:   estudantes   que   apresentam   defasagem   
idade/ano; estudantes das séries finais da 1ª fase do 
ensino fundamental (4º e/ou 5º anos), onde existe maior 
saída espontânea de estudantes na transição para a 2ª 
fase; estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino 
fundamental (8º e/ou 9º anos), onde existe um alto índice 
de abandono após a conclusão; estudantes de anos/
séries onde são detectados índices  de  evasão  e/ou  
repetência;  estudantes  beneficiários  do  Programa  
Bolsa Família. (BRASIL, 2012, p.9)

Em linhas gerais, o Programa visa imprimir nos municípios 
a cultura da escola em tempo integral como forma de reverter 
os resultados apresentados pela educação brasileira quanto 
ao ensino e aprendizagem das crianças, bem como reduzir os 
índices de reprovação e abandono das escolas públicas.

A realidade do Programa Mais Educação nas 
escolas

Os nossos estudos sobre o contexto das escolas que 
aderiram ao Programa não são muito animadores. A falta de 
infraestrutura das unidades escolares para executar os trabalhos, 
e a dificuldade em encontrar ou estabelecer parcerias com 
outras instituições próximas às escolas, tem sido apresentado 

como um dos grandes entraves. As atividades, em sua maioria, 
são desenvolvidas na própria escola, em salas improvisadas e/ou 
no pátio das escolas.

As crianças que frequentam atividades nas escolas sejam 
pela manhã ou pela tarde, muitas vezes durante os intervalos 
dos turnos, ficam sem assistência dos adultos. Assim, algumas 
crianças vão para as suas residências e esperam sozinhas o 
próximo turno escolar.

Outra questão que nos chama à atenção é o 
desconhecimento por parte dos professores e algumas vezes 
do próprio coordenador pedagógico referente ao programa Mais 
Educação, no âmbito da própria escola. O programa revela-se 
pouco conhecido e, consequentemente, pouco divulgado entre 
a comunidade escolar, sem contar a falta de conhecimento 
das medidas necessárias para implementá-lo. Os pais são 
convocados para reuniões na escola para serem informados do 
Programa, mas poucos comparecem, o que prejudica na tomada 
de decisões.

No que se refere à coordenação do Programa, notamos 
um descompasso em várias situações das escolas. Em 
algumas delas, como a que analisamos neste trabalho, não há 
um coordenador pedagógico do Programa na própria escola. 
Dessa maneira, verifica-se a dificuldade dos coordenadores 
pedagógicos desenvolverem as atividades, haja vista a sobrecarga 
de trabalho e sobreposição de atividades. O descompasso 
entre ações do Programa e a organização e funcionamento das 
atividades da escola evidencia a fragilidade e a dificuldade  dos  
coordenadores  de  integrar  a  escola,  inclusive,  o  PPP,  aos  
objetivos  do Programa, caracterizando duas escolas em uma. 
Essa sobrecarga de trabalho para os coordenadores gera em 
decorrência lacunas nas ações de planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação das ações educativas, inclusive 
das atividades cotidianas das escolas. Além disso, observa-se 
a ausência de planejamento e articulação entre as atividades 
desenvolvidas pelos monitores e as atividades dos professores 
atuantes nas escolas.

A  ausência  do  acompanhamento  pedagógico,  do  
planejamento  e  da  didática  do trabalho desenvolvido pelos 
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monitores caracteriza-se muitas vezes como aulas de reforço, 
descompasso entre a prática pedagógica dos professores e a 
dos monitores. Essa ação torna o momento das atividades do 
programa similares à àquelas organizadas pela escola regular, 
numa perspectiva conteudista. Muitos alunos não percebem a 
diferença entre a proposta da aula regular e o programa, e por 
conta dessa situação evadem ou tem um índice muito baixo de 
frequência nessas atividades que acontecem no contraturno 
escolar.

Além disso, quanto à seleção de monitores, constata-se 
ausência de critérios no processo seletivo. Algumas escolas 
escolhem alunos da EJA Educação de jovens e adultos, outras 
escolhem alunos oriundos dos cursos superiores, e outras 
escolhem pessoas com inserção de influência positiva na 
comunidade e de notório saber,  porém não existe um processo 
de seleção que verifique a condição que esse monitor tem de 
assumir uma turma e de conduzi-la no processo educativo de 
maneira didática.   Outro aspecto importante é a dificuldade em 
reconhecer os saberes não escolares como também importantes 
no processo de formação humana.

Neste contexto de tantas fragilidades emergidas do 
Programa, centramos nosso olhar na  formação  dos  monitores  
que  realizam  as  atividades,  buscando  apreender  como  esses 
sujeitos podem ser agentes corresponsáveis pelo desenvolvimento 
das atividades do programa e, ao mesmo tempo, serem capazes 
de construir redes de aprendizagem, de influenciar favoravelmente 
o desenvolvimento dos estudantes.

A formação continuada com os monitores do Mais 
Educação

Neste contexto de adversidade, analisamos uma experiência 
de formação com monitores,  em  uma  escola pública municipal  de 
Teixeira de  Freitas/Ba,  em  2013,  e  foi impulsionado pelo interesse 
em compreender como são selecionados e formados esses 
monitores para serem agentes que influenciam a aprendizagem 

dos estudantes. A concepção de educação integral, presente 
na proposta governamental, parte do pressuposto da exigência 
de formação de todos os agentes e profissionais, direta e 
indiretamente envolvidos com a instituição de ensino, assim 
como, no caso dos agentes (monitores), sejam capazes de 
promover relações de solidariedade e confiança para construir 
redes de aprendizagem.

Assim sendo, se esses monitores têm papel importante 
na formação dos educandos, como as unidades escolares os 
preparam para essa tarefa? Para desenvolvimento da pesquisa, 
utilizamos a pesquisa exploratória.

Realizamos  o  trabalho  de  formação  com  os  
monitores  de  uma  escola  pública municipal, na segunda 
quinzena do mês de novembro de 2013, em relação ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que 
este é um dos instrumentos legais que embasam a formulação 
do Programa Mais Educação. A formação foi realizada durante 
três encontros no próprio espaço da escola, que permitiu fazer 
uma breve análise sobre as expectativas, as necessidades e 
a importância desses monitores para o desenvolvimento do 
Programa. Vale destacar que a formação somente foi possível 
uma vez que em nossas pesquisas sobre a implementação 
do Mais Educação, nas escolas públicas, a formação de 
monitores estava manifesta em nossas análises. E surgiu como 
proposta das pesquisadoras, haja vista todos os problemas 
mencionados anteriormente.

A formação foi realizada com cinco monitores que 
atendem a essa unidade escolar e mais outras duas; 
desenvolvem oficinas de capoeira, teatro e reforço escolar; 
parte dos monitores tem o segundo grau completo e outra parte 
tem o ensino fundamental. Todos os monitores são moradores 
do bairro onde a escola está localizada, e de alguma forma, já 
desenvolviam algum trabalho social na comunidade.

A primeira dificuldade apresentada foi encontrar um 
momento para realização dos encontros, tendo em vista que a 
escola não tem um coordenador que atenda o Programa, e a 
coordenadora da escola não dispunha de tempo para fazer o 
acompanhamento desses monitores. Sendo assim, o trabalho 
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desenvolvido pelos monitores nessa escola, é realizado de 
acordo com o que cada um tem em mente.

A segunda dificuldade apresentada foi a resistência de um 
dos monitores que parece conduzir  o  grupo,  pois  foi  o  mesmo  
que  convidou  os  outros  monitores  para  atuar  no Programa. 
Segundo ele “as pessoas geralmente vão à escola para ensinar 
como deve ser o trabalho que eles executam, mas que realmente 
quem entende das oficinas são eles que estão no cotidiano 
com os alunos”. Os demais monitores se mostraram abertos e 
interessados em participar da formação, pois compreendiam que 
era importante adquirirem outros conhecimentos para a realização 
de um bom trabalho. 

Os encontros consistiram em um estudo dirigido (utilizando 
vídeos, slides, dinâmicas e textos), sobre a história da criança e 
do adolescente no Brasil, a partir do Estatuto da Criança e do 
Adolescente/ECA. E tinha como objetivos: discutir o contexto 
histórico do surgimento do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente;  
estabelecer  relações  entre  o  Programa  Mais Educação e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; oferecer subsídios para a 
compreensão do papel do monitor como sujeito social, também 
responsável pela formação da criança e do adolescente.

Durante as discussões o grupo deixou claro que não 
conhecia a organização do Programa Mais Educação, não fazia 
o planejamento das atividades trabalhadas e sentia falta de 
um direcionamento para o trabalho. Com exceção de um dos 
monitores, os demais participaram de todas as discussões 
propostas e declararam que realmente era importante conhecer 
os marcos legais que amparavam a criança e o adolescente, 
tendo em vista que esse era o público com o qual o trabalho 
era desenvolvido. Também colocaram que sentiam falta de uma 
formação superior para respaldar o trabalho desenvolvido.

Outro aspecto interessante dessa experiência foi a 
percepção do grupo em relação aos professores da escola. Para 
os monitores, há claramente divisão entre os professores e os 
monitores, e destacam a preferência dos alunos pelos monitores, 
tendo em vista que “os alunos consideram a aula chata e preferem 
as oficinas”. Não existe um momento para que os professores e 
monitores se encontrem e troquem experiência sobre o trabalho 

desenvolvido, inviabilizando a integração entre os monitores do 
programa e a comunidade escolar.

Considerações finais

Ao final desta experiência, fica claro que o trabalho de 
monitoria ofertado a partir de moradores da própria comunidade 
apresenta fatores muito favoráveis tendo em vista que esse 
grupo conhece os alunos que são atendidos e a construção do 
aprendizado parte da cultura da comunidade em que a escola 
está inserida para realizar o trabalho.

Um elemento que com recorrência caracteriza esses 
jovens é que grande parte deles possui vínculo com os 
locais onde realizam seu trabalho educativo. Assim é 
possível identificar uma aproximação cultural entre esses 
jovens educadores e as crianças e jovens participantes 
de suas oficinas. Tendemos a acreditar que essa 
aproximação do perfil é um dos elementos que contribuem 
para uma identificação entre estes educadores e os 
participantes de suas oficinas, elemento esse que vem 
se mostrando como central na ação educativa desses 
agentes. (CARVALHO, DAYRELL, GEBER, 2012, 
p.159) 

Porém, também fica explícita a necessidade de um trabalho 
de formação continuada com esses sujeitos, tendo em vista a 
grande maioria dos monitores não ter conhecimento pedagógico,  
e  em  diversos  momentos,  apresentar  dificuldades  em  relação  
à  didática  do trabalho a ser desenvolvido. Ainda, fica manifesta a 
necessidade de um coordenador que acompanhe o planejamento 
e a execução dos trabalhos no ambiente escolar, para que o 
atendimento no turno oposto aos alunos não seja apenas uma 
ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola, mas 
que também seja ampliação da construção dos conhecimentos 
de alunos e professores.

O trabalho desenvolvido com esses monitores, mesmo 
sendo em um momento breve, foi muito proveitoso, pois 



61361
2

provocou nos monitores a necessidade da ampliação dos 
conhecimentos necessários para realização de um trabalho 
aliado ao pedagógico, com qualidade, considerando que 
estamos em constante aprendizagem. Essa necessidade 
ficou explícita na fala dos monitores quando solicitaram 
que outras formações fossem realizadas no ano seguinte, 
compreendo a importância da formação continuada para 
aperfeiçoamento da prática cotidiana.

Apesar da formação continuada para os monitores 
ser um processo premente, não se pode deixar de destacar 
que a experiência que encontramos na escola com o Mais 
Educação inviabiliza a criação de uma cultura de escola 
de educação integral. A desarticulação entre as atividades 
desenvolvidas pela escola e as oficinas dificulta uma ação 
integradora ao projeto político pedagógico da escola.

O resultado dessa sobreposição e excesso de 
atividade na mesma escola muitas vezes é interpretado como 
desinteresse dos professores e pouco envolvimento para a 
melhoria da qualidade  da  educação.  Esse  fato  ainda  
tem  nos  chamado  atenção  quanto  aos  inúmeros projetos  
do  governo  municipal  e  federal  dentro  das  nossas  
escolas  básicas,  visando aperfeiçoar os índices de evasão 
e repetência, sem a observância da organização do trabalho 
na escola e o excesso de trabalho dos professores.

Além disso, como mencionamos no inicio deste 
trabalho, o Programa Mais Educação tem como referência o 
Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, o qual imprime 
a necessidade do amparo à criança e ao  adolescente em 
referência ao  direito ao acesso à educação, com uma 
doutrina de proteção integral, com um novo paradigma 
jurídico, administrativo, político e social, considerando a 
criança e adolescente como ser em desenvolvimento. 

Considerando esses princípios preconizados no 
Estatuto, será necessário repensar essa ampliação do 
tempo de permanência do aluno nos espaços escolares, 
tendo em vista que essa ampliação não se dá simplesmente 
com a ampliação do tempo (...) “É preciso modificar a 
rotina escolar para que ela não ofereça “mais do mesmo”. 

(LECLERC, 2012, p. 314). A ampliação do tempo precisa 
contemplar elementos que sejam realmente importantes 
para o desenvolvimento integral do indivíduo e não somente 
o desenvolvimento intelectual.

Além disso, as escolas tem dificuldade de se apresentar 
como instituição que deve promover a articulação com as 
demais políticas sociais e outras instituições, tirando de si 
toda a responsabilidade dos fracassos escolares vivenciados 
historicamente pela escola pública. Recai ainda sobre as 
escolas e seus professores o papel central de conduzir 
práticas que deem conta da complexidade vivenciada na 
contemporaneidade, o que vem se caracterizando como uma 
educação compensatória ou reguladora. A respeito dessa 
regulação, analisamos que os critérios de participação das 
crianças no Programa relacionam-se mais à contenção de 
comportamentos ditos indisciplinados, do que efetivamente 
numa política visando a melhoria da  qualidade  dos  
processos  educacionais,  e  do  amparo  à  criança  e  ao  
adolescente  em referência ao direito ao acesso à educação, 
com uma doutrina de proteção integral.

A discussão sobre a proposta de Educação Integral 
não é simples e implica o entendimento deste termo, além 
das dimensões do tempo e espaço, formação de educandos 
e educadores,  articulação  entre os  diferentes  saberes  
e relação  entre  escola e comunidade, espaços formais 
e informais de educação. Estas dimensões são relevantes 
e merecedoras de ampla reflexão sobre o papel e as 
implicações de cada uma delas no contexto do debate atual 
sobre o tema. (MOLL, 2008).

A escola ainda que se apresente com diversos 
problemas, constitui-se em lócus potencial de articulação 
entre o poder público, a comunidade, as entidades e 
associações da sociedade civil e o sistema produtivo local, 
no convite à construção de um projeto ético de educação 
e cidadania para todos. Portanto, ela é o espaço por 
excelência de discussão, diálogo e debate a respeito da 
qualidade educação pública brasileira.
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Resumo

O presente estudo surgiu das dúvidas que, ao longo 
do desenvolvimento profissional docente do pesquisador, 
se estabeleceram em relação à formação de professores 
e a educação integral. Esta pesquisa investiga como a 
formação inicial e continuada dos professores manifesta-
se para a superação dos desafios na implantação do 
Programa Mais Educação. Para obtenção das informações, 
foram realizadas análises documentais, entrevistas 
semiestruturadas com professores, coordenadores e pais, 
bem como o grupo focal com alunos com a finalidade 
de se obter informações para uma posterior e criteriosa 
leitura dos aspectos levantados que pudessem esclarecer 
os questionamentos iniciais sobre a educação integral 
e desenvolvimento profissional dos professores que 
ministravam aulas aos alunos participantes do Programa 
Mais Educação.

Palavras-chave: Formação inicial e continuada, 
educação integral, Programa Mais Educação.
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O diálogo com os professores

Com a finalidade de caracterizar-se o grupo pesquisado, 
selecionou-se professores que ministravam aulas nas diversas 
áreas do conhecimento. Assim, sete professores foram 
identificados para o levantamento de dados a partir de entrevistas 
semiestruturadas.

Observou-se que a instituição pesquisada possui um corpo 
docente relativamente jovem e aberto a mudanças. Detectou-se, 
ainda, em conversas informais durante os intervalos e lanches 
que os professores sempre se manifestavam sobre determinados 
assuntos que estavam em pauta no momento. 

Pode-se perceber que uma das principais características 
desses professores era a maneira de agir ativamente, mostrando 
seus pontos de vista, suas inquietações e, principalmente, o 
desejo de encontrar meios que facilitassem a sua atuação em sala, 
uma maneira de trazer os alunos de corpo e alma para dentro da 
sala, de forma ativa, participativa e crítica, bem como, encontrar 
mecanismos de participação dos pais. Em alguns momentos, 
percebeu-se que os professores pediam auxílio, seja pelas falas, 
seja pelas formas de demonstrar seus pensamentos durante as 
entrevistas, ou mesmo, pela aparente ansiedade de encontrar 
uma fórmula que pudesse ajudá-los a educar seus alunos.

A história de vida dos professores revelou um indicador 
interessante durante as entrevistas, a partir do relato de muitos 
momentos anteriores ao seu processo de formação acadêmica, o 
que, provavelmente, os ajudou a construir uma prática. De acordo 
com Tardif (2008), os saberes adquiridos pelos professores 
durante a trajetória pré-profissional são muito relevantes na 
compreensão da natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-
ser que serão mobilizados e utilizados durante a socialização 
profissional e no próprio exercício do magistério. 

Os professores possuem habilitação nas disciplinas que 
atuam, com exceção de uma professora que leciona artes e possui 
formação em pedagogia. Por esses levantamentos, foi possível 
perceber-se que, pela trajetória profissional dos interlocutores, 
estes já vivenciaram os processos de formação continuada ao 
longo do exercício da profissão.

Outro ponto a considerar-se, é a prevalência do quantitativo 
de professoras em relação ao número de professores, seja nos 
interlocutores desta pesquisa, seja no total geral de docentes da 
escola pesquisada. Para Garcia (1999), esta é uma característica 
do ensino como profissão, ou seja, uma progressiva feminização 
docente, principalmente na educação básica, o que pode 
repercutir na imagem social que se tem dos professores.

De início, foi perguntado aos interlocutores por que 
eles se tornaram professores, questão esta com a finalidade 
de conhecer quais seriam as suas expectativas em relação à 
profissão e, ainda, mapear os motivos que os levaram a buscar 
o magistério. Dois professores relataram que a escolha foi por 
vocação, dois disseram que foi por acaso, dois afirmaram que 
foi por identificação com a primeira professora e um que foi por 
referência e pela relevância da profissão. 

Em seguida, foi perguntado aos professores qual era a 
importância da sua formação inicial para a trajetória profissional 
na escola. Todos revelaram a grande importância da formação 
inicial em sua vida profissional, no entanto evidenciaram que 
esta por si só não bastou e que precisaram da constante 
formação, tendo-se em vista que em decorrência dos problemas 
enfrentados, enquanto docentes, seja na prática pedagógica ou 
por problemas internos da sala de aula, necessitavam buscar 
formas ou mecanismos para enfrentá-los.

Gatti (2011) destaca que a formação inicial tem 
importância ímpar, uma vez que cria as referências sobre 
as quais os professores possam ter condições de exercer 
a atividade educativa na escola, com crianças e jovens, bem 
como, as bases de sua profissionalidade e da construção de 
sua profissionalização. Ressalta a pesquisadora que, se bem 
realizada, permite uma formação em serviço ou que os processos 
de educação continuada avancem em seu aperfeiçoamento 
profissional.

Ao iniciar-se os questionamentos relacionados à formação 
inicial e à educação integral, os professores foram instados 
a informar se a sua formação inicial os havia preparado para 
atuarem na educação integral, com a finalidade de se perceber 
o entendimento dos docentes sobre essa modalidade. 
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A maioria dos professores (57%) respondeu afirmativamente 
ao questionamento, vinte e nove por cento (29%) que a sua 
formação inicial os preparou em parte e quatorze por cento 
(14%) respondeu que a formação não o preparou para atuar na 
educação integral. Destacou-se que três professores fizeram 
referência à educação integral, no entanto, não demonstraram 
muitos conhecimentos sobre o tema. Pode-se deduzir, dessa 
forma, que o tema, praticamente, não esteve na pauta de debates 
da instituição pesquisada, em seus momentos coletivos de 
formação, devido à ausência da educação integral no Projeto 
Político Pedagógico da escola.

Percebe-se, ao mesmo tempo em que os professores 
citam a educação integral, incorporam ao tema outras questões 
que precisam ser solucionadas, para se implantar uma proposta 
de educação integral, em tempo integral, tais como: a formação 
continuada, a adequação de tempos e espaços, como, também, 
reestruturação da rede física da unidade escolar. É relevante, 
ainda, destacar-se na fala da professora, que a formação inicial 
não a preparou para atuar na educação integral e nem em outras 
modalidades, citando, por exemplo, a educação inclusiva.

Feiman-Nemser, citado por Sacristán (1999, p. 70) afirma 
que “[...] a sala de aula não é somente um lugar para ensinar, mas 
também de aprendizagem para o docente: as influências informais 
na socialização são mais decisivas do que as formais, mais 
eficazes do que os cursos de formação”. Está implícito na fala da 
professora que a escola e a vivência da prática pedagógica diária 
constituem-se num verdadeiro processo de desenvolvimento 
profissional. É na relação aluno-professor, conhecimento-
interação que as práticas educativas vão se desenvolvendo 
ao longo da carreira profissional, isto é, na medida em que o 
professor ensina, também, de maneira prática, aprende.

Quando perguntados se já haviam participado de algum 
tipo de formação continuada, os professores responderam 
afirmativamente, com exceção de um professor que disse não ter 
participado de nenhuma formação nos últimos tempos. Apesar 
de se ter notado nos professores certa resistência em relação 
ao assunto, pode-se observar, também, que os interlocutores 
entendiam que a formação continuada foi relevante para o seu 

desenvolvimento profissional. Das respostas, constatou-se 
que os professores participaram de formações oferecidas pela 
Secretaria de Estado da Educação dentro e fora da escola e 
de formações realizadas de livre escolha dos professores, 
consistindo-se na realização de palestras, oficinas, seminários e 
cursos de curta duração.

A ausência de muitos professores dificulta a socialização de 
experiências, impossibilita a atualização em outras áreas e, ainda, 
diminui a comunicação entre os professores, o que impede que 
possam refletir, de maneira coletiva, sobre sua prática, gerando 
“[...] conhecimentos pedagógicos por meio da análise da prática 
educativa” (IMBERNÓN, 2010, p. 49).

Gatti (2008) constatou, também, que os processos de 
formação continuada desenvolvidos desde os anos de 1980, 
sejam eles oferecidos para atualização ou para complementação 
de conhecimentos, não produziram os efeitos esperados. 
Destaca como razões: a brevidade dos cursos e a dificuldade em 
oferecer os instrumentos e apoio necessários para a realização 
das mudanças esperadas.

Feitas as considerações sobre a participação dos 
professores nas formações continuadas, indagou-se aos 
interlocutores se essa formação favoreceu a relação ensino- 
aprendizagem. Com exceção de dois professores, os demais 
responderam que a formação favoreceu a relação ensino 
aprendizagem. 

Nas respostas observou-se que os professores apontaram 
pontos positivos e negativos quanto a essa formação. Como 
positivos citaram: as trocas de experiências com outros 
professores durante os cursos que facilitam a prática pedagógica 
em sala de aula; os cursos apresentam inovações e propostas 
de mudanças e oportunidade de ampliar a qualificação docente.

Gatti (2011, p. 136) destaca que a formação profissional 
dos docentes para a educação básica deve basear-se “[...] em 
seu campo de prática, com seus saberes, integrando-os com 
os conhecimentos necessários selecionados como valorosos, 
seus fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, 
sobretudo por se tratar de uma formação para o trabalho 
educacional com crianças e adolescentes”. 
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Na visão de Imbernón (2010), os fatores da diversidade e 
a contextualização são elementos importantes na formação, pois, 
o desenvolvimento e a diferença entre os indivíduos sempre têm 
espaço em um contexto social e histórico determinado. Ao se incluir 
esses temas sugeridos pelos professores na sua formação, estes 
poderão desencadear um questionamento acerca das práticas 
uniformizadoras e, na visão de Imbernón (2010), potencializará a 
formação a partir de dentro.

Ao responderem a questão: que temas de estudos você 
incluiria na proposta de formação continuada que poderiam 
contribuir para a melhoria da sua prática pedagógica, percebeu-
se na fala dos professores que solicitaram uma ajuda na forma 
de melhor trabalhar com o estudante desmotivado, para fazê-lo 
aprender, a gostar da escola. No entanto, também observou-
se  a ausência de estratégias desses mesmos professores que 
pudessem estimular os alunos ao aprendizado e a participarem, 
ativamente, das atividades do Programa Mais Educação.

A oitava pergunta indagava se o professor considerava 
que o Programa Mais Educação contribuía para a melhoria do 
desempenho educacional dos estudantes. Cinco professores 
responderam que sim e dois afirmaram que não. Nesse mesmo 
universo, observou-se visões antagônicas acerca da mesma 
questão, o que se pressupõe entendimentos divergentes sobre 
o assunto.

Os professores foram questionados acerca de sua 
percepção em relação a alguma diferença entre o aluno que 
participava do Programa e o que não participava. A grande maioria 
dos professores, o que correspondeu a cinco entrevistados, 
respondeu, afirmativamente, que percebia diferenças entre os 
alunos, no entanto, não evidenciaram se esses alunos estavam 
aprendendo mais e, apenas dois, afirmaram que não viam 
nenhuma diferença entre os alunos. Pelos relatos, percebeu-se 
que os alunos que efetivamente participavam das atividades do 
Programa mostravam-se mais interessados e cordiais durante as 
aulas.

Percebeu-se mais uma vez que as atividades consideradas 
lúdicas angariam a preferência dos alunos que deixam de lado 
aquelas de cunho didático. É importante ressaltar-se que diante 

dessa constatação poder-se-ia levantar a possibilidade de uso de 
metodologias ativas que fossem capazes de integrar o lúdico ao 
pedagógico.

Ponto importante a ser destacado diz respeito ao conceito 
de educação integral presente na fala da professora, ou seja, é 
preciso educar integralmente, valorizar o educando em todos os 
seus aspectos, sejam eles, cognitivos, sociais e afetivos que, de 
acordo com Guará (2006), essa é uma prática que propõe “[...] a 
realização das potencialidades de cada indivíduo para que possa 
evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades, 
conectando suas dimensões (cognitiva, afetiva, ética, social, 
lúdica, estética, física, biológica” (GUARÁ, 2006, p. 16).

Ainda não foi superado o conceito de turno e contraturno, 
pois se é educação integral, não há de se falar em divisão de 
turnos e nem de aula extra, uma vez que a educação integral, em 
tempo integral, realiza-se em espaços e tempos em uma jornada 
de tempo inteiro. O que é preciso, dessa forma, de acordo com 
Gadotti (2009), é superar numa perspectiva interdisciplinar esses 
conceitos para integrar “[...] tempos e espaços, centrando-os 
na aprendizagem integral, levando em conta tanto os aspectos 
cognitivos e políticos-sociais dos conteúdos estudados quanto 
os aspectos culturais e afetivos” (GADOTTI, 2009, p. 67). 

Há que se considerar a avaliação de Moraes (2009, p. 35) 
em que as atividades de “[...] artes, cultura, esporte e lazer não 
pertencem ao currículo escolar/educacional, mas se apresentam 
como atividades complementares ao vivenciado no dia a dia 
pedagógico de um turno da escola”. Segundo o autor, o termo 
integral fica reduzido ao aspecto temporal com a extensão de 
horas em que o aluno permanece sob a responsabilidade da 
escola.

Os professores também foram questionados a respeito dos 
desafios que, no âmbito da escola e da sala de aula, deveriam 
ser superados para favorecer a implantação do Programa. Nas 
respostas surgiram os seguintes pontos: ausência da família 
na escola; indisciplina e falta de envolvimento dos alunos; falta 
de formação específica dos professores para trabalhar na 
perspectiva de uma proposta de educação integral e o espaço 
físico inadequado.
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Ao finalizar a entrevista, foi perguntado aos professores 
se as atividades realizadas nas sete horas de permanência 
dos estudantes na escola eram articuladas e integradas. Dois 
professores disseram que sim e cinco disseram que as atividades 
não eram integradas e nem articuladas, o que, na percepção deste 
pesquisador, também, comprova as afirmações anteriores de que 
pouca discussão ocorreu sobre a implantação de um Programa 
de educação integral na escola e somada à ausência de previsão 
do Programa Mais Educação no Projeto Político-Pedagógico da 
unidade escolar pesquisada.

Diálogo com os gestores da Unidade Escolar

Os gestores consideram que a formação inicial e 
continuada são elementos essenciais para a prática pedagógica, 
no entanto, percebeu-se que enquanto a coordenadora, formada 
em pedagogia, entende que a formação inicial a preparou para 
atuar na educação integral, o gestor, licenciado em química, não 
possui a mesma percepção, afirmando que no curso de química 
não existe essa preparação, uma vez que, para ele, a Faculdade 
de Química prepara o professor para desenvolver o conteúdo 
de química, mas também, entende que essa lacuna pode ser 
superada com a formação continuada.

Percebeu-se que atores envolvidos no mesmo processo 
estão em condições diferentes na execução de sua prática: um 
se acha preparado, o outro nega essa preparação. Dessa forma, 
com esse descompasso, não há como alcançar-se os objetivos 
propostos. Há que se reconhecer que é preciso avançar na 
formação continuada e universal, objetivando abranger diferentes 
tipos de formação para profissionais oriundos de diversos cursos.

É importante destacar-se o que Garcia (1999, p. 194) 
chama de política educativa, que inclui aspectos que se referem 
aos professores como profissionais, tais como: salários, 
autonomia, controle e rendimento, aspectos que influenciam o 
desenvolvimento profissional, na medida em que podem funcionar 
como fatores motivantes ou alienantes dos professores, em 
relação ao seu compromisso profissional. 

Os gestores afirmaram que os docentes participaram, 
em 2010, de processos de formação continuada sobre 
diversos temas, incluindo as áreas de português, matemática, 
geografia, reorientação curricular e informática, entre outros. 
Foi questionado, ainda, se essa formação favoreceu a relação 
ensino-aprendizagem. A coordenadora relatou que a formação 
favoreceu a relação ensino-aprendizagem, destacando que, 
durante os horários coletivos, os professores socializavam com 
os demais professores aquilo que foi aprendido.

Outra questão apresentada aos gestores diz respeito às 
possíveis sugestões quanto à estrutura da formação continuada 
oferecida aos professores. Nessa perspectiva, a coordenadora 
não ofereceu sugestões de alteração para a proposta de formação 
continuada, ateve-se a indicar as dificuldades encontradas, tais 
como: preparação do professor para buscar a participação da 
família na escola, preparação de aulas mais atrativas e motivação 
do aluno. 

Na mesma questão, o diretor também não sugeriu alteração 
na proposta de formação continuada e, sim, indicou temas a 
serem trabalhados, tais como: educação sexual; educação para 
o trânsito; educação fiscal e valores.

Diálogo com os estudantes

Nesse conjunto de atores envolvidos com o Programa Mais 
Educação, ouvir os estudantes foi de fundamental importância. 
Assim, pode-se conhecer a visão deles acerca da ampliação 
do horário de aula, pontos positivos e negativos e melhoria da 
aprendizagem. Nessa perspectiva, objetivou-se apreender 
como os alunos participavam do Programa e observar como as 
atividades da educação integral refletiam nas suas aprendizagens.

Conforme delineado no percurso metodológico, foi criado 
um grupo focal, com dez alunos selecionados pela coordenadora 
e reconhecidos, quanto ao perfil, como: participativos, assíduos 
e envolvidos na unidade escolar.

Alguns pontos foram, inicialmente, esclarecidos aos 
participantes do grupo focal em relação ao Programa Mais 
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Educação: características, objetivos e implantação na Colégio 
Integral; objetivos da pesquisa; identificação do pesquisador e 
importância dos alunos na realização da pesquisa.

Em seguida, iniciou-se o questionamento com a seguinte 
pergunta: Quais as atividades que foram oferecidas em 2010 no 
Programa Mais Educação e quais eles gostaram mais e por quê?

Nesse momento, gerou-se um clima de divergência entre os 
participantes, porque as respostas não convergiam. Foi explicado 
pelo pesquisador que isso não se configurava como problema e 
que era necessário que se aprendesse a respeitar a opinião dos 
outros, ou seja, cada um poderia ter um posicionamento e, este, 
deveria ser respeitado pelos demais. 

Tinha-se como objetivo verificar se os alunos participaram, 
efetivamente, das atividades, tendo-se em vista a fala dos 
professores de que a assiduidade dos alunos era pequena. 
Constatou-se que as atividades mais citadas pelos participantes 
foram as atividades de dança, capoeira e o tênis de mesa. Vale 
dizer-se que essas atividades eram ministradas fora da sala de 
aula e, pelos relatos dos alunos, percebeu-se que estes tinham 
mais liberdade durante a realização das atividades nas quais se 
sentiam mais à vontade.

Constatou-se pelos relatos que as atividades preferidas 
pelos alunos eram as de dança e capoeira. A justificativa maior 
para essa preferência, conforme relataram os alunos, diz respeito 
à forma como essas atividades eram conduzidas, eram mais 
livres, o tempo era movimentado, repleto de alegria, de conversas 
e de interação com os colegas. Era notável a satisfação dos 
estudantes quando se referiram à dança e à capoeira. 

É válido mencionar que a escola que desenvolve a 
educação integral, na perspectiva do tempo integral, deve 
propiciar ao aluno um ambiente escolar que seja desafiador 
de novas aprendizagens, para favorecer processos efetivos de 
sociabilidade ancorados em valores fundamentais da convivência 
humana. Isso ficou claro, na visão dos alunos, que a escola 
não pode ser apenas um lugar para se aprender português, 
matemática e outras disciplinas: ela deve ser lugar onde se 
possa aprender, sorrir e desenvolver outras habilidades, para a 
vida em sociedade. 

Nessa sequência, os outros participantes começaram a 
estabelecer o que achavam necessário ter na escola e citaram: 
quadra de esporte, sala adequada para dança, sala de música, 
refeitório, banheiros com duchas, etc.

Quando todos falaram e expuseram seus pontos de vista 
sobre o primeiro questionamento, passou-se à segunda pergunta: 
Se eles notavam alguma diferença na vida escolar, a partir da 
participação no Programa.

A partir dos relatos dos participantes, verificou-se que, 
para eles, há uma diferença entre as atividades de educação 
integral e a aula normal, por isso, é importante destacar-se que o 
professor necessita ousar mais em suas aulas, aplicar diferentes 
técnicas em sala de aula, planejar aulas educativas e sedutoras 
que proporcionem aprendizagens significativas aos estudantes. 

Na verdade, o que se observa é que os alunos veem as 
aulas como uma obrigação, como uma imposição dos pais, da 
escola, da sociedade. De acordo com Snyders (1988, p. 211) é em 
torno da “[...] obrigação que se concentram as queixas habituais 
dos alunos”. Portanto, para que essas reclamações sejam 
minimizadas, é necessário que as atividades sejam prazerosas 
e que proporcionem ao aluno, além do seu desenvolvimento 
cognitivo e social, uma satisfação em realizá-las, com a finalidade 
primeira de envolvê-lo e responsabilizá-lo pela sua aprendizagem. 

Os alunos gostam de aulas com movimento, cheias de 
significados, que realmente lhes enriqueçam e os ajudem a 
modificar a sua situação real de vida. Interessante destacar-se 
nos depoimentos dos estudantes que estes percebem que, além 
de participar das atividades de dança e capoeira, aprendem 
outros assuntos de forma transversal.

Diálogo com os pais

Esse bloco de entrevista constituiu-se numa verdadeira 
situação de aprendizagem e dir-se-ia, ainda, até mesmo, que 
muito contribuiu para o desenvolvimento profissional docente 
do pesquisador. Justifica-se tal afirmativa pelos motivos que se 
enumera a seguir:
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• Primeiro: a humildade e a simplicidade das pessoas 
entrevistadas que, sem constrangimentos, responderam com 
calma e respeito aos questionamentos. 

• Segundo: a simplicidade do ambiente doméstico fez com 
que as mães seguissem trabalhando e conversando com este 
pesquisador. 

• Terceiro: a confiança que essas pessoas têm na escola 
onde os filhos estudam, pois se constituem no único lugar de 
acesso à educação;

• Quarto: o desejo de que seus filhos tenham uma sorte 
melhor na vida, por isso o empenho em oferecer uma educação 
de qualidade.

Considera-se oportuno dizer que todas as entrevistas 
foram realizadas com as mães em horários e locais previamente 
agendados e três aspectos merecem destaque:

• o entusiasmo e a confiança dos pais em relação à escola;
• a necessidade de ter o tempo escolar ampliado;
• a ausência de informações sobre o Programa Mais 

Educação.
A primeira pergunta feita às mães foi a seguinte: porque 

você matriculou o seu filho numa escola de tempo ampliado?
As respostas foram unânimes entre as entrevistadas: 

porque a escola era boa, localizava-se perto de casa e pelas 
outras atividades desenvolvidas na escola. As entrevistadas 
enumeraram algumas vantagens sobre a participação dos filhos 
no Programa Mais Educação: bons profissionais que atuam na 
escola; melhoria no desenvolvimento acadêmico; realização das 
atividades de esporte (handball, futsal e capoeira); ampliação do 
tempo de aprendizagem e diminuição do tempo ocioso.

Quando perguntado se o rendimento educacional dos 
filhos melhorou com a participação da criança no Programa Mais 
Educação, as mães responderam afirmativamente, demonstrando 
muito satisfação em relação à escola e ao desenvolvimento 
acadêmico dos filhos.

E para finalizar, questionou-se aos pais se a escola 
realizava reuniões periódicas, se participavam e quais assuntos 
eram tratados, com a finalidade de observar-se se os assuntos 
relacionados à educação integral eram discutidos nas reuniões 

com os pais. Quanto às reuniões, segundo os interlocutores, 
estas eram realizadas periodicamente e todos responderam 
afirmativamente que participavam sempre das reuniões. No que 
se refere aos assuntos tratados, relataram os seguintes: tarefas 
de casa; cuidados com os livros; rendimento educacional; 
comportamento dos alunos; participação dos pais na escola; 
ausência dos filhos na escola.

Assim, quando pais ou responsáveis participam e 
acompanham a vida escolar de seus filhos, estes responsabilizam-
se pelas suas aprendizagens, uma vez que a criança tem inúmeras 
chances de aprender. Trata-se de um envolvimento pedagógico e 
social, que facilitará o desenvolvimento de aprendizagens o que, 
possivelmente,dará mais significado à vida daquele que aprende.

Conclusão

O confronto entre as visões das quatro categorias de 
entrevistados mostra pontos de convergência/divergência, 
que passam pela contradição implícita e expressa na prática 
profissional docente, no que tange ao desenvolvimento do 
Programa, na perspectiva do alcance dos seus objetivos, a partir 
da real integração entre as atividades pedagógicas e lúdicas; no 
que diz respeito à fundamentação teórica que ilumina a práxis; no 
que compete ao desenvolvimento profissional docente e à gestão 
em todos os níveis de dependência administrativa.

Destacam-se entraves que são explicitados em cada grupo 
de pesquisados e que, embora guardem a mesma essência, são 
tratados e vistos com olhares diferentes, a partir da visão possível 
da conjuntura do espaço escolar, percebida pelos diversos atores 
do processo ensino-aprendizagem.

Um eixo aglutinador é o desinteresse dos alunos pelas 
atividades pedagógicas. O professor reconhece nos alunos esse 
desinteresse e refere-se a esta situação como se fosse algo 
intrínseco a eles e deles fosse a responsabilidade. Os alunos, 
por sua vez, expressam o encanto pelas atividades mais lúdicas e 
falam sobre o pouco interesse pelas “aulas normais”. Observou-
se, claramente, que o ponto crucial considerado pelos dois grupos 
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de pesquisados está na motivação e, daí, a identificação da 
falta de habilidade do professor para motivar os alunos para 
as “aulas normais”. 

Outro eixo aglutinador está relacionado à infraestrutura 
do espaço escolar. Os gestores escolares sinalizam fatores 
limitantes na infraestrutura física da escola. Nessa mesma 
linha, os alunos dizem dos seus desejos de terem quadra 
poliesportiva, sala de dança, sala de música, refeitório, 
banheiros com duchas. Aqui convergem as visões dos gestores 
e dos alunos. 

Mais um eixo aglutinador aponta-se quando gestores, 
professores e pais reconhecem mudanças comportamentais 
nos alunos e os percebem mais felizes, embora, do ponto de 
vista pedagógico, não haja tanto avanço.

Nesse cenário, as perspectivas para uma nova Política 
de Desenvolvimento Profissional Docente devem contemplar 
não somente a participação dos professores no que tange à 
programação, mas também a universalização do seu alcance, 
a aproximação com a realidade da escola e a qualidade do seu 
conteúdo, sem prescindir da preocupação com as inovações, 
mudanças metodológicas, socialização e valorização de 
experiências. 

O âmago da questão concentra-se na necessidade 
de reorientação da prática docente, aliada à internalização 
do conceito e dos princípios que regem o Programa 
Mais Educação, na perspectiva da Educação Integral, 
em tempo integral. Percebeu-se, também, que a reflexão 
coletiva de todos os envolvidos no processo, buscam um 
denominador comum acerca das bases que envolvem 
não só o Programa, como, também, o fazer pedagógico 
competente que se traduza em motivação, significação dos 
conteúdos, integração e interação das diversas atividades 
com as pedagógicas e, sobretudo, a compreensão do 
papel de todos os atores: professores, gestores, pais e 
alunos. 

Assim, os entraves percebidos pelos quatro grupos de 
interlocutores, nesta pesquisa, tenderão a desaparecer, uma 
vez que, na qualidade de parte de um processo, cada grupo 

poderá se reconhecer no todo e, portanto, corresponsável 
pelo alcance dos objetivos propostos, na qualidade de sujeitos 
e protagonistas das ações a serem desenvolvidas. 

Enfim, deduz-se, talvez, que é somente por este caminho 
que a formação para a escola, na perspectiva da educação 
integral, poderia cumprir sua função social, que é a que 
consiste na formação de pessoas críticas, reflexivas, capazes 
de interagirem tanto com a comunidade local quanto com a 
sociedade mais ampla.
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Resumo

Este trabalho pretende debater a caracterização da 
literatura sobre os educadores que se dedicam às práticas 
educativas não escolares, em especial os monitores que atuam 
no Programa Mais Educação. Busca-se compreender o ‘monitor’ 
como um ‘educador social’ inserido nas práticas educativas 
não-formais promovidas pela implementação do Programa Mais 
Educação. Para a construção desta compreensão utilizamos 
como aporte teórico os autores Maraschin, Chassot e Gorczevski 
(2006); Garcia (2008); Gohn (2010); Libâneo (2010) e Ude 
(2014) e depois recorremos ao estudo comparativo destes com 
os documentos oficiais do programa.

Palavras-chave: Programa Mais Educação. Monitor. 
Educador social.

O Programa Mais Educação (PME), lançado em 2008, 
surgiu no bojo do debate de políticas públicas com o “Compromisso 
Todos pela Educação” e o “Plano de Desenvolvimento da 
Educação” (PDE) que previam a implementação da educação 
integral em jornada ampliada (MEC, 2011). 
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Entre os objetivos do PME figuram: “I - formular política 
nacional de educação básica em tempo integral; II - promover 
diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; (...)” 
(BRASIL, 2010, p. 2). Ainda neste mesmo documento o Ministério 
da Educação (MEC) definiu educação básica em tempo integral 
como jornada escolar de no mínimo sete horas diárias, de forma 
a se constituir uma extensão ao período que o aluno já estava em 
sala de aula. 

Com a finalidade de concretizar essa ampliação foi 
proposto, por meio do PME, uma gama de atividades/oficinas 
que têm por objetivo complementar a jornada escolar com 
atividades diversificadas nos macrocampos (grandes áreas) de 
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; esporte e lazer. (MEC, 
2013).

Para atuar nestas atividades/oficinas no Programa Mais 
Educação surgiu a figura do monitor. O monitor é o agente 
responsável por fomentar o debate dos saberes escolares com 
os saberes comunitários, conforme explicitado acima no objetivo 
II. Esse agente, o monitor, introduzido pelo Programa Mais 
Educação e pela estratégia de ampliação da jornada escolar é o 
objeto de estudo deste trabalho e de nossa investigação.

Quem afinal é o monitor explicitado no PME? Essa será a 
pergunta central deste trabalho. Com fins de cumprir o objetivo 
traçado utilizaremos de revisão da literatura buscando o termo e o 
colocando a serviço de uma interpretação dentro de sua atuação 
no Programa Mais Educação. Fundamentaremos concretamente 
nossa discussão com a apresentação de dados dos monitores 
que atuam no PME num município do Estado de Goiás. 

Dividiremos a análise em três aspectos centrais: buscar 
a compreensão do educador que atua no PME; ilustrar a 
especificidade desta ocupação, se esta existir, e comparar as 
elucidações com os documentos oficiais do programa. Para a 
construção desta compreensão, utilizaremos como aporte teórico 
os autores Maraschin, Chassot e Gorczevski (2006), Garcia 
(2008), Libâneo (2010); Gohn (2010); Ude (2014); e depois 

recorreremos ao estudo comparativo destes com os documentos 
oficiais do programa.

Iniciaremos este trabalho apresentando uma visão 
panorâmica sucinta do perfil dos monitores que atuam no PME, 
numa cidade do sudoeste goiano. Esses dados nos servirão de 
base concreta, ao procedermos à análise central deste trabalho: 
a busca da compreensão do monitor como educador social, 
tal qual aparece na literatura específica e nos documentos 
governamentais.

Para o levantamento do perfil deste novo ator, foi elaborado 
um questionário, o qual trinta e dois monitores responderam. Essa 
quantidade (32) compreende todos os educadores sociais que 
desenvolvem atividades no PME de Jataí-Go, uma vez que eles 
desenvolvem suas atividades em mais de uma escola.  Do total 
de monitores, 25 são mulheres e 8 homens, representando 76% 
e 24% respectivamente, de idades variadas, como apresentado 
no gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Idade dos Monitores que atuam no 
Programa Mais Educação (2014)

Libâneo (2010) afirma que

Todo educador sabe, hoje, que as práticas educativas 
ocorrem em muitos lugares, em muitas instâncias formais, 
não-formais, informais. Elas acontecem nas famílias, nos 
locais de trabalho, na cidade e na rua, nos meios de 
comunicação e, também, nas escolas. Não é possível 
mais afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao 
trabalho docente nas escolas. (LIBÂNEO, 2010, p. 14)
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O autor inicia sua reflexão com as práticas educativas 
que só deságuam na escola no final da frase. Ao fazer isso, o 
autor nos remete a uma ideia, explícita: a ação educativa está 
em todo lugar, fora da escola e também dentro da escola. 
Isso fica claro na divisão da educação em dimensões exposta 
acima, evidenciando a “complexidade e multimensionalidade 
do fenômeno educativo” (LIBÂNEO, p. 69). Constatação 
clara de que os muros da escola não retêm o saber total 
historicamente produzido pela humanidade e por uma 
comunidade.

O Programa Mais Educação é uma proposta de 
interdependência, ou melhor, de sinergia, entre os saberes 
formais/escolares com os saberes não-formais/comunitários/
populares. Enquanto prática educativa da dimensão não-
formal, o PME tem intencionalidade e enquanto programa de 
governo ele é institucionalizado, normatizado por resoluções, 
manuais e por publicações oficiais.

Pode-se atestar, por meio da literatura, a invisibilidade 
da figura e da ocupação do educador dos projetos e 
programas, com raras exceções que apresentaremos aqui. 
Via de regra não se sabe quem é este, o que ele sabe, o que 
ele faz, e como ele faz o que sabe.

Empregaremos o termo ‘projetos sociais’ para 
representar o conjunto heterogêneo de programas e projetos, 
governamentais e do terceiro setor, que se ocupam com as 
práticas educativas. Os projetos sociais são, portanto o 
campo profícuo da atuação dos educadores que se dedicam 
às práticas educativas não escolares. Assim, trataremos do 
coletivo destas práticas educativas projetadas, e, portanto 
intencionais, e situadas no campo da educação não-formal, 
de igual maneira.

Em busca de uma definição da figura dos educadores 
que se dedicam às práticas educativas não escolares, e em 
especial os que atuam no PME, antes encontramos muitas 
indefinições. As nomenclaturas utilizadas são diversas: 
monitor, voluntário, oficineiro, oficinista, agente cultural, 
educador, arte-educador, educador de rua e educador social. 
E podem existir mais.

Essa discussão não se refere apenas à nomenclatura 
utilizada, mas a diferentes concepções que os 
Projetos têm de sua ação e atuação e a existência 
de diferentes projetos políticos, além de ser uma 
discussão importante ao considerarmos esse grupo 
como pertencente a uma categorial profissional 
que vê, construindo sua identidade nos encontros/ 
conflitos/ trocas/ entrechoques de diferentes áreas 
do saber. (GARCIA, 2008, p. 87)

Garcia (2008) nos remete a várias reflexões importantes 
relativas à nomenclatura dada à figura dos educadores que 
atuam nos projetos sociais. O que está em voga não é somente 
a atividade que este educador desempenha, mas também sua 
identidade enquanto trabalhador inserido em um projeto político 
de ação educativa.

Também de fundamental importância é a reflexão relativa 
à construção da identidade desses educadores enquanto 
categoria profissional, que, segundo a autora, se desenrola na 
diversidade de diferentes saberes. Isso porque os educadores 
dos projetos sociais atuam com diferentes saberes e práticas: 
skate, grafite, música, dança, artes marciais, artes plásticas, 
contação de histórias, percussão, entre tantos outros. Essa 
multiplicidade de fazeres se traduzem em diferentes conteúdos, 
metodologias, processos educativos e definições.

Neste trabalho, adotaremos o termo ‘educador social’ 
como representativo do conjunto de termos apresentados 
para os educadores que atuam nos projetos sociais. Tal 
eleição não se dá ao acaso, mas, pelo contrário, objetiva-se 
focalizar a multiplicidade de visões de um mesmo profissional 
com vista a explicar e compreender sua posição e atuação e, 
nomeadamente, a dos monitores inseridos no Programa Mais 
Educação. Portanto, o monitor retratado nos documentos do 
PME será aqui sinônimo de educador social. Tal aproximação 
não é inédita, já tendo sido realizada por Maraschin, Chassot 
e Gorczevski (2006) que utilizaram o termo ‘educador social’ 
como representativo de ‘oficineiros’, e Gohn (2010), que indica 
que o ‘educador social’ tem atuado também em escolas públicas 
de tempo integral.
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Gohn (2010) nos apresenta uma definição do que seja 
o educador social:

é algo mais que um animador cultural, embora ele 
também deva ser um animador do grupo. Para que 
ele exerça um papel ativo, propositivo e interativo, 
ele deve continuamente desafiar o grupo de 
participantes para a descoberta dos contextos onde 
estão sendo construídos os textos (escritos, falados, 
gestuais, gráficos, simbólicos etc.). (GOHN, 2010, 
p. 50-51)

A pesquisadora elucida o perfil do educador social 
como aquele que desvela os contextos da produção do 
texto, em caráter dialógico com a comunidade, estando 
ele também inserido nesta comunidade/territorialidade. 
Sua ação se dá pela mediação e interação ativa com os 
membros do grupo, com vistas à reconstrução do tecido 
social existente (GOHN, 2010).

Outra dificuldade rumo a um consenso identitário 
como categoria profissional é fruto de outra diversidade: 
qual a formação destes educadores? Elas são múltiplas.

Muitos educadores sociais não apresentam uma 
formação técnica, até mesmo em nível médio, e 
atuam em atividades educativas variadas, como 
animação sociocultural. Por outro lado, profissionais 
de diferentes áreas acadêmicas, como advocacia, 
psicologia, assistência social, geografia, filosofia, 
entre outras, exercem a função de educadores 
sociais. (UDE, 2014, p. 67)

Não há entre os educadores sociais, seja enquanto 
indivíduos ou categoria profissional, a delimitação de uma 
formação específica ou mesmo de um nível de formação. 
De tal modo, podem-se ter licenciados e bacharéis, entre 
eles pedagogos; universitários e estudantes do ensino 
médio; bolsistas de pesquisa e/ou extensão, ou voluntários. 
Exemplo disto é o conjunto de dados coletados do perfil 
dos Monitores de Jataí-GO. 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade dos Monitores do 
Programa Mais Educação de Jataí –GO (2014)

Do grupo dos monitores que estão em algum curso 
superior universitário, 68% estão matriculados na modalidade 
licenciatura e 32% no bacharelado, distribuídos em diversos 
cursos. Conforme demonstrado no gráfico abaixo, tem-se a forte 
presença dos universitários de Pedagogia, 34%, e de Educação 
Física, 31%, atuando como educadores sociais no PME. 

Gráfico 3 – Cursos superiores dos Monitores 
universitários do Programa Mais Educação de Jataí –GO 
(2014)

Enfim, o Programa prevê qualquer formação, de qualquer 
nível. Essa indefinição é em si mesma uma definição, uma vez 
que a ocupação ‘educador social’ faz parte da Classificação 
Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) do Brasil. Curioso notar, em uma breve pesquisa no site 
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do órgão, a inexistência dos outros termos que geralmente são 
utilizados para representar a figura do educador nos projetos 
sociais, como monitor e oficineiro.

O educador social, no documento citado do MTE (2010), 
figura entre os trabalhadores de atenção, defesa e proteção 
a pessoas em situação de risco, sob o código 5153-05, 
equiparado a outras ocupações entendidas como de mesmo fim. 
Transcrevemos partes do documento:

TÍTULO

5153-05 Educador social - Arte educador; Educador 
de rua; Educador social de rua; Instrutor educacional; 
Orientador sócio-educativo.

5153-10 Agente de ação social - Agente de proteção 
social; Agente de proteção social de rua; Agente social(...)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas 
em situações de risco pessoal e social. Procuram 
assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-
as, identificando suas necessidades e demandas e 
desenvolvendo atividades e tratamento.

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA

O acesso às ocupações da família  é livre sem requisitos 
de escolaridade. Para a ocupação de conselheiro tutelar  
observa-se uma diversidade bastante acentuada no que 
diz respeito à escolaridade, que pode variar de ensino 
fundamental incompleto a superior completo.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO

O trabalho é exercido em instituições ou nas ruas. 
As atividades são exercidas com alguma forma de 
supervisão, geralmente em equipes multidisciplinares. 
Os horários de trabalho são variados: tempo integral, 
revezamento de turno ou períodos determinados. 
Os trabalhores (sic) desta família ocupacional lidam 
diariamente com situações de risco, assistindo indivíduos 
com alteração de comportamento, agressividade e 
em vulnerabilidade. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 2010, p. 778)

As ocupações mencionadas acima compreendem a seção 
5153 do CBO do MTE (2010),  porém em pesquisa direta no site 
do MTE no link ‘Consulta CBO’ eis que surge mais um termo 
dentro desta família ocupacional, que também transcrevemos 
abaixo:

Títulos 

(...) 5153-25 - Sócioeducador

Agente de apoio socioeducativo, Agente de segurança 
socioeducativa, Agente educacional, Atendente de 
reintegração social. 

A família ocupacional 5153 possui extensões gigantescas, 
uma vez que não conseguimos delimitar facilmente seu campo 
de atuação. Uma primeira dificuldade surge da natureza do 
agrupamento proposto pelo MTE, que não nos permite inferir, 
não sem muito esforço e pesquisas outras, a especificidade 
do campo de trabalho do educador social. Estes profissionais, 
os educadores sociais, são/estão incluídos na família entre os 
‘trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em 
situação de risco’, segundo o documento CBO/MTE (2010) 
disponível para download no site do MTE . Porém, em pesquisa 
no próprio site, aparece uma denominação familiar um pouco 
diferente, a saber: “5153: Trabalhadores de atenção, defesa e 
proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes em 
conflito com a lei”. Tais definições nos apontam, entretanto, 
que a atuação profissional deste trabalhador está ligada a 
vulnerabilidade, a precariedade, situação de risco, conflito com a 
lei, reintegração social e prevenção. É impossível não notarmos a 
vinculação a ações educativas que sejam preventivas, ao menos 
no nome, evitando o conflito com a lei. Maraschin, Chassot 
e Gorczevski (2006) também refletem sobre o contexto da 
pobreza e sua dificuldade à elaboração das políticas públicas: 
“As circunstâncias de vida dos jovens brasileiros, principalmente 
aqueles que vivem em comunidades com insuficientes condições 
materiais apresentam uma série de desafios às políticas públicas 
e às instituições sociais.” (p.287).

1.  Aqui cabe uma 
explicação. A palavra 
família aparece como 
representativa ao conjunto 
dos trabalhadores do 
grupo 5153. Com fins 
de chamar atenção aos 
itens referentes ao debate 
proposto neste trabalho, 
omite dois trabalhadores 
que figuram também 
nesta família: ‘Monitor 
de dependente químico’ 
(5153-15) e ‘Conselheiro 
tutelar’ (5153-20).

2. Mantivemos aqui a 
citação da ocupação 
‘Conselheiro tutelar’, a fim 
de representar a variação 
de formações que esta 
família ocupacional 
permite.

1
2

3. Endereço eletrônico: 
http://www.mtecbo.
gov.br/cbosite/
pages/pesquisas/
BuscaPorTituloResultado.
jsf acessado em 5 de 
maio de 2014.

4. Link para download 
dos 3 volumes do 
Cadastro Brasileiro de 
Ocupações (2010) no site 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego do Brasil: 
http://www.mtecbo.
gov.br/cbosite/pages/
downloads.jsf.

3

4
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Quando perguntamos qual seria a importância do 
programa, e as respostas nos remeteram às características já 
anunciadas do trabalho do educador social de caráter preventivo.

Gráfico 4 – Importância do Programa Mais Educação 
segundo os Monitores de Jataí-GO (2014)

Outra problemática é a natureza específica desses 
trabalhadores. Alguns nomes nos dão pistas: educador, instrutor, 
orientador e agente. Mas o que seriam estas categorizações? 
O caráter taxonômico destes trabalhadores indica dinâmica, 
movimento, mudança, transformação. Assim, eles são tomados 
como agentes de mudança, visto que cabe a eles identificarem 
demandas e ofertar tratamentos a essas demandas. O perfil 
traçado sugere ainda que este profissional, acentuadamente 
caracterizado como ‘social’, tenha ligação direta com a 
comunidade/público/território em que atue.

Enfrenta-se outra dificuldade, agora de natureza espacial. 
Onde afinal é o espaço de trabalho destas ocupações? O texto 
oficial nos traz que este trabalho é ‘exercido em instituições ou 
nas ruas’, mas deixa de dizer em quais instituições, se são de 
Estado ou não governamentais, e, se governamentais, quais são 
elas. Encontra-se diversos termos ligados à área da educação, 
mas não se fala em uma atuação profissional pela educação, 
mesmo que a proposta seja a de uma ação educativa.

Quando perguntamos aos Monitores se o PME era a 
primeira experiência profissional deles, 31% responderam 
que sim, enquanto que, quando inquiridos se já haviam atuado 

como voluntários anteriormente, 48% responderam não. Dos 
que responderam já ter experiência profissional, 66% já haviam 
atuado em alguma área da educação.

Gráfico 5 – Atuação profissional na educação 
anterior à atuação como Monitor no Programa Mais 
Educação de Jataí-Goiás (2014)

 
 A maioria, 31%, já havia substituído algum professor e 

17% eram professores regentes e hoje estão atuando como 
educadores sociais. Outros 17% já atuaram como ajudantes 
de sala e outros 13% já trabalharam com instrução no campo 
esportivo e artístico, como capoeira, dança, pintura e grafite.

 O caráter preventivo da atuação destes trabalhadores se 
revela ao referenciar seu público-alvo de atuação: ‘indivíduos 
com alteração de comportamento, agressividade e em 
vulnerabilidade’ e ‘reintegração social’. Tais indicações levam-
nos a concluir, segundo as inferências documentais, que o 
trabalho do educador/agente/instrutor/orientador é de natureza 
educativa-preventiva. Maraschin, Chassot e Gorczevski (2006) 
também refletem esta prática:

O público usual dos oficineiros são jovens 
considerados “vulneráveis” ou “em situação de 
risco”, e as oficinas são frequentemente vistas 
(pelas políticas públicas e pelos próprios oficineiros) 
como formas de oferecer alternativas a este jovem, 
afastando-o das drogas, do crime, aumentando seu 
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envolvimento com a comunidade, sua auto-estima, 
estimulando a criatividade, a crítica social. (2006, p. 
294)

 As autoras lembram-nos que os jovens são geralmente 
vistos como “sujeitos em constante ‘perigo’ social para os quais 
é necessário tomar uma série de medidas socioeducativas.” (p. 
288). Esta percepção, salvacionista, dizem as pesquisadoras, 
foi confirmada pelos próprios oficineiros com os quais elas 
trabalharam no desenvolvimento de ações de extensão de uma 
universidade.

 A definição de Gohn (2010) contrasta com a do CBO 
(2010). Neste, o educador social é visto quase que como um 
agente pacificador, que atende demandas e lida com sujeitos 
vulneráveis e de comportamento voláteis, evidenciando o caráter 
de prevenção. Para a autora, o educador social é aquele que, pela 
sua atuação e inserção em uma comunidade/território, consegue 
ressignificar o tecido social local, produzindo a partir dos saberes 
ali disponíveis, e sempre comprometido com a ampliação da 
cidadania dos sujeitos envolvidos em sua prática.

Para Ude (2014), “[o] educador social é um profissional 
que atua no campo da educação social, que é um dos âmbitos 
das ciências da educação” (p. 67) e completa dizendo que 
“a presença de educadores-militantes identificados com 
movimentos sociais, sindicais e populares, entre outros.” 
buscavam “romper com processos de opressão e alienação, 
na tentativa de gerar contextos que facilitassem o surgimento 
de sujeitos produtores da própria história” (Graciani apud 
Ude, 1997, p. 68.). Essa definição se aproxima mais da 
posição defendida por Gohn (2010) e identifica, também, o 
caráter ativo e transformador da realidade, possibilitando aos 
sujeitos a autoria de suas histórias e a consolidação de suas 
cidadanias.

O autor acrescenta ainda que “não se trata de uma postura 
anti-escola, mas uma proposta que visa articular os processos 
escolares às questões sociopolíticas e à vida comunitária dos 
sujeitos.” (UDE, 2014, p. 71). Neste trecho, percebe-se a relação 
atribuída por Ude (2014), assim como Gohn (2010), do vínculo do 

educador social ao território/comunidade onde este desenvolve 
sua atuação. 

Segundo o pesquisador, a atuação do educador social é 
ampla e “trata-se de um campo transdisciplinar e intersetorial, 
que agrega a perspectiva de intersaberes (científico, popular, 
religioso, familiar, tribal, comunitário etc.)” (UDE, 2014, p. 71). 
A perspectiva de conexão de saberes formais/escolares com os 
comunitários/populares é valiosa a Ude, assim como o será na 
descrição das intencionalidades do PME.

O campo de atuação, mesmo amplo e multifacetado do 
educador social, se concretiza nos domínios da educação não-
formal, que é caracterizada por Libâneo (2010) como “aquelas 
atividades com caráter de intencionalidade, porém com baixo grau 
de estruturação e sistematização, implicando certamente relações 
pedagógicas, mas não formalizadas” (p. 89). O estudioso nos 
diz ainda como a educação não-formal também pode acontecer 
no ambiente escolar: “[n]a escola são práticas não-formais 
as atividades extra-escolares que provêem conhecimentos 
complementares, em conexão com a educação formal” (p. 89). 
O trabalho do educador social se caracteriza como prática da 
educação não-formal, visto que tem uma intencionalidade (não 
sendo, portanto, educação informal), e também é uma atividade 
que não prevê a sistematização metodológica dos conhecimentos 
(excluindo-se a via da educação formal); a educação não-formal 
se dá no intermédio e na relação dos saberes formalizados e 
escolares com os saberes comunitários e populares.

Constatou-se uma dificuldade de definições quanto às 
questões do ‘educador social’, de seu âmbito e espaços de 
atuação, perfil, saberes, fazeres, natureza e fim de seu ofício. 

Essas nuanças conceituais evidenciam a dificuldade 
de se produzir uma unidade teórica acerca destas 
temáticas, já que apresentam aspectos epistemológicos, 
ontológicos e axiológicos de matrizes distintas, bem 
como implicações políticas e ideológicas diversas. 
(UDE, 2014, p.67)
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Discorremos acima sobre o que se pode encontrar, tanto 
na literatura sobre o tema como nos documentos aqui usados 
como referência. Todavia, Gohn (2010) fornece uma significação 
viável:

Em síntese, o Educador Social numa comunidade 
atua nos marcos de uma proposta socioeducativa, de 
produção de saberes a partir da tradução de culturas 
locais existentes e da reconstrução e ressignificação 
de alguns eixos valorativos, tematizados segundo o que 
existe, em confronto com o novo que se incorpora. (...). 
Nos territórios onde há o trabalho do(a) Educador(a) Social 
com a comunidade, se poderá construir ou reconstruir 
o tecido social existente, bastante fragmentado na 
atualidade. (p. 55).

 Como o objeto de análise é a figura do monitor, aqui 
entendido por meio da literatura como educador social, não 
poderíamos deixar de perguntar aos próprios sujeitos da pesquisa 
se eles se concebiam de tal modo.

Gráfico 6 – Auto concepção dos Monitores do 
Programa Mais Educação de Jataí-GO quanto ao caráter 
de sua atuação como Educadores Sociais (2014)

Os dados coletados e a revisão da literatura nos permitiram 
afirmar a correspondência da atuação do monitor como educador 
social. Entendida a sinonímia aqui defendida do monitor enquanto 
um educador social, volta-se agora à questão central que conduz 
o debate deste trabalho: Qual o perfil da figura intitulada como 
‘monitor’ no Programa Mais Educação?

 De todos os documentos oficiais, naqueles publicados 
até o presente momento , do Programa Mais Educação, existem 
somente três passagens relativas à natureza e caracterização da 
figura do monitor.

 A primeira delas ocorre no “Educação integral: texto 
referência para o debate nacional” que dispõe que as práticas 
educativas extra-escolares 

associadas às orientações dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais e ao projeto político-pedagógico de cada 
escola, podem ser desenvolvidas por monitores – 
oficineiros e voluntários – selecionados entre os 
moradores e integrantes das entidades parceiras que 
participam de capacitações periódicas. (MEC, 2009, p. 
19).

 Esta primeira demarcação é importante para entendermos 
a natureza do trabalho pensado para o monitor: o de proximidade 
com a comunidade e com o território, e, assim, podemos reafirmar 
a semelhança da função entre este e o educador social.

 A segunda aparição do termo acontece na Resolução 
34/2013 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Encontra-se ali registrada 
a seguinte definição, em seu artigo 4º, alínea II, parágrafo 1º: 
“Para os fins desta resolução, considerar-se-ão monitores os 
responsáveis pela realização das atividades previstas (...)”. 
(MEC, 2013, p. 5). Aqui se tem uma atribuição de tarefa/função, 
os monitores são entendidos como os responsáveis pela prática 
das atividades  que foram previstas no plano de atendimento da 
escola do Programa Mais Educação.

 A concepção dos monitores entrevistados se aproxima 
muito desta definição, quando inqueridos sobre o que entendiam 
por oficina. Metade deles, 50%, responderam que as oficinas 
temáticas do PME seriam a prática de atividades.

5. Até o dia 9 de maio de 
2014.

6. As atividades aqui 
citadas são aquelas 
compreendidas como 
extra-escolares, isto é, as 
dos saberes comunitários 
e populares.

5

6
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Gráfico 7 – Percepção de oficina segundo os 
Monitores do Programa Mais Educação de Jataí-GO 
(2014)

A última das referências ocorre no “Manual Operacional 
de Educação Integral” onde se registra que 

[o] trabalho de monitoria deverá ser desempenhado, 
preferencialmente, por estudantes universitários de 
formação específica nas áreas de desenvolvimento das 
atividades ou pessoas da comunidade com habilidades 
apropriadas, como, por exemplo, instrutor de judô, 
mestre de capoeira, contador de histórias, agricultor para 
horta escolar, etc. Além disso, poderão desempenhar a 
função de monitoria, de acordo com suas competências, 
saberes e habilidades, estudantes da EJA e estudantes 
do ensino médio. (MEC, 2013, p. 23)

 Esta passagem nos traz novos elementos de análise e, 
por isso, se fez essencial neste artigo. Ao denotar preferência 
por estudantes universitários das aéreas específicas, o Programa 
parece se contradizer em sua essência de educação não-formal e 
de saberes comunitários, mas ao mesmo tempo abre o leque de 
compreensão de quem é elegível a uma identificação de monitor 
e, assim, fala das “pessoas da comunidade com habilidades 
apropriadas”. Isso nos sugere a compreensão de que saberes 
diferentes demandam agentes diferentes, como explicitado na 
citação do mestre de capoeira e do agricultor para a horta, que 
possuem um saber prático da atividade.

Um último ponto ao qual gostaríamos de chamar atenção 
é a referência aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos 
e do Ensino Médio como elegíveis também a atuarem como 
monitores, o que reforça o conceito desenvolvido de educador 
social e que vai ao encontro da não exigência de formação para 
atuar como educador social descrito no CBO.

À guisa de uma conclusão, ainda que não seja final e muito 
menos total, esperamos ter contribuído com a compreensão do 
perfil, do papel, das funções e das atribuições dos educadores 
que se dedicam às práticas educativas não escolares, e em 
especial os monitores que atuam no PME. Para isso, buscamos 
elucidar o termo ‘educador social’, desenvolvendo o raciocínio 
de que os monitores podem ser compreendidos e categorizados 
como educadores sociais, depois de analisadas suas práticas e 
as referências teóricas que nos deram suporte neste trabalho. 
Ambicionamos ainda ter colaborado de alguma forma com 
a discussão do perfil do monitor dentro do Programa Mais 
Educação, e ter incentivado o interesse de mais pesquisadores 
por maiores estudos sobre a educação não-formal, o educador 
social e seus fazeres.
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Resumo

O trabalho aqui apresentado é o recorte de uma pesquisa 
mais ampla em andamento realizada na Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro, inserida na linha de pesquisa Políticas, Direitos 
e Desigualdades que objetiva discutir as contribuições das 
experiências circunscritas nos macrocampos do Programa Mais 
Educação capazes de se constituírem ou não, como agentes 
potencializadores de aprendizagens que façam algum sentido 
para a vida dos estudantes ao despertar interesse pelos alunos 
no processo ensino-aprendizagem. A proposta do Programa 
Mais Educação, principal indutor da Educação Integral, em 
âmbito federal, ao suscitar uma crescente adesão pelas escolas, 
amplia a discussão sobre as questões que emergem no cotidiano 
escolar que passam a se constituir em grandes desafios, por 
reclamarem novas formas de organização, tempos, espaços e 
currículos, sinalizando a necessidade de romper com paradigmas 
sustentados por anos a fio. A ideia de integralidade na educação 
brasileira é alicerçada nas propostas sugeridas na década de 
1930 por Anísio Teixeira e por Darcy Ribeiro, na década de 1980, 
se constituindo as obras desses autores, nas bases conceituais 
de fonte precípua para nosso estudo. De igual importância, 
são contempladas as obras de autores que na atualidade vem 
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se dedicando a explorar o tema: Arroyo, Cavaliere, Coelho e 
Maurício, estabelecendo um diálogo entre os mesmos com intuito 
de extrair as suas contribuições para o melhor entendimento de 
como os pressupostos teóricos confrontados à luz da experiência 
a ser tratada podem ser baseados numa concepção de cultura 
popular. Tendo como foco as vozes dos estudantes da escola 
pública, matriculados nos anos finais do ensino fundamental 
e que possuem sua jornada escolar ampliada, a pesquisa de 
cunho qualitativo visa investigar se o programa Mais educação 
ao promover uma nova configuração nas práticas escolares, com 
atividades diferenciadas e tempo ampliado torna-se mais atrativo 
para esse grupo. Metodologicamente, o instrumento adotado 
são os inventários do saber, baseados em Bernard Charlot, bem 
como, entrevistas semidirigidas aos estudantes e aos demais 
atores envolvidos no processo educacional no contexto das 
escolas do município de Itaboraí.

Palavras Chave: Educação integral. Experiência. 
Programa Mais Educação.

A escola repensada a partir das experiências de 
Educação Integral

Entre tantos lugares comuns destinados à educação os que 
se referem especificamente às experiências numa concepção 
que foge ao senso comum não têm recebido a mesma 

atenção quanto à educação integral na atualidade, 
principalmente quando as experiências consideradas referem-
se às dos estudantes.  Por sua vez, a proposta da educação 
integral apesar de não ser nova, assume uma pauta recorrente 
nas agendas das políticas públicas brasileiras, ocupando uma 
posição privilegiada no estabelecimento de metas a serem 
atingidas e no alcance dos resultados almejados.

O valor da experiência na educação foi amplamente 
considerado por John Dewey que conferiu a compreensão da sua 
natureza à medida que é compreendida como capaz de conduzir 
ao benefício dos indivíduos na sociedade, tanto no presente 

como no futuro. O influente papel deste autor está consolidado  
nos desdobramentos da  educação numa perspectiva  integral no 
país e ao terem sido materializados  por Anisio Teixeira (1950) por 
conta da escola Carneiro Ribeiro  na Bahia.

Em sua trajetória Anísio Teixeira se colocou a favor de uma 
escola gratuita, laica, pública e obrigatória. Embora não tenha 
usado o termo educação integral, como assinalado por Cavaliere 
(2009), ampliou as funções da escola e inseriu alguns dos 
pressupostos conhecidos hoje como próprios da educação de 
tempo integral.

Na concepção sobre experiência pretendemos ressaltar 
as contribuições de Larrosa (2002) sintetizada através da  sua 
célebre frase ao afirmar que a experiência é ‘”aquilo que nos 
passa”. Assim, pode-se conferir à experiência o princípio de 
subjetividade concomitante a ideia de percurso, o que suscita 
reportar brevemente entre outros aspectos que emergem o que 
nos movimentou a inquiri-la sob o viés da educação integral.

Vivenciada num Centro Integrado de Educação Pública, 
(CIEP) nossa primeira experiência possibilitou o amadurecimento 
para o olhar do que dentro daquele tempo-espaço fazia sentido 
para os estudantes. Assim, dentro de uma proposta permeada 
pela ampliação da jornada escolar como prevista por Darcy 
Ribeiro na década de 80 e inspirada pelo projeto de Anísio 
Teixeira tivemos nessa experiência a oportunidade de colocamos 
em xeque nosso próprio preconceito consolidado e reforçado 
pela estigmatização própria da ideia sustentada, coletivamente, 
dos então nomeados Brizolões, que eram considerados pelo 
senso comum como escolas de pobres, como nos demonstra 
Maurício a respeito destas representações sociais.

 

[…] a existência desta escola, é partilhada por 
professores, tanto das escolas quanto do Fórum, e 
coincide com a análise de autores que escreveram a 
respeito dos CIEPs. Essa representação, corporificada 
na palavra Brizolão, tem no seu núcleo a ideia de escola 
para pobre e depósito de crianças e está associada à 
noção de descaso, assistencialismo e qualidade ruim. 
(MAURICIO, 2006, p.9)
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Naquela época, com a abertura do leque de atividades, 
observávamos que havia expressivo interesse dos alunos por 
atividades diferenciadas. Havia aqueles que adoravam assistir 
aos vídeos, outros que preferiam as atividades desenvolvidas 
em sala de aula, àqueles que preferiam a biblioteca, outros que 
preferiam estudos dirigidos e vice-versa, e um sem número de 
alunos que insistiam em realizar as atividades na atrativa quadra 
poliesportiva. 

No ano seguinte, atuando como psicóloga em equipe 
multidisciplinar pela Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR) 
tivemos a oportunidade de ampliar nosso olhar através do 
acompanhamento no Projeto Sucesso Escolar que oportunizava 
atender significativo número de escolas situadas em diferentes 
municípios do estado do Rio de Janeiro.

 Ficávamos impactados pelo fato de algumas escolas 
possuírem uma excelente infraestrutura e, mesmo assim, 
servirem para engrossar o rol das escolas avaliadas com baixo 
desempenho. Ao mesmo tempo, nos chamava a atenção o fato 
dos alunos se envolverem com tanto entusiasmo em atividades 
diferenciadas.

Posteriormente atuando como Coordenadora do 
Programa Mais Educação ao enfrentar um sem número de 
entraves, integramos a proposta do programa Mais Educação 
ao projeto que também estávamos desenvolvendo na Sala de 
Leitura que obteve um resultado significativo para os alunos 
envolvidos.

Suspeitávamos que um programa desta natureza, ao 
ampliar o tempo destinado aos alunos, colocava problemas já 
encontrados no próprio período regular em relevo, ao mesmo 
tempo em que permitia aos alunos oriundos da classe popular, 
ou no dizer do Arroyo (2012) dos outros sujeitos, a inserção 
em atividades destinadas historicamente às elites. Assim, o 
exercício do xadrez, as aulas de canto, música, dança, tênis 
de mesa, atividades que assumem um caráter classificador e 
hierarquizador, passaram a fazer parte da rotina dos alunos 
menos favorecidos. Dito de outro modo, os estudantes passaram 
a se apropriar de atividades culturais a que não tinham acesso 
em sua cultura social. 

O que se evidencia no que tange à Educação dentro 
de uma perspectiva de Educação Integral é que os elementos 
que surgem como necessidade de serem superados são ainda 
mais evidentes, merecendo um olhar criterioso para o caráter 
dual que tende a se revelar: turno e contraturno; conteúdo 
curricular e conteúdo extracurricular; cognição e afetividade; 
trabalho intelectual e trabalho manual; espaço escolar e espaço 
extraescolar; saber científico e saber popular; teoria e prática, 
turma homogênea, turma heterogênea, entre tantos outros.

Nesta perspectiva, apoiados no que assinalou Larrosa 
reconhecemos que as práticas escolares podem assumir uma 
posição castradora de experiências, quando estão ancoradas 
no previsível, à custa de uma formatação que impede que 
os estudantes possam ser formados ao se aventuraram às 
experiências. Neste aspecto, a própria etimologia da palavra 
reforça esta ideia, uma vez que literalmente significa “tentar, 
aventurar-se, correr riscos”.

Diante disso, emerge a questão: o que têm se 
transformado as atividades desenvolvidas na escola? Caso 
essas atividades não favorecem as experiências, como então 
podem ser encaradas? Ainda com Larrosa (2011) encontramos 
elementos que subsidiam essas questões ao separar a 
experiência de experimento. Este último no dizer do autor 
equivale a “simples meios para chegar a um saber previsto 
de antemão e construído segundo critérios de verdade, 
objetividade.” Os princípios norteadores da experiência ficam 
inteiramente comprometidos quando o que se busca é a certeza 
dos resultados, isto é, quando se busca o mesmo significado 
para o conjunto dos estudantes. A experiência por ser única 
para cada pessoa não pode ser concebida sob os moldes da 
homogeneidade, em que haja o mesmo significado para todos. 
Ao contrário, ela se sustenta no princípio da singularidade que 
impede que jamais seja repetida.

Neste ponto é sugestiva a conclusão que a escola tem 
se constituído exatamente na contramão da possibilidade da 
experiência tal como postula Larrosa, já que se fundamenta 
no exercício da repetição, no esforço para o enquadramento 
dos resultados, ou seja, a experiência chega a ser um entrave 
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para o conhecimento tal como concebido pela ciência e 
disseminado no ensino formal.

Numa dimensão macro a abertura para a experiência 
viria a fragilizar as próprias metas educativas por desconstruir 
o sentido do sucesso expresso no previsível. Como não 
estabelecer uma idade certa para alfabetização? Como 
não inserir o sucesso educativo sob a égide do Índice do 
desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Os projetos, 
programas não nascem exatamente para conter os desvios? 
Assim, a aposta é que os resultados esperados serão 
conquistados, através da submissão de “novos “experimentos” 
expressos sob a denominação de projetos. E especificamente 
em relação às atividades inseridas no Programa Mais 
Educação, em que medida essas poderiam ser consideradas 
como facilitadoras de experiência?

Compreendemos que muitas das rejeições ao Programa 
Mais Educação se deve ao fato de desestabilizar o que é previsível 
na escola, em que tende a quebrar a rigidez da estrutura sob a qual 
a organização escolar se sustenta. A sua dinâmica, muitas vezes, 
permite que sejam rompidos alguns enquadramentos típicos da 
escola que funciona em horário regular.  Assim, a abertura para 
turma com estudantes de anos diferentes; os saberes que não 
privilegiam apenas os aspectos cognitivos; os donos dos saberes 
que não estão vinculados somente ao professor, expressam um 
movimento que tende a quebrar os paradigmas sustentados e 
se traduz, portanto, num terreno fértil para que as experiências 
aconteçam.

 São, portanto, as reflexões e as possibilidades de superação 
dessas distorções que se circunscrevem no contexto escolar 
que nos impulsionaram na intenção de aprofundarmos essas 
questões, provocadoras de tensões inseridas nos programas 
que objetivam a ampliação da jornada escolar, com vistas a uma 
educação que atenda a demanda dos estudantes, sobretudo das 
classes populares que historicamente são destinados a terem os 
seus direitos suprimidos.

A nossa proposta estrutura-se pelo campo de investigação 
no qual a temática Educação Integral é considerada a partir 
da ampliação não apenas da jornada escolar, mas, sobretudo, 

da ampliação da possibilidade de experiências que atinjam os 
estudantes e estejam inseridas numa perspectiva que não se 
restringe à formal.   Priorizamos a compreensão da instituição 
escolar com uma abordagem que sinalize os sentidos que ela 
ocupe na vida dos alunos e buscamos lançar um olhar sobre o 
Programa Mais Educação, que pelo menos em números, ocupa 
centralidade quando o tema a ser tratado é Educação Integral no 
país.

 A restrição de pesquisas que tratem do tema sob a 
perspectiva central dos estudantes, ou seja, que reverberem 
em alta voz os seus anseios, saberes, construídos através de 
experiências que julgamos igualmente educadoras, constitui 
o desafio de diálogo ao articular as principais questões aqui 
configuradas, conjugadas com as crescentes demandas atuais 
para a adesão pelas escolas de programas desta natureza, 
conferindo possibilidades de ampliar a discussão sobre as 
questões que emergem no cotidiano escolar. Estes desafios, por 
reclamarem novas formas de organização, tempos, espaços e 
currículos, sinalizam a necessidade de criar novas práticas que 
não sejam esvaziadas de sentido para os estudantes.  

 

Programa Mais Educação: protagonista da 
Educação Integral no Brasil?

Na atualidade a concepção de educação integral possui 
várias vertentes estando muitas vezes veiculada a ideia de 
ampliação da jornada escolar. O termo integral nos remete a 
ideia total, inteiro, global. Aqui, partimos deste pressuposto para 
embasarmos nossas considerações, através da compreensão 
de que a educação integral é potencialmente operante no 
desenvolvimento dos alunos de forma completa, na sua totalidade, 
em todas as suas dimensões.

A ideia de integralidade na educação brasileira é alicerçada 
nas propostas sugeridas na década de 1930 por Anísio Teixeira 
com o Manifesto dos Pioneiros e por Darcy Ribeiro, na década 
de 1980, através da implantação dos Centros Integrados de 
Educação Pública, CIEPS, constituindo-se as obras desses 



65765
6

autores, nas bases conceituais de fonte precípua para nosso 
estudo.

Assim, entendemos com Anísio Teixeira a importância de 
prosseguir com as propostas que privilegiam a articulação entre 
o cotidiano escolar e a vida, em que faz emergir o sentido da 
educação para os nossos jovens. Para tal feito, numa perspectiva 
que contemple a educação integral, necessário se faz que o ideal 
de democracia além de passar pela escola pública, introduza a 
ampliação das suas funções.

Anísio Teixeira (1994) compreendera bem as forças 
hegemônicas que depositavam na escola a expectativa da 
manutenção da sociedade existente. Numa força de resistência, 
projetou estratégias para a materialização de uma educação 
sem privilégios, lutando pela igualdade de oportunidades que 
considerava ser a essência do regime democrática

 Os moldes que configuraram o Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro, delinearam os primeiros desenhos do que 
chamamos de educação integral no país. De modo geral, as 
principais contribuições de Anísio Teixeira para a concretização 
da educação integral são aqui assinaladas pela síntese formulada 
por Cavaliere

As bases sobre as quais o autor formulou sua concepção 
de educação integral são, resumidamente, o entendimento 
de que educação é vida e não preparação para a vida; 
o entendimento de que as demais instituições sociais 
perderam parte de suas capacidades educativas, que 
devem então ser supridas pela escola; e a busca da 
escola verdadeiramente “comum”, isto é, democrática. 
(CAVALIERE, 2010, p.258)

 
Por seu turno, o inquieto Darcy Ribeiro, homem de 

“fazimentos”, tal como Anísio Teixeira, não se limitou a denunciar o 
descaso com a educação brasileira dos menos favorecidos. O seu 
ideal foi materializado em série, ao colocar em ação a construção 
do ambicioso e polêmico projeto dos CIEPS, realizada no estado 
do Rio de Janeiro. Chegou a quinhentas e seis unidades no 
total (Cavaliere e Coelho, 2002). Marca que interpretamos ser o 
resultado do processo de germinação iniciado pela semeadura 
de Anísio, na década de cinquenta, no estado da Bahia, através 

do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.
 O Projeto dessa natureza e dimensão ganhou naturalmente 

opositores. Assim, a proposta que inseriu a ampliação não somente 
do tempo escolar, mas dos espaços escolares, com alimentação, 
atendimento médico e odontológico, atividades diferenciadas, 
não ficou imune aos sucessivos ataques que resultou na ideia 
que se tornaria fecunda no campo daqueles que viriam colher os 
seus frutos.

 Desse modo, com argumentos que apontavam para 
uma arquitetura deficiente, onerosidade do projeto, medidas 
assistencialistas de cunho político partidário, uso da escola 
como instrumento do populismo, os opositores acabaram por 
incentivar além do descrédito nos CIEPS pelo povo brasileiro, a 
sua estigmatização (Mauricio, 2003). 

Sem pretendermos assumir posições extremas favoráveis 
ou desfavoráveis ao programa, que se distanciariam muito da nossa 
proposta de pesquisa, porém com o intuito de problematizarmos 
uma realidade atual, constatada pelo distanciamento do projeto 
original, buscamos no próprio Darcy o indício para esse desfecho

O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores 
explorada, humilhada ofendida por uma minoria 
espantosamente eficaz na formulação e manutenção de 
seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a 
esmagar qualquer ameaça de reforma da ordem social 
vigente (RIBEIRO, 1995, p.452)

Próximos de completar trinta anos desde a inauguração do 
primeiro CIEP encontramos num estudo realizado por Cavaliere 
e Coelho, transcorrido na época a metade do tempo atual, os 
aspectos que tiveram êxito no programa.

De positivo há o fato de que a idéia vingou e parece 
responder a uma demanda efetiva da população por uma 
escola com funções ampliadas, que permita um processo 
educacional inovador e culturalmente rico. A bem dizer, 
essa escola ainda não existe, mas está esboçada, como 
uma realidade possível. (CAVALIERE; COELHO, 2003. 
p.172)
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Entre a realidade desejável de Anísio Teixeira e Darcy 
Ribeiro e a realidade possível, encontramos na tendência atual 
uma proposta para a implementação da educação integral 
como já anteriormente assinalado: O Programa Mais Educação. 
Considerando o período em que foi implementado, 2008, até o 
ano de 2013, ano em que há o último registro oficializado pelo 
Ministério de Educação e Cultura (MEC), a evolução expressa 
em números, por si só, merece um estudo aprofundado sobre o 
tema. Conforme notícia veiculada no portal do MEC, a projeção 
estabelecida para o ano de 2014 é de que sejam inseridos no 
Programa Mais Educação um total de 60 mil escolas com uma 
estimativa de contemplar 7 milhões de estudantes.

No contexto do Programa Mais Educação um aspecto a ser 
considerado e que nos remete a novos questionamentos refere-
se à escolha das atividades a serem contempladas em cada 
Unidade Escolar, atividades essas que constituem foco da nossa 
atenção por potencializarem possibilidades de experiências, 
imbuídas, portanto, de sentido para os estudantes. 

O que sinalizam os estudantes?

O recorte da pesquisa em curso de cunho qualitativo tem 
como foco as vozes dos estudantes da escola pública do município 
de Itaboraí matriculados nos anos finais do ensino fundamental e 
que possuem sua jornada escolar ampliada, nesta apresentação 
preliminar, através do Programa Mais Educação. Buscamos 
analisar se o Programa ao promover uma nova configuração 
nas práticas escolares, com atividades diferenciadas e tempo 
ampliado, torna-se mais atrativo para esse grupo.

 Com este propósito, inspirados em Charlot (1992), 
adaptamos os instrumentos de pesquisa nomeados pelo autor de 
inventários do saber que no seu dizer

 [...] Esse modelo obriga o aluno a fazer escolhas, e o 
convida a explicitá-las. O inventário, não nos diz, portanto, 
o que o jovem aprendeu, mas o que faz mais sentido para 

ele naquilo que ele aprendeu. E isso é, precisamente, o que 
nos interessa, já que trabalhamos com a relação do aluno 
com a escola e com o saber. (CHARLOT, 1992, p.51)

Tal instrumento vem recebendo adaptações por 
pesquisadores de acordo com o seu público-alvo e aos seus 
objetos. Por meio de entrevistas semidirigidas e questionários 
socioeconômicos buscamos subsidiar as narrativas dos 
inventários do saber através da análise das histórias escolares 
dos estudantes, que, no dizer de Charlot, (1992) são estruturadas 
através de processos que as tornam inteligíveis, pensáveis, 
comparáveis, não se constituindo, portanto, numa permanente 
improvisação da singularidade, o que condenaria o pesquisador 
a simplesmente narrá-las, sem jamais poder pensá-las.

Em nossa amostra inicial contamos com a participação de 
15 estudantes voluntários, de uma escola do município de Itaboraí 
que possui o Programa Mais Educação. O PME é coordenado 
por uma professora que fica em horário integral na escola. Em 
consulta ao Projeto Político Pedagógico, observa-se que o PME 
está inserido com o desenvolvimento de projetos bimestrais e 
mais recentemente ao ter inserido o Programa Mais Cultura.

A primeira coisa que salta aos olhos durante a realização 
do instrumento que produzimos foi à resistência de escrever. Por 
outro lado, a oralidade é muito mais espontânea e interessada. 
Ao serem encorajados a escrever, observamos, por vezes, a 
mudança no rumo de suas ideias. Assim, uma aluna que verbalizou 
que iria ensinar Funk não chegou registrar esta intenção, talvez 
por ela achar que seria censurada e por este gênero musical não 
ser bem recebido nas escolas.

A escrita assume uma pauta interessante de análise já 
que associada a leitura recebeu destaque no reconhecimento 
pelos estudantes como um saber fundamental. Entendemos 
que a resistência na escrita está relacionada ao seu uso formal, 
tal como exigido na escola. Os jovens sabem da importância 
destas atividades para as suas vidas e as usam largamente 
principalmente como instrumento para interagir com seus pares 
através da internet. Neste aspecto, o caráter predominante é 
constatado quando a maioria menciona que tem acesso à internet 
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e gostaria de poder abolir a regra que proíbe o uso de celular na 
escola para poder se conectar. 

Na sequência, os estudantes da escola que oferece o 
PME, atribuem ao não uso das drogas como fator essencial 
para a aprendizagem dos jovens, aliás, a questão dos 
valores que envolvem a integridade moral e física recebeu 
destaque. Como os estudantes do PME têm aula de Direitos 
Humanos buscamos junto ao monitor saber se a questão 
das drogas tinha sido abordada, de modo a influenciar 
em suas respostas, contudo de acordo com o monitor os 
temas desenvolvidos até o momento da nossa proposta de 
pesquisa foram sobre direitos e bullying, o que sugere que 
os estudantes colocam como importante os valores que 
aprenderam fora da escola, provavelmente com os pais, 
como podemos conferir por um dos registros: “Eu acho 
importante principalmente ensinar a ele não se envolver com 
drogas e nem com pessoas estranhas”.

Entraram na lista do que é importante aprender a 
questão do respeito às pessoas e uma série de proibições 
tais como de: roubar, matar, fumar, vender drogas, 
ameaçar pessoas inocentes. Assim, o envolvimento de 
comportamentos e atitudes contrárias a integridade física 
e moral são colocadas na pauta de saberes igualmente 
importantes para a vida.

Os itens relacionados diretamente ao lazer não foram 
mencionados, a não ser o de fazer amizades, o que sugere 
que as interações sociais sejam valorizadas e apreciadas pelo 
grupo. Em consonância com este aspecto, nas entrevistas 
encontramos relatos de que as intrigas entre os estudantes 
constituem as suas maiores decepções no espaço escolar.

Ainda através das entrevistas constatamos que os 
estudantes apreciam mais o espaço fora da sala de aula. 
A não ser que esse espaço seja o da sala de informática. 
A área externa que possibilita o encontro informal entre 
os estudantes e principalmente a quadra esportiva foram 
referenciadas, como os espaços mais apreciados, No 
entanto, o espaço exterior a sala de aula em que se sentem 
inspecionados, o pátio, foi apontado como um espaço 

desagradável.  A necessidade de movimento nesta etapa 
específica pelos estudantes é potencialmente operante. 
Por outro lado, a inércia traduzida pela escola muitas vezes 
como preguiça também é igualmente potente quando o que 
está sendo proposto não desperta interesse.

Convergindo com este posicionamento os alunos 
apontam entre as atividades que mais gostam do Programa 
Mais Educação, a aula de dança e proporcionalmente entre 
as atividades que menos gostam a de letramento.  Cabe 
assinalar que as entrevistas realizadas ocorreram durante 
a atividade de letramento e pode-se observar um grupo 
engajado e participativo.

Outro fator que achamos oportuno destacar é o da 
participação no PME ser espontânea conforme relato dos 
estudantes. Não há aluno contrariado no programa e muitos 
solicitaram aos pais a sua inscrição.

O fator tempo também foi considerado nas entrevistas. 
Constatamos certa divisão neste aspecto, apesar da maioria 
relatar estar satisfeita com o tempo que passa na escola, 
uma parcela considerável considera que o tempo que passa 
na escola poderia ser menor.  Aqui compreendemos com 
Elias (1998) que o tempo é uma construção social, que 
acreditamos, ser  capaz de mobilizar, impulsionar, ou afastar 
os estudantes para aquelas atividades que percebem como 
imbuídas de sentido pra suas vidas.

Assim, a hora que mais gostam na escola é a do 
recreio e da aula vaga. Proporcionalmente à hora de que 
menos gostam é à hora de ir para a sala de aula, e ou 
entrar na escola. Ao serem inquiridos sobre o que poderiam 
mudar na escola, colocam a ampliação da hora do recreio, 
o que reafirma esse posicionamento.

Sem podermos mais considerar ou nos aprofundar em 
muitas questões relevantes, gostaríamos de finalizar com 
a voz de uma estudante que nos fala: “A escola deveria 
deixar o aluno escolher ir para a sala de informática, ir à 
biblioteca... que cada um pudesse escolher o que fazer 
quando não estão em sala de aula”. 



66366
2

Considerações Finais

 As nossas considerações impropriamente destacadas 
como finais ganham aqui um caráter provisório, inacabado e 
inconcluso. Potencialmente promotora de novas considerações e 
questionamentos permitem reconhecer que nosso estudo exige 
maior aprofundamento e, ou refutação.

A educação integral na atualidade é amparada pela lei 
que nos impulsiona pensar a escola como possibilidade de mais 
tempo para o estudante da escola pública, já que nos termos 
legais para ser legitimada necessita ampliar a jornada escolar 
para pelo menos 7 horas diárias, como trata a LDB. 

Na atualidade a efetivação da educação integral configurada 
pelo Programa Mais Educação sinaliza um novo tempo porvir, 
como possibilidade de romper paradigmas e de converter o 
nosso olhar para uma perspectiva rizomática da educação. 
Nessa perspectiva, a reflexão sobre a formação com vistas a 
integralidade humana pode se constituir no âmbito escolar como 
um território privilegiado para acolher as diversas possibilidades 
de experiências e assim aproximar-se com maior  abrangência dos 
conhecimentos,  que ao estabelecerem diálogos, em contextos 
diversos, por sujeitos diversos, passe a  despertar o sentido  
perdido de estar na escola por muitos estudantes.

Percebemos, contudo, nesta proposta uma insistência 
na reprodução dos mesmos moldes oferecidos no tempo, e, 
ou escola regular. O pensamento hierárquico estabelecido na 
prioridade das áreas do conhecimento persiste ainda no PME, 
como a obrigatoriedade da inserção da atividade de letramento.

 A transformação para formação integral, recorte do título 
provisório de nossa dissertação, só pode ser estabelecida quando 
as necessidades dos nossos estudantes sejam contempladas 
também integralmente. Os estudantes não querem que o PME 
seja apenas uma maquiagem do que já ocorre no tempo regular. 
Eles querem mais. Urge dar sentido à escola, sentido ao tempo, 
sentido ao que podem aprender os nossos estudantes. São eles 
que nos falam...
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Orientadores familiares:  
(re)aproximando a família 
da educação infantil

Márcia Florencio de Souza | CIEDS 

Nathacha Monteiro Ferreira | CIEDS

Resumo

No município do Rio de Janeiro, o Programa Piloto 
Orientadores Familiares surgiu como resposta à demanda de 
criação de medidas específicas  e integradas,  direcionadas  
para o atendimento à primeira infância, em consonância com os 
dispositivos do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), que destaca a abrangência dos 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.

O Programa, realizado pelo CIEDS – Centro Integrado 
de Estudos e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Itaú Social, 
entre os anos de 2012 e 2013, atendeu a 420 famílias, em 10 
Creches, localizadas nos bairros de Senador Camará,  Inhoaíba, 
Bangu,  Realengo,  Santíssimo, Campo Grande,  Sepetiba  e 
Santa Cruz, Zona Oeste da cidade e teve como objetivo promover 
a aproximação entre creche e família, atuando como uma ação 
educativa para as famílias que aguardavam vagas para matricular 
seus filhos nas creches.

O trabalho de sensibilização e informação foi realizado, 
por meio da atuação direta de 10 profissionais, denominados 

1. Psicóloga, mestranda 
do Programa de 
Pós-Graduação em 
Educação da UNIRIO. 
E-mail:marciaflorencio@
hotmail.com

2. Graduada em 
Pedagogia pela 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro – UERJ 
E-mail: nathachaferreira@
hotmail.com 

1

2



66766
6

de “Orientadores Familiares”. Coube a estes profissionais 
atender as famílias e responsáveis, viabilizando momentos de 
diálogo, trabalhando o tema da promoção da educação e dos 
direitos da infância de forma interativa fornecendo orientações 
sobre o desenvolvimento da criança. Para sua atuação junto 
às famílias, os profissionais passaram por um processo 
continuado de formação com base na utilização de metodologias 
participativas e se constituiu como a fase da ação, da relação 
teoria/prática, considerada também como aprendizagem tanto 
no desenvolvimento dos conteúdos, como na abordagem, 
referenciada pelo planejamento, cuidado com a linguagem 
adotada e a ampliação de redes de relacionamentos.

Para o desenvolvimento da proposta, a metodologia utilizada 
estava estruturada a partir das seguintes ações: realização de 
orientações às famílias em situação de vulnerabilidade, nas 
temáticas de direitos, educação, saúde, cultura, entre outros; 
incentivo à participação nos espaços de informação como o 
Programa Primeira Infância Completa (PIC) e Escola de Pais; 
realização de visitas domiciliares para acompanhar as expectativas 
das famílias, com relação ao momento de entrada na creche; 
elaboração em parceria com as famílias de ações de cunho 
educativo, como recursos para contribuir com o desenvolvimento 
da criança; e, por fim, a promoção de atividades de apropriação 
da cidade, como recurso educativo não-formal, na perspectiva 
de ampliação do repertório sócio-cultural das famílias como 
incremento à novas possibilidades de relacionamento familiar.

O Programa considerou em sua condução práticas, 
esforços  que foram relevantes para o estímulo ao aprendizado das 
crianças, que requer para sua formação integral, além da escola, a 
participação  da família e da comunidade, integrando diversificadas 
dimensões da criança: afetiva, cognitiva, cultural e social.

Apontando alguns resultados, percebe-se que a experiência 
contribuiu para ampliação da visão da família sobre o processo 
escolar, já que antes entendiam a escolarização resumida 
somente  ao   ensino   tradicional.   As   famílias   atendidas   pelos   
Orientadores   Familiares perceberam que a educação dos filhos 
estava interligada à diversas áreas como afetividade, ludicidade 
e socialização.

Neste contexto, a educação infantil surge como a 
base para construção dessas relações e desses espaços  
compartilhados. Torna-se imprescindível reconhecer essa base 
como  eixo fundamental para a consolidação de uma relação 
entre família e escola, que será mantida ao longo da vida 
escolar da criança. Posto isso, o CIEDS considera que todos os 
processos vivenciados durante o desenvolvimento do Programa 
Orientadores Familiares podem contribuir para o desenho de 
políticas públicas que valorizem a relação entre família e escola/
creche como fator preponderante no desenvolvimento integral da 
criança.

Palavras-chave: família – escola – educação integral – 
participação – educação infantil. 

Relação creche – família: caminho para uma 
educação integral

Na contemporaneidade, a família vem ganhando destaque 
em diversas áreas, em especial na educação, pelo seu papel 
integrador entre o lar, a escola e a comunidade. Pensar em 
educação de qualidade hoje é ter em mente a importância da 
escola e da família como instâncias educativas. Então, faz-se 
necessário compreendermos qual é a centralidade do debate em 
torno da relação Creche – Família.

Tanto pais quanto profissionais da educação parecem 
concordar sobre a importância da integração entre creche e 
família como fator relevante na qualidade da educação. Diversas 
experiências pelo Brasil demonstram que unidades escolares e 
famílias que conseguem estabelecer   um   mútuo   apoio   vêm   
conseguindo   alcançar   resultados   importantes   no desempenho 
escolar, na redução de conflitos e na busca de alternativas aos 
problemas encontrados.

Pesquisadores, nacionais e internacionais, confirmam 
que quando as escolas aprimoram seu relacionamento e 
compreensão sobre os estudantes, a capacidade de adequação 
de estratégias aumenta, e em consequência aumentam as 
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chances de um trabalho educacional bem sucedido. (CASTRO, 
J. M.; REGATTIERI, M., 2009).

De forma mais específica, quando os pais estão envolvidos 
com a educação dos seus filhos, eles tendem a incentivar 
uma atitude positiva em relação à escola e, em contrapartida, 
as crianças são incentivadas a valorizar a vida escolar, o que 
majoritariamente contribui na redução do absenteísmo e na 
diminuição do abandono escolar (FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 
2009 [A]).

Se a relação escola-família mostra-se relevante para o 
conjunto do processo educacional, maior importância deve-se 
dar à primeira infância. Existe uma farta documentação científica 
demonstrando que o cérebro muda muito na primeira infância 
– período que compreende a idade de zero a seis anos - e se 
reorganiza, dependendo dos estímulos que recebe. Investimentos 
feitos nessa fase são fundamentais para o resto da vida de uma 
pessoa.

Segundo especialistas, é nesse intervalo de tempo que o 
ser humano desenvolve suas capacidades cognitivas, motoras, 
socioafetivas e de linguagem, estando a nutrição, a estimulação,  
o  afeto  e  os  cuidados  básicos  nos  primeiros  seis  anos  de vida 
diretamente relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento 
cerebral. Daí a importância de garantir às crianças, especialmente 
nessa fase, condições para que se desenvolvam de forma plena, 
defende a especialista da UNESCO, Andrade (2006).

Assim, continua Andrade (2006), ao investir na primeira 
infância e assegurar às crianças o direito  à  proteção,  à  saúde  
e  à  educação  de  qualidade,  promove-se  a  redução  das 
desigualdades. Isso significa, além da garantia de todos os direitos 
definidos em lei, o direito a nascer, crescer e se desenvolver com 
saúde, viver em segurança no aconchego de uma família e da 
comunidade. Tais direitos devem ser assegurados por meio de 
políticas públicas, sendo a responsabilidade compartilhada entre 
Estado, família e comunidade.

Relação escola – família: entre o marco regulatório 
e a realidade nos municípios

É importante destacar que para além da contribuição que 
uma boa relação escola-família traz para a educação, há uma 
série de documentos brasileiros que regulam e atribuem as 
responsabilidades do Estado, da família e da comunidade no 
processo educacional.

A Constituição Federal descreve em seu artigo 205 a 
educação como dever da família e do Estado (BRASIL, 1988). 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4° 
afirma que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” 
(BRASIL, 1990).

Também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação/1996, 
há a menção em seu artigo 1º sobre a compreensão de 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”. 
Ainda na LDB estão previstos as responsabilidades de articulação 
e integração entre os estabelecimentos de ensino, docentes, as 
famílias e a comunidade, na perspectiva da gestão democrática 
do ensino público, inclusive na educação básica.

Portanto, para além da importância percebida por pais e 
profissionais da educação quanto à integração escola-família, o 
gestor público necessita estar ciente das exigências legais para 
tal efetivação. 

Entretanto, de acordo com o levantamento realizado em 
2008 pela UNESCO em parceria com o Ministério da Educação 
foi constatado o baixo número de ações promovidas no Brasil 
pelo poder público. Dos mais de cinco mil municípios brasileiros, 
apenas em 32 deles foram identificadas ações destinadas, de 
alguma forma, a interação escola-família (0,64 % do total dos 
municípios). O dado parece mais alarmante quando consideramos 
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que dessas 32 experiências, 14 eram de iniciativa da própria 
unidade escolar, sem qualquer iniciativa da secretaria municipal 
de educação. (CASTRO; REGATTIERI, 2010).

Os números acima evidenciam a necessidade de ações 
públicas em prol da relação escola- família. Nessa perspectiva e 
reconhecendo o grau de importância que a educação tem para 
o desenvolvimento do país surgiu a metodologia do Programa 
Orientadores Familiares, na qual um novo ator social surge no 
ambiente escolar a fim de viabilizar momentos de participação 
interessada da família, fortalecer os laços entre essas duas 
instituições sociais e, por fim, garantir a efetivação de uma 
educação de qualidade.

O programa piloto Orientadores Familiares no Rio 
de Janeiro: garantia dos diretos da primeira infância 
carioca

O  Programa  Piloto  Orientadores  Familiar  foi  implantado  
junto  a  10  creches  da  Rede Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro, entre março de 2012 e dezembro de 2013. 
O Programa teve como principal objetivo contribuir para o 
fortalecimento da relação família- creche, considerando o 
fortalecimento do vínculo familiar e a articulação das famílias 
com a rede de proteção à primeira infância nos territórios 
como meio estratégico de mudança destas relações.

Foram  priorizadas  creches  municipais  de  oito  
bairros  da zona oeste  da cidade,  a saber: Senador Camará, 
Inhoaíba, Bangu, Realengo, Santíssimo, Campo Grande, 
Sepetiba e Santa Cruz, com previsão inicial de atender à 
200 famílias.

O Programa foi desenvolvido por meio da parceria entre 
a Fundação Itaú Social e a Secretaria Municipal de Educação 
da Cidade do Rio de Janeiro (SME-RJ), sob responsabilidade 
de realização do Centro Integrado de Estudos e Programas 
de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). A metodologia 
e experiência do Programa Coordenadores de Pais, 
desenvolvido pela Fundação Itaú Social, em São Paulo foram 

utilizadas como principais referências para o desenvolvimento 
deste Programa.

No município do Rio de Janeiro, o Programa surgiu como 
resposta à demanda de criação de medidas específicas e 
integradas, direcionadas para o atendimento à primeira infância. 
O Programa teve como estratégia realizar ações educativas de 
acompanhamento a crianças e suas famílias, atendidas pelo 
Programa Primeira Infância Completa (PIC)  e Escola de Pais 
da SME/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Tendo como 
uma das principais estratégias a visitação domiciliar, onde foram 
priorizadas famílias em situação de maior vulnerabilidade.

O PIC foi criado pela Secretaria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro como modelo alternativo e complementar de 
atendimento a crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses que não 
estão matriculadas em creche ou Espaço de Desenvolvimento 
Infantil (EDI). O Programa prioriza o acesso para as crianças 
beneficiadas pelo Cartão Família Carioca, acompanhando, 
assim, a política da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, de 
acesso à creche para as famílias em situações mais vulneráveis. 
No PIC, as crianças juntamente com os seus responsáveis são 
atendidas  aos  sábados,  em  oficinas  realizadas  duas  vezes  
por  mês  ou  semanalmente,  a depender da idade da criança. 
Além disso, os responsáveis participam da Escola de Pais.

O Programa Escola de Pais, iniciado em parceria com 
as secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde 
e Defesa Civil, visa a  melhor educação dos  filhos, desde a 
primeira infância. O Programa é destinado a pais ou a terceiros, 
responsáveis diretos, por menores de seis meses a 3 anos e 11 
meses, matriculados ou não em creches municipais. Ele funciona 
como ação integrada ao PIC, por meio da realização de rodas de 
conversas coordenadas por profissionais da Secretaria Municipal 
de Educação sobre os mais variados temas relativos às questões 
do desenvolvimento da criança.

Nesta perspectiva, o Programa Orientadores Familiares 
atuou como “porta de entrada” das famílias  nas  creches,  
através  da  atuação  direta  de  10  profissionais  denominados  
de “Orientador Familiar”. Coube ao Programa atender as famílias 
cujas crianças aguardavam as vagas  na  rede  pública  municipal,  

3. Para conhecimento do 
Programa Coordenador 
de Pais, consulte as 
publicações da Fundação 
Itaú Social. http://www.
fundacaoitausocial.
org.br/biblioteca/
artigos-e-publicacoes/

3

4. http://www.rio.
rj.gov.br/web/sme/
exibeconteudo?article-
id=131779 consultado em 
13.10.2014.

5. http://www.rio.
rj.gov.br/web/guest/
exibeconteudo?article-
id=1214214 consultado 
em 13.10.2014. 
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viabilizando  momentos  de  diálogo  com  as  famílias  e 
responsáveis, trabalhando o tema da promoção da educação 
e dos direitos da infância de forma dinâmica e interativa e 
fornecendo orientações para o desenvolvimento da criança 
enquanto esta ainda não se encontrava matriculada na 
creche.

Especificamente, o Programa Orientadores Familiares 
propunha os seguintes objetivos:

I. Realizar a capacitação continuada da equipe de 
orientadores familiares

Na perspectiva de potencializar as atividades 
desenvolvidas pelo orientador familiar seja junto às ações 
do PIC e Escola de Pais, seja nas visitas familiares ou nas 
de formação de redes de relacionamentos é que foi criado 
um processo de capacitação continuada da equipe de 
orientadores.

Sendo assim, esta etapa do processo se constituiu 
como a fase da ação, da relação teoria/prática, considerada 
também como aprendizagem tanto no desenvolvimento dos 
conteúdos, como na atuação, cuja expressão foi vislumbrada 
pela maneira de planejar e também na forma de participar, 
conversar, colaborar, de formar redes de relacionamentos. 
Portanto, o orientador familiar, foi continuamente instigado 
a refletir e a se capacitar sobre a sua prática à luz da teoria 
que a norteia.

Os temas da capacitação continuada foram trabalhados 
de forma dinamizada e sempre relacionados  com  a  prática  
do  orientador  familiar  e  em  consonância  com  a  política  
de educação infantil implementada pela Secretaria Municipal 
de Educação da Cidade do Rio de Janeiro.

II.  Efetuar visitas domiciliares
A Visita Domiciliar foi a principal estratégia utilizada 

pelo orientador familiar numa perspectiva de orientar, 
identificar demandas, realizar encaminhamentos, além de 
fortalecer os vínculos familiares e sociais junto às famílias 

inseridas e envolvidas com as 10 creches participantes do 
programa.

A orientação familiar também teve como objetivo 
identificar e intensificar as intervenções da política de 
educação e de outras políticas: assistência social e saúde 
onde foram realizadas articulações para garantir os direitos 
das crianças e de suas famílias.

As  visitas  domiciliares  foram  realizadas  
semanalmente  pelos  orientadores,  a  partir  da demanda  
identificada  pelo  próprio  orientador  familiar  ou  pelas  
equipes  das  creches.  O orientador após a identificação 
das demandas da criança/família realizou as orientações e 
encaminhamentos cabíveis ao caso, sob a orientação da 
gestora da creche.

III.  Participar das atividades do Programa Primeira 
Infância Completa (PIC) e Escola de Pais

A equipe de orientadores familiares se tornou parte 
integrante das atividades realizadas pelo Programa PIC e 
pela Escola de Pais. Como mecanismo de potencialização 
dessa atividade, o orientador familiar atuou em parceria com 
as equipes das creches numa perspectiva de aproximação 
das famílias, oportunizando momentos para o diálogo, 
trocas e conhecimento dos pais e responsáveis, criando, 
assim, um clima de confiança e respeito para que se possa 
dar continuidade às atividades de visitação e orientação 
familiar, bem como outras estratégias de inclusão social 
propostas pelo Programa.

IV. Promover atividades externas culturais: 
apropriação da cidade como recurso educativo

Com vistas a potencializar, complementar e dinamizar 
as atividades do Programa PIC e Escola de Pais, esta 
atividade teve como objetivo levar a criança a apreender em 
diferentes espaços,  possibilitando  seu  desenvolvimento  
cognitivo  e  educacional  e  estimulando  o processo de 
aprendizagem. Além de propiciar às crianças a apropriação 
da cidade como instrumento de inserção social e cultural.
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V.      Realizar encontros com as famílias
Atividades  como  oficinas e encontros de 

confraternização foram importantes estratégias de 
aproximação   família/creche,   onde   os   participantes   
ficaram   mais   à   vontade   para   se expressarem e até 
de participarem de conversas informais em grupos menores 
sem deixar de trazer para eles informações pertinentes e 
oportunidades de relacionamento entre si e com as equipes 
de trabalho.

Cabe, ainda, destacar que essas estratégias de 
aproximação e interlocução com as famílias ainda são pouco 
utilizadas pela rede de educação. Dessa forma, foram 
realizados encontros com  as  famílias  atendidas  pelo  
Programa  como  forma  de  estreitamento  de  relações, 
integração, formação e confraternização. 

VI.      Realizar encontros de formação de Gestores
Esta etapa do programa foi realizada com o objetivo de 

proporcionar um espaço de reflexão acerca do processo de 
implementação, desenvolvimento e resultados do  Programa 
Piloto Orientadores Familiares, junto ao grupo gestor das 
10 creches onde o programa foi executado.

Considerando  o  caráter  de  programa  piloto,  
esta etapa do  programa  também  teve  como objetivo 
possibilitar a transferência da tecnologia, bem como difundir 
os resultados atingidos e possibilitar a apropriação de 
conteúdos e aprendizados numa perspectiva de reaplicação 
e expansão da tecnologia em outras regiões do município.

Também foi objetivo dessa ação proporcionar a 
ampliação dos conhecimentos dos gestores, referentes aos 
múltiplos aspectos envolvidos na gestão escolar/creche, 
com destaque para o processo da inserção familiar na 
educação infantil, com a promoção de discussões sobre 
gestão participativa, enquanto movimento de construção 
coletiva em prol da consolidação de uma educação mais 
democrática.

Quadro  1 -   Fluxograma as fases de desenvolvimento 
do Programa Orientadores Familiares

Programa
(Formação)

Orientadores 
Familiares

PIC/ Escola 
de Pais

Visitas

Pais na 
creche

Pais em casa

Crianças

Fonte: Matriz de avaliação do Programa Orientadores Familiares - MOVE

Legados para a educação

O  Programa  Orientadores  Familiares  surgiu  como  um  
novo  ator  no  Programa  Primeira Infância Completa, um aliado 
da creche que contribuiu para o fortalecimento dos vínculos 
familiares e desenvolvimento das crianças em situação de 
vulnerabilidade social.

Ao  longo  de  sua  execução,  vislumbrou-se  a  participação  
mais  efetiva  e  qualitativa  das famílias nas atividades do PIC/
Escola de Pais, que começaram a entender a importância de sua 
participação, para além da garantia dos benefícios sociais. 

O Programa teve em sua condução práticas e esforços 
que foram indubitavelmente de grande relevância  para  o  
estímulo  ao  aprendizado  das  crianças,  que  requer  para  sua  
formação integral, além da creche, a participação da família e 
da comunidade, integrando diversificadas dimensões da criança: 
afetiva, cognitiva, cultural e social.

Destacam-se ainda alguns números que corroboram para 
a efetivação dos resultados apresentados: contabiliza-se 1.834 
visitas domiciliares realizadas às 458 famílias atendidas ao longo 
da execução dos dois anos da experiência, considerando que 
algumas destas possuíam mais de uma criança participando do 
PIC.
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Outro importante resultado foi a sistematização do programa  
com objetivo de inspirar e instrumentalizar novas experiências 
que visem a expansão da proposta para outros territórios. A 
publicação relata todos os passos necessários, desde a fase de 
planejamento, para a implementação da proposta.

A partir dos dados apresentados ao longo do artigo, 
entende-se que o Orientadores Familiares contribuiu não só 
com a reorganização familiar e na melhoria das relações entre 
família- creche, mas fundamentalmente com o processo de 
desenvolvimento da criança.

Quadro 2 - Campos de resultado do Programa 
Orientadores Familiares

Fonte: Matriz de avaliação do Programa Orientadores Familiares - MOVE

Conclusão

Atualmente, pensar essas duas esferas, escola e família, 
como independentes é retroceder diante das inúmeras pesquisas 
e experiências que apontam a necessidade de ações integradas 
e integradoras. A participação dessas instituições sociais 
apresentam singularidades quanto aos objetivos e conteúdos que, 
entretanto, se complementam para a ação macro: desenvolvimento 
integral do aluno.

Orientadores 
Familiares

Desenvolvimento       
integral

Crianças

Vínculos família-criança

Relação família-creche

Articulação com rede

Direitos da criança

6. A sistematização do 
Programa se encontra em 
fase de aprovação pelos 
parceiros, com previsão 
de publicação no ano de 
2015.

6 Nessa ação compartilhada, um dos principais desafios 
é a sensibilização tanto da família para participar do processo 
educativo e de desenvolvimento da criança, quanto da própria 
equipe escolar que precisa estar aberta a críticas e novos olhares.

A família e a escola constituem os dois principais 
ambientes de desenvolvimento humano nas sociedades 
ocidentais contemporâneas. Assim, é fundamental 
que sejam implementadas políticas que assegurem 
a aproximação entre os dois contextos, de maneira a 
reconhecer suas peculiaridades e também similaridades, 
sobretudo no tocante aos processos de desenvolvimento 
e aprendizagem, não só em relação ao aluno, mas 
também a todas as pessoas envolvidas. (DESSEN, M. 
A. & POLONIA, A. C 2007, p.29).

Diante dos dados e análises abordadas ao logo do 
documento, evidencia-se a necessidade de políticas públicas que 
incluam e compreendam a participação da família como um fator 
crucial para a garantia do desenvolvimento integral do aluno e da 
ampliação da participação nos espaços decisórios das questões 
educacionais cotidianas e das políticas públicas.

Nesta perspectiva, o Programa Orientadores Familiares 
surgiu com a intencionalidade de agregar essas duas instituições 
que, nos primeiros anos de vida da criança, são importantes 
responsáveis   pela   formação   das   crianças.   Evidencia-se   
também   a   importância   da sistematização dessa metodologia 
como recurso de informação para que outras propostas possam 
ser implementadas.
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Resumo

Neste artigo descrevemos a experiência do Município 
de Filadélfia/BA com o programa Mais Educação (PME), entre 
período de 2012 a 2013. Alguns conceitos foram trazidos a baila 
para e discutir Educação Integral, trabalho coletivo e articulação 
curricular entre o PME e a escola regular. A pesquisa se utilizou 
do testemunho oral para relatar as vivências do Programa 
no referido município e teve como principais procedimentos a 
elaboração e aplicação de um questionário contendo o roteiro de 
questões norteadoras para a coleta de dados. Os sujeitos que 
participaram da pesquisa foram: pais, professores, estudantes 
e demais servidores das Unidades Escolares. Das atividades do 
PME que foram desenvolvidas nas Escolas municipais, a escolhida 
para o relato de experiência foi a Percussão. A discussão acerca 
dos relatos de boas práticas ofereceu elementos que indicam 
que o PME tem sido essencial para alargar as possibilidades 
de ampliação de saberes dos estudantes, assim como para 
sedimentar uma gestão participada. Os depoimentos foram 
apresentados em blocos de questões conforme o roteiro de 

questões aplicado e sua análise pautaram-se na abordagem 
dialética.

Palavras-chave: práticas educativas; educação integral; 
mais educação; ampliação de saberes. 

Introdução

O presente estudo teve como objetivo relatar as boas 
práticas do Programa Mais Educação no município de Filadélfia/
BA no período de 2011-2013. A coleta de dados baseou-se na 
pesquisa de campo com utilização de formulário contendo o roteiro 
de questões. Além disso, foi realizada pesquisa bibliográfica e 
em outras fontes de registros de dados do município.

No que se refere ao local da pesquisa, Filadélfia faz parte 
do Território de Identidade Norte do Itapicuru, e sua região foi 
inicialmente habitada pelos índios Cariris. Segundo o IBGE 
(2012), a cidade possui uma população de 17.603 habitantes em 
uma área geográfica de 570,067 km2. O relevo é de plano a 
suave ondulação, sob o domínio do clima semiárido, a vegetação 
é típica da caatinga e sua economia é centrada na agricultura de 
subsistência, com ênfase no cultivo do feijão, milho e mandioca. 
Os aspectos culturais e festivos recebem forte influência do 
Samba de Lata, Reisado, Quadrilhas Juninas, Artesanato, a 
Festa do Feijão e Eventos religiosos. 

 No que se refere ao fator educacional destaque diante 
de alguns municípios vizinhos, pelo clima organizacional, 
quadro profissional capacitado e qualificado. Porém, este 
desenvolvimento ainda não está sendo traduzido nos índices das 
avaliações extremas: Provinha Brasil, Olimpíadas de Matemática, 
ANA, Prova Brasil, pois o município encontra-se entre os 
municípios prioritários do país.

Para realizar o presente estudo foram utilizados alguns 
caminhos metodológicos, os quais serão descritos a seguir, 
partindo das questões que levaram à definição dos objetivos, 
à escolha dos participantes da pesquisa, bem como aos 
procedimentos para coleta e análise dos dados. 
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Metodologia

O ato de pesquisar permite que o professor se aproxime 
de situações positivas ou negativas e assim possa intervir na 
realidade.

Segundo Ludke e André (1986, p.1) “para se realizar 
uma pesquisa é preciso promover o confronto entre dados, as 
evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto 
e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”.  Nesse 
contexto, optou-se pela pesquisa qualitativa, pois autores afirmam 
que a pesquisa qualitativa supõe o contato direto do pesquisador 
com o ambiente e a situação que está sendo investigada. 

De acordo com Chizzotti (2010), na pesquisa qualitativa 
as pessoas que são participantes dela podem ser reconhecidas 
como sujeitos já que elas elaboram conhecimento e produzem 
práticas adequadas para intervirem em seus problemas. Desse 
modo, uma pesquisa cria o espaço e o tempo no sentido de 
analisar os fenômenos e seus significados. 

Para a coleta de dados foram utilizados procedimentos 
característicos à abordagem qualitativa, ou seja, através de 
entrevistas, seguindo a modalidade de pesquisa naturalística ou 
de campo. 

A opção por essa metodologia possibilita um prolongamento 
das experiências, permitindo que os relatos possam delinear seu 
contexto, suas vivências e perspectivas, dentro da realidade 
específica. Nesse sentido, nos reportamos a Minayo (1992, p. 
16-18) que destaca como características fundamentais dessa 
pesquisa o seguinte:

[...] A pesquisa qualitativa, no entanto, trata-se de uma 
atividade da ciência, que visa à construção da realidade, 
mas que se preocupa com as ciências sociais em um nível 
de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando 
com o universo de crenças, valores, significados e outros 
construtos profundos das relações que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.

Portanto, os pesquisadores, neste caso, estão preocupados 
com o processo e não simplesmente com o resultado e o produto. 
O mais importante é explicar como as pessoas compreendem e 

dirigem suas ações em determinados contextos. A preocupação 
não é comprovar hipóteses, mas formar abstrações que se 
consolidam a partir da observação e análises dos dados. (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 15).

O principal procedimento de coleta foi a entrevista 
semiestruturada realizada através de formulários no qual foram 
registrados os relatos de boas práticas e os desafios para a 
melhoria do Programa no município.

André e Lüdke (1986) indicam que a entrevista é um dos 
componentes importantes do trabalho de campo na pesquisa 
qualitativa. De acordo com Biasoli Alves & Dias da Silva (1992), 
com esta estratégia é possível: 

Evocar ou suscitar uma verbalização que expresse o 
modo de pensar ou de agir das pessoas face aos temas 
focalizados, surgindo então à oportunidade de investigar 
crenças, sentimentos, valores, razões e motivos que se 
fazem acompanhar de fatos e comportamentos, numa 
captação, na integra da fala dos sujeitos (p.6).

Do PME 

O Programa Mais Educação é uma promoção do Governo 
Federal, em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SEED, tendo como 
objetivo a melhora do ambiente escolar, oportunizando atividades 
que visem fomentar ações socioeducativas, levando o aluno a um 
conhecimento mais aprofundado dos conteúdos. Esta ação está 
contemplada no Plano Nacional de Educação 2011-2015 em sua 
meta nº 6 que assevera: Oferecer educação em tempo integral 
em 50% das escolas públicas da educação básica.  Entre as 
filosofias do Programa está a possibilidade de promover uma 
educação integral e integrada ainda que as condições estruturais 
das unidades Escolares sejam limitadas, tal premissa torna-
se possível através do estabelecimento de inúmeras parcerias 
efetivadas entre as escolas e outros espaços no município e dos 
investimentos do governo.
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O Currículo da Educação em Tempo Integral deve ter 
como base a interdisciplinaridade e a articulação curricular 
entre a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada.  

  O texto de referência para o debate nacional sobre 
Educação Integral apresenta a ideia de que para que a escola 
funcione como uma comunidade de aprendizagem deve ser 
constituída pela reunião de diferentes atores e saberes sociais 
e deve construir um projeto educativo e cultural próprio como 
ponto de encontro e de legitimação de saberes pautados em 
diferentes contextos. 

Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento de 
políticas socioculturais que fomentem inicialmente a melhoria 
da qualidade da educação e consequentemente da qualidade 
de vida dos estudantes. Além de reconhecer as diferenças, 
é preciso promover a igualdade e estimular os ambientes de 
trocas e, parafraseando Boaventura de Souza Santos (2002), 
pode-se dizer, em um projeto aberto, que cada pessoa tem 
direito à igualdade sempre que a diferença inferioriza e tem 
direito à diferença toda vez que a igualdade homogeneíza, para 
dar conta da complexidade do mundo Contemporâneo. 

A implantação e implementação do referido Programa 
no município de Filadélfia/BA, iniciou-se ainda no ano letivo 
de 2011, quando a então equipe gestora da secretaria de 
Educação incluiu no Sistema de Monitoramento do Governo os 
Planos de Trabalho das Unidades Escolares contempladas com 
o Programa. 

É importante observar que na questão da organização 
escolar e suas rotinas, pode-se perceber que não é raro 
identificar escolas que ainda passam pela dificuldade de atuar 
de maneira coletiva em seus mais variados aspectos como, por 
exemplo, a gestão democrática e participativa efetiva. Mesmo 
com a legitimidade dos documentos norteadores que garantem 
o trabalho coletivo, ainda se constitui um dos desafios a serem 
superados nas instituições de ensino. Com a chegada do 
Programa Mais Educação, além desse desafio descrito acima, 
a escola acumulou outro: o de dialogar com saberes e vivências 
que ainda não estavam inscritos no currículo regular, no rol de 
conteúdos desenvolvidos no interior das escolas. Isso sem por 

em pauta o espaço físico e ampliação do quadro de servidores 
que são necessários para a ampliação da jornada escolar.

Em parceria com a Universidade do Vale do São Francisco, 
foi promovido o curso “Docência na Escola de Tempo Integral”. 
Filadélfia participou com trinta e dois servidores contemplados 
nesta formação, entre eles estão docentes, gestores e monitores 
que trabalham com o Programa, ao final, cada participante teve 
certificação de 180 horas de formação. As experiências com essa 
formação foram altamente válidas, pois coadunamos da ideia de 
que é necessário instrumentalizar-se, debruçar sobre o objeto 
para que nossa ação seja a mais eficaz possível, trabalhando 
sempre no sentido de superação das limitações. No curso de 
formação foram vivenciados momentos de estudos aprofundados 
sobre a filosofia do PME e sobre os teóricos que discorrem sobre 
Educação em Tempo integral, além da socialização e intercâmbio 
com colegas de outros municípios.

As demandas em Educação são algo dinâmico e constante. 
Por vários momentos as necessidades surgem antes mesmo 
da conclusão ou superação de outras em processo. Foi nesse 
contexto que se deu a elaboração dos planos de trabalho para 
inserção das atividades para a continuidade do Programa Mais 
Educação para o próximo ano letivo de 2014. Desta feita e em 
consonância com os princípios de democracia e autonomia 
que são pilares para o trabalho da Secretaria e da Equipe 
de coordenação do Programa, foi possibilitado às Unidades 
Escolares realizarem reuniões para escolha de macro campos e 
atividades, as quais serão desenvolvidas em 2014.  

Nesse processo de escolha de atividades, cada diretor 
teve um tempo para o atendimento da demanda, pois os prazos 
para a inclusão no Sistema de Monitoramento Execução e 
Controle – SIMEC precisariam ser cumpridos, e foram. Todas as 
Escolas tiveram seus Planos de Trabalho aprovados pelo FNDE. 
Passaremos a relatar as Boas Práticas do PME nas escolas 
municipais de Filadélfia – BA. 

As escolas do município de Filadélfia – Ba formam um 
quantitativo de 15 unidades escolares e atendem aproximadamente 
3900 (três mil e novecentos) estudantes. Neste universo de 
estudantes, 1635 (um mil trezentos e trinta e cinco) são atendidos 
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pelo PME. Para adentrar nos dados coletados, tomaremos 
por base as questões do roteiro de entrevista. Inicialmente os 
entrevistados foram questionados sobre a forma de escolha dos 
alunos para que participassem do Programa, já que o número de 
alunos comtemplados era menor que o número total de alunos 
das escolas.  A diretora escolar Núbia Mota relatou que a escolha 
buscou atender estudantes que estão em situação de risco ou 
vulnerabilidade social, também foram levados em consideração 
os estudantes que se encontravam em distorção idade/série. 
Tais critérios estão expressos nos documentos norteadores 
para implantação do PME. Um aspecto que não consta nas 
orientações, mas que foi utilizado pela Escola Municipal Aristides 
Lopes da Silva foi o de incluir no Programa, estudantes com 
perfil de liderança e que costumavam influenciar ou incentivar os 
colegas. Pode-se dizer que tal iniciativa buscou adaptar alguns 
elementos das orientações à vivência e experiência de gestão da 
diretora da unidade escolar que se utilizou dessa estratégia no 
sentido de ter apoio e colaboradores entre o grupo de estudantes. 

Já na Escola Municipal Alice Lopes Maia, a diretora, 
Maria Elizete Oliveira apresentou o PME aos alunos em sala de 
aula e os estudantes se inscreveram segundo suas aptidões e 
identificações com as atividades.

Das atividades desenvolvidas no PME, a Percussão, foi a 
que mais se destacou. Outra questão lançada aos entrevistados 
foi sobre as dificuldades encontradas para a implantação do 
Programa, sobretudo as enfrentadas para implantação da 
atividade em questão. Um dos maiores dilemas enfrentados pela 
gestão das escolas para que o PME começasse a funcionar foi o 
espaço inadequado para atender e acomodar os alunos, uma vez 
que a infraestrutura é inadequada para a realização do Programa. 
A limitação de espaços, assim como as intempéries climáticas 
são os maiores desafios e ainda não foram sanados. Em muitas 
ocasiões, as atividades precisam ser realizadas na garagem dos 
vizinhos da Escola. 

Em se tratando da Escola Municipal Alice Lopes Maia, as 
mesmas dificuldades foram encontradas em relação ao espaço 
físico. Entretanto, outro entrave diz respeito ao transporte escolar, 
que não oferecia roteiro nos horários necessários para que os 

estudantes que moram na zona rural pudessem participar do 
PME. Decorre daí a necessidade de ampliação dos roteiros de 
transporte escolar para dar conta da inclusão dos estudantes 
oriundos do campo na participação do Programa.

Para a Escola Municipal Teodoro Bento, situada na Zona 
Rural do município, os desafios enfrentados foram relativos à 
questão de espaço físico. Segundo a Diretora, Adriana Martins, 
os alunos foram alojados no espaço de um bar, que não funciona 
durante a semana, para que pudessem realizar as oficinas do 
PME. Houve, num primeiro momento, incômodo por causa 
do barulho que as oficinas de música provocavam, em certa 
medida atrapalhavam as aulas regulares, justamente por conta 
da escassez de espaço físico. Além disso, o número de alunos 
por turma e a garantia do deslocamento dos estudantes foi outro 
desafio encontrado.

Um dos exemplos significativos para as comunidades 
escolares citadas nas entrevistas foram os eventos que 
aconteceram nas escolas e tiveram a participação dos alunos, 
com apresentações nos dias dos pais, no dia da criança e 
encerramento do ano letivo.

Torna-se importante reconhecer que a questão do 
comportamento, do rendimento da escola, da relação e 
participação dos pais junto à instituição educadora representam 
benefícios que trouxeram outras oportunidades de convívio tanto 
para o interior da escola quanto para a comunidade do entorno. 
Quando nos referimos ao termo “interior da escola” reportamo-
nos aos espaços onde ocorrem as oficinas do PME estando elas 
dentro da escola ou em outro espaço.

Um aspecto que precisa ser elencado como prioridade 
para as Escolas que atuam com o Programa dizem respeito 
à quantidade de servidores, sobretudo a quantidade de 
merendeiras, pois são recorrentes os relatos de que é insuficiente 
o número destas profissionais para o bom atendimento das 
crianças no PME. Segundo a merendeira Marinalva Correia da 
Silva “o serviço na escola aumentou muito e não tem o número 
de merendeiras suficiente para dar conta”.

Da mesma forma acontece com a Escola Municipal Maria 
Aurea Lopes Maia, que segundo o depoimento da Diretora 
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Albertina Menezes, o Programa foi muito importante, mas sofreu 
interpretações diversas e o aplicar deste na íntegra não foi possível, 
devido a uma série de fatores que interferiram, tais como: o 
espaço físico como um empecilho grave, visto que os estudantes 
ficavam espalhados em diferentes espaços; a dependência 
que a Escola tinha da Prefeitura para subsidiar aspectos como 
alimentação, aluguéis de ambientes, se tornou algo determinante 
para a qualidade do PME; a falta de contato entre os professores 
regulares e os monitores gerou um distanciamento e deu origem 
a preconceitos conturbados a respeito da proposta; a pouca 
formação por parte de alguns monitores contribuiu para suscitar 
ideias distorcidas em relação ao Programa.

Voltando o olhar para a figura dos monitores, estes 
personagens que adentram no contexto escolar com o desafio 
de promover outras aprendizagens aos estudantes, o que se 
percebe com as respostas dadas por eles no quesito dificuldades 
enfrentadas para operacionalizar o PME, certo espírito entusiasta 
ainda que se perceba também em seus discursos marcas de 
lutas por espaço e reconhecimento como educadores. 

A monitora Maricélma Gomes expressa que o maior desafio 
encontrado pelo PME foi a falta de informações e de treinamentos 
para sugestões de atividades e outros. Contudo, depois “tivemos 
a oportunidade de participar do Programa Velho Chico Educador 
da UNIVASF, que nos trouxe muitas informações”. Os monitores 
que atuaram no PME em Filadélfia – BA são em sua maioria, 
estudantes universitários da própria comunidade ou pessoas 
que já desenvolveram atividades similares e que tem habilidades 
reconhecidas pela própria comunidade. A propósito ainda deste 
item, a possibilidade de atuação de pessoas da comunidade e, 
sobretudo de reconhecimento dos seus saberes ainda que em 
alguns casos não certificados, nos fez identificar um movimento 
de positividade nas comunidades já que outras pessoas que 
apresentam também esses perfis de atuação se lançam com o 
intuito de contribuírem com o PME. 

Se por um lado, o PME propõe outro jeito de pensar e 
fazer a educação, considerando outros saberes e práticas como 
educação formal, por outro, há ainda muitas veredas a serem 
desbravadas, pois transpor os muros das escolas tem sido 

um dos grandes desafios dos gestores, integrando o lazer aos 
conhecimentos chamados propedêuticos, assim como considerar 
de fato e de direito que os processos educativos perpassam pelas 
escolas e se configuram como desafios a serem superados.

Nesse universo, o PME tem favorecido momentos de 
reuniões entre os docentes regulares da escola com os monitores 
do Programa, tais encontros serviram na maioria das vezes para 
problematizar a ideia de integração curricular que se propõe. 

De maneira geral, a relação entre os monitores do PME e 
os professores regulares das escolas ocorre de forma produtiva, 
havendo apenas alguns casos em que os monitores relataram que 
enfrentaram dificuldades para se relacionarem com os docentes 
da escola. Refletindo um pouco sobre esse episódio, tal fato se 
dá provavelmente por falta de conhecimento sobre a filosofia e 
proposta do PME, outra hipótese que podemos formular sobre 
isto, é que ainda são fortes as marcas da formação de muitos 
professores carregam sobre a hierarquização dos saberes, sobre 
considerar alguns saberes mais ou menos importante que outros. 
Foi o que argumentou a Diretora Núbia Mota: 

Reuníamos inúmeras vezes para juntos discutirmos as 
ações do Programa e encontrarmos soluções para os 
mesmos. Superar as dificuldades, trocar informações, 
adequar as metodologias, sempre em busca de melhores 
condições educativas e benefícios para os alunos.

Segundo o diretor Geraldo Nascimento, há necessidade 
de o município cumprir com todas as responsabilidades que são 
inerentes à adesão ao Programa, oferecer espaços adequados 
para a realização das atividades propostas como, por exemplo, 
investir na construção de refeitórios, ampliarem o quadro de 
servidores para o preparo das refeições, enfim adequar a 
estrutura física das Escolas.

Em termos propositivos, a diretora da Escola Municipal 
Maria Aurea sugere que nas próximas versões do Programa 
possam ser promovidos encontros entre os monitores e os demais 
docentes do grupo escolar para socialização de informações e 
para articulação do trabalho pedagógico. Complementa que tal 
ação servirá como possibilidade para sanar as dificuldades.
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Alguns depoimentos coletados no encontro de avaliação 
do PME ocorrido em dezembro de 2013 serão transcritos abaixo 
para sintetizar os impactos que o Programa Mais Educação 
representou para as Unidades Escolares em Filadélfia e para 
aqueles que devem ser o alvo de todo esforço demandado por 
uma gestão municipal: o estudante em formação.

O Mais Educação foi uma Estrela que iluminou a nossa 
Escola, vale a pena continuar. Luis Geraldo (Diretor da 
Escola Nova Geração).

O Mais Educação ajudou a Escola a respirar outros ares, 
além de o aumento do desempenho. Geraldo (Diretor da 
Escola de Boa Vista).

Foi um caminho longo, em alguns momentos largos e 
em outros estreitos. Nossas reuniões na Escola já estão 
sendo abrilhantadas, e temos a ajuda dos pais, inclusive 
nas aulas programadas para janeiro. Djalma Almeida 
(Diretor da Escola Luciana Pereira Maia).

 “Considero o Mais Educação com a subida de uma 
montanha, que é cansativo, mas a chegada ao topo é 
gratificante. A adesão dos estudantes é algo motivador”. 
Guglielmo (Diretor da Escola Artur Pereira Maia)

Como podemos observar nos depoimentos, os resultados 
com a execução do Programa no município tem colaborado com 
a melhoria da educação do município.

Já está claro que a experiência do PME no município de 
Filadélfia – Ba tem revelado um potencial que esteve oculto. De 
acordo com o depoimento da Coordenadora Luciana Gomes 
Lopes da Silva, tal potencial serviu para melhorar o interesse dos 
alunos em relação ao conteúdo, uma vez que a escola passou a 
ofertar outras atividades. Com isso, o comportamento e a maneira 
de tratar os próprios colegas e demais pessoas da escola têm 
melhorado paulatinamente. 

Uma das coisas que ficam evidentes e que passaremos 
a focar são os benefícios que o PME representa. Tendo como 
pressuposto a ideia de que a Educação Integral considera o 
sujeito em sua completude, levando em consideração os aspectos 

cognitivos, afetivos e corpóreos, tomamos o depoimento do 
monitor Mattheus Batista Theles:

 Eu toco desde criança, tive um acompanhamento na 
Escola Municipal Aristides, quando houve um projeto 
Olodum, também com bandas profissionais. Com o PME, 
consegui trabalhar com alunos no desenvolvimento de 
vários toques e uma grande vitória foi com a finalização 
da execução hino nacional, pretendo ir bem mais além, 
um dos meus objetivos é conseguir levar os alunos para 
ver um ensaio do Olodum. 

Do ponto de vista dos estudantes, a expressão que ecoa 
quando são questionados sobre os benefícios do PME é uma só: 
“foi maravilhoso”. Esse entusiasmo nos faz pensar sobre o papel 
que a escola pública tem de promover o desenvolvimento integral 
do educando dando-lhes oportunidades de progredir nos estudos 
e na vida. Em se tratando da escola pública, e por esta atender 
essencialmente às camadas populares, o Programa abarca a 
responsabilidade de assegurar para estes estudantes outras 
aprendizagens as quais os alunos da classe média já têm acesso. 
É válido dizer que com o crescimento da oferta da Educação 
Integral teremos estudantes oriundos da escola pública com os 
mesmos direitos de aprendizagens de outras crianças, direitos 
estes que têm sido historicamente negados. 

Como se pode denotar no depoimento da estudante Taina 
Pereira de Miranda:

Foi maravilhoso ter tido a oportunidade de participar 
do Programa porque além dos conhecimentos que tive, 
conheci outras atividades que eu sempre quis aprender 
e que nunca tinha tido oportunidade antes, como 
tocar violão que era meu sonho e consegui durante o 
período das aulas. Também quero falar de um momento 
que foi marcante: a festa de encerramento, onde pude 
fazer uma apresentação de percussão e violão e teve 
também a entrega dos diplomas pela participação nas 
aulas de Iniciação Cientifica, ah quero agradecer a linda 
lembrança que recebemos. 

Da mesma forma, os pais ao serem abordados sobre os 
impactos que foram percebidos por eles na conduta dos alunos 
que participaram das atividades do Programa Mais Educação, 
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deram respostas que se assemelham às dos estudantes, ambas 
soaram com certa empolgação, pois afirmam que a atenção, 
a participação e desejo de colaboração foram nítidas, ou seja, 
facilmente perceptível pelos servidores que trabalham com os 
estudantes, sobretudo se comparados com outros estudantes 
que ainda não participam do Programa. Alguns pais entrevistados 
também afirmaram que perceberam um maior entusiasmo 
por parte dos filhos depois de participarem das atividades no 
contra turno, como afirmou a Srª Evanice Dias, mãe de um dos 
estudantes: “O Programa Mais Educação está sendo maravilhoso, 
pois os alunos aprendem outras coisas e também aprendem mais 
os conteúdos normais da escola. Foi muito positivo”.

Sabemos que mesmo com a demonstração de positividade 
na maioria dos depoimentos coletados por esta pesquisa, ainda 
há muito que se avançar, pois temos ainda uma grande jornada 
para alcançarmos índices satisfatórios e para garantir o sucesso 
dos estudantes que o município atende. Neste sentido, são 
esclarecedoras as palavras de Gonçalves (2006, p.133), quando 
nos leva a refletir de forma contundente:

Não obstante, é preciso avançar. E avançar muitas vezes 
é ousar fazer diferente, ainda que a diferença ocorra no 
micro território, seja no modo como uma sala de aula pode 
ser disposta, no arranjo das carteiras, na organização de 
uma sala de aula que se desprenda desse espaço, que 
explore outros espaços existentes na escola e mesmo 
fora dela, articulando-se com outros lugares e serviços 
potencialmente educativos.

Sob a égide desse raciocínio, passarmos a elencar os 
encaminhamentos necessários para a superação dos desafios 
para as próximas versões do programa. Alguns elementos que 
ao considerados obstáculos do Programa Mais Educação para 
o município de Filadélfia, serão citadas abaixo com algumas 
considerações/sugestões, que foram compreendidas como 
salutares para a consolidação e aprimoramento do Programa no 
sentido de melhorar e/ou corrigir as dificuldades enfrentadas no 
período de 2012 a 2014.

O primeiro dos encaminhamentos é ampliar as parcerias, 
no sentido de minimizar os problemas relativos ao espaço físico. 
Outro deve ser a adequação no roteiro do transporte escolar 
de modo que seja contemplado maior número de estudantes 
que moram distante da Escola. Ainda nessa perspectiva, vale 
a pena promover uma ampliação da equipe local de modo a 
contemplar a necessidade de realizar visitas periódicas nas 
unidades escolares e garantir o trabalho efetivo da coordenação 
comunitária no sentido de promover a articulação entre o currículo 
da Base Nacional Comum e Núcleo Diversificado do Programa 
Mais Educação. 

Outro ponto que merece destaque é a criação/
implementação de uma comissão para acompanhamento da 
utilização dos recursos financeiros do Programa. 

Conclusões

Pose-se dizer para concluir que, o Programa Mais 
Educação no município de Filadélfia Ba, está crescendo do 
ponto de vista qualitativo no atendimento aos estudantes, as 
entrevistas realizadas assim como a análise das mesmas revelam 
que apesar das dificuldades enfrentadas sobretudo de ordem de 
infraestrutura, o PME tem alcançado seus objetivos principais e 
colaborado para a melhoria da Educação no Município. 

 Merecem maior atenção os fatores relacionados à prática 
pedagógica do ensino regular articulada com as atividades do 
Programa. Do mesmo modo, esforços precisam ser empreendidos 
no sentido de sistematizar o Projeto Político das escolas de modo 
que tal articulação seja contemplada. 

 Constituem os maiores desafios do PME para os próximos 
anos, aprimorar a gestão das Escolas, capacitar os professores 
com a temática da Educação Integral e garantir todas as 
condições de funcionamento do Programa. Compreende-se que 
as atividades desenvolvidas foram indutoras de boas práticas na 
educação municipal, contribuindo de maneira significativa para 
que o alunado participante do Programa tivesse um alargamento 
de possibilidades educativas, ou seja, uma formação integral.
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Resumo

O tema da educação integral tem permeado as políticas 
educacionais brasileiras em função de recentes garantias 
constitucionais-legais, configurando-se como elemento 
fundamental na busca por uma educação de qualidade. No 
entanto, esses aportes apontam para a ampliação da jornada 
escolar no Brasil não necessariamente se remetendo a formação 
integral dos indivíduos. Nesse contexto, destaca-se o Programa 
Mais Educação (PME), que visa induzir a ampliação da jornada 
escolar na perspectiva da educação integral.

Neste estudo, apresentamos um recorte de uma pesquisa 
de mestrado que pretende verificar na ampliação da jornada 
escolar, no âmbito do referido Programa, em que medida os 
alunos são considerados em sua multidimensionalidade formativa.

Apresentamos, num primeiro momento, a amplitude histórica 
e teórico-conceitual da educação integral e, posteriormente, 
aspectos referentes à proposta de educação integral do PME que 
vão ao encontro de nossos objetivos. Aludimos, então, aos dados 
coletados na observação direta, questionários e entrevistas. 

Os resultados têm nos possibilitado compreender como 
os alunos agem e reagem frente às propostas das atividades. 
Os apontamentos caminham para a percepção da distância entre 
o que é proposto e o que é observado na prática, assim como 
sobre a importância do olhar multidimensional dos educadores 
para uma educação integral.



69769
6
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da jornada escolar; multidimensionalidade formativa. 

Introdução 

O tema da educação integral tem permeado as políticas 
educacionais brasileiras em função de recentes garantias 
constitucionais-legais, configurando-se como elemento 
fundamental na busca por uma educação de qualidade. No 
entanto, verificamos que os aportes legais que preveem a 
ampliação da jornada escolar no Brasil não necessariamente a 
atrelam à formação integral dos indivíduos. 

 Com o objetivo de induzir a ampliação da jornada escolar 
na perspectiva da educação integral, destaca-se o Programa 
Mais Educação (PME), aprovado pela Portaria nº 17/2007 e, 
posteriormente, regulamentado pelo Decreto nº 7.083/2010. 

 Neste contexto, apresentamos o recorte de uma pesquisa 
de mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Processos Socioeducativos e Práticas Escolares 
(UFSJ), no âmbito do Observatório da Educação Integral (UFMG/
UFSJ-CAPES), que tem como objetivo identificar como o PME 
está sendo desenvolvido numa escola municipal da cidade de 
Ponte Nova (MG). Pretende-se verificar na ampliação da jornada 
escolar, em que medida os alunos são considerados em sua 
multidimensionalidade formativa. Enfatizamos neste recorte 
ações e reações de alunos e educadores, no contexto do PME 
na escola pesquisada, que nos auxiliam neste objetivo. 

 Para tanto, algumas questões se fazem importantes: 
Como os alunos agem e reagem frente às atividades propostas? 
Como são ofertadas as novas dimensões formativas previstas 
nos macrocampos do programa? A ampliação da jornada escolar 
por meio do PME pode proporcionar a formação integral dos 
alunos?  

 Num primeiro momento aludimos à educação integral no 
que tange à sua amplitude histórica, teórico-conceitual e legal, 
focando num segundo momento, no PME. Então, descrevemos a 
educação integral no PME na escola pesquisada, apresentando, 
posteriormente, algumas considerações finais.

Educação Integral: concepções e conceitos

O tema da educação integral tem uma amplitude histórica 
e teórico-conceitual maior do que se imagina. Coelho (2009) 
identifica sua estrutura embrionária na Paidéia Grega, cuja 
concepção de formação humana compreende um sentido de 
completude que forma integralmente o ser, de maneira a não 
se hierarquizarem experiências, saberes e conhecimentos, de 
forma que, as reflexões e as ações, sejam elas intelectuais, 
físicas, estéticas ou éticas, que constituem essa formação, são 
consideradas no mesmo patamar. Esta autora esclarece que foi 
somente no século XVIII, com a Revolução Francesa e com a 
constituição da escola pública como lócus privilegiado de ensino, 
que a educação integral voltou à cena, já que antes não verificamos 
a materialização da educação formal, como é concebida hoje, em 
instituições públicas que atendessem a todos.

 A partir de Wallerstein, Coelho e Portilho (2009) 
entendem que o movimento revolucionário francês mencionado 
anteriormente delineou duas vertentes que se opunham a 
terceira vertente do pensamento político ideológico do estado 
monarca, e que representariam, no futuro, as tendências 
político-ideológicas que se consolidaram no século XIX. Essas 
três vertentes correspondem, respectivamente, à tripartição do 
pensamento político-ideológico do mundo ocidental moderno: 
conservadorismo, liberalismo e socialismo, ideologias que, 
conforme Coelho (2009), com suas diferentes visões sociais de 
mundo, forjam representações, crenças, hábitos e construções 
epistemológicas também diversas entre si. 

 No Brasil, a visão conservadora pode ser exemplificada 
pelos interesses médico-higienistas, jurídico-policiais e religiosos 
do final do século XIX e início do século XX, e pelo movimento 
integralista da década de 1930 (COELHO 2009). No que tange 
à linha marxista, para Maciel (2014), no Brasil ela chega no início 
do século XX, mas é abafada pela predominância do anarquismo. 
No entanto, com a criação do Partido Comunista Brasileiro 
(1922), uma perspectiva pedagógica em linhas próprias começa 
a surgir. Em relação à perspectiva liberal, Coelho (2009) aponta a 
Escola Nova como a principal representação dessa corrente, na 
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qual destaca-se Anísio Teixeira, por sua significativa elaboração 
teórica e técnica com vistas à ampliação das funções da escola 
e o seu fortalecimento como instituição (CAVALIERE 2010). 

 Embora imerso em diferentes contextos político-
ideológicos, o desenvolvimento multidimensional dos indivíduos 
constituiu a concepção de educação integral dessas diversas 
correntes arroladas no decorrer do século XX, quer seja através dos 
aspectos físicos, intelectuais, cívicos e espirituais preconizados 
pelos integralistas (COELHO 2005); das faculdades físicas, 
intelectuais e morais da criança previstos pelos anarquistas 
Phoudon e Bakunin (GALLO 1995); das dimensões da educação 
corporal, intelectual e tecnológica em Marx/Engels (MACIEL 
2014); ou das dimensões que envolvem a formação plena que 
traz a vida para a escola em Anísio Teixeira (TEIXEIRA 1967). 

 Na contemporaneidade, o tema da educação integral vem 
constantemente aposto ao de educação em tempo integral. Ao 
justapor estas duas expressões, já podemos sinalizar o sentido 
diferente que o termo “integral” assume em cada uma; pois, 
enquanto na primeira, ele se refere à integralidade da formação 
humana, na segunda faz inferência à integralidade do tempo que 
a educação irá ocupar em determinada ampliação da jornada 
escolar. Dessa forma, uma ampliação da jornada escolar não 
implica uma educação integral, mas pode favorecê-la, na medida 
em que, num maior período de escolaridade, pode se potencializar 
o desenvolvimento das várias dimensões de formação humana.

 Cavaliere (2007) adverte para o fato do tempo de escola, 
em cada circunstância histórica, estar em função de diferentes 
interesses e forças que sobre ele atuam. Assim, alterar, reduzir, 
ampliar o tempo de escola envolve implicações político-culturais 
de grande alcance (CAVALIERE 2002). Percebemos que a 
ampliação do tempo escolar tem sido comumente utilizada nas 
experiências de educação integral no Brasil, mas Paro (2009, p. 
13) esclarece que:

O tema Educação Integral em Tempo Integral já evidencia 
algo relevante, pois não confunde a educação de tempo 
integral, ou a extensão do tempo de escolaridade, com 
educação integral. É preciso que este ponto fique muito 
claro, para separarmos de vez uma tendência que entende 
que a extensão do tempo de escolaridade seja apenas 

isso: fazer em mais tempo aquilo que já se faz hoje. Isso 
pode ser extremamente perigoso, porque nós podemos 
simplesmente estar aumentando a desgraça, dando 
mais da mesma coisa. Então, para evitar este problema, 
o tema, como está apresentado, já realiza essa distinção, 
ou seja, não se quer pensar somente em educação em 
tempo integral como uma bandeira de luta, mas articular 
essa extensão a uma concepção de educação integral.

 Assim, “caso a escola de tempo integral apenas 
reproduza a escola convencional, o efeito será a potencialização 
dos problemas de inadaptação” (CAVALIERE, 2007, p. 1020), 
pois, é “entendendo-se mais tempo como oportunidade de uma 
outra qualidade de experiência escolar, é que a escola de tempo 
integral pode trazer alguma novidade ao sistema educacional 
brasileiro” (p. 1022). 

 Vimos que o tema da educação integral não é um assunto 
novo em nosso país, mas é nos últimos anos que vem ganhando 
ordenamento constitucional-legal e, assim, sendo alvo de 
investimento por parte das políticas públicas educacionais. Tendo 
em vista que o PME, objeto de nosso estudo, prevê o fomento 
da ampliação da jornada escolar na perspectiva da educação 
integral, faz-se mister compreender sua proposta para tanto.

Programa Mais Educação: A Educação em Foco 

Dado o recorte deste texto, nos limitaremos a caracterizar 
o PME considerando o que alguns de seus documentos nos 
trazem sobre a formação integral pretendida para os alunos, 
fazendo-se plausível antes disso, descrever seu funcionamento 
em linhas gerais.

 O PME é operacionalizado pela Secretaria de Educação 
Básica (SEB), através da Diretoria de Concepções e Orientações 
Curriculares para Educação Básica (DCOCEB), com recursos do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). É empreendido, de 
forma intersetorial, ou seja, sob a responsabilidade de diferentes 
áreas  da gestão pública (MOLL, 2012).

1. Por meio de ações 
dos Ministérios: da 
Educação (MEC), da 
Cultura (MINC), do 
Esporte (ME), do Meio 
Ambiente (MMA), do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome 
(MDS), da Ciência e da 
Tecnologia (MCT), do 
Ministério da Defesa 
(MD) e a Controladoria 
Geral da União.
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 Quanto aos sujeitos envolvidos nas práticas educativas 
desse programa, a educação integral, no âmbito do PME, abre 
espaço para voluntários, educadores populares, estudantes em 
processo de formação docente e agentes culturais que sejam 
referências em suas comunidades por suas práticas em diferentes 
campos.

 O PME induz a ampliação da jornada escolar e dos 
espaços educativos por meio do oferecimento de atividades 
socioeducativas no contraturno escolar abarcando os campos 
da educação, artes, cultura, esporte, lazer, por meio de 
macrocampos que os englobam. Tais atividades podem ocorrer 
dentro da escola ou fora dela sob sua orientação pedagógica 
e devem promover a integração da escola com a comunidade, 
com seus saberes locais, práticas socioculturais, equipamentos 
sociais, construindo, assim, territórios educativos a partir da 
cidade, incluindo para isso, parcerias com organizações da 
sociedade civil e entidades privadas (BRASIL 2011).

 O conceito de educação em tempo integral é expresso 
pelo Decreto nº 7.083/2010 como: “A jornada escolar com 
duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o 
período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno 
permanece na escola ou em atividades escolares em outros 
espaços educacionais”. Voltando-se ao objetivo de nosso estudo, 
nos reportamos ao documento Programa Mais Educação: Manual 
Passo a Passo (BRASIL, 2009a), uma aprendizagem conectada 
à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das 
crianças, adolescentes e jovens, reconhecendo-se as múltiplas 
dimensões do ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento 
desses sujeitos.  Nesse sentido, o documento Cartilha Caminhos 
para Elaborar uma Proposta de Educação Integral em Jornada 
Ampliada (BRASIL, 2011) aponta a necessidade de formar 
integralmente os sujeitos nos dando a entender que formação 
integral está ligada à inclusão de aspectos que estão na base 
da vida cotidiana, ao currículo escolar, tais como práticas, 
habilidades, costumes, crenças e valores. 

 O entendimento da expressão formação integral no 
contexto do PME também nos remete ao documento Programa 
Mais Educação - Manual Operacional de Educação Integral 

(BRASIL, 2014), quando sugere que as ações do Programa 
reconheçam os educandos como produtores de conhecimento, 
de forma a priorizar os processos capazes de gerar sujeitos 
inventivos, autônomos, participativos, cooperativos e preparados 
para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, laborais 
e, concomitantemente capazes de intervir e problematizar as 
formas de produção na sociedade atual. Tal documento propõe 
para o PME uma metodologia participativa, de forma a valorizar 
as experiências do grupo e multiplicar as possibilidades da 
contribuição diferenciada de cada um e aguçar a capacidade de 
pensar, criar e desenvolver a assertividade.

No caminho de desbravamento dos documentos 
pesquisados, há indícios de uma proposta que considera as 
especificidades dos alunos no documento Educação Integral: 
Texto Referência para o Debate Nacional (BRASIL, 2009b), 
na medida em que coloca como desafio, o reconhecimento da 
legitimidade das condições culturais da comunidade com suas 
especificidades culturais, saberes, valores, práticas e crenças. 
E, o documento Programa Mais Educação: Manual Passo a 
Passo (BRASIL, 2009a), o faz ao propor oferecer às crianças, 
adolescentes e jovens diferentes linguagens, valorizando 
suas vivências, considerando as diferentes formas que esses 
sujeitos usam para se expressar, demonstrar o que sentem e 
pensar sobre o mundo que os cerca. O PME pretende instigar 
“o re-encantamento dos fazeres escolares em seu cotidiano 
e a reinvenção do olhar em relação a todos e a cada um dos 
estudantes” (BRASIL, 2009b, p. 34).

 A consideração das diferenças dos alunos também 
pode ser identificada no PME quando este último documento 
supracitado indica ser o encontro de diferenças e de diferentes, 
condutor de experiências e indispensável para uma educação 
integral e integradora, constituindo-se desafio desta proposta 
“constituir visibilidades das diferenças como matéria necessária 
à constituição do ser, de construção de identidades (pessoais, 
culturais, políticas, religiosas e sociais) e de reconhecimento e 
respeito do outro” (BRASIL, 2009b, p. 46). 

 O documento Cartilha Caminhos para Elaborar uma 
Proposta de Educação Integral em Jornada Ampliada (BRASIL, 
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2011) sinaliza a necessidade de colocar em prática um currículo 
significativo, que seja relevante, faça sentido para os estudantes, 
na medida em que causa impacto na vida em comunidade ou 
na vida de toda a cidade. Propõe uma forma de dar significado 
ao currículo que já existe, levando os alunos a compreenderem 
as ligações entre as disciplinas, mostrando a aplicabilidade do 
conhecimento construído na escola e na cidade educadora, no 
dia-a-dia dos alunos.  

Educação Integral no PME na escola pesquisada

A escola pesquisada é urbana e aderiu ao PME no ano 
de 2011. As atividades são oferecidas  no espaço escolar no 
turno oposto ao regular para 157 alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, número este que corresponde a 27,6% dos 
alunos da escola e a 60% dos alunos dos anos iniciais deste 
nível de ensino. Tivemos como foco da pesquisa as turmas do 4º 
e 5º anos que frequentam o ensino regular na parte da manhã, 
permanecendo na escola por 8 horas e meia por dia.

 Os objetivos do projeto de ampliação da jornada nesta 
escola são explicitados no Art. 165 do Regimento Escolar (p. 42):

I - melhorar a aprendizagem do aluno, por meio da ampliação 
de sua permanência diária na escola; 

II - promover o atendimento a alunos com defasagem de 
aprendizagem; 

III - desenvolver atividades artísticas, culturais e esportivas 
que ampliem o universo de experiência do aluno; 

IV - elevar a qualidade do ensino; 
V - ampliar a área de conhecimento do aluno; 
VI - reduzir a possibilidade de reprovação. 

 Percebemos que estes objetivos, em sua maioria, estão 
ligados à dimensão cognitiva e vão ao encontro de aportes legais 
como a Lei nº 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação (2001-
2010) e o Parecer CNE/CEB nº 11/2010 – Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos -, que 

2.  Informações 
referentes a set./2014.

2

mencionam justificativas para a ampliação da jornada escolar 
atreladas a objetivos que, por vezes, estão relacionados a critérios 
de melhoria da eficiência do ensino. Estes objetivos também são 
verificados em documentos do PME, que destacam a necessidade 
de melhoria da aprendizagem/desempenho educacional, acrescida 
da redução da evasão, da reprovação, da distorção idade/série, 
para um melhor rendimento e aproveitamento escolar posto pela 
Portaria nº 17/2007 (BRASIL, 2007).

 Os macrocampos escolhidos pela escola no ano de 2014, 
além do de Acompanhamento Pedagógico, foram: Esporte e 
Lazer; e Cultura e Artes e Educação Patrimonial, cujas atividades 
são ministradas por uma assistente de acompanhamento 
pedagógico e quatro voluntários. Os sujeitos participantes do 
processo de definição dos macrocampos, suas atividades e 
oficinas atualmente são a professora comunitária e a diretora da 
escola, e essa escolha se dá, segundo esta última, considerando 
o espaço disponível e a capacidade de atuação dos monitores. A 
partir disso, considera-se também a afinidade das crianças com 
as atividades.

 Identificamos alguns pontos na materialização do 
PME nesta escola que nos dão pistas sobre sua relação 
com a multidimensionalidade dos alunos, seus interesses e 
necessidades. Consideramos para tanto, os quadros a seguir:

Quadro 1 – Ações da(s) criança(s) x Reações do(s) 
educador(es)

Ações da(s) criança(s) Reações do(s) educador(es)

1
Uso de brinquedos e jogos contidos nas salas e de 
brinquedos trazidos de casa.
(Várias crianças – vários momentos)

Recolha desses brinquedos.
“Você não tem que querer”, “Eu não gosto que vocês 
usem jogos”, “Quem deu autorização para mexer nos 
meus materiais?”, “Você vai levar suspensão”.

2

Procura por jogos e brinquedos; saída da sala; 
recusa às cópias orientadas durante a oficina de 
Acompanhamento Pedagógico.
(Várias crianças)

Proibição da participação em outras oficinas, cópia de 
textos.
“Você vai ficar de castigo”.

3
Dificuldade de leitura de um texto teatral.
(Várias crianças)

Troca do personagem da criança.
“Você não sabe ler”.
(Em relação a uma criança)

4

Engajamento de todas as crianças em brincadeira 
proposta por uma educadora. Pedido de 
participação por turma que se encontrava em outra 
oficina.

Permissão para participação da outra turma 
e engajamento de crianças e educadores na 
brincadeira.
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Em relação ao primeiro ponto, destacamos que no 
período  observado, não identificamos muitos momentos 
nos quais as crianças pudessem escolher atividades 
de seu interesse. O uso dos brinquedos apontados 
no primeiro ponto foi observado em ocasiões como de 
espera do início de uma oficina ou término de atividades 
orientadas, não sendo alvo de incentivo por parte dos 
educadores. Sobre o segundo ponto, constatamos o 
interesse dos alunos por outras atividades, que não as 
oferecidas nesta oficina, que se volta para a realização 
de dever de casa e resolução de exercícios no caderno. A 
demanda de “boa leitura” a que atividade do terceiro ponto 
esteve atrelada, nos faz questionar sobre a consideração 
dos ritmos e especificidades dos alunos no planejamento 
das atividades desta oficina. A proibição do uso de 
brinquedos trazidos de casa nos faz questionar a proposta 
de valorização de sua cultura. Essas constatações nos 
fazem perceber a distância entre a proposta do programa 
de propiciar uma aprendizagem conectada à vida das 
crianças e ao universo de interesses e de possibilidades 
das crianças, adolescentes e jovens, reconhecendo-se 
as múltiplas dimensões do ser humano e a peculiaridade 
do desenvolvimento desses sujeitos (BRASIL 2009a), 
e entre o que realmente acontece nas escolas. Onde 
fica a proposta de um currículo significativo, que seja 
relevante, faça sentido para os estudantes (BRASIL 2011) 
e de valorizar as experiências do grupo e multiplicar as 
possibilidades da contribuição diferenciada de cada 
um (BRASIL 2014)? Ao mesmo tempo, o ponto quatro 
indica que atividades propostas pelos educadores 
também despertam o interesse das crianças, tornando-se 
significativas para elas.

Quadro 2 - Ações do(s) educador(es) x Reações 
da(s) criança(s)

Ações do(s) educador(es) Reações da(s) criança(s)

1

Orientação da construção de história oral a partir de 
fantoches.
“Hoje tem que ficar melhor, pois, ontem ficou 
horrível”.
(a uma turma)

“Ah não tia, a gente vai fazer isso?
(Uma criança)

2
Proibição da participação em determinada oficina 
pela saída antes da autorização.
(a três crianças)

“Fulano pediu para eu fazer um relatório do projeto, 
então eu vou falar: Gosto de Desenho e Esporte 
e Lazer. De Teatro não. De Acompanhamento 
Pedagógico não. Tal monitora é boa, tal é legal. Tal é 
horrível e tal é ruim”.
(Uma criança)

3

Orientação de que vão embora para casa por terem 
se desentendido. Proibição de que almocem.
“Aproveita que a porta está aberta e vai embora”.
(a duas crianças)

Choro.
(Uma criança)

4
Proposta de cópia de desenho e colorido com cores 
semi-orientadas para colagem em tela de papelão.
(a uma turma)

“Nossa tia, nossa aula é boa, não é”?
(uma criança)

5
Conversa sobre assuntos da vida extra-escolar 
durante a oficina de Desenho.
(com uma turma)

Envolvimento das crianças no momento.

Considerando que foge de nosso objetivo a análise das 
práticas dos educadores no contexto do programa na escola 
em questão, demarcamos a importância de se entender o que 
a criança quis dizer, pois, no terceiro ponto do quadro, não 
visualizamos a consideração das diferentes formas que esses 
sujeitos usam para se expressar, demonstrar o que sentem 
e pensar sobre o mundo que os cerca, conforme posto pelo 
documento Programa Mais Educação – Manual Passo a Passo 
(BRASIL, 2009a). O desinteresse pela proposta de elaboração 
de história oral manifestado por algumas crianças e o julgamento 
da qualidade da construção desta história na aula anterior pela 
educadora que o primeiro ponto revela, nos leva a questionar 
a proposta do programa em promover “o re-encantamento dos 
fazeres escolares em seu cotidiano e a reinvenção do olhar em 
relação a todos e a cada um dos estudantes” (p.84), considerando 
legítima assim, sua forma de criar, de aprender. Ao mesmo 
tempo, o ponto quatro aponta que, atividades que não partem 

3. O referido período 
se conjecturou entre os 
meses maio e setembro 
de 2014.

3
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do interesse das crianças, mas permitem sua expressão artística, 
não deixam de carregar consigo o potencial de compor uma “boa 
aula” pelo olhar da criança.

 A proibição das crianças em participar de determinada 
oficina é recorrente e, geralmente, ocorre em relação às que são 
alvo de maior interesse, o que vai contra o objetivo de oferecer 
uma aprendizagem conectada ao universo de interesses das 
crianças já posto pelo documento Programa Mais Educação – 
Manual Passo a Passo (BRASIL, 2009a). Por outro lado, o ponto 
cinco revela que a conversa sobre a vida extra-escolar, ainda que 
não seja de forma articulada à atividade proposta, é capaz de 
propiciar o engajamento dos alunos.  

 

Considerações finais

Frente ao exposto, observamos que a ampliação da jornada 
escolar tem sido retomada por legislações recentes, atrelada a 
critérios ligados à eficiência e eficácia do ensino. No caso do 
PME, isso se verifica, tanto nos critérios de escolha dos alunos  a 
serem contemplados pelo Programa, quanto na obrigatoriedade 
do macrocampo de Acompanhamento Pedagógico e na forma 
como é desenvolvido. Nos perguntamos: a que interesses a 
ampliação da jornada escolar tem servido? O que se pretende 
com esta ampliação? Estas repostas serão determinantes, tanto 
na elaboração das propostas pedagógicas que sustentam a 
ampliação da jornada, no que tange ao currículo que responderá 
pelo ideal educativo que se persegue, considerando os 
conhecimentos, valores e habilidades necessárias para a formação 
que se pretende; quanto nas condições materiais e humanas a 
serem empreendidas para sua consecução, no que diz respeito à 
estrutura das escolas, à formação dos educadores envolvidos na 
implementação dos projetos, entre outros. E que fique claro que, 
o tronco articulador de todo esse processo, quando se tem em 
mente a educação que se pretende, é o cidadão que se pretende 
formar. 

 Resguardada a heterogeneidade com que o PME é 
implementado e de traços deste processo não serem exclusivos 

de projetos de ampliação da jornada escolar, é necessário 
reconhecer a possibilidade da distância entre a proposta do PME 
e sua materialização, pois, ainda que ele preveja uma educação 
integral que vá ao encontro do universo de interesses das crianças, 
de suas peculiaridades e seus interesses, este objetivo pode se 
esbarrar em práticas educativas que vão de encontro a isso; que 
nem sempre consideram a mensagem contida nos modos como 
as crianças se expressam; que, por vezes, rotulam seus diferentes 
ritmos de aprendizagem; que nem sempre conferem legitimidade 
às suas diferenças, aos seus conhecimentos, identidades e 
especificidades. No caso pesquisado, o “castigo” empreendido 
às crianças materializa uma lógica de punição por suas vontades 
e interesses, lógica esta que vai de encontro a uma educação 
integral proposta pelo próprio Programa.  

 A parceria com ONGs e a entrada de educadores 
populares na escola pode contribuir com dimensões formativas 
que escapam ao trabalho docente ofertado no “turno regular”, 
mas ao mesmo tempo apresenta certa fragilidade à medida que 
não conta com educadores que detêm conhecimentos acerca das 
múltiplas dimensões formativas dos alunos. Assim, a proposta de 
uma educação integral que compartimenta a responsabilidade 
por seu oferecimento, ao mesmo tempo que possibilita a oferta 
de outros saberes, fragmenta o olhar multidimensional em relação 
aos alunos, pois para que uma educação seja de fato integral, no 
sentido de contemplar as múltiplas dimensões dos alunos, há de 
ter também um olhar multidimensional para o ser humano aluno.
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Resumo

Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa 
de mestrado que teve por objetivo identificar e analisar quais 
sentidos e significados são atribuídos ao Programa Escola 
Integrada (PEI) pelas famílias que inserem seus/suas filhos/as, 
com idades entre seis e oito anos, nesse Programa. Buscamos 
compreender quais são os sentidos iniciais para a inserção 
das crianças no PEI e como esses sentidos são reconstruídos 
durante o tempo de permanências dos filhos no Programa. Para 
analisar os sentidos atribuídos ao PEI recorremos aos estudos da 
sociologia da educação que se dedicam a compreender a relação 
das famílias das classes populares com a escolarização de seus/
suas filhos/as. Apresentamos também uma caracterização do 
PEI em Belo Horizonte tomando como base documentos oficiais 
e de divulgação desse Programa. Para alcançar o objetivo desta 
pesquisa realizamos um período de observação em uma escola 
que aderiu ao Programa, encaminhamos um questionário para 
as famílias que tem filhos/as entre seis e oito anos matriculados 
no PEI e, por fim, entrevistamos doze pessoas entre pais, mães 
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e avó que têm filhos/as e neto desta faixa etária, matriculados/
as no PEI. Dentre os resultados destacamos que o sentido 
inicial atribuído ao PEI pelas famílias era voltado para o cuidado 
sendo reformulado e passando a incluir também os sentidos 
da socialização, do desenvolvimento da autonomia e de novas 
aprendizagens. A participação das crianças no PEI proporcionou 
às famílias perceberem no Programa novas possibilidades 
educativas, bem como a ampliação das experiências sociais e 
culturais dos/as filhos/as e neto/as.

Palavras-chave: programa escola integrada; crianças; 
famílias.

O Programa Escola Integrada em uma Escola 

Este texto apresenta um recorte de uma pesquisa de 
mestrado  em que buscamos identificar e analisar os sentidos 
e significados atribuídos pelas famílias ao Programa Escola 
Integrada em Belo Horizonte ao matricularem seus filhos/as, que 
tem entre 6 e 8 anos, neste Programa e como esses sentidos e 
significados são reformulados. 

O Programa Escola Integrada (PEI) é uma proposta 
educativa da Prefeitura de Belo Horizonte que tem por principal 
característica a ampliação da jornada escolar. Essa proposta de 
ampliação da jornada foi efetivada com o Projeto Lei nº 51/01 , 
de 31 de outubro de 2002, aprovado em 2003. O processo de 
implantação do Programa Escola Integrada teve início em sete 
escolas de diferentes regionais, em um projeto piloto. E nos anos 
seguintes foram incorporadas gradativamente as outras escolas 
até ser ampliado para toda a rede municipal de Belo Horizonte.

A proposta pedagógica desse Programa coloca 
em destaque a integração entre escola e comunidade, de 
forma que os lugares disponíveis na comunidade, próximos 
à instituição de ensino, sejam disponibilizados para as 
atividades oferecidas aos alunos. Para a efetivação dessa 
perspectiva, as escolas fazem parcerias com Organizações 
não Governamentais (ONGs), igrejas, clubes e também 
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utilizam espaços particulares como quadras, salões de festas, entre 
outros. 

O PEI é organizado de forma que, em horário contrário àquele 
em que as crianças estão nas atividades escolares convencionais, 
ocorrem atividades educativas sob o formato de oficinas. Essas 
oficinas são voltadas para quatro áreas: “Conhecimentos específicos”, 
“Acompanhamento pedagógico/dever de casa”, “Formação pessoal e 
social” e “Cultura, arte, lazer e esportes”. 

Em consonância com orientações da SMED/PBH para sua 
estruturação e funcionamento do PEI, na escola onde realizamos 
nossas observações, as oficinas eram desenvolvidas por estudantes 
universitários/as, agentes culturais - que são pessoas da comunidade e 
um estagiário do Programa Jovem Aprendiz . A equipe que desenvolve 
as oficinas é coordenada por uma professora concursada da escola 
(escolhida pela direção da mesma).  A professora coordenadora do PEI 
na escola tem como tarefa, entre outras, montar a grade de horários, 
articulando os vários elementos e pessoas envolvidas nas oficinas, 
acolher e inserir os/as oficineiros/as na escola e na comunidade, 
bem como acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido por eles/as, 
garantindo a organização e infraestrutura para o desenvolvimento do 
Programa na escola, além de articular as parecerias. 

Outro aspecto do PEI é que a adesão ao Programa se dá pela 
livre adesão das famílias. Na escola observada durante essa pesquisa 
observamos maior adesão dos estudantes do 2º ciclo e menor adesão dos 
estudantes do 3º ciclo. Nossas expectativas iniciais eram que os estudantes 
do 1º ciclo tivessem maior adesão que a observada no gráfico abaixo.

Alunos Participantes do PEI

Dentre os grupos de alunos inseridos no PEI optamos 
por enfatizar a participação das crianças do primeiro ciclo, que 
em sua maioria tem entre 6 e 8 anos. Escolhemos observar a 
inserção das crianças do primeiro ciclo no Programa porque, 
em função de sua idade (entre 6 e 8 anos), essa participação 
está mais suscetível à decisão do adulto do que à sua vontade, 
embora, também essas crianças possam influenciar nas escolhas 
da família. 

De acordo com Sarmento (2005), a constituição da 
imagem da infância na sociedade ocidental capitalista as separa 
do mundo dos adultos, colocando-as em local de especial 
proteção e segurança, onde se projetam os sonhos e aspirações 
dos adultos, “em torno da qual se organiza a vida familiar, se 
projetam as aspirações parentais, se sustentam políticas públicas 
direcionadas para a família” (p. 365). Em contrapartida é retirada 
sua participação nas decisões. Assim, como em outras questões, 
a decisão de matricular a criança no PEI compete aos adultos; 
dessa forma, buscamos apreender porque a família escolheu 
inscrever seu/sua filho/a no Programa Escola Integrada. 

As famílias das crianças participantes do PEI
 
Para chegarmos às famílias que inseriram seus filhos/as no 

PEI, com a menor intervenção possível da escola, foi pedido às 
crianças que levassem o questionário para casa e solicitassem 
aos pais ou responsáveis que respondessem as perguntas 
e que nos devolvessem, por meio da criança, à pesquisadora 
ou algum dos oficineiros. Juntamente com os questionários foi 
enviada uma carta-convite solicitando um meio de contato, para 
possível participação posterior, em uma entrevista. Enviamos 89 
questionários, obtivemos retorno de 59, observando que dentre 
esses 46 famílias se disponibilizaram a participar da entrevista. E 
desse ultimo grupo entrevistamos 12 famílias.  

As questões inseridas no questionário foram elaboradas 
com propósito de obter informações sobre como essas famílias 
estão configuradas; quem são as pessoas que convivem na 
residência: idade, escolaridade e profissão, bem como seu 

3. O Programa Jovem 
Aprendiz é promovido 
pela Associação 
Municipal de Assistência 
Social (Amas) em parceria 
com a Empresa de 
Informática e Informação 
do Município de Belo 
Horizonte (Prodabel) e a 
Secretaria Municipal de 
Educação.
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parentesco com a criança. Buscamos também informações a 
respeito das condições da moradia das famílias: própria, alugada, 
financiada ou emprestada/cedida. Perguntamos também sobre a 
renda que a família dispõe por mês.

Em relação à configuração das famílias, as respostas nos 
mostraram que quase metade das famílias é formada por casal 
com filho/s. Os filhos são do casal e/ou de um dos cônjuges. 

Tabela 1: Configuração das famílias

Configuração das famílias Total %

Casal com filho/s 26 47%

Mãe com filho/s 12 22%

Mãe com filho/s e parentes 09 16%

Casal com filho/s e parentes 05 9%

Pai com filho/s e parentes 02 3%

Criança com parentes 02 3%

Total geral 56 100
Fonte: questionário formulado para esta pesquisa

No caso das cinco famílias compostas por casais com 
filho/s e parentes, duas famílias são reconstituídas (uma das 
partes está vivendo uma nova relação conjugal). Das famílias que 
responderam ao questionário, 38% são monoparentais femininas, 
formadas por mães, com ou sem parentes, responsáveis pelo(s)/
a(s) filho(s)/a(s). 

Quanto à ocupação de cada morador da casa, identificamos 
que em 40 famílias todos os moradores adultos exercem uma 
profissão; em 02 moradias os pais estavam desempregados; em 
06 moradias há uma ou duas pessoas aposentadas (tio/a, avô, 
mãe ou pai); em 10 moradias há uma pessoa (mãe ou avó) que 
não trabalha fora do ambiente doméstico. Quanto à ocupação 
dos/as adultos/as que residem com as crianças que frequentam 
o PEI (pais/mães, avôs, tios/as) trata-se, em sua maioria (72%), 
de trabalhadores/as manuais com pouca qualificação ligados à 
construção civil, comércio e prestação de serviços (pedreiros, 

manicures, domésticas, vendedores etc). Em 7% dos casos 
os trabalhadores desenvolvem funções com formação em nível 
técnico ou superior (engenheiro elétrico, técnico em gestão da 
saúde, contador). Observamos que 8% não trabalham fora do 
ambiente doméstico (mães e avós), 6% são aposentados e 6% 
não quiseram informar suas ocupações.  

Quanto à escolaridade dos parentes maiores de 18 anos 
que moram com as crianças participantes do PEI, podemos 
observar que a maioria dos pais e mães cursou o ensino médio 
e o acesso ao ensino superior aparece de forma tímida, mas 
significativa, se comparado ao universo nacional. Segundo dados 
do Censo 2010 a escolaridade do principal responsável pela 
família teve uma melhora significativa quanto à formação em nível 
médio e superior: em 2000, o nível de escolaridade de ensino 
médio era 14,7%, contra 23,4% em 2010; os de nível superior 
em 2000 eram 6,3% contra 10,00% em 2010.  E são as mães 
as que mais investem na sua escolarização. 

No que se refere à renda que a família dispõe para as 
despesas mensais, somando a renda de todas as pessoas que 
moram na residência, observamos que as menores rendas são 
observadas com mais frequência nas famílias monoparentais 
femininas.   

A respeito da situação da moradia em que a família reside, 
verificamos o seguinte:

Tabela 7: Condição de moradia das famílias

A moradia é alugada 16

A moradia é emprestada/cedida 10

A moradia é própria financiada 10

A moradia é própria/quitada 20

Total geral 56
Fonte: questionário formulado para esta pesquisa

O acesso à moradia se constitui um problema para muitas 
famílias das classes populares. Podemos ver, em nossos dados, 
que 26 famílias não possuem casa própria, vivendo em moradias 
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alugadas ou emprestadas/cedidas por terceiros. Quanto 
ao acesso dessas famílias a bens e serviços verificamos 
que 62% têm computadores, 56% têm serviços de internet 
e programação paga de televisão e 39% têm automóvel.

 A respeito da renda mínima das famílias vemos que 
a maioria dispõe de um a dois salários mínimos por mês 
(23 famílias); também é significativo o número de famílias 
que vivem com um salário mínimo (17 famílias). A renda é 
um pouco superior para 15 famílias que vivem com uma 
renda entre dois e cinco salários mínimos e apenas 01 
família destoa da maioria, com a renda de mais de cinco 
salários mínimos por mês. 

As informações obtidas por meio dos questionários 
nos possibilitam dizer que existe uma diversidade nas 
condições de vida das famílias que inserem seus/suas 
filhos/as no Programa Escola Integrada. Essas diferenças 
se referem, tanto ao valor da renda, condição de moradia, 
acesso a bens e serviços, quanto às configurações da 
família. Ressaltamos que, conforme nos mostram os 
estudos sobre as famílias, as configurações que elas 
assumem em determinado momento não são definitivas. A 
composição da família e o papel que cada um desempenha 
dentro dela podem mudar diante de qualquer fato: 
nascimentos, casamentos, maturidade dos filhos, volta de 
pessoas para o convívio da família, entrada no mercado de 
trabalho, divórcio, desemprego, entre outros. Mas nenhum 
desses fatores descaracteriza o grupo enquanto família, 
pois, segundo Sarti (2004) o que define a família são as 
relações estabelecidas dentro de cada grupo.

Conforme as pesquisas sobre sucesso escolar nas 
famílias das camadas populares não podemos estabelecer 
relação direta entre os aspectos sociais e econômicos 
e o lugar da escola para essas famílias. Pois como 
vimos anteriormente, mesmo com diferentes e desiguais 
condições de vida as famílias dessa pesquisa aderiram ao 
PEI. Veremos a seguir os sentidos atribuídos por essas 
famílias a esse Programa.

Sentidos e Significados Atribuídos pelas Famílias 
ao Programa Escola Integrada

Em busca de elementos para compreendermos os sentidos 
atribuídos pelas famílias ao PEI conduzimos entrevistas semi-
estruturadas, deixando liberdade para a conversa fluir de forma 
que os entrevistados/as se sentissem à vontade para falarem 
sobre outros assuntos que julgassem relevantes em relação à 
experiência de seus/suas filhos/as no PEI. 

Inicialmente procuramos compreender as razões ou 
motivos que orientam a conduta das famílias no que diz respeito 
ao Programa Escola Integrada. Procuramos compreender a teia 
de significados que constituem a ação social dessas famílias no 
que se refere à inserção escolar das crianças de modo geral e 
também sobre a ampliação da jornada escolar. Consideramos 
que tais ações são dotadas de sentidos constituídos no conjunto 
das relações sociais em que os atores se encontram. Gabriel 
Cohn (2003, p. 26), discutindo a perspectiva de Weber sobre a 
ação social e os seus sentidos afirma: 

‘a sociologia é uma ciência voltada para a compreensão 
interpretativa da ação social e, por essa via, para a 
explicação causal dela, nos seus transcurso e nos seus 
feitos’. A ‘ação social’ mencionada nessa definição é 
uma modalidade específica de ação, ou seja, de conduta 
à qual o próprio agente associa um sentido. 

 Em Weber, o sentido é o que subjetivamente orienta a 
ação do individuo, que envolve um motivo sustentado pelo agente 
como fundamento da sua ação. A ação do individuo pode ser 
orientada pela ação de outros, mas agir ou não é uma escolha do 
individuo (COHN, 2003). Nessa direção, para compreender os 
sentidos é necessário buscar a identificação dos motivos que, em 
certa medida, dão origem ou incrementam as ações dos sujeitos.

As entrevistas realizadas em nossa pesquisa evidenciam 
que, em grande parte, a escolha da escola, assim como a escolha 
pelo Programa Escola Integrada, baseia-se na necessidade da 
família. Embora saibamos que essa escolha é restrita por causa 
do Cadastro Escolar , percebemos, nas entrevistas realizadas, 
que a proximidade com a casa ou com o trabalho, a facilidade 

4.  Desde 1993 a 
Prefeitura de Belo 
Horizonte realiza o 
Cadastro Escolar por 
meio das agências dos 
Correios. O Cadastro 
Escolar é feito com a 
apresentação da conta 
de luz, processo que 
permite que os alunos 
estudem em local próximo 
de suas residências. Os 
responsáveis recebem 
em casa, por meio de 
correspondência, as 
informações sobre a data 
e a escola em que irão 
matricular suas crianças. 
Fonte: www.em.com.br. 
Acesso em 21 de maio 
de 2014.
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para o trajeto trabalho-escola-casa, o ter onde deixar a criança 
enquanto trabalham são elementos avaliados pelas famílias ao 
matricularem suas crianças na escola pesquisada. Sem deixar 
de lado esses aspectos, as famílias buscam uma escola que 
tenha boa indicação nas suas redes de relacionamento, sendo 
essa a forma pela qual as famílias avaliam a qualidade da escola. 
Em outras palavras, a escolha da escola pelas famílias é feita 
com base em uma equação que considera tanto a proximidade 
em relação ao domicílio quanto a excelência pedagógica da 
instituição e, diante disso, para escolher a escola que desejam 
para seus filhos essas famílias elaboram estratégias para burlar o 
as regras do Cadastro Escolar.

Nos relatos das famílias entrevistadas, percebemos que 
quando as crianças são matriculadas no ensino fundamental, 
existe uma preocupação com o cuidado dos filhos/as durante 
o período de trabalho dos adultos. Assim, as famílias que já 
conhecem ou passam a conhecer o Programa Escola Integrada, 
demandam a extensão da jornada escolar no ensino fundamental.

Nesse momento de chegada ao Programa Escola Integrada 
o sentido atribuído ao PEI pelas famílias é o de dar assistência 
que consiste em acolher e cuidar de seus filhos enquanto os 
adultos trabalham. Mas, no decorrer da participação das crianças 
nas atividades promovidas pelo Programa Escola Integrada, 
novos elementos são observados pelas famílias o que as leva a 
ressignificar suas concepções em relação a esse Programa. 

No decorrer do processo de participação das crianças nas 
atividades ofertadas pelo PEI, novos significados são formulados 
uma vez que novos elementos surgem para serem avaliados. 
Essas famílias mostram-se surpreendidas com a oferta de 
educação, que ultrapassa os conteúdos curriculares obrigatórios 
e outros aspectos passam a ser destacados pelas famílias como 
elementos importantes na vida escolar de seus filhos/as, a saber: 
socialização, atividades extracurriculares, lazer e cuidados.

Entre as doze entrevistas realizadas, observamos que 
sete dessas famílias tinha apenas um filho ou filha. Para as 
mães entrevistadas o fato de ser filho/a único/a e não ter outras 
crianças da mesma faixa etária para brincar, deixa as crianças em 
desvantagem para desenvolver diferentes capacidades que para 

elas são melhor estimuladas na convivência com outras crianças.

Pesquisadora: O que você avalia que mudou depois que 
seu filho começou a participar do PEI?

Mãe: Por ele ser filho único, então, ele não ter convivência 
com outras crianças, eu acho que melhorou bastante. 
(...) Que a criança quando ela junta com outra, eu acho 
que ela tem um desenvolvimento melhor.  (Mãe ID 42)

Para essas mães a interação dos/as filhos/as com 
outras crianças tem um reflexo positivo no desenvolvimento da 
capacidade de comunicar e interagir com outras crianças. O 
Programa Escola Integrada é reconhecido por essas mães como 
um ambiente favorável à convivência com outras crianças, para 
além dos colegas da turma do turno regular. A mãe afirma que 
para ela, o fato de o filho ter com quem brincar faz bem para seu 
estado emocional. 

A participação das crianças no PEI possibilitou aos pais/
mães/avó observarem que seus/suas filhos/as e neto sentem falta 
de um ambiente favorável para o encontro com outras crianças.  A 
maioria das famílias manifestou, em suas falas, que perceberam 
de forma positiva a convivência de seus/suas filhos/as com outras 
crianças fora do contexto familiar, enfatizando sua repercussão 
no desenvolvimento.  

A escola de tempo integral possibilita que as famílias possam 
repensar a trajetória escolar de suas crianças, considerando 
agora as necessidades que são próprias desses sujeitos. 
Segundo Arroyo (2012) programas de ensino que ampliam a 
jornada escolar podem garantir às crianças e adolescentes das 
classes populares o direito a tempos-espaços de um justo e 
digno viver.

Em busca do sucesso escolar de seus/suas filhos/as 
os pais e mães adotam diferentes atitudes. Nogueira (1995) 
mostra que as classes mais favorecidas investem em atividades 
extraescolares como forma de potencializar o sucesso escolar de 
seus/suas filho/as. 
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No que diz respeito ao uso do tempo extraescolar, mais 
uma vez as constatações convergem, “É um domínio de 
liberdade” diz Establet (1987) “mas conhecido dos pais 
e cujo conteúdo pode ser claramente rentável”. Rentável 
porque essas famílias fazem desse tempo livre um tempo 
de atividades culturais e esportivas (favorecedoras de 
sucesso escolar), em que o ethos da ascese – próprio 
desse grupo social – está investido. (Nogueira, 1995, 
p.19)

Quando diz do tempo livre a autora se refere ao tempo 
em que a criança e/ou adolescente não está nas atividades 
próprias da escola. Pensado no beneficio que atividades 
extraescolares podem proporcionar às condutas escolares, as 
famílias das camadas médias matriculam seus filhos em “aulas de 
línguas estrangeiras, pintura, dança, música, esportes variados, 
frequência a bibliotecas, etc” (Nogueira, 1995, p. 19). 

Os estudos de Lahire (2004), bem como Carvalho et 
al (2001), mostram que as famílias das camadas populares 
também se interessam pela inclusão de seus/suas filhos/as em 
atividades extraescolares como forma de investir para o melhor 
rendimento escolar deles/as mas, por diferentes motivos, muitas 
vezes suas ações são inviabilizadas: falta de tempo, dificuldade 
de deslocamento, recursos financeiros limitados. Todos/as 
entrevistados/as por nós para esta pesquisa manifestaram o 
desejo de matricularem, ou já tiveram matriculados, seus filhos 
em atividades extraescolares, embora os motivos apontados por 
eles/as sejam variados e nem sempre ligados diretamente ao 
sucesso escolar: atividades esportivas,  aulas de instrumentos 
musicais e atividades de dança, 

As atividades extraescolares também são apontadas pelas 
famílias como ferramentas que podem garantir vantagens no 
mercado de trabalho e na continuidade dos estudos. Neste aspecto 
cinco entrevistados/as apontam as atividades extraescolares, em 
especial de informática e língua estrangeira (inglês e espanhol) 
como importantes.  

Nas entrevistas os pais/mães e avós demonstraram 
o desejo que têm em inserir seus filhos/as em atividades 
extraescolares, e que, muitas vezes, por motivos financeiros, de 

tempo e/ou de deslocamento não podem lhes proporcionar.  Para 
alguns, permanece o desejo de ainda viabilizá-las. Conhecendo 
as atividades já ofertadas pelo PEI passam a elaborar novas 
expectativas para o Programa, explicitando outras atividades 
que poderiam e deveriam ser ofertadas para as crianças e 
adolescentes pelo PEI. Essas famílias, além de mudar o sentido 
inicial atribuído ao Programa (ter onde deixar os filhos enquanto 
trabalham), passam a desejar que o PEI ofereça para seus/suas 
filhos/as atividades que gostariam que eles/elas participassem, 
atribuindo novos sentidos para o PEI.  

Nas entrevistas observamos também que ao matricularem 
seus/suas filhos/as no Programa Escola Integrada algumas 
famílias não sabiam detalhes como o local onde as oficinas seriam 
desenvolvidas. Algumas famílias pensavam que as crianças 
ficariam o dia todo na escola. Saber que eles/as não ficam 
restritos ao espaço escolar trouxe o sentimento de insegurança, 
mas que foi superado com explicações dadas pela professora 
coordenadora. Na entrevista três mães disseram que inicialmente 
tiveram receio, principalmente com o fato de as crianças terem 
que atravessar a rua, mas com pequenas observações dos 
momentos de circulação das crianças pelo bairro passaram a ter 
mais confiança no Programa e nos oficineiros.

Pesquisadora: Como que você ficou sabendo da Escola 
Integrada?

Mãe: Na primeira reunião anual. Quando eles falaram 
eu fiquei com um pouco de medo, não é? “Ah será que 
eu vou ter coragem de deixar meu menino?” Não foi tão 
fácil não! Aí, na hora que eu perguntei onde é que ficava, 
aí ficava aqui (casa alugada - local onde esta entrevista 
foi realizada), aí eu falei: “Aí meu Deus! Esse menino vai 
descer essa rua sozinho!” Aí para mim foi uma libertação! 
Libertação que eu falo, porque às vezes a gente quer 
proteger demais, a gente impede os filhos de crescer. 
Um dia eu fiquei sentada na praça, para ver como é que 
era a rotina que eles pegavam os meninos, para ver se ele 
estava conseguindo, se alguém estava dando a mão a ele. 
Eu falava: Nossa! O meu filho não tem noção de trânsito! 
Quando tem que atravessar a rua... Mas, a professora 
coordenadora é uma excelente coordenadora! Muito 
tranquila! Então, ela passa segurança, passa segurança 
no que faz, passa segurança no que é aqui, as meninas, 
também, que estão com ela, e quando eu vi que todo 
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mundo trabalha com muito carinho isso também foi me 
trazendo mais tranquilidade. (Mãe ID 52)

Outro elemento apontado por um pai é o fato de que, utilizar 
espaços fora da escola, para ele, pode ser uma forma de deixar 
a rotina escolar menos cansativa para as crianças. 

Pesquisadora: O que o senhor achou de ter outras 
atividades fora da escola?

Pai: Eu achei interessante, porque a criança, como é 
muito tempo, se fosse ficar... Eu não conheço a escola 
direito, não sei o espaço físico que tem ali. Só vou [até] 
na portaria ali, eu nunca entrei lá. Mas para não ficar 
muito maçante, tem que ter umas atividades. Igual lá 
na faculdade que tem muito espaço, na casa aqui tem 
capoeira, tem as atividades; então isso é importante para 
não ficar estressado. (Pai ID 27)

Além de deixar o dia da criança menos cansativo, a 
utilização de espaços fora da escola para realizar as atividades do 
Programa é avaliado por alguns pais/mães/avós de forma positiva 
por ser uma forma de promover o desenvolvimento da autonomia 
da criança. Nas entrevistas as famílias apontam que as excursões 
são uma forma de estimular a independência das crianças e 
de ampliar seus conhecimentos sobre outros lugares. Em dez 
das entrevistas os/as entrevistados/as mencionam também a 
percepção que têm acerca do prazer e satisfação percebidos 
nos/as filhos/as e neto quanto à participação nas excursões 
realizadas durante o PEI. 

Pesquisadora: Você falou que os passeios ajudam no 
desenvolvimento. Que coisas eles desenvolvem quando 
têm esses passeios e excursões?

Avó: Eu acho que fica mais sábio com as coisas. O 
desenvolver que eu quero dizer, eu acho que eles ficam 
mais espertos, devido a tudo, de andar de ônibus, sair. 
Então esses passeios influenciam muito a criança, 
porque eu acho que eles ficam mais independentes 
deles mesmos. Então como diz, “eu vou fazer isso, 
vou fazer aquilo”, então eu acho que eles ficam mais 
independentes. Ajuda bastante a criança. (Avó. ID 40)

As famílias não conhecem a discussão de territórios 
educativos ou de cidade educadora, mas a vivência e o 
conhecimento de mundo que elas têm são suficientes para que 
apontem como importante conhecer a cidade onde se vive, saber 
andar de ônibus, saber atravessar a rua. Como nos disse a avó 
(ID 40): “Eu acho que fica mais sábio com as coisas”.

A necessidade de ter onde deixar os filhos enquanto 
trabalham está dada pelas famílias entrevistadas em nossa 
pesquisa. Quando matriculam seus/suas filhos/as no Programa 
Escola Integrada os pais/mães/avós sabem que seus filhos 
estarão sob os cuidados de outras pessoas, mas é no decorrer 
da participação das crianças no Programa que as famílias 
passam a observar como esse cuidado acontece. Permeando a 
fala das famílias entrevistadas percebemos a preocupação que 
pais/mães/avós têm com a segurança, alimentação e carinho 
destinado às suas crianças.  

Entre os diferentes aspectos que permeiam o cuidado, 
percebemos que as famílias dão atenção especial para a 
segurança e alimentação. As famílias buscam, por meio de 
observações e perguntas às crianças, saber se esses dois 
aspectos estão sendo garantidos. E a mudanças de hábitos de 
alimentação das crianças com a incorporação de novos alimentos 
antes rejeitados é um elemento que, especialmente as mães e a 
avó, avaliam como muito satisfatório. 

Ter a garantia de que suas crianças estão bem assistidas 
enquanto trabalham é um aspecto considerado importante pelas 
famílias entrevistadas. Quando esse local é a escola as famílias 
demonstram terem mais segurança em deixar seus/suas filhos/
as, como nos disse uma mãe: “é uma tranquilidade a mais que 
eu tenho, porque ele está na escola”. A tranquilidade que essa 
mãe expõe, de alguma forma está presente na fala de todos os 
entrevistados. Para as famílias o fato de estarem na escola garante 
um cuidado qualificado como nos disse a avó entrevistada: 
“esses monitores que tomam conta, tem que ter uma capacidade 
enorme para tomar conta”. 
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Conclusões

Os dados obtidos junto aos entrevistados/as nos mostram 
que o sentido inicial atribuído ao PEI está vinculado ao cuidado. Os 
pais e a avó entrevistados nos disseram que o Programa atende 
a suas necessidades de um lugar onde deixar suas crianças 
enquanto trabalham. No entanto, no decorrer do processo de 
participação das crianças no PEI, as famílias passam a construir 
outros sentidos para esse Programa. 

Na análise das entrevistas percebemos que o sentido 
voltado para o cuidado não desaparece, mas é visto de forma 
mais criteriosa pelos/as entrevistados/as. Os pais/mães e avó 
passaram a observar o zelo com a segurança, alimentação e afeto 
destinados a seus/suas filhos/as e neto. Outro aspecto percebido 
no PEI foi a socialização. Os/as entrevistados/as apontam que o 
tempo extra na escola favorece a convivência de seus/suas filhos/
as com outras crianças e adultos, de tal forma que contribui para 
melhorar sua capacidade de interagir e comunicar. Os pais/mães 
e avó observam também que o fato de as crianças não ficarem 
restritas ao espaço escolar, terem oportunidade de andar pelo 
bairro, atravessar ruas, fazer passeios de ônibus e conhecer 
novos lugares, favorece a construção de sua autonomia. 

Quanto às atividades, ofertadas pelo Programa Escola 
Integrada, percebemos que os/as entrevistados/as atribuem a 
elas um sentido voltado para a formação e o desenvolvimento das 
crianças. Os/as entrevistados/as conferem a essas atividades 
a possibilidade de melhorar a formação de seus/suas filhos/
as e neto ampliando suas possibilidades de sucesso escolar 
e possíveis melhorias nas oportunidades de inserção futura no 
mercado de trabalho. Em nossas entrevistas percebemos que 
as famílias dirigem ao PEI o desejo de que o Programa também 
ofereça a seus/suas filhos/as e neto atividades extra-escolares 
que gostariam de vê-los participando, mas que, por diferentes 
motivos, não podiam oferecer no momento da entrevista. 

Embora, como vimos ao longo deste texto, os sentidos 
atribuídos pelas famílias ao Programa Escola Integrada sejam 
múltiplos e diversos (que partem inicialmente de uma forte 
representação acerca dos cuidados e da proteção dos/as 

meninos/as e ao longo da permanência das crianças no programa 
vão sendo ressignificados), em suma, considero que a reflexão 
e a análise acerca de tais sentidos nos auxilia na compreensão 
e na organização de situações mais próximas da realidade dos 
sujeitos que dele participam.
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Educação Integral e 
Diversidade

Coordenação: Prof. Paulo Nogueira 
(FaE/UFMG)

A diversidade pode ser uma das 
expressões da educação integral 

na medida em que a ampliação dos 
tempos e espaços educativos articula-
se com a pluralidade de sujeitos e de 
suas práticas socioculturais. Como os 
distintos sujeitos são pensados pelas 

experiências em curso de expansão da 
jornada escolar? Como a ampliação do 

direito à educação potencializa novos 
tempos e espaços educativos no trato 
da diversidade étnica, racial, origem 
social e regional, de gênero e sexual                

em contextos escolares?
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo maior problematizar 
a inserção da política de Educação em Tempo Integral, através 
do Programa Mais Educação nas escolas localizadas no Campo. 
Partimos da seguinte problemática de investigação: a implantação 
da Educação em Tempo Integral representa uma possibilidade de 
vivenciar práticas de Educação Popular do Campo nas escolas 
situadas nesse espaço? Especificamente, buscamos analisar os 
possíveis diálogos da proposta do Programa Mais Educação com 
a realidade das escolas localizadas no campo e com a Educação 
Popular. Assumimos e situamos a discussão sobre educação do 
campo como uma proposta de educação popular, que partindo 
das novas demandas e diversidade social se reconstrói para 
atender seu contexto, sem deixar de lado seu horizonte de 
formação que é a transformação de um mundo desigual em busca 
da justiça social, através da formação de pessoas mais humanas 
e solidárias (FREIRE, 2006; BRANDÃO, 2007). Consideramos 
a inserção da Educação em Tempo Integral, a partir do programa 
citado, como uma forma possível de diálogo com a Educação 
Popular do Campo, bem como um dos caminhos para o desafio 
de interação mais fecunda entre escola e comunidade, saberes 
populares e escolares. As ações de Educação em Tempo Integral 
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chegam ao campo, expandindo seu alcance, que estava antes 
restrito apenas às escolas da cidade, se constituindo como um 
elemento de desestruturação da escola convencional e formando 
um novo arranjo curricular. A Educação Integral que ao longo de 
nossa história foi um privilégio para poucos e das camadas sociais 
mais abastadas é dirigida também para as pessoas de camadas 
sociais desfavorecidas e marginalizadas, tantas vezes negadas 
em seus direitos (GIOLO, In: MOLL, 2012). Porém, a depender 
de sua implantação ou orientações curriculares, o ideal formativo 
de humanização e a necessária democratização de saberes pode 
se render a uma ação assistencialista e de doação de conteúdos, 
que não fazem sentido para as pessoas do campo. O estudo faz 
parte das reflexões de tese de doutorado em andamento, pela 
Linha de Pesquisa em Educação Popular, que busca analisar a 
reconfiguração de saberes que as oficinas do Programa Mais 
Educação imprimem nas escolas situadas no campo e se 
essas reconfigurações apontam para maior possibilidade de 
concretização de uma proposta de educação popular do campo 
ou não. O estudo desenvolvido foi construído com base em 
análises bibliográficas, tendo como objeto o Manual Operacional 
da Educação Integral (2014) e as ementas propostas para as 
oficinas especificas para as escolas localizadas no campo.

Palavras-chave: Educação Rural; Educação Popular do 
Campo; Programa Mais Educação;

1. A Escola Pública localizada no Campo: confronto 
entre resquícios de uma Educação Rural e apontamentos 
de uma proposta de Educação Popular do Campo

A chegada da escola no meio rural representou uma 
preocupação muito mais econômica do que uma demanda por 
democratização da educação, embora enquanto discurso esse 
argumento possa ter sido utilizado. Em fins da década de 1930 
temos as primeiras iniciativas nacionais para levar educação 
pública às populações rurais, porém, longe de se preocupar com 

o acesso de todos à educação, visou conter os fluxos migratórios 
que esvaziavam o campo, este que diminuía a mão-de-obra 
na agricultura e inflava as cidades, ocasionando os problemas 
referentes a urbanização não planejada. 

Destas consequências econômicas e sociais foi se 
instituindo o ‘ruralismo pedagógico’, que se subordinou aos ideais 
desenvolvimentistas. Teve como um dos aliados a Constituição de 
1934, que corroborou com os interesses dos agroexportadores 
e buscou o aumento da produtividade no campo, que era, ao 
mesmo tempo, desejo das elites urbanas, vendo assim uma 
possibilidade de contenção dos fluxos migratórios do campo à 
cidade, o que aprofundou ainda mais a distância entre o campo 
e a cidade.

As iniciativas de educação rural, proveniente do ‘ruralismo 
pedagógico’, principalmente entre as décadas de 1930 e 
1960, se caracterizaram pela descontinuidade das “missões”, 
assim denominadas pelo caráter assistencialista e de busca de 
resultados imediatos (frear a migração em direção à cidade, manter 
a mão de obra no campo e garantir alfabetizados para eleições 
e barganha de votos) com que campanhas para educação rural 
foram realizadas, e pela ‘folclorização’ da realidade do campo, 
servindo de mais um instrumento de manipulação do poder local 
(PAIVA, 1973). 

Com as insuficiências para promoção da Educação Rural, 
pelo caráter instantâneo das missões, o seu principal objetivo 
não foi atingido, que era, segundo Rodrigues e Richardson 
(1984, p. 56), “concorrer para fixar o homem a sua terra, ou seja, 
diminuir o êxodo rural”, essa finalidade central atendia aos fins 
socioeconômicos da época que eram o de consolidar o modelo 
desenvolvimentista no país. Uma parcela importante da população 
campesina abandonava seu espaço em busca de formas menos 
degradantes de trabalho. 

Um aspecto que esteve presente e norteou as ações das 
políticas de educação escolar na área rural foi uma ênfase na 
dimensão utilitária da educação para essa população, apoiado 
na falsa ideia de que para se trabalhar na agricultura são 
necessários apenas rudimentos da instrução. Nesta perspectiva, 
a educação esteve subjugada a elementos da instrução e não 
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da formação integral e emancipatória do homem e da mulher 
do campo. Nas décadas de 1960 e 1970 foram implantadas 
escolas multisseriadas no campo, que resguardadas as devidas 
críticas, cumpriu a função de difundir a educação a populações 
campesinas. A realidade para educação pública no campo não 
se alterou muito até a década de 1990. 

Com uma visão contrária as das políticas de educação 
rural, foram sendo gestadas, à margem do sistema estatal, mesmo 
que em alguns momentos se utilizando de sua estrutura, uma 
proposta de Educação Popular do Campo, que nasceu através da 
luta popular, com as reivindicações dos Movimentos Sociais do 
Campo e a mobilização da sociedade civil, buscando a construção 
de uma proposta popular de educação, como um direito e não 
como uma doação ou como uma política compensatória. Nasce 
como ideário educativo do seio da sociedade civil, nas iniciativas 
e ações alternativas dos Movimentos Sociais, inicialmente na 
formação de seus quadros e avançando no sentido de mobilização 
em defesa ao direito à educação, que ganharam repercussão e 
forçaram o Estado a levar em consideração as reivindicações. 

Como um momento de convergência histórica de 
condicionamentos políticos, econômicos e sociais, a década de 
1990 se tornou bastante fecunda para a Educação Popular do 
Campo. Dentre algumas condições podemos citar o contexto 
sociopolítico de redemocratização das estruturas após uma 
ditadura militar que perdurou por 21 anos, a mobilização da 
sociedade civil, os dispositivos políticos possibilitados pela 
promulgação da Constituição Federal de 1988, as pressões 
internacionais pela melhoria na qualidade da educação básica 
e pela valorização da diversidade permitiram o atendimento as 
demandas sociais por melhores condições educacionais e a 
atenção específica a realidade do campo por parte das políticas 
públicas. 

Em destaque das ações provenientes das mobilizações 
sociais ocorreu o I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores 
da Reforma Agrária (I Enera - 1997) que deu origem ao Programa 
Nacional de Educação em áreas de Reforma Agrária (PRONERA 
– 1998) e a I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica 
do Campo (1998). Essa articulação com os Movimentos Sociais 

representou a culminância de uma luta popular por uma educação 
específica do campo. Como resultado dessas mobilizações 
nacionais há a promulgação das Diretrizes Operacionais para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL/MEC, 
2002) e a abertura de um espaço no Ministério da Educação e 
Cultura (MEC), com o Grupo Permanente de Trabalho em 2003, 
para a discussão e atenção à educação do campo levando em 
conta as vozes de seus sujeitos. Isso demonstra uma forma de 
conquistar espaço institucional para modificar concepções e 
práticas em nível macro (Estado) para que as mesmas atinjam 
o micro (escolas que estão no campo). Assim, a proposta de 
Educação Popular do Campo partiu do micro, com as iniciativas 
dos movimentos sociais populares do campo, atingindo o macro, 
ao ser defendida e aceita como política pública. O desafio é fazê-
la voltar-se ao micro, para que essas ações sejam amplificadas 
e alcancem todos os sujeitos do campo, como explica Munarim 
(2006). Os dispositivos legais garantem a afirmação da educação 
enquanto direito e, ao situá-la na esfera do direito, contribuem 
para a construção de uma nova mentalidade, não sendo mais 
entendida como serviço, política compensatória ou doação. 

Pensar para além de uma prática compensatória e 
assistencialista, essa educação representa mais do que a escola 
existir no espaço rural. Significa criar vínculos e pertencimentos. 
Extrapolar os muros da tradição da escola convencional e 
permitir encontrar o outro que constrói e se constrói no processo 
educativo, seja educador ou educando, oferecendo aos mesmos 
“vez e voz” no processo de ensinar e aprender. Significa partir do 
pressuposto de que uma Educação Popular do Campo considera 
não apenas o espaço geográfico, mas os seus sujeitos e suas 
relações com o mundo, com os outros e consigo mesmo, e toda 
a carga de significados que são construídos a partir dessas 
relações, considera não apenas o que há de concreto na relação 
do homem com o mundo, mas também o universo simbólico 
dos significados dessa relação. Um pensar/sentir/agir desde, 
com, para seus sujeitos, no e em seu espaço social: desde a 
realidade, necessidades, desejos dos sujeitos; com os mesmos, 
propiciando sua participação e; para sua formação enquanto 
direito de acesso aos conteúdos da escolarização. 
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Assim, vemos como um dos caminhos possíveis para o 
desafio de potencializar a participação do “outro” as ações de 
educação em tempo integral, que recentemente, chegam ao 
campo, expandindo seu alcance, restrito, da sua criação, às 
escolas da cidade, e se constituindo como um elemento de 
desestruturação da escola convencional, alheia à sua comunidade. 

A Educação Integral parte da preocupação central de 
ressignificar a escola enquanto espaço de formação de sujeitos 
em sua integralidade, priorizando a formação humana em todas as 
suas dimensões (cognitiva, afetiva, ética, estética, social, cultural, 
política). De acordo com Moll (2012), esse é um legado que 
iniciou com Anísio Teixeira e as Escolas Parque, na década de 
1950 e Darcy Ribeiro e os Centros Integrados de Ensino Público 
(CIEP), da década de 1980, e é retomado, no contexto atual, 
devido à urgência de reconstrução e fortalecimento da escola 
pública e da percepção de que um período parcial é insuficiente 
para garantir essa formação. 

A Educação Integral não se apresenta ainda em nosso 
país enquanto uma política pública consolidada. Mas tem 
diversas estratégias para induzir a construção dessa política. 
Dentre essas, o Programa Mais Educação, do Ministério da 
Educação, compondo as ações do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), para induzir a ampliação da jornada escolar 
e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 
Criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado 
pelo Decreto 7.083/10, estava voltado inicialmente para escolas 
urbanas. Em 2012 a proposta é ampliada para as populações e 
escolas do campo. A inserção e ampliação do Programa Mais 
Educação para escolas do campo aparece como demanda do 
Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO, 
lançado em 20 de março de 2012.

O PRONACAMPO é um programa do governo federal 
que tem por meta implementar as ações de apoio à política 
educacional, instituindo metas e ações específicas para 
atender as demandas por Educação do Campo e Quilombola, 
com objetivo de assegurar a melhoria do ensino da educação 
básica pública. Estão contempladas em seu âmbito de ação 
a formação de professores, a produção de material didático 

específico, o acesso e recuperação da infraestrutura e qualidade 
da educação em todas as etapas e modalidades de ensino. O 
programa é estruturado em quatro eixos, a saber: Eixo I – Gestão 
e Práticas Pedagógicas; Eixo II – Formação de Professores; 
Eixo III – Educação de jovens e adultos, Educação Profissional e 
Tecnológica; Eixo IV – Infraestrutura Física e Tecnológica.

O Eixo I - Gestão e Práticas Pedagógicas – trata 
especificamente da Escola da Terra; Escola Quilombola; Mais 
Educação: Escolas do Campo; Programa Nacional do Livro 
Didático - PNLD Campo; Programa Nacional de Biblioteca da 
Escola – PNBE. Esse eixo aponta para a ampliação da proposta 
de Educação Integral no Campo por meio do Programa Mais 
Educação. No Programa Mais Educação, as escolas das redes 
públicas fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto 
educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macro 
campos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; 
esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; 
cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 
investigação no campo das ciências da natureza e educação 
econômica. Estar voltado para a realidade do campo garante ao 
Programa novas feições e orientações curriculares. Um primeiro 
reconhecimento por parte do Programa foi o da diversidade que 
constitui o campo, considerando:

a expansão do Programa Mais Educação nos diversos 
territórios brasileiros, vimos a necessidade de definição de 
estratégias que contribuam para a oferta de uma educação 
de qualidade, adequada ao modo de viver, pensar e produzir 
das populações identificadas com o campo – agricultores, 
criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, 
quilombolas, seringueiros, assentados e acampados da 
reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, povos 
da floresta, caboclos, dentre outros (BRASIL/MEC, 
2014, p. 21)

 
Partir do reconhecimento da diversidade que constitui o 

campo, representa orientações importantes para a construção de 
uma proposta pedagógica que extrapole as fronteiras e os abismos 
criados pela escola construída pela educação rural. Partindo de 
uma visão de direito a diferença e à educação a proposta do 
Programa para o campo se propõe a “considerar a realidade 
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local, suas especificidades ambientais e particularidades étnicas, 
devendo embasar seus eixos nas categorias TERRA, CULTURA 
E TRABALHO, sendo estas fundamentais na matriz formadora 
humana” (BRASIL, MEC, 2014, p. 21). O Programa tem o potencial 
de desestabilizar a estrutura de escola excludente e de propiciar 
um novo modo de fazer e viver da comunidade na e com a escola. 

Diálogos entre Educação Popular do Campo e 
Educação de Tempo Integral pelo proposta do Programa 
Mais Educação

A escola situada no campo, fruto da Educação Rural, 
distanciou os saberes escolares de seus sujeitos e reforçou as 
representações de inferioridade em relação ao modo de vida, às 
pessoas, aos seus saberes. A inferiorização do campo, como 
valor disseminado também pela escola, se apresenta como uma 
consequência social, política e pedagógica sentida em seus 
extremos, precarizando o acesso a grande parte dos direitos 
sociais, bem como, a permanência dessa população na escola. 
O que a Educação Popular do Campo denuncia e anuncia é que 
esses podem estabelecer outra relação com seus sujeitos e com 
saberes provenientes de outras esferas sociais. 

Na Educação Popular os saberes construídos na escola 
não são apenas transmissões de conhecimentos, mas sim, um 
processo de produção, pela comunicação, interação e diálogo, no 
qual o sujeito cognoscente possa ser cada vez mais consciente 
de sua historicidade, de seu papel enquanto construtor de seu 
mundo cultural, que só é possível por sua inserção em um grupo 
social e por sua experiência de mundo (FREIRE, 2006). Conforme 
Brandão (1986), a educação popular instaura novas formas de 
ensinar e aprender na prática pedagógica, pelo fato primeiro 
de perceber essa experiência como uma relação social em que 
estão envolvidos mais que a instrução, mas saberes e outra 
forma de conflito cultural. O conflito entre os saberes instaura a 
superação da padronização cultural provocada pela supremacia 
de uma cultura da cidade sobre a cultura do campo, permite 
uma reconciliação entre os saberes, o que não representa uma 

relação harmoniosa, que se baseia em consensos, ao contrário, 
essa interação tem de instigar o conflito, evidenciar a alteridade e 
reafirmar o sujeito, como afirma Sacristán (1996).

Para a Educação Popular do Campo, os conteúdos 
deixam de ser apenas listas sem sentido para os educandos, 
retirados dos livros didáticos e do que, convencionalmente, foi 
considerado essencial ensinar, e passam a surgir do confronto 
entre estes e os conteúdos da própria cotidianidade dos sujeitos. 
É uma perspectiva que tem sintonia com Vygostky (2009) quando 
aponta a necessária ampliação do sistema de generalização e 
formação de conceitos promovida pela escola. Essa ampliação 
que se dá na relação de interdependência entre os conceitos 
espontâneos (da experiência cotidiana) e conceitos científicos 
(da experiência escolar), considera que um saber não anula o 
outro, pelo contrário, o conceito espontâneo está na base para 
apreensão de um novo conceito científico.

A ampliação do tempo, do espaço e das atividades 
culturais nas escolas localizadas no campo pode ser encarada 
como possibilidade de se democratizar a instituição, as relações 
e os saberes, já que parte do pressuposto de formação um ser 
integral, em diálogo com a comunidade e com o universo cultural 
na qual a escola está inserida. Aponta outras possibilidades de 
diálogo entre os saberes escolares e os saberes da experiência 
dos educandos, e, em última instância, da própria escola e 
comunidade, como disposto no Manual da Educação Integral:

Para transformar a escola em um espaço onde a cultura 
local possa dialogar com os currículos escolares, é 
importante reconhecer que as experiências educacionais 
se desenvolvem dentro e fora dos muros das instituições 
oficiais de ensino. É a concepção de uma Educação 
Integral estruturada a partir de um conceito dinâmico 
de integralidade, que supere termos como “turno” e 
“contraturno”, bem como a concepção de saberes 
formais e informais, buscando compreender que todos 
os saberes são formas legítimas de conhecimento. 
(BRASIL. MEC. 2012. p. 5)

A perspectiva de interação entre os saberes apontada 
pelo Manual dialoga com os pressupostos da Educação Popular, 
porém ainda é uma ação muito recente nas escolas do campo 
e tem a referência de ter iniciado nas escolas urbanas. Diante 
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disso, como esse Programa tem encarado a especificidade do 
campo nas suas atividades artístico-culturais? As orientações 
do Programa Mais Educação em 2014 para as escolas urbanas 
elegeram sete 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 Financeira e Fiscal);  Esporte 
e Lazer; Educação em Direitos Humanos; e   Promoção da 
Saúde. Os macrocampos para as escolas localizadas no campo 
assumiram outra feição. Vejamos no Quadro seguinte:

Quadro 1 - Macrocampos para Escolas do Campo 
– Orientações 2

MACROCAMPOS ATIVIDADES

1. Acompanhamento Pedagógico 
(Obrigatório)

1) Campos do Conhecimento (Ciências Humanas; Ciências e 
Saúde; Etnolinguagem; Leitura e Produção Textual;  Matemática);

2. Agroecologia 
1) Canteiros Sustentáveis; 2) COM-VIDA; 3) Conservação do 
Solo e Composteira (ou Minhocário); 4) Cuidado com Animais; 5) 
Uso Eficiente de Água e Energia;

3. Iniciação Científica 1) Iniciação Científica;

4. Educação em Direitos Humanos 1)Arte audiovisual e corporal;2)Arte corporal e som;3)Arte 
corporal e jogos;4)Arte gráfica e literatura;5)Arte gráfica e mídias;

5. Cultura, Artes e Educação 
Patrimonial 

1) Brinquedos e Artesanato Regional; 2) Canto Coral; 3) 
Capoeira; 4) Cineclube; 5) Contos; 6) Danças; 7) Desenho; 8) 
Escultura/Cerâmica; 9) Etnojogos; 10) Literatura de Cordel; 11) 
Mosaico; 12) Música; 13) Percussão; 14) Pintura; 15) Práticas 
Circenses; 16) Teatro;

6. Esporte e lazer

1) Atletismo; Basquete; Futebol; Futsal; Handebol; Tênis de 
Mesa; Voleibol; Xadrez Tradicional; Esporte na Escola/Atletismo e 
Múltiplas Vivências Esportivas – Atletismo; 2)  Ciclismo; 3) Corrida 
de Orientação; 4)  Etnojogos; 5) Judô; 6) Recreação e Lazer/
Brinquedoteca;

7. Memória e História das 
Comunidades Tradicionais

1)Brinquedos e Artesanato Regional;2)Canto Coral;3) Capoeira;4)
Cineclube;5)Contos;6)Danças;7)Desenho; 8) Escultura/
Cerâmica; 9) Etnojogos;10) Literatura de Cordel;11) Mosaico; 12) 
Percussão; 13) Pintura; 14) Práticas Circenses e Teatro.

Fonte Brasil/MEC. 2014. Adaptação dos autores.

O Quadro 1 apresenta a distribuição das atividades 
artístico-culturais do Programa nas escolas situadas no campo. 
Vemos que há uma mudança nas orientações das mesmas 
para a nova realidade que o Programa abrange. Há sete (07) 
Macrocampos que podem dialogar com a cultura do campo, 
com o total de quarenta e oito (48) atividades. Em uma visão 
geral, percebemos que existem diferenças nos macrocampos e 
nas atividades ofertadas para as escolas da cidade e do campo. 
A presença dos Macrocampos de Agroecologia, Iniciação 
Científica e Memória e História das Comunidades Tradicionais, 
já demarcam um olhar específico para as escolas do campo. O 
primeiro Macrocampo é o mesmo das escolas da cidade, porém 
com algumas modificações, uma dessas é a divisão disciplinar 
em áreas do conhecimento, o que diminui o esfacelamento do 
saber e a maior possibilidade de diálogo entre as diferentes áreas. 
Além disso, o programa prevê que todas as atividades desse 
primeiro Macrocampo sejam trabalhadas de forma articulada 
(Ciências Humanas, Ciências e Saúde, Leitura e Produção 
de Textos, Matemática e Etnolinguagem). As escolas também 
deverão optar em seu Plano de Atendimento outras quatro 
(04) atividades distribuídas entre os demais Macrocampos. As 
demais atividades tem a preocupação de dialogarem com o 
modo de vida do campo, porém não se fixando apenas nele, 
mas também ampliando para outras áreas culturais que também 
integram a experiência humana e precisam ser apropriadas pelos 
educandos. O macrocampo mais específico do modo de vida 
e produção camponês é o de Agroecologia. Na ementa sobre 
Agroecologia, o Manual (BRASIL/MEC, 2014, p. 22) aponta que 
a mesma:

(...) envolve processos educativos baseados na 
agricultura familiar, no resgate da cultura tradicional 
local e na valorização da biodiversidade, princípios 
fundamentais para apoiar a escola na transição para a 
sustentabilidade. 

A agroecologia recupera antigas técnicas de povos 
tradicionais e das culturas locais, agregando a esses saberes os 
conhecimentos científicos acumulados sobre o cuidado com o 
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solo, o manejo da terra, o cultivo das diversas espécies vegetais 
em equilíbrio com a fauna local. 

 
A agroecologia é uma das temáticas da educação popular 

do campo, além de considerar os impactos ambientais da ação do 
homem sobre a natureza e a relação de respeito à biodiversidade, 
também tem como foco a atenção aos valores construídos por 
essa relação. Então, embora a orientação didático-pedagógica 
recaia sobre as questões técnicas do manejo dos solos, dos 
recursos hídricos e do cultivo das diversas espécies, vemos 
como possibilidade o fortalecimento de valores próprios da 
cultura camponesa, a solidariedade e o respeito.

 O Macrocampo da Iniciação Científica propõe que se 
construam conhecimentos por meio da solução de problemas 
sobre o meio ambiente e sustentabilidade. De acordo com 
o Manual (BRASIL/MEC, 2014), essa atividade quer ser um 
espaço de formação pela pesquisa, fazendo do próprio campo 
um ‘laboratório vivo’ para fortalecimento do compromisso com a 
vida. A atividade de Iniciação Científica consiste na:

Investigação no campo das Ciências da Natureza sobre 
meio ambiente e sustentabilidade, enfocando temáticas 
como: proteção dos mananciais hídricos, conservação 
do solo, impacto das mudanças climáticas, flora e 
fauna nativas, uso e aproveitamento racional da água, 
energia limpa, etc., a fim de que ciência e tecnologia 
se constituam como dispositivos de reconhecimento e 
recriação. (BRASIL/MEC, 2014, p. 24)

 Essas são considerações importantes sobre a proposta 
do Programa Mais Educação, que, como indutor de uma política 
de Educação Integral para todo país, inclusive o campo, tem 
um papel e ampliar não apenas a oferta da educação, mas de 
melhorar sua qualidade, ampliando os conteúdos, formas e 
saberes em interação, para que a apropriação desses se dê 
de maneira cada vez mais consciente e autônoma. Essas são 
preocupações pertinentes à educação popular do campo, que 
pretende reconstruir a escola pública, tendo o sujeito como figura 
central, uma escola que seja e represente a sua comunidade, 
em suas temporalidades e espacialidades, que possa refletir 

melhor sobre seus contextos sociais, porque aprendeu de outros 
também, que forme sujeitos livres para agir conforme seus 
desejos e necessidades coletivas. 

Palavras finais: considerações de um recente 
início... 

O contexto em que se insere a escola localizada no 
campo é bastante desafiador e exige de nós escolhas políticas 
e pedagógicas. Ao longo de sua trajetória a escola foi utilizada 
como instituição de massificação do ensino de conteúdos 
homogêneos e precarizados em relação aos da cidade, o que 
ocasionou desníveis educacionais entre essas populações e 
a exclusão paulatina dos sujeitos do campo da escola. Assim, 
urgente é a tarefa de democratização escolar, sendo mais do 
que a abertura ao acesso das pessoas, mas a permanência e 
constante apropriação do processo de construção de saberes. 
Uma Escola Popular do Campo é a que promove a equidade das 
relações que se estabelecem no campo e entre esse e a cidade. 
Uma escola que busque, a partir da diferença, superar as práticas 
de homogeneização e que contribua para o estabelecimento 
de relações de reciprocidade, uma escola reconciliadora, que 
reforce os vínculos do homem e da mulher do campo com a terra 
e com a natureza e não inferiorize ou estereotipe esses valores, e 
por fim, uma escola que seja participativa da vida da comunidade 
e permita a participação de seus educandos e demais pessoas 
da comunidade estabelecendo vínculos frutíferos entre essas 
duas esferas sociais.

A proposta de inserção da educação integral nesse espaço 
pode potencializar o currículo escolar, desestabilizar práticas 
autoritárias cristalizadas, fortalecer o diálogo com a comunidade. 
Vimos na discussão que enquanto proposta há uma preocupação 
com o caráter específico de educação que as pessoas do 
campo demandam. Porém, é importante entender como ocorre 
a implementação dessa proposta, o fato de encontrarmos 
similitudes e aproximações nas orientações pedagógicas da 
proposta com a educação popular não garante que, na prática, 
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as mesmas se efetuem, o que nos causam bastante preocupação 
com os efeitos de tal implantação. 

A Educação em Tempo Integral não pode se justificar pelo 
discurso da família incompetente e das condições de exclusão 
social, que faz com que a escola ressurja como nova panaceia 
para os males sociais, mas sim, partindo das necessidades 
formativas integrais, em que o tempo regular tradicional de um 
turno não contempla tais demandas. Portanto, cabe investigações 
a respeito de como a Educação Integral tem dialogado com 
a proposta de Educação Popular do Campo e como ajuda a 
reconstruir essa escola? Para além de adequação das temáticas, 
que novas dinâmicas a educação integral deve incorporar para 
dialogar com a realidade do campo? Como a comunidade 
escolar e do entorno tem participado das escolhas das atividades 
do Programa? Essas são questões que procuraremos investigar 
em trabalhos posteriores.
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Resumo

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria de 
Educação, desenvolve o Programa Escola Integrada (PEI), cujo 
objetivo é viabilizar a educação de tempo integral para crianças 
de 06 a 14 anos, matriculadas no ensino fundamental. Dentre os 
inúmeros desafios a serem enfrentados, destaca-se a participação 
de alunos com deficiência e/ou com necessidades educativas 
especiais no referido programa. Uma vez que a educação de 
tempo integral é uma estratégia importante na melhoria da sua 
qualidade estes alunos passam a reivindicar o direito de frequentá-
lo. O objetivo deste trabalho foi contextualizar a participação dos 
alunos com deficiência no PEI, potencializando as potencialidades 
e dificuldades no favorecimento no processo da aprendizagem 
e do convívio social. Com base em revisão bibliográfica e 
indicadores da Prefeitura, observa-se que, gradativamente, as 
famílias começam a buscar seus interesses, no que diz respeito 
à inclusão dos seus filhos no referido programa. Apesar das 
dificuldades de infraestrutura, logística e de formação docente, 
os resultados apontam a viabilidade destes alunos em terem a 
extensão de jornada escolar como ferramenta de melhoria, não 
apenas da aprendizagem, mas também do convívio social.

Palavras-chave: Inclusão Educacional ; Escola de 
Tempo Integral; Pessoas com Deficiência.

Abstract

The Belo Horizonte’s City Hall through the Secretary of 
Education, develops the Integrated School Program (PEI), whose 
objective is to enable the full-time education for children of 14 
years enrolled in the 06 elementary school. Among the many 
challenges to be faced, we highlight the participation of students 
with disabilities and/or special educational needs in that program. 
Since the full-time education is an important strategy in the 
improvement on their quality, these students go on to claim the right 
of attending it. Through literature review, the purpose of this study 
was to contextualize the participation of students with disabilities 
in PEI, the potential and the difficulties in fostering learning and 
socializing process. Based on literature review and indicators of 
the City Hall, it is observed that, gradually, the families begin to 
pursue their interests, as regards the inclusion of their children 
in that program. Despite the difficulties of logistics, infrastructure 
and teacher training, the results show the feasibility of these 
students in their school day extension as a tool for improvement 
not just learning, but also of social conviviality.

Keywords: Mainstreaming (Education); Integral Time 
School; Disabled Persons.

1. Introdução

A agenda educacional passa, necessariamente, pelas 
discussões e reflexões referentes à inclusão de alunos com 
deficiência e/ou com necessidades educativas especiais nas 
escolas regulares, nas ações, projetos e programas educacionais. 
No contexto escolar, estes sujeitos representam um importante 
segmento que precisa receber do poder público, políticas públicas 
que favoreçam a melhoria do aprendizado e da convivência 
social. Belo Horizonte é considerada uma cidade educadora, 
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e com isso tem buscado através de diferentes projetos e 
programas, favorecer o aprendizado dos alunos, incluindo-
se aqueles que apresentam algum tipo de deficiência.

Moll (2009) ratifica a importância de se associar a 
escola ao conceito de Cidade Educadora, na perspectiva 
de que outros espaços, e não somente este, seja 
potencializado por aprendizagens significativas. Tornar 
uma cidade educadora implica um esforço congregado 
entre as entidades governamentais e não governamentais, 
pensando na consolidação de um modelo de gestão que 
valorize o desenvolvimento integral dos alunos atendidos 
(PBH, 2008).

De acordo com Gómez-Granell; Vila (2003) a cidade 
é um lugar onde as pessoas se reúnem para exercer seus 
direitos de cidadãos, sendo também um lugar de crises 
e conflitos. Os autores apontam o desafio de converter a 
cidade em um lugar de desenvolvimento e de convivência. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística/IBGE, Belo Horizonte é um município com, 
aproximadamente, 2.479.165 habitantes (IBGE, 2014). No 
contexto da rede municipal de educação, o município possui 
190 escolas, atendendo 189.255 estudantes matriculados 
nos diferentes níveis de ensino (SMED, 2014).

Moll (2009, p.13) destaca que 

“educação integral é o reconhecimento da 
necessidade de ampliar e qualificar o tempo 
escolar, superando o caráter parcial e limitado que 
as poucas horas diárias proporciona, em estreita 
associação com o reconhecimento das múltiplas 
dimensões que caracterizam os seres humanos” 
(MOLL, 2009, p.13).

Promover ações educativas, com o objetivo de 
fortalecer a cidade como um espaço real de formação 
democrática e de igualdade de oportunidades, requer 
segundo Gómez-Granell; Vila (2003) a sinergia entre 
os poderes públicos e a sociedade civil organizada. Os 
autores enfatizam que o esforço para a transformação 
social não pode ser feito apenas pela escola. Segundo 

eles, para mudar é preciso articular um sistema amplo de 
participação dos diferentes agentes educativos que atuam 
na comunidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
nº 9394/96 prevê no artigo 87, parágrafo 5º a implementação 
da educação integral, buscando conceber a educação ampliada 
como direito de crianças e adolescentes (PBH, 2008).

Segundo Moll (2011), dois fatores contribuíram para a 
implementação da escola de tempo integral a saber: Programa 
Mais Educação, que induz a organização do tempo e do currículo 
na perspectiva de uma educação que amplie as dimensões, os 
tempos, os espaços e as oportunidades formativas. E ainda o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(FUNDEB), que estipula um percentual de financiamento para 
estudantes que permaneçam na escola pelo menos 07 horas 
diárias nos 05 dias da semana.

Através da revisão de literatura, o objetivo deste trabalho foi 
contextualizar a participação dos alunos com deficiência no PEI, 
identificando as potencialidades e dificuldades no favorecimento 
do processo de aprendizagem e de convivência social.

2. Educação integral e inclusão

O público alvo do Programa Escola Integrada são crianças 
e adolescentes de 06 a 14 anos, matriculados no ensino 
fundamental, totalizando em 2014 o quantitativo de 54.833 alunos 
atendidos (SMED, 2014). O programa também conta com a 
parceria de universidades, faculdades, igrejas, centros culturais, 
clubes esportivos, entidades da sociedade civil organizada, 
museus, ONGs e parques, dentre outros.

No conjunto da rede de ensino, estão incluídos nas escolas 
4.792 alunos com deficiência e/ou com necessidades educativas 
especiais. Especificamente no PEI participam das atividades 828 
alunos com deficiência (Tabela 1). Este dado indica a crescente 
procura por parte deste público, no que se refere à participação 
e envolvimento no programa (SMED, 2014).
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Tabela 1: Quantitativo de alunos com deficiência no PEI

Regional 2011 2012 2013 2014 (SGE)

Barreiro 55 66 99 122

Centro-sul 27 24 43 55

Leste 17 44 48 58

Nordeste 52 64 97 162

Noroeste 28 33 81 108

Norte 32 38 73 74

Oeste 25 37 43 48

Pampulha 37 30 42 64

Venda Nova 23 90 106 137

Total Geral 296 426 632 828
Fonte: Sistema de Gestão Escolar da SMED/PBH (2014) e Censo Escolar – INEP/MEC 
(2011, 2012 e 2013)

Ao desenvolver uma política pública nos preceitos dos 
direitos sociais, o PEI objetiva, no conjunto de suas ações, o 
favorecimento ao acesso dos alunos com deficiência. Ao ampliar 
o atendimento para o público citado, define-se tal procedimento 
como oportuno e necessário, pois se entende que essas práticas 
inclusivas reportam a uma política educacional imprescindível. A 
escola denominada inclusiva requer uma instituição aberta para 
os alunos, na medida em que se propõe inserir na escola todos 
os excluídos, assegurando uma melhor qualidade na educação, 
levando-se em conta as diferenças e valorizando a diversidade. 

Gadotti; Romão (1997) enfatiza que no cenário da pós-
modernidade a escola precisa atuar enfrentando os novos 
desafios, desenvolvendo uma educação ética e cultural para 
a diversidade e respeito ao diferente. Para Mantoan (2005), 
inclusão implica em uma mudança de paradigma educacional, 
que gera uma reorganização das práticas escolares, tais como: 
planejamentos, formação de turmas, currículo, avaliação e gestão 
do processo avaliativo.

No contexto do PEI, a Secretaria Municipal de Educação 
(SMED) trabalha em parceria com diferentes secretarias temáticas. 
Dentre os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde 
(SMSA) destaca-se o Programa Saúde na Escola (PSE), que atua 

no acompanhamento e monitoramento dos aspectos inerentes 
à saúde do mesmo. Tal procedimento tem sido importante no 
favorecimento da presença do aluno com deficiência na escola. 
Outra parceria importante é com a Secretaria Municipal Adjunta 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SMASAN), onde o 
acompanhamento da alimentação dos alunos com deficiência 
passa por monitoramento e supervisão frequentes.

Entretanto, até que se garanta a assiduidade do aluno 
com deficiência no PEI, dúvidas e incertezas fizeram-se 
presentes. Como a principal característica de desenvolvimento 
do PEI é o atendimento educacional nos diferentes espaços da 
comunidade, uma das metas é reduzir as barreiras arquitetônicas 
destes locais, além, é claro, das intervenções físicas dentro das 
próprias escolas. Neste contexto, diversas delas estão em curso, 
com destaque para a instalação de elevadores, a construção 
de rampas, a adequação de banheiros, o uso de corrimãos, e 
também a disponibilização de intérpretes de Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), além das salas de atendimento educacional 
especializado (AEE’s).

3. Considerações finais

Apesar das dificuldades inerentes ao processo de 
inclusão, alguns fatores têm contribuído para suscitar o debate 
dentro das escolas. A própria presença do aluno com deficiência 
já é um fator gerador de inquietações no seio da comunidade 
escolar. Sendo assim, as famílias ampliam, gradativamente, o 
entendimento dos conceitos de direitos e diversidade, passando 
a reivindicar serviços, historicamente negados. 

Dentro do possível e da realidade da escola, a metodologia 
empregada no atendimento ao aluno baseia-se na análise das 
limitações e potencialidades, tendo como referências o laudo 
médico, as avaliações pedagógicas efetivadas e, sobretudo, o 
nível de habilidade apresentado pelo mesmo. A prescrição das 
atividades leva em conta o grau de desenvolvimento do aluno, 
as suas peculiaridades e necessidades individualizadas, as 
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condições de acessibilidade ao local das atividades propostas, a 
motivação e desejo do referido aluno em participar das atividades 
programadas, o nível de formação dos funcionários envolvidos no 
programa, dentre outros.

O acompanhamento pedagógico do aluno com deficiência 
e/ou necessidades educativas especiais, conta com o apoio e 
envolvimento das equipes pedagógicas do PEI, do AEE e do 
Núcleo de Apoio à Inclusão. Esses profissionais também atuam 
na sensibilização do conjunto da comunidade escolar para 
a importância da valorização da inclusão destes na escola. O 
processo avaliativo desta significativa experiência educacional 
continua em aberto, aguardando apenas ser referendado por um 
estudo mais consistente e cientificamente comprovado.

Neste contexto de profundas transformações pelas quais 
a cidade de Belo Horizonte vem sofrendo, o PEI constitui-se 
num dos maiores programas educacionais, embora sobre esse 
aspecto da inclusão dos alunos com deficiência muito ainda deve 
ser buscado e almejado.
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Resumo

O presente artigo trata da prática artística em torno da obra 
do artista Felix Gonzalez-Torres relacionada com a desconstrução 
de discursos preconceituosos impostos e preservados pela 
sociedade. Acreditando na possibilidade de desconstrução 
de uma idéia preconceituosa a partir da conversa e análise de 
determinados assuntos em sala de aula, professor e alunos se 
envolveram em diversas experimentações para além da sala de 
aula. Este relato apresenta o processo realizado tendo como 
referência três obras específicas do artista no espaço interno e 
externo à Escola Municipal Altidório Amaral, localizada em São 
Joaquim de Bicas/MG.

Palavras-chave: Arte; Orientação sexual.

Introdução

Arte, vida e saudade: Felix Gonzalez-Torres nasceu em 
1957, em Guáimaro, Cuba, como o terceiro de quatro filhos. 
Imigrou para os EUA em 1968, aos onze anos. Faleceu em 1996, 
em Miami, Flórida. Seu trabalho caracteriza-se pela presença de 
questões pessoais e globais, como a AIDS, a política externa, 
o controle de armas, racismo, sexismo e homofobia. Ao longo 
da carreira, ele criou um trabalho pautado no minimalismo e 
conceitualismo, muito rico em conteúdo emocional. Usando 
objetos comuns do cotidiano, Felix confronta uma idéia tradicional 

de arte, convidando o público para interagir com cumplicidade. 
Materiais como tapetes sintéticos, doces, lâmpadas e fotografias, 
além de performances são alguns constantes na sua trajetória 
artística.

Consciente das diversas interpretações possíveis para 
suas obras, Felix optava por especificar o título da obra entre 
parênteses, iniciando a maioria das mesmas com Untitled. 
Desta forma, ele declarava inteira liberdade ao pensamento 
do espectador diante de tanta sutileza – viabilizando uma 
identificação pessoal do espectador com a obra, uma interação 
intensa e próxima tanto queira o espectador. Dos montes de 
balas instalados nas quinas dos museus a fotografias expostas 
no espaço, o uso do título Untitled () afirma o desejo do artista 
em uma obra que se desdobra, não fechada, ao alcance do 
pensamento de todos.

Um momento específico na sua criação acontece quando, 
pela contração do vírus HIV, seu companheiro Ross Laycock 
inicia um doloroso processo que o leva à morte. Neste contexto 
surgem os montes de balas que possuem o mesmo peso que 
o corpo do artista e seu companheiro juntos, um trabalho em 
processo assim como são processuais os elementos que 
envolvem a vida e a morte.

1. Untitled (Placebo Azul), 1991

 Para apresentar aos alunos a obra e vida de Felix 
Gonzalez-Torres, iniciei com a obra Untitled (Blue Placebo), 1991 
(Sem título (Placebo Azul)). A mesma consiste em 130 quilos 
de balas embaladas com papel azul, representando o peso do 
artista somado ao do Ross. Assim, o público pode pegar a bala 
e ingeri-la, colaborando com o desaparecimento da obra através 
de uma ação especialmente íntima e corporal. Evoca-se também 
o corpo de Cristo que, conforme a doutrina cristã, o cristão 
é convidado a comer. Esta chaga de culpa e dor presente no 
corpo de Cristo é então referenciada neste trabalho. Vale ainda 
notar o uso de algo doce (as balas) para carregar o peso de um 
evento doloroso (a morte). Um relato pessoal sobre momentos 
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de alegria, tristeza, plenitude e perda. Instalei na sala de aula um 
pacote de balas de menta no meio do espaço. Quando os alunos 
entraram, se animaram ao ver as balas, mas não pegaram, apesar 
de eu não ter dado instrução alguma. Sentados, comecei a conversa 
questionando a respeito da presença daquelas balas ali – quais 
significados poderiam ser atribuídos a elas?

Partindo de uma significação possível sobre algo inteiramente 
inusitado, relatei a obra para os alunos – a representação do peso 
do artista somado ao do seu namorado Ross disponível em forma 
de bala para o público pegar e comer. De imediato, a palavra 
namorado chamou a atenção de todos, e perguntaram se o artista 
era gay. Sim, ele era, e afirmou o amor que sentia pelo namorado 
que já havia falecido usando uma obra de arte, respondi. Houve um 
estranhamento entre o grupo, o qual foi superado após o convite 
para pegar as balas e comê-las. 

 

 

Untitled (Blue Placebo), 1991                                             Experimentação em sala de aula

 Neste instante de interação com a obra, fui acrescentando 
mais informações a respeito deste amor, desta relação entre 
o artista e seu companheiro e como ele encarou a morte do 
mesmo, focando a presença da arte como linguagem expressiva 
para a saudade.

Como lidar com o sentimento de saudade, de ausência? 
Convidei os alunos a falarem de suas saudades, ausências, 
sentimentos... Surgiu uma roda de conversa e partilha de 
emoções, segredos, lágrimas, histórias diversas de afetos e 
abraços. 

Trazer a saudade que sentíamos para junto da 
saudade vivida pelo artista foi minha estratégia inicial 
para a desconstrução do preconceito com relação à 
homossexualidade: um sentimento comum a todas as 
pessoas pareceu-me um ativador para a identificação com 
a diversidade, pois sentir saudade não é uma exclusividade 
e só se sente saudade de algo/alguém que se gosta, ama, 
respeita: alguém que deixou marcas positivas. Deixar marcas 
não é uma exclusividade, mas algo inevitável a cada ser 
humano.

Eu, heterossexual, sinto saudade. Ele, Felix, homossexual, 
sente saudade. Sentimos saudade e o amor e a empatia são 
os sentimentos que nos atravessam independente de uma 
orientação sexual. Ou qualquer outra forma de orientação. A 
questão da saudade foi uma maneira para nos dar o mesmo 
lugar numa conversa inicial, um pensamento comum que 
prova a presença de respeito e desejo de relação dentro das 
relações homossexuais, ponto a ser discutido.

Segui a aula conversando sobre o relacionamento 
dos dois e como se deu a morte do Ross, pela contração 
do HIV e o contexto da doença, bem como seu tratamento 
e o preconceito produzido pela sociedade da época. Em 
momento algum demonstrei qualquer estranheza no meu 
relato, uma vez que ele de fato não existe e também dar 
segurança e liberdade para as manifestações possíveis dos 
alunos, mesmo que contrárias – sala de aula como espaço livre 
para a expressão e também para o diálogo que desconstrói 
equívocos. Uma sala de aula que, ao permitir a fala e os 
posicionamentos diversos, se faz um espaço possível para 
a análise de conceitos partindo da participação coletiva com 
a contribuição que a diversidade de opiniões e experiências 
pode trazer – especialmente para a desconstrução de idéias 
vigentes.

 Outro desdobramento ainda nesta aula foi a escrita de 
uma carta para as pessoas das quais sentíamos saudades – 
tanto as que haviam morrido quanto as que estavam em casa 
ou em outro lugar do país e mundo. Compartilhamos estas 
cartas lendo as mesmas uns para os outros.



75775
6

 2. Untitled (For Stockholm), 1992
 
Para a segunda aula, selecionei a obra Untitled (For 

Stockholm), 1992 (Sem título (Para Estocolmo)), na qual o 
artista instala extensões de lâmpadas acesas numa galeria em 
Estocolmo. Em sala de aula, questionei o uso da luz para a obra 
– como pode a lâmpada estar ligada ao tema da saudade? Junto 
com os alunos, chegamos às seguintes conclusões: a lâmpada, 
quando apagada, provoca uma profunda alteração na percepção 
espacial. De repente, tudo está vazio, oco, escuro; apaga-se. A 
luz, elemento efêmero, acusa este sentimento que é a saudade: 
da forte presença que, do nada, se torna um profundo escuro, 
ausente, inerte, inativo. A luz evoca energia, energia esta que 
evoca a vida, a presença ativa, a pessoa. O objeto lâmpada como 
ativador de pensamento e memória, ilustração sensível, física e 
também imaterial de um sentimento.

Como desdobramento da conversa em sala de aula, 
recortamos lâmpadas e distribuímos as mesmas em barbantes 
para instalarmos na rua em frente à escola. Dentro da sala, o 
recortar e colar das lâmpadas, em grupo, se seguiu com seriedade 
e afinco, todos os alunos comprometidos na construção do 
objeto. Terminados os varais com as lâmpadas, os alunos saíram 
para a rua, instruídos a instalar naquele espaço dialogando com 
ele – no momento da instalação, conversamos sobre os espaços 
escolhidos por Felix para apresentar a obra: praças e pontes, 
ligando postes com uma lâmpada maior e criando diversas 
possibilidades visuais como um colar de pérolas e estrelas, daí 
lembrando questões como valor e alcance, distância.

Como instalar uma inspiração no espaço da rua de forma 
a dialogar com ela – onde e como? 

 Assim, os alunos ora cobriam uma árvore com as lâmpadas 
de papel ora penduravam o varal entre plantas com espinhos, 
resultando em marcas na pele deles mesmos...

As lâmpadas permaneceram ali instaladas por muito tempo 
após as aulas, desaparecendo diante da ação do vento, chuva, 
sol e finalmente as pessoas, que passavam e mexiam com o varal. 
Mesmo que de papel, a iluminação que esta obra trouxe para a 
rua da escola nos foi muito especial: a questão da duração da 

obra no espaço foi relacionada com o respeito ao sentimento do 
outro e sua ação, pensamento. Mesmo sem entender do que se 
tratavam aquelas lâmpadas, as pessoas que por ali passavam as 
mantiveram “acesas” por muito tempo e, então, podíamos falar de 
um respeito que se faz necessário independente da compreensão 
individual ou desejável. Respeitar a ação e presença do outro é um 
valor/princípio primordial para as relações entre nós, entre todos e 
para o sucesso de todos. A vida em coletividade, como as tantas 
lâmpadas da obra, só pode provocar brilho e beleza aos olhos se 
conectada a um desejo coletivo de respeito, convivência e trabalho. 

  

Da sala de aula à rua: alunos experimentam a obra em desdobramento possível

3. Sem título, 1991

As últimas experimentações com Felix se concentraram 
em torno da obra Untitled, 1991, na qual ele instala a fotografia 
de uma cama vazia em outdoors.

Para ativar a obra levei um colchão para a sala de aula, 
com lençol e almofadas. Quando os alunos entraram e viram o 
colchão, foram se sentando em volta dele imediatamente – um 
colchão! Que novidade!

Optei pela presença do colchão dada a carga afetiva que 
possui e como um ativador de experimentações diante da obra. 
Convidei os alunos para um registro fotográfico das nossas 
presenças sobre aquela “cama”, trazendo assim uma presença 
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revelada na ausência. Ainda na conversa, percebemos a força 
da comunicação visual e como a pressa dos tempos modernos 
nos impede de perceber tanta coisa sutil e ao mesmo tempo 
enorme, de uma dimensão afetiva imensa. Naquele momento, nos 
prendemos então à percepção da passagem do corpo naquele 
espaço colchão, como ele se deu e o resultado dele. Este resultado 
visual confessa a forma como este corpo atravessou este espaço?

Um aluno por vez se manifestava com sua presença no 
colchão, sendo registrado por outro aluno. Em seguida, quando o 
aluno se levantava, fazia-se mais um registro: o colchão vazio, mas 
cheio. O sentido subjetivo, sutil, que enche os olhos mais atentos. 

Após todos os registros, passamos as fotos para o 
notebook, analisando-as ali mesmo em sala de aula. Presença/
ausência e denúncia: aquele corpo que não está mais. O corpo 
que é alguém, que é indivíduo, que é pessoa, que tem um nome, 
que tem uma história, que causa uma marca, outra história 
impressa no eu.

Na segunda aula, conversamos sobre a obra no contexto 
do suporte: o outdoor. Mapeamos os outdoors da nossa cidade 
mentalmente e imaginamos: e se a obra estivesse instalada 
em São Joaquim de Bicas? Qual seria a reação das pessoas 
diante dessa aparição repentina de uma imagem apenas, uma 
imagem que, inserida no cotidiano apressado e violento das 
cidades, pode causar estranhamento. Conversamos sobre o 
uso do outdoor para propaganda que visa o lucro industrial. Que 
brincadeira ou inversão é esta que o Felix provoca ao oferecer 
uma outra imagem dentro do universo e código capitalista? O 
que esta imagem oferece senão sentimento, olhar, pensamento e 
curiosidade, de forma livre, gratuita?

Percebemos a sutileza do jogo de valores – de um valor 
econômico percebido conforme números vão aparecendo na 
conta bancária de alguém e aquele valor que é incalculável, 
sublime, inexplicável, muitas vezes só sentido em sua totalidade 
quando da ausência do indivíduo que o carrega.

Após as conversas, os alunos foram encorajados a produzirem 
seu registro de uma cama vazia para exposição na própria escola, 
algo bastante inusitado. Todos os alunos produziram seus desenhos 
procurando imprimir neles esse duelo entre presença e ausência. 

Com barbantes, os desenhos foram pendurados em diversos lugares 
na escola, surpreendendo a todos.

4. Considerações finais

 Experimentar a obra e conseqüentemente conhecer a vida 
de Felix Gonzalez-Torres no contexto da sala de aula acrescentou 
a todos os envolvidos neste processo um novo sentido à palavra 
saudade. Além disto, nos mostrou as diversas maneiras de lidar com 
este e com tantos outros sentimentos. Em meio a experimentações 
tantas, fomos descobrindo o poder da arte em expressar assuntos 
tão controversos e polêmicos, de maneira leve e sincera.

De incalculável contribuição foi poder discutir a questão da 
orientação sexual por meio da arte, desconstruindo muitos conceitos 
que a sociedade insiste manter e reverberar – conceitos estes 
infundados, equivocados.

Tendo experimentado a potência deste trabalho, acredito 
que, acima de tudo, o amor que se revela entremeado nas relações 
humanas foi evidenciado: e por falar de amor passamos a amar a 
obra, amar a arte, amar o outro e amar a diferença – que não é nada 
gritante como grita o preconceito.
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1 - Apresentação

O Polo Americano de Educação em Tempo Integral é um 
espaço não-formal que funciona no antigo Colégio Americano 
Batista, uma instituição particular de ensino, adquirida pela 
Prefeitura Municipal de Vitória em 2005. Foi durante muitas 
décadas, um dos mais tradicionais educandários do estado do 
Espírito Santo. No seu entorno ficam os morros do Moscoso, da 
Fonte Grande e da Piedade, de onde até este período, gerações de 
crianças e adolescentes pobres puderam ver, de fora, a elegante 
educação ofertada aos alunos das classes mais favorecidas, no 
asfalto. Era a distância social tangida pela proximidade física.

Como espaço público pertencente a comunidade, 
muitas coisas mudaram. O estranhamento inicial percebido nos 
moradores da região foi até natural. Afinal, houve a ocupação 
pacífica de um território aceito, até então, como uma redoma 
inacessível. Antes de ser vendido, o Colégio Americano agonizou 
para só se refazer depois de passar a ser público. Por isto, 
quando o Polo é visitado por ex-estudantes, é comum ouvirmos 
que está “até bem mais cuidado” do que quando era uma escola 
particular.

Atualmente, o Complexo Loren Reno, onde o Polo 
Americano se insere, é compartilhado  com o Projeto Terra 
Mais Igual, da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas, O 
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ernestina Pessoa, 
o Centro de Referência em Ação Social (CRAS) e o nosso 
Polo, propriamente dito, atendendo semanalmente, em torno de 
setecentas crianças e adolescentes do Programa de Educação 
em Tempo Integral - PETI. São unidades da Prefeitura Municipal 
de Vitória que, numa perspectiva transversal, já vêm oferecendo, 
juntamente com outros órgãos do entorno (Escola de Ciência 
Física, Centro de Saúde etc.)  um atendimento que se aproxima 
das práticas referentes à intersetorialidade.

Há pouco mais de dois anos são também atendidas em 
nosso espaço mais de cinquenta jovens e adultos, distribuídos 
em cinco turmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
na modalidade Educação de Jovens e Adultos Admardo Serafim 
de Oliveira, nos horários da tarde e da noite. A nossa quadra 
de esportes também é utilizada por diversos grupos das 
comunidades do entorno, independente de cor, raça, credo ou 
denominação religiosa, todos os dias da semana, para a prática 
de esportes e lazer.

O Polo Americano atende aos estudantes das escolas de 
ensino fundamental da Rede Municipal de Vitória, vinculados ao 
Programa de Educação em Tempo Integral. Os que estudam 
à tarde vêm pela manhã e os da manhã  à tarde, por meio do 
transporte escolar. É um dos cinco polos de atendimento da 
cidade, juntamente com o Clube de Natação e Regatas Álvares 
Cabral, Clube ítalo Brasileiro, Centro de Lutas Pé de Moleque e 
Parque Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves, popularmente 
conhecido como Tancredão.

Pensar nas trajetórias escolares vivenciadas pelas crianças 
e adolescentes até o momento em que é chegada a juventude traz 
como significado, observar sua “experiência de escolarização”, 
nos termos de Dubet (1994), reconhecendo nesta uma situação 
para compreender as lógicas da integração e da validação dos 
interesses entre pares”. As relações espaço-tempo verificadas 
nas escolas nem sempre apontam para as rupturas com as 
hierarquias ali existentes. Inscrita nos seus limites, suas práticas 
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raramente possibilitam ampliações da compreensão do papel 
destas instituições na formação integral do sujeito.  

O conceito de cidade educadora, que busca romper 
com os limites estabelecidos pelas normas e procedimentos 
escolares, é um conceito muito caro aos propósitos do Programa 
de Educação Integral, também é colocado em prática no Polo 
Americano. Estabelecemos contínuas  relações com o Teatro 
Carlos Gomes, o Palácio Anchieta, o Museu de Arte do Espírito 
Santo, a Escola de Dança e Teatro da Fafi (Faculdade de Filosofia), 
a Galeria Homero Massena, promovendo, com as crianças e 
adolescentes, visitas às exposições, espetáculos de dança, de 
teatro, contações de histórias etc. É circulando pelas ruas de 
nossa cidade que podemos intervir, garantindo à criança o direito 
à cidade. E buscando junto às autoridades, que os espaços 
públicos da cidade garantam às crianças e adolescentes o seu 
pleno convívio.

Ao final de cada ano realizamos também a nossa Mostra 
Cultural.  É um momento de culminância materializada em 
diversas apresentações de dança, música, teatro, capoeira, 
maculelê, congo etc. É quando a quadra de esportes do Polo 
Americano torna-se o coração pulsante de uma realização 
individual e coletiva, fruto de práticas artísticas marcadas pelo 
compartilhamento solidário de ideias, energias positivas, desejos 
e materiais os mais diversos, com enfoque para a reutilização, o 
reaproveitamento e a reciclagem.

Os frequentadores do Polo Americano são sujeitos de 
diversas escolas vindas de diferentes regiões da cidade, com 
características peculiares e similares destes territórios, mas 
ainda marcados pelos conceitos, que mais se assemelham a 
preconceitos, comuns num discurso generalizante, como crianças 
e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social. 
Muitas vezes impossibilitados de se realizar nas suas infâncias, 
vivenciam situações tais como a imposição do dever de acelerar 
o tempo para sobreviver. A ausência do Programa de Educação 
em Tempo Integral na escola onde estão matriculados os coloca 
invariavelmente nas garras do tráfico de entorpecentes.

Desta forma, vêm à cabeça uma série de outras palavras 
e expressões as quais foram sendo construídas ao longo do 

pouco tempo para estigmatizar mais, discriminar mais, desanimar 
mais, quem mais precisa de acolhimento. Reservamo-nos o 
direito de não reproduzir aqui tais termos, buscando sermos 
mais propositivas. É porque quando eles percebem que são 
bem acolhidas em nosso espaço, tornam-se nossos parceiros 
nas ideias e atividades propostas. Adoram cantar, dançar, tocar 
instrumentos musicais, correr na quadra de esportes, não mais 
destinada apenas ao futebol, mas à recreação com bolas, cordas, 
raquetes de frescobol entre outras brincadeiras.

Interessante destacar, que este preconceito contra as 
crianças que estudam em tempo integral é somente na rede 
pública de ensino. Quando se fala em rede privada, o estigma 
desaparece totalmente e muitas vezes se transforma num sonho 
de consumo. Quem não gostaria de ver seu filho ou sua filha 
tendo acesso a uma “educação completa”, sadia, com esportes, 
dança, arte, música, biblioteca e informática.? Historicamente, a 
educação integral, até mesmo quando ainda não existia escola, 
sempre foi comum aos/as filhos/as das elites. Não se pode negar 
que, culturalmente, esta mudança causa a esta mesma classe 
social e às ascendentes, certo desconforto.

Há um esforço ideológico, que se espalha com seus 
inúmeros tentáculos, para desqualificar o Programa de Educação 
em Tempo Integral oferecido para crianças e adolescentes das 
classes populares: em sua maioria, pobres e negros/as. São 
discursos vazios marcados por comentários de caráter pejorativo 
para conter o que não se pode mais parar. Quando se diz que 
o Programa de Educação em Tempo Integral é um caminho sem 
volta, não é à toa. A população é inteligente o suficiente para 
saber o que é bom pra ela e luta para desfrutar dos impostos que 
paga. É sem volta porque a sociedade tem percebido e visto as 
mudanças de comportamento em seus filhos e em suas filhas, 
sem necessitar de pesquisas qualitativas e quantitativas que as 
confirmem. E são mudanças para melhor e em vários aspectos.

A atuação do Polo Americano tem se pautado em receber 
seus/suas participantes como indivíduos acreditáveis. Goffman 
(1988) discute a relação social entre o indivíduo “desacreditado” 
e aquele estigmatizado como “desacreditável”. Percebemos em 
alguns discursos e algumas práticas no interior das escolas que 
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o fato de a maioria dos/as estudantes do integral viverem uma 
situação de vulnerabilidade social, os/as torna pessoas que não 
somente são consideradas desacreditadas, mas que não se deve 
“perder tempo” com elas, pois são descreditáveis. O próprio olhar 
lançado por aqueles que desqualificam o Programa de Educação 
em Tempo Integral destinado a estas crianças e adolescentes 
fala por si.

Quanto à qualidade do atendimento, pode-se afirmar que 
o Programa de Educação em Tempo Integral possui, em sua 
maioria, profissionais capacitados e comprometidos socialmente 
e vêm construindo, gradativamente, um jeito próprio da cidade de 
Vitória de fazer acontecer a educação em tempo integral.

Os desafios ainda são grandes. Destacamos, dentre eles, 
a necessidade de romper os preconceitos de boa parte dos/
as profissionais dentro da própria escola regular em relação 
aos sujeitos atendidos pelo Programa de Educação em Tempo 
Integral. Podemos citar anda que este programa não pode ser 
considerado somente como responsabilidade da Secretaria 
de Educação. Para obtermos maiores êxitos é necessário 
que a Prefeitura de Vitória, com e por meio de todas as suas 
secretarias, se empenhe para fazê-lo crescer, por meio de outra 
concepção cara aos nossos propósitos, que é o de políticas 
públicas articuladas.

É preciso que todas as secretarias enfatizem, de forma 
transversal, a educação integral de qualidade, como um objetivo 
a ser alcançado em sua totalidade  o quanto antes. Torna-se 
necessário transformar nossas atitudes diante de um fenômeno 
que, aos poucos, vem se consolidando como uma política que 
está dando certo, mas que ainda carece de um investimento 
coletivo maior, de mais ousadia. E de mais democracia.

2 - Justificativa
 
Num contexto em que a Copa do Mundo de 2014 tornou-se 

um evento marcado pelo êxito, campanhas contra os preconceitos, 
especialmente os que dizem respeito às questões étnico-raciais, 
foram veiculadas diariamente, apostando na realização deste 

certame de caráter planetário, que integra diferentes nações, 
sem distinção de quaisquer espécies. O que é, sem dúvida, uma 
árdua tarefa, haja vista os recentes acontecimentos no Velho 
Mundo, onde a intolerância racial, de credo e de gênero se faz 
presente, assustando-nos com as manchetes de dor e violência 
estampadas diariamente nos noticiários.

Por aqui, a situação parece não ser tão diferente, e não se 
pode dizer que o mito da democracia racial tenha ganhado status 
de realidade. No entanto, já é possível ligar o rádio num dia de 
domingo e ouvirmos, na Universitária FM, por volta das quatro 
da tarde, um programa chamado Afro-diáspora. Uma exceção já 
nem tão gritante, se somarmos a isso, as exposições temáticas do 
Museu Capixaba do Negro, o MUCANE, o coletivo ODOMODÊ, 
alguns programas como: Nação, Caminhos da África e Soy Loco 
por ti Cinema Latino Americano, veiculados pela TV Brasil, além 
de grupos mais conhecidos como o OLODUM, AFROREGGAE 
ou a TIMBALADA, que se inserem num cotidiano cada vez mais 
difuso e tomara, mais enriquecedor, pela graça da mistura.

É, porém, imprescindível aguçarmos o olhar sobre 
este avanço, visto que, por um lado, a desfaçatez de classe 
materializada no jeitinho brasileiro, tenta acobertar as diferenças, 
conferindo às situações de desrespeito e violência contra 
as populações historicamente marginalizadas, um estranho 
sentimento de normalidade. Por outro, ainda resquícios da 
tradição escravista, que apontam também para uma provocação 
da população “branca” em surto de superioridade, continua a 
alimentar estigmas, expressos nas afirmações discriminatórias 
e nas manifestações pejorativas sobre o que é ser negro em 
nosso país.

O Polo Americano de Educação Integral, juntamente com 
as escolas da rede municipal de Vitória, vinculadas ao Programa 
de Educação Integral, fiel ao seu objetivo de superar tais 
problemas e acolher as diferenças, vem pondo em prática mais 
um conjunto de atividades nas áreas de artes visuais, artesanato, 
música, literatura e dança, abordando a nossa diversidade 
cultural, buscando relações entre estas linguagens e as questões 
étnicas e raciais, de gênero, religiosas e culturais.
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Estudantes das EMEFs Alberto de Almeida, Amilton 
Monteiro da Silva, Castelo Branco, João Bandeira, Marieta 
Escobar, Mauro Braga, São Vicente de Paulo, Ronaldo Soares e 
Vercenílio da Silva Pascoal, em sua maioria afro-descendentes, já 
participam das atividades neste espaço não-formal, desde 2007. 
A condição de vulnerabilidade, ou risco social, destes coletivos, 
é uma das nossas grandes preocupações. À importância de se 
resgatar e elevar a sua autoestima agrega-se à necessidade de 
refletirmos criticamente sobre a realidade contemporânea, onde 
os discursos preconceituosos e as práticas discriminatórias 
ainda adquirem destaque nos grandes meios de comunicação e 
continuam com  espaço na sociedade.

Na contracorrente a este posicionamento, nos valemos 
de experiências pedagógicas já colocadas em prática ao longo 
dos últimos cinco anos, em que transformamos as relações entre 
professores/as e alunos/as em relações cada vez melhores entre 
adultos e crianças/adolescentes, e onde as oficinas tornaram-se 
cada vez mais um pretexto para melhorarmos esta convivência. 
São atitudes que constroem uma cultura de  paz nas relações 
interculturais onde a acolhida fraterna, o diálogo, o respeito e 
o tratamento digno a toda e qualquer pessoa são a razão de ali 
estarmos.

 

3- Objetivo geral

Ressignificar a relação entre educação e arte, 
potencializando o trabalho de educação integral junto aos sujeitos 
de várias escolas do ensino fundamental da rede pública de 
Vitória-ES, valorizando aspectos de nossas linguagens artísticas 
e suas imbricações com as questões étnicas e raciais, religiosas 
e de gênero.

4- Objetivos específicos

4.1- Discutir sobre os fatos vivenciados no cotidiano das/
os estudantes que apresentam diferenciadas formas de racismo 
e preconceito.

4.2- Discutir sobre a formação do povo brasileiro 
destacando a construção do preconceito racial e suas formas de 
superação nas relações sociais;

4.3- - Apresentar personalidades negras de referência 
na música, na literatura, na TV e nos esportes, de forma que 
nossos(as) estudantes possam reconhecer-se em modelos 
positivos, reforçando a sua autoestima.

4.4 - Debater a beleza negra e seus estigmas na sociedade, 
buscando compreender a diversidade dos cabelos existentes e 
suas possibilidades

4.5 - Realizar  vivências musicais  através da audição,  
canto,  flauta, de música, canto, dança, artesanato com crianças 
e adolescentes;

4.6 - Integrar os diversos sujeitos a partir da realização 
de ensaios de coreografias, esquetes, dramatizações valorizando 
aspectos das culturas africana, indígena e europeia no Brasil;

4.7- Confeccionar cartazes e objetos com  a temática da 
diversidade de gênero, cultural,  étnica e racial;

4.8 - Apresentar, no Museu Capixaba do Negro, o conjunto 
de atividades relacionadas à nossa diversidade, por meio das 
linguagens: textual, musical, cênica e plástica.

5 – Metodologia

A primeira etapa de execução do projeto se dá início do ano, 
com o grupo de trabalho do Polo Americano, Coordenadores e 
Integradores das Escolas municipais parceiras,  e a Coordenação 
Geral  do Programa de Educação Integral da SEME (Secretaria 
Municipal de Educação de Vitória). A partir de debates e diálogos 
propositivos identificamos o tema “Diversidade” como atual e de 
extrema importância para abordagem no momento vivido pela 
sociedade brasileira e especificamente capixaba.

Nas conversas iniciais, foi comentada a grande expectativa 
dos alunos, com a vinda novamente para o Polo, de  uma 
profissional para atuar no campo da Música, o que possibilitou 
uma participação mais ampla, dentre outros, o trabalho com 
canções. A  partir da pesquisa de Músicas, feita pelo coletivo 
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do Polo, dentro da temática “Diversidade”, selecionamos 17 
canções, para compor  um Cd de áudio, considerando também 
nestas escolhas, a qualidade poética, a variedade rítmica, 
e os atrativos sonoros presentes. As canções que foram 
sendo apresentadas aos grupos contextual e oportunamente, 
foram muito bem recebidas, superando expectativas quando  
considerado o repertório ouvido normalmente, pela maior parte 
dos alunos.

A disposição despertada pela  música, observada, mesmo 
na atividade de escuta  ativa, e canto coletivo de canções que 
destoam do universo cultural dos sujeitos envolvidos, nos coloca 
em alinhamento  com Swanwick (2003) quando este concebe 
a música como discurso, onde acontecem, comunicações, 
trocas, conversações, em níveis metafóricos sistemáticos que 
vão gradualmente tornando-se cada vez mais complexos. Ainda 
com Swanwick(2003), observamos que os contatos musicais 
são potencializadas pelas  mediações, e podem avançar 
para  experiências cada vez mais prazerosas e desejosas de 
“novidades”, neste lugar  que ele denomina “espaço intermediário”, 
onde a  ideias articuladas simbolicamente são compartilhadas 
como experiências de mundo, produzindo não um, mas muitos 
significados representativos da vida dos sentimentos, que dialogam 
internamente com a experiência pessoal de cada pessoa.

A partir das Músicas do Cd, os alunos sugeriram ideias 
de apresentações, queriam conhecer as músicas ainda não 
trabalhadas, solicitavam audições extras no intervalo para 
o lanche, entre outras manifestações, que, no processo, 
transformaram este recurso, num grande disparador de ações 
e atividades do projeto, recebendo assim o nome “O Canto da 
Diversidade”.

Em diálogo com as letras das canções, outros recursos 
foram favorecendo e enriquecendo as discussões, a exemplo 
dos textos : “O teu Cabelo não Nega” (LUCINDA 2010, pag. 
117) ; “Prenda-me se for capaz” (LUCINDA 2010, pag. 119) e 
“Por um Fio” (LUCINDA 2010, pag. 123), da poetisa capixaba 
Elisa Lucinda; de Audiovisuais  do  Geração da Paz.  como: 
(Des)encontros – com o artista mímoco Miquéias Paz ; Bebês 
sobre Liberdade e Responsabilidade; entre  outros.

As  narrativas infantis em leituras e contação de histórias, 
dramatizações,  assim como  as composições  criadas no 
processo, a exemplo de : “Na beira do mar, na beira do mar,  
as ondas e a areia vão se misturar “ (trecho)  e “O Papagaio 
que eu ganhei foi um presente de João (de Hermano; de Iaiá, 
de Inês; de Carol...)  ele  fala, ele fala, ele fala Alemão (Italiano; 
Iorubá; Japonês; Espanhol:...) tocadas na flauta (acompanhada 
de  violão) junto a jogos e brincadeiras, vieram expressar 
ludicamente um pouco de nosso mundo tão diverso, e como 
estão presentes na memória e nos sons que ecoam pelo Polo.

 A sensibilização a partir das linguagens musical, cênica 
e plástica, assim como o contexto de personalidades negras, 
como: Jackson do Pandeiro, Pelé, Gilberto Gil, Elisa Lucinda, 
, Max de Castro etc. deram a continuidade do debate, 
possibilitando o reconhecimento de suas contribuições para a 
nossa cultura.

A audição de músicas tais como “A mão da limpeza”, 
cantada por Gil e Chico Buarque, com o auxílio de um bom 
vídeo ilustrativo, pode possibilitar, a partir dos seus versos, 
novas conversas, dramatizações e coreografias sobre os 
discursos preconceituosos e a possibilidade de superação. 
Importante registrar que tal processo foi construído de forma 
a incorporar ao máximo, naquilo que havíamos planejado 
no início da semana, em nossas reuniões, as contribuições 
das crianças e adolescentes. Elas também produziram sua 
maquiagem, criaram coreografias e se envolveram de forma 
definitiva na produção de cartazes, objetos de artesanato e 
poesias, sempre com o tema da valorização da diversidade 
superando os preconceitos.

Participaram também de forma muito ativa as 
coordenadoras e o coordenador do Programa de Educação 
em Tempo Integral nas Unidades de Ensino. Elas (e ele) 
desenvolvem um papel político importante na comunidade 
onde as escolas vinculadas ao Programa de Educação em 
Tempo Integral funciona. E quando estão conosco além de 
trazerem muita alegria trabalham muito, oferecendo sugestões, 
trazendo materiais, confeccionando vestimentas, maquiando 
meninas e meninos
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6 -  Público-alvo

Aproximadamente trezentos estudantes com faixa etária 
entre 06 a 15 anos das EMEFs:  Alberto de Almeida, Amilton 
Monteiro da Silva, Castelo Branco, João Bandeira, Marieta 
Escobar, Mauro Braga, São Vicente de Paulo, Ronaldo Soares e 
Maria Stella de Novaes, participantes das oficinas oferecidas no 
Polo Americano de Educação em Tempo Integral.

7 – Cronograma

Atividades Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Reunião com a Coordenação 
Geral do Projeto x x
Reunião com Coordenadores 
e Integradores das escolas 
parceiras

x x x x x x x x x

Oficinas com foco nas questões 
étnico-raciais x x x x
Oficinas com foco nas questões        
de gênero x x
Oficinas com foco na 
diversidade  cultural x x
Atividades culturais fora do Polo x x x
Mostra cultural anual x

8 – Avaliação

A avaliação do projeto teve como princípio a avaliação 
diagnóstica para identificar junto as crianças e adolescentes 
participantes o interesse pelas  atividades propostas, levando em 
consideração as questões destacadas pelos mesmos. A partir do 
início das atividades excutamos a avaliação processual como forma 
de análise das ações desenvolvidas e acompanhamento para 
possíveis correções de rumo e alterações necessárias. Ressalto 
ainda a participação efetiva da equipe de trabalho em reuniões 
semanais não só para análise das ações da  semana anterior, mas 
também para estudos sistemáticos referentes ao tema trabalhado.

A partir da avaliação proposta o resultado esperado não 
poderia ser mais satisfatório, quando ouvíamos depoimentos 
importantes dos coordenadores do Programa de Educação de 
Tempo Integral falando que as crianças cantavam as músicas 
aprendidas no projeto, nos ônibus, nos corredores das escolas e 
extrapolando os muros da escola, transmitindo a vivência para os 
colegas de bairro e família.

Ao final do mês de novembro, no dia 21, teremos a 
culminância de nosso trabalho.  Realizaremos apresentações 
musicais, de dança, teatro, exposição dos trabalhos de artesanato 
e artes visuais, no MUCANE - Museu Capixaba do Negro.

A oportunidade de compartilharmos este espaço é acrescida 
de mais alguns importantes acontecimentos. Nesta semana 
comemora-se a Consciência Negra, data que vem substituindo o 
13 de maio, como símbolo da luta contra o preconceito racial em 
nosso país. Também nesta semana o Museu Capixaba do Negro 
(MUCANE) estará promovendo a FEIRA CRIOULA, evento que 
valoriza as diversas linguagens produzidas pelas populações 
negras na cidade de Vitória- ES..

9 – Recursos

9-1 - Materiais: sala de música, quadra de esportes, sala 
de artes, papéis, lápis, tintas e colas coloridas, arames, tecidos, 
fitas de ginástica rítmica, tesouras, papelão, papel cartão, lápis 
de cor, giz de cera, Cds gravados, caixa de som amplificada, 
CD Player, extensões elétricas, instrumentos musicais diversos 
(flautas, pandeiro, tamborim, violão, atabaque, berimbau etc.), 
livros, revistas, jornais.

9.2 - Humanos: Professoras e professores, Coordenadores 
e Coordenadoras do Programa de Educação em Tempo Integral 
nas unidades de ensino, integradores/as sociais, oficineiros/as 
do Programa Mais Educação e estagiários/as lotados/as no Polo 
Americano e nas EMEFS  participantes do Polo Americano.

9.3– Pedagógicos:
9.3.1  Cd  “Canto da Diversidade” - HINO NACIONAL  

- com Olodum/ EMORIÔ  - com Fafá de Belém/A  MÃO  DA  
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LIMPEZA – Gilberto Gil  e Chico Buarque/ NEGA DO CABELO  
DURO  -  Planet  Hemp/O  NEGO  DO  CABELO  BOM  -  Max  
de Castro  e Paula  Lima/ JACKSOUL  BRASILEIRO  - Lenine/ É 
D’OXUM – Gerônimo – com Rita Ribeiro/ CANTIGA  DO  SAPO  - 
com Alceu Valença/CANTO DA EMA – com Gilberto Gil/ POUCA 
DIFERENÇA  - Luis Gonzaga – com Elba Ramalho e Gonzaga/
DIVERSIDADE  - Lenine/SER  DIFERENTE  É  NORMAL  -  com 
Biquini Cavadão/ VENDEDOR DE CARANGUEJO – Gordurinha 
– com Giberto Gil/YAYÁ MASSEMBA – Roberto Mendes e 
Capinan – com Maria Bethania/PANELA DE BARRO – Marcia 
Coradine/PINDORAMA – Palavra Cantada/ SOB O MESMO 
CÉU – Lenine

9.3.2  O que fazer? Falando de convivência. Liliana 
Iacocca/Ilustrações Michele Iacocca. São Paulo: Ática, 1999.
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Resumo

Esse texto apresenta questões conflituosas em relação 
à educação indígena das mulheres do povo A’uwe (Xavante) 
e a educação escolar. Nosso objetivo é mostrar a existência 
de conflitos e como essas mulheres tratam essa questão. É 
necessário, para isso, abordar os procedimentos da pesquisa 
doutoral, por mim realizada, concluída em novembro de 2012 
na aldeia da Terra Indígena Pimentel Barbosa localizada entre 
os municípios Ribeirão Cascalheira e Canarana MT. A pesquisa 
ocorreu em três etapas: a primeira com a participação de dois anos 
de trabalho de assessoria pedagógica escolar em 1998-2000. A 
segunda, por pesquisa bibliográfica acerca desse povo em 2010-
2011. A terceira ocorreu em 2010-2012 com pesquisa etnográfica 
para fins da elaboração da tese. É importante compreender que a 
tese cumpriu a realização da promessa da pesquisadora para as 
mulheres: “registrar as vivências delas”. O projeto de tese, realizado 
pela academia foi interditado por elas com o silencio ao mesmo 
tempo que contraporam outra metodologia, criada, por elas, na 
inserção da pesquisadora, e que se desenvolveu, aos poucos, ao 

longo do estudo. A metodologia acadêmica implicava observação, 
entrevista aberta e questionário: refutada por elas, e redesenhada 
procedimentos ao longo dos processos de registro. Diversos 
autores fizeram parte dessa pesquisa, mas alguns são necessários 
dar destaque, a saber: David Maybury-Lewis, que escreve sobre os 
A’uwe (Xavante) em sua pesquisa de 1962, Geertz fundamenta a 
organização social e conceitual desse povo e o conceito de cultura. 
O filósofo Merleau-Ponty que traduzido o suporte metodológico 
e conceitual indicava uma tradução da escrita sobre as vivências 
dessas mulheres. Nesse texto caracterizamos a pesquisa, o relato 
de experiência ao mesmo tempo, mostrando alguns conflitos que se 
fizeram presentes entre a educação A’uwe(Xavante) e da educação 
escolar. As mulheres idosas que fizeram parte da pesquisa 
criticavam a educação escolar para as mulheres mais jovens, mas 
apontavam caminhos possíveis para que essa escolarização não 
fosse ‘superior’ à educação delas. As mulheres mais jovens que 
frequentam a escola conflitam com os tempos da escola diverso 
dos tempos A’uwe (Xavante). Outras duas questões se referem 
à questão linguística e de gênero. As mulheres mais jovens não 
falam a língua portuguesa e tem acordo interno de estudar somente 
com piõ (mulher) de certa forma reforçando o papel imprescindível 
na mulher no processo educacional, e, neste caso, nessa Terra 
Indígena não tem mulher A’uwe (Xavante) com formação para 
ser professora do Ensino Fundamental. Quem ministra as aulas 
para elas, atualmente, professora que não fala a língua, ainda em 
aprendizado. Os conflitos educacionais presentes no dia a dia, não 
são questões que demandam soluções imediatas, pois é assunto 
que precisa um ‘pensar profundo’ sobre ele. Aos poucos, todavia, 
vai sendo elaborado pelo conselho dos anciãos, o Warã, lugar 
que se assemelha e a uma assembleia, permanente, duas vezes 
por dia, com a participação presencial somente dos homens. O 
Warã ocorre no meio da aldeia, sem que seja espaço demarcado 
fisicamente. Em círculo os anciãos que dele fazem parte, trazem 
seus assentos, antes do sol nascer e no início da noite para planejar 
e avaliar as ações do dia. Em face deste conflito ativo, não existe 
ainda uma pesquisa que pesquise os conflitos entre educações, 
visto e debatido permanentemente e com seriedade que ocupa as 
temáticas discutidas ao longo das reuniões no Warã que ouve as 
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vozes e opiniões das mulheres, na ausência delas, neste espaço 
simbólico de coordenação e decisões.

Palavras-chaves: educação indígena, educação escolar, 
mulheres a’uwe. 

Educação Escolar 

Para compreender as questões indígenas é necessário 
um sobrevoo nessa temática antes de Cabral invadir essa terra 
que passou a denominar-se Brasil. Para isso, é importante 
tomar como referência os estudos da arqueologia com enfoque 
interdisciplinar. Neves (1995, p. 172-173) afirma que a

Arqueologia tem como meta compreender a estrutura, 
funcionamento e os processos de mudança de 
sociedades do passado, a partir do estudo dos restos 
materiais produzidos, utilizados e descartados pelos 
indivíduos que compunham essas sociedades. [...] 
Um sítio arqueológico é o resultado de uma ou mais 
intervenções em um determinado espaço por uma 
população no passado.

 
A lembrança da arqueologia como possibilidades de 

pesquisa é porque o que se tem de registro é a limitada referência 
de 1.500 para dar ideia que foi nesse período o início do Brasil. De 
acordo com esse mesmo autor existem duas fontes principais que 
documentam a história do Brasil: os documentos escritos pelos 
diversos colonizadores europeus e as tradições orais e mitologias 
das populações indígenas. Esse autor (1995, P. 175) confidencia 
que as ausências das pesquisas arqueológicas deixam de mostrar 
fatores importantes como “o tamanho e densidade de ocupação 
das antigas comunidades, as estratégias de manejo dos recursos 
naturais e o estado de saúde das populações [...] anterior e posterior 
ao contato”.  É interessante aprofundar em um estudo pelo menos 
no mínimo 2.500 anos AP (antes do presente) para comprovar-se o 
quanto essas terras já eram habitadas pelas inúmeras populações.

Essa memória antes de Cabral é imprescindível para 
compreendermos os caminhos trilhados destes povos. Não tem 
havido, contudo, investimento em pesquisas arqueológicas nesta 
direção porque não interessa o passado. Esse é invisível e só se 
torna visível com a chegada dos colonizadores. 

A filósofa Creusa Capalbo,  inspirada na obra de Merleau-
Ponty “O visível e o Invisível” (2009), coloca essa questão quando o 
invisível torna-se visível, ligando a dimensão do que chama ontologia 
em busca da experiência do ser sensível. Ela (2011) afirma que:

A percepção não é apenas um ver da presença, pois 
essa consciência perceptiva não vê, mas sabe que ele 
está ali presente; que é o ponto central daquilo que o faz 
ver que é seu vínculo ao ser. Que esse é o grande tema 
da ontologia do sensível ou a questão da verdade.

Há que se compreender que mesmo negando a presença 
desses povos, dos seus territórios, os colonizadores não tinham 
como tornar essa presença uma invisibilidade porque as coisas, 
as relações humanas e as criações e recriações de vivências 
estavam ali constituídas material e simbolicamente. Constituída, 
mas negada. Desconsideraram as crenças, os mitos, as leis, 
os costumes e a cultura desses povos e violentaram todos os 
direitos dessas pessoas. Outras presenças também estavam 
registradas nas consciências, pois como cita Merleau-Ponty, a 
consciência perceptiva não vê, mas sabe que as coisas estão 
presentes. Mas, para isso, teria sido necessário que os europeus 
tivessem a percepção e sensibilidade para com a diferença, para 
que pudessem aceitar esse outro modo de vida, como forma de 
expressão da mesma humanidade diversa. 

Enrique Dussel (1993) o expressa de maneira sintética o 
paradigma eurocêntrico de natureza excludente, e monocentrado.

Compõem o mito da modernidade: a) uma auto 
compreensão de sua superioridade civilizatória, 
sustentando uma não-consciência do seu euro 
centrismo; b) tal superioridade implicaria moralmente 
no desenvolvimento dos mais primitivos, rudes e 

1. Palestra da professora 
Creusa Capalbo intitulada 
“Merleau-Ponty e suas 
contribuições para 
os dias atuais” para o 
Simpósio Internacional 
Merleau-Ponty Vivo na 
Universidade Federal de 
Mato Grosso/Cuiabá no 
dia 11/11/2011.

1
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bárbaros; c) a referência do caminho do processo 
educativo é aquele vivido na Europa - desenvolvimento 
linear - o que significa, adotar sem nenhuma 
consciência(Sic!) a ‘falácia desenvolvimentista’. d) 
dada a presumível e real oposição do bárbaro ao 
processo ‘civilizador’ dever-se-á exercer uma violência 
legítima, se necessária for, para derrubar as barreiras 
da modernização - essa era a legitimação da guerra 
justa colonial; e) esta dominação - diz Dussel - produz 
vítimas (de muitas variadas maneiras), violência que é 
interpretada como um ato inevitável, e com o sentido 
quase-ritual de sacrifício; o herói civilizador investe 
suas próprias vítimas do caráter de ser holocaustos 
de um sacrifício salvador (do colonizado, escravo 
africano, da mulher, da destruição ecológica da terra, 
etc.) (DUSSEL: 1993,  p. 185-196) 

Começaram as violências, no sentido quase ritual, e 
religioso, considerando a animalidade dos nativos, ausência 
de alma, e ausência de educação intencionada. Assim, a 
antropóloga Mariana K. Leal Ferreira (2001, p.72-101) divide o 
período educacional de escolarização em quatro fases. A primeira 
foi a catequese e educação a serviço do aniquilamento cultural 
no Brasil colônia. A segunda fase “A integração dos índios à 
comunhão nacional do SPI à FUNAI, SIL e outras missões 
religiosas”. A terceira fase é “A formação de projetos alternativos 
de educação escolar, da participação de organizações não-
governamentais aos encontros de educação para índios”.  A 
última fase, da resistência destes mesmo povos “Experiência de 
autoria. Da organização do Movimento Indígena aos encontros de 
professores índios”. 

O título dessa primeira fase já denuncia. A história 
registra um período longo e de violências de toda a natureza. É 
o momento do colonialismo em suprimir diversidades, invadindo 
como próprio, e como donos. É o tempo de imposição do ensino 
obrigatório em português para promover a assimilação dos índios 
à civilização Cristã. E foi por meio dessa língua (a portuguesa) 
que os valores da sociedade dominante foram alterando o 
conhecimento e saberes dos povos indígenas.

A segunda fase se expressa no “chicote”, mas a violência vem 
de outra forma. Em 1910 cria-se o SPI (Serviços de Proteção ao 
Índio), isso demarca a história desse segundo período. Baseados 

nos ideais positivistas do século passado é criada uma política 
considerada mais adequada ao humanismo moderno. De acordo 
com a autora (2001, p. 74), “no que tange à educação escolar, 
alegou-se uma preocupação com a diversidade linguística e 
cultural dos povos indígenas”. Aparece o “Programa Educacional 
Indígena”, criaram-se os Clubes Agrícolas e as escolas passam a 
ser conhecida como Casa do Índio. Para os meninos destinavam-
se práticas agrícolas e para as meninas práticas de economia 
doméstica. Em 1967, extingue-se o SPI e entra a FUNAI. Essa 
nova instituição teve como meta o ensino bilíngue como forma de 
“preservar” os valores dos conhecimentos indígenas e também 
promovendo “capacitação” dos indígenas para que eles aos 
poucos fossem assumindo as atividades em suas comunidades.

Afirma Ferreira (2001, p. 76-77) que:

Se na época do SPI não havia programas educacionais 
bilíngues por falta de pessoal capacitado – linguistas 
e pedagogos – para lidar com a grande variedade 
linguística existente no país, a Funai resolveu o problema 
recorrendo ao Summer Institute of Linguístic (SIL), no 
Brasil desde 1959. [...] A Funai adotou integralmente o 
modelo do SIL por várias razões. [...] Instaurar uma política 
indigenista internacionalmente aceita e cientificamente 
fundamentada. O ensino bilíngue, garantido pelos 
especialistas do SIL daria toda a aparência de respeito 
à diversidade linguística e cultural das sociedades 
indígenas. O modelo bicultural [...] garantiria também a 
interação eficiente dos índios à sociedade nacional. 

Registram-se formas mascaradas de integrar os povos 
indígenas à sociedade do entorno. O SIL não estava disposto 
a contrapor as exigências do Estado que era integrar os povos 
indígenas. Ambos trabalharam juntos de 1970 a 1977 quando 
as ações do SIL foram interrompidas, com muitas denúncias 
internacionais acerca de instituição e a ligação de seu trabalho 
linguístico e cultural, com formas ligadas a patenteamento de 
espécies nativas ligadas a cerrado e Amazônia, no Brasil, mas 
também em outros continentes. 

Ferreira registra o depoimento do líder Kayabi em 1990, ele 
atesta com veemência: “é fazer a gente esquecer o que a gente 
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tem. Querem que a gente viva como eles, como os brancos vivem”. 
Enfim, das diversas religiões que participaram nesse período 
da história, vários autores mostraram que o objetivo maior era a 
evangelização e a capacitação técnica, e espaço da apropriação 
de interesses econômicos de pesquisa em nível internacional.

Na terceira fase foram criadas duas organizações; a 
Operação Anchieta (OPAN) em 1969, e o Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) em 1972 que tinham como incumbências 
prestar serviços na educação escolar. Nesse período já se 
delineiam algumas experiências diferenciadas com o trabalho 
dessas duas organizações e dos Conselhos e Comissões 
criadas com/pelos povos indígenas exigindo prática de educação 
diferenciada.

A última fase registra uma grande conquista dos Movimentos 
Indígenas que a autora (2001, p. 101) interpreta nesse parágrafo:

Pelo que vimos, o direito à educação diferenciada 
e específica tem sido uma das principais bandeiras 
do movimento indígena, dentro dos ideais da 
autodeterminação. [...] Se autodeterminação assume 
significados específicos e complementares, existem, no 
entanto, reivindicações comuns {as sociedades no que 
diz respeito à questão da autonomia política, econômica 
e territorial.

As quatro fases demonstram a história da educação 
escolar indígena; aqui colocadas de um modo muito sucinto, 
não sendo a centralidade do artigo, permite, todavia, perceber 
como a educação escolar para o povo Xavante, como também 
para todos os outros povos indígenas, vem causando conflitos de 
pensamentos e divisões de opiniões. Sublinhar esses aspectos 
aponta a urgente necessidade de abordar a mútua implicação 
entre a educação indígena e a educação escolar indígena.

Educação indígena para além dos muros da escola 
– um mundo da vida

Depois de tantas violências sofridas, físicas ou simbólicas, 
a identidade étnica ficou tímida nos seios das sociedades 

indígenas. A atual cultura de normalização institucional, que gera 
mecanismos de controle, ação, avaliação e cobranças, não é tão 
distante das questões do passado. Afirmar-se enquanto etnia 
era e continua sendo, em função dos interesses do capital e de 
grandes corporações internacionais, que utilizam de “laranjas” 
e de agentes duplos em muitas instâncias, quase um suicídio. 
E em muitos casos a teimosia terminou em mortes, adquirindo 
ao mesmo tempo o caráter de extorsão, genocídio ou aquele 
preconizado por Agamben . 

A vida nua é a do banido, do sem lei, daquele a quem 
o ordenamento jurídico-político não concede nenhuma proteção 
e garantia, ou, como diz paradoxalmente Agamben, a quem 
o ordenamento se aplica por desaplicação, se exerce por 
suspensão, e que, portanto, manter cativo por exclusão. Esse é 
o sentido de exceptio, que deriva de excapere. Sobre o banido, 
o poder soberano pode se exercer em sua plenipotência, como 
direito de fazer morrer ou deixar viver, ou, como em nossos 
dias, de fazer viver e deixar morrer. Esse é o macabro cotidiano 
dos campos, que, para Agamben, constituem o paradigma da 
modernidade biopolítica.

Atualmente esse cenário modificou-se. Ainda há 
violências, sobretudo, em relação à Demarcação de Terras ou 
mesmo retomada de territórios, contudo, os povos indígenas 
depois de muitos embates conseguiram fazer-se ouvidos. Não 
há mais porque negar suas identidades, ao contrário, elas são 
reconhecidas por cada povo e é motivo de orgulho pertencer a 
uma etnia.

Gersen Luciano (2006, p.42), da etnia Baniwa, afirma que: 

O processo de reafirmação da identidade indígena e 
o sentimento de orgulho de ser índio estão ajudando a 
recuperar gradativamente a autoestima indígena perdida 
ao longo dos anos de repressão colonizadora. [...] As 
atuais gerações indígenas nascem, crescem e vivem com 
um novo olhar para o futuro, potencialmente possível e 
alentador, diferente das gerações passadas que nasciam 
e viviam conscientes da tragédia do desaparecimento de 
seus povos.

2. http://www.
ihu.unisinos.br/
entrevistas/522762-o-
que-resta-de-auschwitz-
e-os-paradoxos-da-
biopolitica-em-nosso-
tempo-entrevista-
especial-com-oswaldo-
giacoia-junior
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A partir da Constituição Federal de 1988 foram conquistados 
muitos direitos, mesmo com a existência de conflitos de terra, 
saúde e educação, há inúmeras causas que avançaram e outras 
que ainda fazem parte desse trabalho de consciência política em 
busca da qualidade de vida para os povos autóctones brasileiros. 

Agora é possível praticar a educação indígena, ou seja, 
essa educação pode ser respaldada até mesmo no contexto de 
quem sempre demonstrou superioridade: a educação escolar. 
Há um sonho de que ambas ainda possam caminhar juntas, 
efetivamente. Muito embora fala-se em educação intercultural 
ainda não é uma atividade desenvolvida costumeiramente.  

Faz parte da organização social de cada povo estabelecer 
suas relações sociais, políticas e econômicas. E esse modo de 
organizar-se tem a ver com a concepção de mundo e de vida num 
contexto de mitos e ritos que vão orientando a vida comunitária 
de cada povo. Nesse pensamento, o antropólogo Gersem (2006, 
p. 44) mostra que a vida e a compreensão política estão em 
consonância com os grupos sociais hierárquicos denominados 
sibs, fratrias ou tribos. Para entender,

Fratria ou sib é uma espécie de linhagem social dentro do 
grupo étnico, que está relacionada direta ou indiretamente 
à origem do povo ou à origem do mundo, quando os 
grupos humanos receberam as condições e os meios 
de sobrevivência. Os sibs ou fratrias são identificados 
por nomes de animais, de plantas ou de constelações 
estelares que, por si só, já indicam a posição de hierarquia 
na organização sociopolítica e econômica do povo.

Entendemos essa relação da vida com o mundo no modo 
merleaupontyano de ler esse mundo. Para esse filósofo, (FP: 
2006, p. 6-8) homem e mundo são unos, são vistos dissociados 
pela filosofia ocidental, fortalecida pela concepção indo-europeia. 
Não existem separadamente, pois há entre ambos uma relação 
de entrelaçamento que não destrói as diferenças, mas que elas 
só podem ser concebidas em uma interdepencência em que 
a destruição completa de uma, implica do desaparecimento 
completo da outra, pois os que as constituem é a RELAÇÃO, 
Vejamos nas palavras de Merleau-Ponty: 

O mundo [...] é o meio natural e o campo de todos os 
meus pensamentos e de todas as minhas percepções 
explícitas. A verdade não “habita” apenas o “homem 
interior”, ou antes, não existe homem interior, o homem 
está no mundo, é no mundo que ele se conhece. [...] O 
mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa 
fazer dele [...] o real deve ser descrito e não construído. 
O mundo é aquilo mesmo que nós nos representamos, 
não como homens ou como sujeitos empíricos, mas 
enquanto participamos do uno sem dividi-lo. 

 Assim sendo, nas sociedades indígenas a palavra 
hierarquia não vem dos “mandos” e “desmandos” ou de 
relações justapostas ou de mútua destruição, mas uma relação 
de respeito e complementaridade, não de medo, de terror, que 
estimula a melhor relação de cada parte, para que ambas se 
afirmem na solidariedade. Um exemplo são as relações que os 
povos nativos estabelecem com os animais, com as plantas, com 
as constelações, a saber – quando a lua está em determinada 
posição não é hora de tirar a palha para cobrir a casa, pois aquilo 
que diminui a alteridade, implica na minha própria destruição; e 
aquilo que fortalece a complementaridade se irradia para cada 
qual - e diversos outros saberes interligados com a vida, com 
o mundo. Há menos de dois meses haviam sinais de perdas de 
vitalidade em uma aldeia. Foi realizado a cerimônia do retorno 
aos ancestrais, e esse tempo de maior identidade da condição 
coletiva, significou um momento biótico, de muita alegria e saúde, 
como fruto dele.

 O linguista e antropólogo Meliá (1999, p. 13) faz sobre a 
temática a educação indígena, quer pela alteridade dela, por suas 
estratégias próprias de vivência sociocultural, singular para cada 
povo, destacando que isso comporta o que se possa chamar de 
ação pedagógica. A ação pedagógica para ele é

A ação pedagógica tradicional integra, sobretudo, três 
círculos relacionados entre si: a língua, a economia e o 
parentesco. São os círculos de toda cultura integrada. De 
todos eles, porém, a língua é o mais amplo e complexo. O 
modo como se vive esse sistema de relações caracteriza 
cada um dos povos indígenas. O modo como se transmite 
para seus membros, especialmente para os mais jovens, 
isso é a ação pedagógica.
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A economia, o parentesco e a língua são nesse caso 
o ‘mundo da vida’ como afirma o filósofo Jovino Pizzi, 2013, 
inspirado em Husserl e Merleau-Ponty. Voltaremos ao mundo 
da vida posterior à discussão acerca da linguagem. Tomemos 
a palavra e sua força nas vivências de uma geração. Porque a 
palavra jorra significados e sentidos, por isso as selecionamos 
em determinado contexto. Merleau-Ponty (S: 1991, p. 47) mostra 
que é necessário “considerar a palavra antes de ser pronunciada, 
o fundo do silêncio que não cessa de rodeá-la, sem o qual ela 
nada diria, ou ainda pôr a nu os fios de silencio que nela se 
entremeiam”. Nesses silêncios somos capazes de perceber as 
palavras não-ditas, porque elas não se relacionam somente com 
os sons, mas tem toda harmonia com o corpo e a vivência no e 
com o mundo da vida.

Sobre o mundo da vida, o filósofo Pizzi debruçou seus 
estudos e em concordância com a visão de Husserl, Habermas 
e outros. No que tange ao mundo da vida destacamos três 
aspectos interessantes que ele relaciona com a pedagogia. Pizzi 
(2013, p. 114):

A relação entre sujeitos sucede no Lebenswelt, tal 
como a perspectiva fenomenológica imaginou, de 
modo que os sujeitos se expõem através de suas 
diferentes maneiras de apresentação, abertos, 
portanto, à diversidade de modos de se apresentar; 
b) as experiências vivenciais não se limitam ao âmbito 
cognitivo, pois exibem aspectos relacionados às 
sensações, atitudes afetivas, intenções e interações 
práticas que nem sempre podem ser mensuradas; 
c) a experiência particular não é assunto privado, 
porque se articula em “um mundo compartilhado 
intersubjetivamente, no qual cada sujeito vive, fala e 
age com os demais sujeitos. O saber não é simples 
conhecimento, mas experiências de vida traduzidas 
em linguagem, cultura e forma de vida, narração e 
práxis, história e tradição.

 É nesse entrelaçamento da humanidade e o mundo 
da vida que as coisas vão acontecendo. A linguagem que 
permeia o corpo, o corpo que dá sentido e completude 
a linguagem, nada é separado, junta tudo com tudo e faz 

a vida, as vivências, as histórias que são particulares de 
cada pessoa, de cada coletividade. Cada sociedade vai 
desenhando a sua vida de acordo com seus princípios 
educativos e compreensão de mundo. Vai se organizando de 
modo que esse aparato de vivências coletivas, individuais 
atendem as necessidades de um povo. Essas necessidades 
são criadas de acordo com a cultura e a compreensão de 
mundo e de sociedade.

 O mundo da vida do contexto da maioria dos povos 
indígenas é diferente da compreensão de educação que se 
tem no ocidente. Uma educação que vai para além dos muros 
de uma escola, de uma escolarização. São saberes que são 
adquiridos com a observação, com o exemplo e a partir dele 
criar e recriar outros. A vida é um ato de acontecimentos. 
O respeito é um princípio importante e potencializador de 
criatividade e generatividade. Há a preocupação, sobretudo 
em Merleau-Ponty, que critica o humanismo como uma 
forma de concepção antropocêntrica, que privilegia a 
cultura humana de forma adversa para com os outros 
“mundos”. A diminuição, ou desvitalização do mundo da 
natureza, do mundo dos animais, do mundo das árvores, da 
terra, e também a despotencialização e a morte do mundo 
humano. Existe uma interatividade, uma troca com o mundo 
vegetal, com o mundo dos outros animais, com o mundo 
da espiritualidade que ensina por meio da religiosidade, da 
crença, da cultura, perspectivas de afirmação da vida, que 
é a principal função de toda a educação. 

O mundo da terra que alimenta a vida em consonância 
com o mundo das constelações, com o mundo da água, 
com o mundo do ar, com o mundo do fogo e Merleau-Ponty 
acrescenta outro mundo, o mundo da carne – compreendido 
pelo filósofo como o NEXO de todas as coisas, por sua 
criaturidade, ou origem ontológica e arqueológica, à carne 
do SER. Cleusa Capalbo (2013), ao proferir sua palestra 
para o “Simpósio Merleau-Ponty vivo”, citado no início 
desse texto, faz uma relação interessante entre a noção de 
elementos para os gregos: a água, o ar, a terra, o fogo e a 
carne para Merleau-Ponty entra como o quinto elemento. A 
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carne para discutir a questão do visível e invisível. Em suas 
palavras

A carne que é amorfa, sem forma que vai ter o poder 
de instituir-se uma forma, um invisível se fazendo visível 
pela forma. E isso é o que ele chamará a busca de uma 
ontologia do sensível e essa face de relação oculta e 
não oculta do visível e do invisível que estão unidos e 
que precisam ser pensado nessa noção do ser chamado 
bruto, porque ainda está sem forma ou selvagem por não 
ter uma forma que costumamos dizer culturais.

 
A intenção para fechar essa parte do texto é buscar a 

carne como leitura para o mundo da vida, mas de um mundo 
que o ocidente, se viveu um dia, caiu no esquecimento. Na 
educação ocidental se enxerga apenas o visível, aquilo que foi 
moldado para suas necessidades voltadas para o individualismo, 
para o consumismo e para uma sociedade que vive um mundo 
do agronegócio, da monocultura, das grandes barragens. A vida 
das pessoas que vivem com uma renda mínima e dependem da 
natureza e dos recursos naturais para viver, pouco importa para 
esses valores e padrões de vida que levam ao mundo do capital e 
do lucro. É preciso mesmo descobrir qual é a trilha do mundo da 
vida que compreende a partilha, o amor e a solidariedade entre 
as pessoas.

A educação escolar e sua busca incessante de 
tornar-se Educação Escolar Indígena 

 Ao longo do texto foi exposta a trajetória e história da 
educação escolar para povos indígenas. Nessa parte a intenção 
é arrazoar os caminhos que levaram a essa educação escolar 
indígena. Passado quase trinta anos de luta acirrada por parte 
dos movimentos indígenas e seus aliados, atualmente é possível 
descrever uma lista de conquista no campo da educação 
escolar para os povos indígenas – professores da mesma etnia 
ministrando aulas em suas comunidades, línguas indígenas, 
materiais didático-pedagógico na língua de cada povo, políticas 

públicas específicas para povos indígenas, uma efervescência 
étnica e da autoafirmação da identidade.

 Mas os desafios continuam, porque são muitos discursos 
e ao que parece muitas questões foram resolvidas. Assim como 
temos problemas na educação escolar na sociedade ocidental 
brasileira ela foi transferida para as escolas nas comunidades 
indígenas. Pergunta-se: e as conquistas? Essas foram mínimas 
diante dos embates enfrentados nesse engajamento político de 
elaborar uma educação escolar que atenda e respeite a educação 
indígena. Como dialogar com as duas num mesmo espaço/tempo 
sendo que ambas têm compreensões diferenciadas desses dois 
fatores: espaço e tempo.

 Para esse entendimento de tempo e espaço façamos na 
esteira do filósofo e educador Passos (2005, p. 132) quando 
escreve sobre a saga entre uma temporalidade diferenciada 
versus temporalidade dominante. Esse é um fio que atravessa 
os campos das aldeias indígenas. Como pensar numa educação 
escolar que seja partilhada com os saberes da tradição dos 
povos indígenas? Ou ainda mais, de cada povo? Mais detalhado, 
de cada comunidade? São particularidades que devem ser 
consideradas. Assim para esse filósofo,

minha tarefa é a de, num campo semântico compartilhado 
– no sentido que lhe empresta GEERTZ - como se 
estivesse por ‘sobre os ombros’ de seus moradores 
e dirigindo meu olhar na mesma direção, compor e 
urdir, intersubjetivamente, como co-autor, uma trama 
de significações através da qual possa comunicar com 
outras pessoas parte dos sentidos, que ali, movem o 
cotidiano dos seus habitantes.

 Nossa tarefa é a de agir como coautor sobre essas 
significações, escutar o que faz sentido para essas pessoas 
ter uma educação escolarizada. Como deve ser construída, 
conduzida, orientada e trabalhada nesse desafio da centralidade 
do tempo e do espaço que são específicos de cada povo? Numa 
abordagem fenomenológica merleaupontyana inspirada em Kant 
e traduzida por Passos (idem p. 13) o tempo é como “a forma do 
sentido íntimo” 
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Neste preciso sentido, o tempo é forma sensível (estética) 
transcendental, a priori - no sentido de que ele nos 
precede . É como se ele estivesse postado antes de nós, 
antes de nossa perceptualização e apreensão do real. 
[...] O tempo é, na verdade, a condição de possibilidade 
de poder ter acesso e enxergar o mundo. 

 Se não compreender o tempo e o espaço como uma 
centralidade para essa educação diferenciada é impossível 
pensar em modificar o pensamento ocidental de escolarização 
em outro contexto educacional. Talvez seja isso que tem sido o 
“calcanhar de Aquiles” na educação escolar indígena na maioria 
dos trabalhos pedagógicos desenvolvidos nas comunidades 
indígenas e com o nome de educação escolar indígena. O tempo e 
o espaço de escolarização do ocidente brasileiro têm outra lógica 
da educação indígena. E a falta dessa concepção é prejudicial 
para as mudanças necessárias que devem ser realizadas para 
atender a escolarização que os povos indígenas tanto almejam.

 Um diferencial de tempo e espaço pode ser exemplificado 
em época festivas no seio das comunidades indígenas. A 
“escola” não sabe o que fazer com esses dois fenômenos tempo 
e espaço. As pessoas, em especial, professores, sejam não 
indígenas ou mesmo indígenas ficam perdidos sem saber o que 
fazer para registrar como questões curriculares. Não sabem o 
que deve ser registrado como pedagógico e se não há registro o 
que fazer dos até três meses de festa que foram “perdidos” para 
a escolarização que tem outra lógica de registro curricular.

 Outro exemplo de conflito no contexto curricular. As jovens 
mulheres da etnia A’uwe (Xavante) estavam em pleno trabalho 
para a festa de “furação de orelhas” dos jovens iniciados e sem 
o árduo trabalho das mulheres, seja no campo da pintura, dos 
adornos, das danças da alimentação, não há como acontecer a 
festa. Na sala de aula a professora (não indígena) ficava quase 
o tempo todo sem estudantes. Onde elas estavam? Colhendo 
mandioca para fazer a farinha. Fazendo a farinha. Preparando as 
demais atividades interligadas àquilo que fazia sentido de vida 
para elas. E a escola? 

 A escola, na maioria das comunidades indígenas, é um 
elemento que fica fora da roda de morada. É um corpo “estranho”, 

naquele espaço. A escola prevê um tempo hierarquizado para 
trabalhar os aspectos da educação escolar. Uma hierarquia 
acentuada, na lógica do menor para o maior: 1ª, 2ª.. séries, 
ciclos, anos, mas o entendimento é assim. A educação indígena 
percebe a educação como um ciclo de vida e de aprendizados. 
O tempo para acontecer o aprendizado é outro. Os espaços são 
diversos, sem hora marcada, ao contrário, a escola tem hora 
marcada contabilizada no relógio: hora/aula 60 minutos. Uma 
técnica assessora da educação escolar numa das escolas do 
povo Xavante chegou a dizer: “na aldeia trabalhamos diferente. 
Lá não contamos as horas em minutos, às vezes trabalha-se 
um conteúdo por 4h seguidas”. Talvez seja por isso que alguns 
conteúdos são mais difíceis do que outros. 

Ouve-se constantemente de professores não indígenas que 
trabalham com os Xavante: “as mulheres não conseguem aprender 
a língua portuguesa. E matemática? Nem pensar”. Justamente 
pelo pensamento e compreensão de mundos diferenciados que 
ambas (educações) possuem modos de perceber a vida e o mundo 
que implica não apenas uma epistemologia (conhecimentos), mas 
uma axiologia (dimensões de valores) e praxiologias distintas, 
agires distintos. O povo fala outra língua como entender a língua 
portuguesa que é a segunda língua no caso dos A’uwe e assim 
mesmo nem é a mais interessante para as mulheres A’uwe, por 
exemplo. E a matemática ocidental inicia-se pela adição e a do 
povo A’uwe pela divisão.

A guisa de considerações pensamos que há que se despir 
da roupa grudada ao corpo por uma educação ocidental que foi 
vestida há mais de 500 anos para enxergar que outra educação 
entre a escolarização e a indígena é possível. Mas precisa 
descolonizar o pensamento e as ações colonizadas. Só assim é 
possível pensar em um currículo pedagógico vivo, descolonizado, 
aberto, dinâmico, com possibilidades de dialogar com outras 
formas de pensar, de educar e de viver o mundo.

 O objetivo deste texto é mostrar que será sempre difícil 
compreender inteiramente a cultura do outro, quando nossa 
própria é absoluta, e servirá como parâmetro avaliativo de todas as 
outras. É necessário, mais do que tudo, uma conversão de olhar, 
olhar como sugere Merleau-Ponty, para compreender o desenho 

3. Ao tentar olhar 
o mundo, e quando 
imediatamente o vejo, 
ele foi por mim mesmo 
temporalizado para que 
pudesse ser visto.

3
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de uma rede, pela ação de tramagem que faz o tecelão, por 
baixo, no avesso dela. É hora de entortar nosso olhar para poder 
apreciar a complexidade da vida, dos valores, das diversidades, 
e de abraçar nossa condição de natureza, de animalidade que 
supera o antropocentrismo doentio. É hora de contribuir para 
traduzir na direção dos indígenas e de sua cultura, um currículo 
voltado à sua vida, interesses, necessidade, e desejos. É hora de 
sonho, de criação e de evitar cópias e reprodução. 
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Resumo

A jornada escolar ampliada, a partir da implantação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do 
Programa Mais Educação em 2007, tem posto em debate a 
escola de tempo integral ou a jornada ampliada. No Tocantins, 
as três primeiras escolas com estrutura física específica foram 
implantadas em Palmas respectivamente em 2007, 2008 e 2011. 
De lá para cá, a discussão de seus tempos e espaços tem sido 
tensionados entre “obrigatoriedade compulsória” e “flexibilidade” 
das atividades curriculares consideradas “enriquecedoras” 
da base comum nacional do Ensino Fundamental. Todavia, 
dependendo dos saberes, dizeres e fazeres as crianças 
apreendem marcações sexuais e identitárias que fazem com 
que essas se tornem receosas em suas posições de sujeito. O 
OBJETIVO é a discussão de “lugar” da diversidade na formação 
de “Outros Sujeitos”, “Outras Pedagogias” (Miguel Arroyo, 
2012), interpelando a escola como um “território” ou “não-lugar” 
da diversidade sexual e de gênero. Com base em Marc Augé 
(1995), o “não-lugar” se refere a lugares transitórios que não 
possuem significado suficiente para serem definidos como “um 
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lugar” de pertença. Ao contrário da ideia de lugar antropológico, 
de “território” que se define como identitário, relacional e histórico. 
“O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 
é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida” (Milton Santos, 
2002). METODOLOGIA: O trabalho trata da pesquisa em 
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE/UFT), uma abordagem qualitativa com base na pesquisa 
pós-crítica, a etnopesquisa, sendo este trabalho uma descrição, 
com base na re-representação no sentido fenomenológico. 
Seus CAMPOS TEÓRICOS filiam-se a chamada “filosofia da 
diferença”, na teoria queer, nos estudos feministas e de gênero, 
teorias pós-críticas com a produção de pesquisa de autores 
como: Corazza (1996), Beatriz Fischer (1996), Rosa Fischer 
(1996, 1998), Louro (1996), Veiga-Neto (1996). RESULTADOS: 
Observa-se um “ativismo” característico das propostas das 
escolas de tempo integral no Tocantins, entretanto o “lugar” da 
diversidade sexual e de gênero na formação de “Outros Sujeitos”, 
“Outras Pedagogias” ainda não se constituiu na reflexão e 
cotidiano das escolas pesquisadas em Palmas como “território” 
da diversidade. CONCLUSÕES: A escola de tempo integral 
tem sido anunciada nos programas de governo como territórios 
educativos para a educação integral, em que se articulem tempos, 
espaços e oportunidades educacionais formativas. A diversidade 
pode ser uma das expressões de educação integral na medida 
em que a ampliação dos tempos e espaços educativos articula-se 
com a pluralidade de sujeitos e de suas práticas socioculturais.

Palavras-chave: Educação integral e diversidade; 
currículo, ensino fundamental.

Introdução 

As políticas de ampliação da jornada escolar, tem como 
marco fundamental a implementação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
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Profissionais da Educação (Fundeb) e o lançamento do Programa 
Mais Educação em 2007. Tais propostas têm levantado o debate 
a respeito da escola de tempo integral e a ampliação de tempos 
e espaços pedagógicos.

 No estado do Tocantins, as discussões também se 
deram a partir da construção de projetos políticos educativos 
consistentes e pautados também na elaboração e espaços 
adequados para execução do projeto. Nesta perspectiva, as 
três primeiras escolas com estrutura física específica foram 
implantadas em Palmas respectivamente em 2007, 2008 e 2011. 
O que se deu a partir de então estava focado na discussão da 
“obrigatoriedade compulsória” e “flexibilidade” das atividades 
curriculares consideradas “enriquecedoras” da base comum 
nacional do Ensino Fundamental. Todavia, dependendo dos 
saberes, dizeres e fazeres as crianças apreendem marcações 
sexuais e identitárias que fazem com que se tornem receosas em 
suas posições de sujeito.

 O objetivo deste trabalho é a discussão de “lugar” 
da diversidade na formação de “Outros Sujeitos”, “Outras 
Pedagogias” (Miguel Arroyo, 2012), interpelando a escola como 
um “território” ou “não-lugar” da diversidade sexual e de gênero. 
Com base em Marc Augé (1995), o “não-lugar” se refere a lugares 
transitórios que não possuem significado suficiente para serem 
definidos como “um lugar” de pertença. Ao contrário da ideia de 
lugar antropológico, de “território” que se define como identitário, 
relacional e histórico. 

“O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar 
da residência, das trocas materiais e espirituais e do 
exercício da vida” (Milton Santos, 2002). 

Metodologicamente, o trabalho trata de uma pesquisa em 
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE/UFT), dentro de uma abordagem qualitativa com base 
na pesquisa pós-crítica, a etnopesquisa, sendo este trabalho 
uma descrição, com base na re-representação no sentido 
fenomenológico. Seus campos teóricos filiam-se a chamada 

“filosofia da diferença”, na teoria queer, nos estudos feministas 
e de gênero, teorias pós-críticas com a produção de pesquisa 
de autores como: Corazza (1996), Beatriz Fischer (1996), Rosa 
Fischer (1996, 1998), Louro (1996), Veiga-Neto (1996).

O ambiente escolar como lugar de confluência social 
é vislumbrado por inter-relações definidas, quase sempre, por 
choques, por causa da não aceitação do que na maioria das 
vezes é estigmatizado como diferente.

Assim, percebendo a educação como um direito de todos, 
conjecturado no artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos e 
assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9.394/96 – LDB – é plausível mencionar que nos limites da escola 
não deve haver nenhuma forma de exclusão, principalmente no 
que tange à diversidade sexual e de gênero. Evidenciar uma 
instituição escolar voltada para a compreensão das diversidades 
existentes no seu interior implica na importância de formação de 
professores e professoras voltados aos conceitos e discussões 
de diversidade, diversidade sexual e de gênero, realizadas pela 
contemporaneidade, para que esses possam promover e dialogar 
juntamente com seus alunos e alunas a importância da valorização 
das diferenças na escola.

De acordo com Louro (1999, pag. 27), o que é perceptível, nos 
limiares da escola, é influenciado pelos padrões heteronormativos, 
onde os sujeitos, principalmente crianças e adolescentes, são 
constituídos em um processo compulsoriamente heterossexual, 
alimentando uma rejeição da homossexualidade, materializada 
através de atitudes e comportamentos indiscutivelmente 
homofóbicos. O produto disto é a máxima “macho para ser macho 
tem que bater em veado”.  Dessa forma, é possível imaginar que, 
no ambiente escolar, a homofobia proporcione conseqüências 
a todos os sujeitos que o compõe. Em diversos ambientes de 
socialização, como na escola, mas não somente nela, se dá a 
formação de crianças e adolescentes e respectivamente de suas 
identidades, sobressaindo o padrão heterossexual e disseminando 
sentimentos de homofobia, o que se dá com maior intensidade 
com os meninos. 

Neste contexto, é possível perceber na escola o trato que 
se dá àqueles (as) que fogem destes padrões pré-estipulados 
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pela heteronormatividade. Alunos (as) que não se predispõe 
a caminhar nos limiares da “normalidade” são bruscamente 
combatidos e tratados como “veados”, “bichinhas”, “mulherzinha” 
e na maioria das vezes estas crianças e adolescentes nem 
entraram no processo de autoconhecimento do seu corpo e 
da sua identidade. Pode-se perceber que existe uma vigilância, 
sobre os comportamentos e os corpos daqueles (as) que não se 
enquadram na conduta heterossexual.

As escolas prestariam um relevante serviço à cidadania e 
ao incremento da qualidade da educação se dedicassem 
à problematização de práticas, atitudes, valores e 
normas que investem nas polarizações dicotômicas, no 
binarismo de gênero, nas segregações, na naturalização 
da heterossexualidade, na essencialização das 
diferenças, na fixação e reificação de identidades, na (re)
produção de hierarquias opressivas. Isso, porém, sem 
desconsiderar que, graças às cambiantes operações 
da heterossexualidade hegemônica e obrigatória, 
impugnações do binarismo de gêneros podem ser 
acompanhadas de novos métodos de normalização 
heterorreguladora.(SILVA&MELO, 2011, p.83)

É um grande erro imaginar que a homofobia se apresenta 
isoladamente nas instituições escolares. O currículo e as práticas 
escolares estão permeados pela concepção heteronormativa. 
A escola é promotora das práticas homofóbicas e na maioria 
das vezes as deixa se tornarem cotidianas e parte seu contexto 
educacional. Como afirma Silva e Melo (2011), ela produz sujeitos 
e identidades, cria ou reitera regimes de verdade, formas de (in)
visibilidade, classificações e segregações, numa perspectiva 
de vigilâncias de gênero que proporciona conseqüências sobre 
todos(as). 

Consentida e ensinada na escola, a homofobia 
expressa-se pelo desprezo, pelo afastamento, pela 
imposição do ridículo. Como se a homossexualidade 
fosse “contagiosa”, cria-se uma grande resistência em 
demonstrar simpatia para com sujeitos homossexuais: 
a aproximação pode ser interpretada como uma adesão 
a tal prática ou identidade. O resultado é [...] uma 
segregação que é promovida tanto por aqueles que 
querem afastar-se dos/das homossexuais como pelos 
próprios/as (LOURO,2000). 

A escola, com seu conjunto de regimentos, costumes e 
princípios, reúne condições de contribuir no combate as normas 
heterorreguladores e práticas homofóbicas em seus espaços 
e possibilitar um debate com toda a comunidade a respeito 
da diversidade sexual e de gênero. Dessa forma, teríamos 
a possibilidade de dar visibilidade às pessoas identificadas 
como dissonantes em relação às normas de gênero e à matriz 
heterossexual, que são postas sob a mira preferencial de uma 
pedagogia da sexualidade (LOURO, 1999) na maioria das vezes 
evidenciada através de ridicularizações, insinuações, apelidos e 
outros.

Pressupostos teóricos

A diversidade sexual e de gênero estão intimamente 
interligadas na sua compreensão. A diversidade de gênero 
perfaz a idéia de que há inúmeras identidades de gênero e 
a diversidade sexual compreende as distintas orientações 
sexuais, como a homossexualidade. Tais explicações remetem a 
problematização de definições que se tornam importantes para 
um entendimento mais detalhado da temática acima mencionada: 
gênero, identidade de gênero.

Segundo Carvalho, (2000, p.15) “o conceito de gênero 
refere-se às noções de masculino e feminino, construídas a partir 
das diferenças biológicas entre os sexos, ao longo da história 
nas diversas sociedades e culturas”. A partir deste pressuposto, 
a identidade de gênero diz respeito às formas com que estas 
crianças e adolescentes percebem-se, através da caracterização 
de masculinidade ou de feminilidade (CARVALHO; ANDRADE; 
JUNQUEIRA, 2009). O que condiciona a identidade de gênero 
são as atitudes inseridas ao que é masculino e feminino; homens 
com traços e ações masculinas e mulheres com comportamentos 
completamente femininos, uma vez que, segundo Carvalho (2000), 
as categorizações que definem os gêneros são evidenciadas 
com a mudança de acordo com o tempo e o espaço.

 A escola ainda reproduz e estabelece padrões rígidos e 
modelos normatizados de homem e de mulher. Ainda que os temas 



79979
8

relações de gênero e sexualidade estejam inseridos no currículo 
escolar por meio dos temas transversais (Parâmetros Curriculares 
Nacionais), no dia-a-dia das instituições escolares as abordagens 
com relação à diversidade sexual não existem. Mediante isso, por 
meio de atitudes e ações pedagógicas e ainda dos padrões de 
“normatividade social” impregnados entre seus muros, diversas 
escolas multiplicam padronizações e preconceitos que muitas 
vezes culminam em atos violentos dentro do ambiente escolar 
contra alguns sujeitos que desalinham da ordem vigente.

Percebe-se que, na escola, comportamentos que desviam 
da norma são vistos como aborrecimento, atrapalhação, uma 
vez que é através da educação, que é formadora das maneiras e 
modos “adequados” para o contexto social que se apresenta as 
desigualdades de gênero. 

O que tem possibilitado uma abertura maior nas discussões 
a respeito de uma escola capaz de debater as questões que 
envolvem a diversidade sexual e de gênero são os “gritos” em 
busca de visibilidade, que movimentos, principalmente de gays e 
lésbicas tem promovido mundo a fora. 

De acordo com Rocha (2004), nos Estados Unidos e na 
Inglaterra, a Teoria Queer tem unificado os estudos gays e lésbicos. 
Inicialmente o termo queer possuía uma conotação pejorativa 
das pessoas homossexuais, em especial, do sexo masculino. 
Atualmente, por conta da militância do movimento homossexual, 
queer é uma forma positiva de auto-identificação homossexual.

A teoria queer começa por problematizar a identidade 
sexual considerada normal, ou seja, a heterossexualidade. 
Em geral, é a identidade homossexual que é vista como 
um problema. A heterossexualidade é a norma invisível 
relativamente à qual as outras formas de sexualidade, 
sobretudo a homossexualidade, é vista como um desvio, 
como uma anormalidade.(SILVA, 2004, p.106)

A teoria queer, em uma abordagem inicial é um modelo de 
forma crítica e contestação ao cenário de normalização (Louro, 
2001) originária do movimento e dos estudos gays e lésbicos, e 
que segundo Silva (2004) se aproxima dos estudos curriculares. 

A teoria queer está ligada às correntes de concepções que, no 
século XX, questionaram as ideias clássicas de sujeito, identidade, 
consciência, identificação e agência (Louro, 2004). Sugere a 
indagação, a desnaturalização e o foco no questionamento da 
certeza como proposta de análise para qualquer dimensão, até 
mesmo aquelas que permeiam o conhecimento (Louro, 2001), 
influenciando assim o saber curricular.

Uma pedagogia e um currículo queer estariam 
voltados      para o processo de produção das diferenças 
e trabalhariam,  centralmente, com a instabilidade e 
a precariedade de todas as identidades. (...) Ao se 
dirigir para os processos que produzem as diferenças, 
o currículo passaria a exigir que se prestasse atenção 
ao jogo político aí implicado: em vez de meramente 
contemplar uma sociedade plural, seria imprescindível 
dar-se conta das disputas, das negociações e dos 
conflitos constitutivos das posições que os sujeitos 
ocupam.(Louro, 2004, p. 48-49)

De acordo com a teoria queer, todo conhecimento autentico 
que é definido como verdadeiro no currículo, “tradicionalmente 
concebido como um espaço onde se ensina a pensar, onde 
se transmite o pensamento, onde se aprende o raciocínio e a 
racionalidade” (Silva, 2004, p. 108), pode ser indagado, eliminado 
e reconstruído de outras maneiras, sob outros olhares.  Construir 
tendo a teoria queer possibilita reivindicar, indagar, problematizar, 
todo e qualquer modo de comportamento e conhecimento, até 
mesmo o currículo e prática pedagógica de nossas escolas.

A escola de tempo integral em Palmas (TO)

A escola é um ambiente distinto e dinâmico de 
elaboração e ressignificação do fazer pedagógico. A sociedade 
contemporânea, que nos últimos tempos tem passado 
transformações significativas tanto nos aspectos econômicos, 
sociais e políticos, tem participado notoriamente no padrão de 
comportamento humano, proporcionando mudanças decisivas 
no modo de entender, compreender e agir.
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Pressionado por este processo de mudança no 
comportamento da sociedade e elucidando um discurso 
notoriamente político o poder público, segundo Gonçalves 
(2006), têm buscado formas de democratizar as relações 
presentes no ambiente escolar a fim de possibilitar uma 
formação integral efetiva à crianças e adolescentes.

A Educação Integral constitui ação estratégica 
para garantir proteção e desenvolvimento integral 
às crianças e aos adolescentes que vivem 
na contemporaneidade marcada por intensas 
transformações: no acesso e na produção de 
conhecimentos, nas relações sociais entre diferentes 
gerações e culturas, nas formas de comunicação, na 
maior exposição aos efeitos das mudanças em nível 
local, regional e internacional. (MEC, 2009, p.18).

Um dos pilares propostos pelo poder público é a 
constituição da escola de tempo integral, tida como lugar 
que propicie aos alunos acesso aos diferentes tipos de 
aprendizagens, em uma estratégia que amplia as noções de 
tempos, espaços e práticas pedagógicas que se soma ao 
processo de escolarização e, na perspectiva do Ministério 
da Educação, conectando a vida escolar ao universo de 
interesse e de possibilidades das crianças, adolescentes e 
jovens.

O ideal da Educação Integral traduz a compreensão 
do direito de aprender como inerente ao direito à 
vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e 
à convivência familiar e comunitária e como condição 
para o próprio desenvolvimento de uma sociedade 
republicana e democrática. (MEC, 2010 p. 07) 

A concepção de educação integral chega ao município 
de Palmas-TO por volta de 2003 por meio de discussões 
de estudiosos da educação. De acordo com Alves (apud 
Andrade 2011), em meados de 2004 foi criado um grupo 
de discussões dentro da Secretaria Municipal de Educação 
de Palmas – SEMED - com o objetivo de conceber uma 

proposta pedagógica e um projeto arquitetônico para as 
denominadas escolas padrão de tempo integral.

Segundo Alves (apud Andrade 2011), os estudos se deram 
nos trabalhos e concepções propostos por Anísio Teixeira vista a 
relevante contribuição do mesmo para a concepção de ampliação 
de tempo e espaço nas escolas brasileiras

Debates sobre a relação tempos e espaços educativos 
foram necessários, levando-se em conta o fato de os 
estudos referentes a esse tema considerarem que a 
qualidade do ensino encontra alicerce nessa relação 
e que a ampliação da jornada escolar tanto pode 
alavancar a qualidade do ensino, como pode, também, 
não garantir qualidade, mas carrega uma possibilidade 
potencial (ALVES 2012 apud CAVALIERI, 2002; 
COELHO, 1997).

Depois de muitos estudos e análises começa-se 
a construção da escola padrão de tempo integral e no 
inicio de 2007 é apresentada pela SEMED a Proposta de 
Implantação da Escola de Tempo Integral da Região Norte 
de Palmas – TO. É válido ressaltar que juntamente com a 
proposta de construção da escola padrão de tempo integral 
foi pensando pela secretaria municipal de educação uma 
proposta de educação integral para além das escolas 
padrão, como a educação integral do campo, a jornada 
ampliada e outros.

A proposta de implantação da escola de tempo integral 
da região norte de Palmas-TO evidenciava atendimento de 
alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental centrado em um 
currículo composto de núcleo comum e núcleo diversificado 
como comprova Sousa (2012)  

O projeto curricular da Escola de Tempo Integral 
Padrão prevê nove horas diárias de atividades 
desenvolvidas pelo conjunto de profissionais que, 
no campo dos esportes e das artes, desenvolvem 
trabalhos diferenciados dentro de uma estrutura 
curricular, contemplando, além de um currículo básico, 
com base nacional comum e a parte diversificada, as 
oficinas curriculares. (SOUSA, 2012)
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Por conseguinte, teríamos um currículo organizado por 
disciplinas no qual em um período do dia os alunos cursariam 
disciplinas da base nacional comum (núcleo comum) e no outro 
período disciplinas das áreas de esportes e cultura (núcleo 
diversificado ou oficinas curriculares), totalizando 20 disciplinas.

No segundo semestre de 2008 inaugura-se a segunda 
escola padrão de tempo integral na região sul da capital 
tocantinense e em 2011 a terceira escola, também na região 
sul, atendendo as três escolas juntas, 4.100 alunos em regime 
integral de 9 horas e meia de atividades pedagógicas.

Considerações provisórias

Como estabelece o Programa Mais Educação, programa 
este criado com o intuito de induzir a ampliação da oferta da 
educação integral pelo país, a ampliação do tempo e dos 
espaços na educação deve proporcionar também aos alunos a 
liberdade, o respeito, a dignidade e, no entanto, a escola que 
deveria possibilitar aos educandos condições de expressarem-
se, comunicarem-se sem que seus corpos e comportamentos 
sejam vigiados desenvolve o que AUGÉ (1995) se refere como 
“não-lugar” da diversidade sexual e de gênero, é um lugar 
transitório que não tem sentido de pertencimento para esses que 
estão à margem da padronização heterossexual. Tal concepção 
pode explicar o que alguns alunos passam dentro do ambiente 
escolar quando são vistos como “outros sujeitos”, como evidencia 
Miguel Arroyo (2012), são humilhados e estigmatizados como a 
“mulherzinha” ou “veadinho, marcados psicologicamente e muitas 
vezes fisicamente por serem diferentes.

Dessa forma, provocar discussões e problematizar as 
questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero torna-
se fundamental para a idéia de desconstruir e superar padrões 
supostamente normais, que têm proporcionado desigualdades 
entre os vários sujeitos, principalmente crianças e adolescentes. 
Ao analisar sobre gênero no ambiente escolar, faz-se fundamental 
que, dentro muitas mudanças de postura, os professoras e 
professores atentem-se aos seus discursos, e as suas atitudes, 

na maioria das vezes, carregados de preconceitos, evitando 
qualquer tipo de discriminação dentro e fora da escola.

Por meio da tradução da pedagogia do insulto em 
pedagogia do armário, estudantes aprendem cedo a 
mover as alavancas do heterossexismo e da homofobia. 
Desde então, as operações da heterossexualização 
compulsória implicam processos classificatóriose 
hierarquizantes, nos quais sujeitos ainda muito jovens 
podem ser alvos de sentenças que agem como 
dispositivos de objetivação e desqualificação: “Você é 
gay!”. Essas crianças e adolescentes tornam-se, então, 
alvo de escárnio coletivo sem antes se identificarem 
como uma coisa ou outra. (JUNQUEIRA, 2013)

A educação integral, na medida em que cria mais espaços 
e momentos educativos deve criar também possibilidade de 
discutir a diversidade sexual e de gênero contribuindo, desta 
forma, para uma educação integral, mas numa perspectiva em 
que integral possa inserir-se num contento onde o preconceito e 
a homofobia não façam parte de suas aprendizagens.
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Resumo

Este artigo apresenta a organização e o desenvolvimento 
do curso de aperfeiçoamento “Proposta curricular e metodologias 
na educação integral” a partir das experiências e reflexões da 
equipe coordenadora. O curso promovido pela Universidade 
Federal de Viçosa entre 2013 e 2014 contou com recursos 
da Ação 20RJ da Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores (RENAFOR) no âmbito da SECADI/MEC (Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão). 
Foram desenvolvidos 5 dos 10 módulos propostos pelo Programa 
Mais Educação: Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; 
Esporte e Lazer; Educação Econômica e Educomunicação e 
Cultura Digital. O curso, oferecido na modalidade semipresencial 
com 180 horas de duração (destas 32 horas presenciais), teve 200 
inscritos e 145 aprovados e atendeu ao público alvo: professores 
de escolas públicas que, preferencialmente, trabalhassem no 
tempo integral. 

Palavras-chave: educação em tempo integral - formação 
continuada de professores – educação a distância

Introdução

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o 
oferecimento do curso de aperfeiçoamento “Proposta curricular 
e metodologias na educação integral” ocorrido na Universidade 
Federal de Viçosa entre 2013 e 2014, com recursos da Ação 
20RJ da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 
(RENAFOR) no âmbito da SECADI/MEC (Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão).

A efetivação de propostas de educação em tempo integral 
tem sido crescente nas redes públicas de ensino no Brasil. 
O Governo Federal possui uma ação que induz e apoia essa 
experiência educacional no país, o Programa Mais Educação 
instituído pela Portaria Interministerial n°. 17/2007. Este 
Programa integra as ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) e se caracteriza como uma estratégia indutora 
de ampliação da jornada escolar (BRASIL, 2009), tendo por 
objetivo “fomentar a educação integral de crianças, adolescentes 
e jovens, por meio do apoio a atividades socioeducativas no 
contra turno escolar” (MEC, Portaria nº 17, 2007). Referindo-se 
às questões curriculares, o referido Programa considera alguns 
macrocampos como relevantes para a oferta da educação integral 
aos educandos.

Os macrocampos em questão foram apresentados 
em primeira mão pela Resolução n.º 19, de 05 de 
maio de 2008 e consagrados no Decreto 7083, 
de 27 de janeiro de 2010: 1. Acompanhamento 
pedagógico. Ensino Fundamental: Matemática, 
Letramento Ciências, História, Geografia, Línguas 
Estrangeiras. Ensino Médio, Matemática, Leitura e 
Produção de Texto ou Português, Cinética, Reações 
Químicas, Eletroquímica, Química orgânica, Física 
ótica, Circuitos elétricos, Calorimétrica, Célula animal 
Estrutura do DNA; Coleta de sangue, História e 
Geografia,  ilosofia e Sociologia, Línguas estrangeiras. 
2. Meio ambiente. Com -Vidas, Agenda 21 na escola, 
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Educação para Sustentabilidade, Horta Escolar e/
ou Comunitária. 3. Esporte e lazer. Recreação e 
Lazer, Voleibol, Futebol, Basquete, Handebol, Tênis 
de Mesa, Judô, Karate, Taekwondo, Yoga, Natação, 
Xadrez Tradicional, Xadrez Virtual, Atletismo, Ginástica 
Rítmica, Corrida de Orientação, Ciclismo, Tênis de 
Campo, Basquete de rua, Programa Segundo Tempo. 
4. Direitos Humanos. Direitos Humanos e Ambiente 
Escolar, Aprendizagem e Convivência. 5. Cultura e 
Arte. Leitura, Banda Fanfarra, Canto Coral, Hip Hop, 
Danças, Teatro, Pintura, Grafite, Desenho, Escultura, 
Percussão, Capoeira, Flauta Doce, Cineclube, 
Práticas Circenses, Mosaico. 6. Cultura digital. 
Software educacional, Informática e tecnologia da 
informação, Ambiente de Redes Sociais. 7. Prevenção 
e promoção à saúde. Alimentação saudável, saúde 
bucal, práticas corporais e educação do movimento 
saúde sexual, reprodutiva e prevenção DST/AIDS, 
prevenção ao uso do tabaco e outras drogas, saúde 
ambiental promoção da cultura de paz, prevenção às 
violências e acidentes, estratégias de promoção da 
saúde, prevenção à dengue, febre amarela, malária, 
hanseníase, anemia falciforme e outras, (Articulação 
com o Programa Saúde na Escola- MEC/MS). 
8. Comunicação e uso de mídias. Jornal Escolar, 
Rádio Escolar, Histórias em Quadrinhos, Fotografia, 
Vídeo. 9. Iniciação à investigação das ciências da 
natureza. Laboratório, Feiras e Projetos Científicos. 
10. Educação econômica. Direitos do Consumidor, 
Educação Financeira, Empreendedorismo, Cidadania 
Fiscal. (LECLERC, MOLL, 2012, p.96) 

Em Minas Gerais, a proposta governamental de ampliação 
do tempo escolar diário foi instituída, no ano de 2005, sob o 
formato do subprojeto intitulado “Aluno de Tempo Integral”. Em 
2007, esta ação passou por uma ampliação e reformulação em 
suas diretrizes, originando o Projeto “Escola de Tempo Integral” 
e, ao final de 2011, a proposta foi novamente reformulada 
passando a ser denominada Projeto “Educação em Tempo 
Integral” (PAIVA, 2013). Assim, tendo em vista essa trajetória 
de nove anos da oferta do tempo escolar ampliado em algumas 
escolas estaduais da rede pública de ensino, vale enfatizar que 
o Estado de Minas conta com os recursos provenientes do 
Programa Mais Educação, desde o ano de 2009 (PAIVA, 2013).

Sendo assim, uma escola pode ofertar educação integral 
sem necessariamente funcionar em regime de tempo integral. 

Entretanto, como sustenta Coelho (2009, p. 93) 

“com o tempo escolar ampliado, é possível pensar em 
uma educação que englobe formação e informação 
e que compreenda outras atividades – não somente 
as conhecidas como atividades escolares – para a 
construção da cidadania partícipe e responsável”.

Em face dessa proposta de tempo integral, que tem se 
ampliado mediante experiências desenvolvidas em diversos 
estados e municípios do país, é importante considerar que 
tal ação implica numa outra forma de organização escolar e, 
portanto, em novas metodologias e práticas educativas. Com 
isso, faz-se necessário ofertar aos professores da rede pública 
de ensino, que atuam diretamente na implementação dessa 
política, elementos que os permitam reorganizar sua prática 
educativa, visto que o tempo ampliado não deve se compor 
simplesmente por atividades desenvolvidas no âmbito do 
currículo básico do ensino regular e sim por atividades que o 
complementem.

Nessa perspectiva, a formação continuada dos 
professores da educação básica encontra-se entre as 
prioridades do Ministério da Educação explicitadas no Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) para garantir educação 
de qualidade, centrada no aprendizado do educando. A criação 
da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica é uma das respostas a esse compromisso. 

Instituída pelo Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009, 
a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica tem por finalidade apoiar, em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, a formação inicial e continuada dos professores 
das redes públicas da educação básica. Dentre os princípios 
da política nacional está a formação docente construída em 
bases científicas e técnicas sólidas, como compromisso 
público de Estado. Pretende o Ministério aumentar o número 
de professores formados por instituições públicas de educação 
superior e garantir um referencial de qualidade para os cursos de 
formação inicial e continuada, sintonizando-os às necessidades 
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formativas da educação básica e aos problemas da sala de aula.
Como estratégia de planejamento do apoio técnico e 

financeiro aos Estados, Municípios e Distrito Federal para o 
alcance dos compromissos postos no PDE, o MEC instituiu o 
Plano de Ações Articuladas (PAR), por meio do qual cada uma 
dessas instâncias consolida suas demandas, entre elas as ações 
de formação. Também como instrumento de planejamento, o 
MEC definiu o Catálogo de Cursos de Formação Continuada 
e criou, em 2012, o PDE Interativo, que possibilitou levantar 
o interesse dos professores, por meio da internet, nos cursos 
de formação oferecidos com base na demanda identificada no 
PAR. A partir deste levantamento, foi disponibilizada na matriz 
orçamentária da referida Instituição recursos que viabilizaram 
este curso.

  Para a realização das análises, foi utilizado o Projeto do 
curso elaborado pela equipe organizadora na UFV, além das 
reuniões de organização e avaliação do curso. 

Caracterização e experiências do curso oferecido 
 
O curso de aperfeiçoamento foi oferecido na modalidade 

semipresencial com 180 horas de duração (destas 32 horas 
presenciais), na Universidade Federal de Viçosa entre setembro 
de 2013 e março de 2014 . As inscrições, feitas via internet , 
tiveram cerca de 800 interessados de várias partes do país. 
Deste grupo, foram selecionados 200 professores de escolas 
públicas que comprovassem esta atividade. Além disso, os 
inscritos deveriam ter: formação em ensino médio ou superior; 
estar atuando, preferencialmente, em escolas de tempo integral 
da Zona da Mata Norte – Minas Gerais; ter acesso à internet 
para realizar as atividades a distância e disponibilidade para 
participar dos encontros presenciais na Universidade Federal 
de Viçosa. Inscreveram-se no curso 200 professores de 33 
cidades, sendo 31 cidades do Estado de Minas Gerais, 1 do 
interior do Espírito Santo e 3 do interior do Rio de Janeiro, como 
se pode ver no quadro a seguir:

Quadro 1: Cidades e número de inscritos no Curso 
de Aperfeiçoamento “Proposta Curricular e Metodologias 
na Educação Integral”

CIDADES INSCRITOS CIDADES INSCRITOS

Acaiaca 3 Piranga 1 

Alegre - ES 1 Ponte Nova 18 

Alvinópolis 4 Porciúncula - RJ 3 

Antônio Prado de Minas 2 Porto Firme 2 

Araponga 1 Raul Soares 8 

Cajuri 2 Rio Casca 45 

Canaã 3 Santa Cruz do Escalvado 4 

Divino 1 São Geraldo 3 

Dom Silvério 3 São José do Goiabal 2 

Ervália 2 São Miguel do Anta 7 

Eugenópolis 2 São Pedro dos Ferros 15 

Guaraciaba 4 Timóteo 5 

Inconfidentes 1 Urucânia 21 

Juiz de Fora 2 Vermelho Novo 2 

Muriaé 4 Viçosa 21 

Oratórios 1 Visconde do Rio Branco 3 

Piedade de Ponte Nova 1 33 CIDADES 200 
Fonte: Dados da inscrição dos participantes no Curso

O curso envolveu atividades de pesquisa, extensão e 
ensino acerca da escola em tempo integral em cidades da região 
da Zona da Mata Norte em Minas Gerais, tendo como foco os 
anos iniciais do ensino fundamental. As atividades de pesquisa 
realizadas no curso tiveram por objetivo conhecer a realidade das 
escolas de tempo integral dos municípios envolvidos no curso, 
as demandas de seus agentes, especialmente no que tange 
ao seu processo formativo; as de extensão visaram articular as 
atividades desenvolvidas no ensino superior com as realidades 
das escolas públicas e o ensino envolvia o próprio curso de 
formação continuada de professores. 

1. As condições para 
aprovação eram ter 
frequência em pelo 
menos 2 dos 4 encontros 
presenciais e nota 
mínima de 60% nos 
módulos. Participação 
nos 4 encontros 
presenciais: 196,176, 
160 e 176 cursistas. 
Foram reprovados por 
infrequência 38 inscritos. 
Aqueles que, no final do 
curso, tinham frequência 
mínima e nota acima de 
40 pontos, mas abaixo de 
60 tiveram oportunidade 
de fazer uma prova final. 
6 cursistas estavam 
nesta condição. Destes, 
1 não fez a prova final, 
2 a fizeram mas não 
obtiveram pontos para 
aprovação e 3 foram 
aprovados.

2. Para a inscrição e 
para as atividades a 
distância foi utilizada 
a plataforma midiática 
da UFV “Pvanet”. A 
primeira semana do 
curso foi justamente 
de ambientação a esta 
plataforma.

1 2
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O propósito deste curso foi trabalhar com e para 
os professores desenvolvendo seus potenciais pessoais e 
profissionais, novas perspectivas de ensino-aprendizagem, 
envolvendo metodologias e conteúdos nos campos: social, 
cultural, da saúde, cidadania, meio ambiente, trabalho, tecnologias, 
entre outros. A própria estrutura do curso intentou levar os 
sujeitos, na medida do possível, a vivenciar novas formas de 
aprendizagem, com um currículo interdisciplinar e metodologias 
que envolvessem a ludicidade, a criatividade e a participação 
ativa dos estudantes no seu processo de aprendizagem. Para 
isso, usou-se como referência o Programa Mais Educação que, 
em um de seus documentos orientadores, que propõe, no tempo 
integral, atividades a partir dos macrocampos: “Acompanhamento 
pedagógico; Meio ambiente; Esporte e Lazer; Direitos Humanos 
em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da 
saúde; Educomunicação; Investigação no campo das ciências da 
natureza e Educação econômica” (BRASIL, 2009, p.9). 

De forma análoga às diretrizes do Programa Mais 
Educação, a atual proposta de ampliação da jornada escolar da 
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, denominada 
Projeto “Educação em Tempo Integral”, propõe que as 
atividades no contraturno escolar sejam desenvolvidas a partir 
dos seguintes campos de conhecimentos: “Acompanhamento 
Pedagógico; Cultura e Arte; Esporte e Lazer; Cibercultura; 
Segurança Alimentar e Nutricional; Educação Socioambiental 
e Direitos Humanos e Cidadania” (MINAS GERAIS, 2013, p. 
13). Considerando esses dois documentos como referência, o 
presente curso de aperfeiçoamento desenvolveu alguns desses 
macrocampos em quatro encontros presenciais e cinco módulos 
a distância, divididos em duas fases cada módulo. Para as 
atividades a distancia, utilizou-se a plataforma PVANet.

O PVANet é o ambiente virtual de aprendizado utilizado 
pela UFV. Foi concebido para receber conteúdos das 
mais diversas disciplinas e cursos, nas modalidades 
presenciais e a distância. Suas ferramentas garantem 
a inclusão de conteúdos nos mais diferentes formatos: 
textos, vídeos e simulações, interação aluno-tutor-
professor síncrona e assíncrona, etc. 

3. Disponível em: 
Produtos e Serviços 
<https://www2.cead.ufv.
br/cead/scripts/inicio.
php>. Acesso em 23 de 
julho de 2013.

3

Nas atividades a distância, cada módulo teve duração 
de quatro semanas, dividido em duas quinzenas ou fases de 2 
semanas cada. Como se tratava de um curso de curta duração, 
optou-se por um segundo momento em que se revisse e ampliasse 
os conteúdos e atividades trabalhados para fortalecer este 
trabalho, com objetivos e atividades mais elaboradas na segunda 
fase. Esta estratégia garantiu que os cursistas dedicassem 1 
mês a cada um dos módulos, não de forma continuada, mas 
retomando uma fase anterior, o que  teve por objetivo aumentar 
a motivação e o aprofundamento acerca de cada módulo. Num 
primeiro momento, foi realizada a primeira fase de cada módulo 
e, num segundo momento, a segunda fase dos módulos. Embora 
as ementas fossem iguais para a 1º e 2º fase dos módulos, as 
leituras e as atividades de avaliação eram distintas.

Os módulos trabalhados foram: 

I – Acompanhamento Pedagógico : na primeira fase, houve 
maior ênfase em alfabetização e letramento e, na segunda fase, 
em atividades matemáticas.

II – Esporte e Lazer 
III – Meio ambiente 
IV- Educação econômica 
V- Educomunicação e cultura digital 

Embora todo o material fosse disponibilizado no 
PVANet, os cursistas receberam uma apostila para cada 
módulo do curso, além de um Manual do Cursista elaborado 
com o objetivo de explicar o curso, as atividades, formas de 
avaliação e outras informações importantes. 

 Foram realizadas 10 avaliações a distância de 08 
pontos cada, totalizando 80 pontos e uma avaliação presencial 
no último encontro valendo 20 pontos. Esta última foi um 
pôster apresentando uma atividade desenvolvida no curso. 
As avaliações tiveram por objetivo analisar a compreensão 
dos cursistas sobre o conteúdo estudado em cada fase do 
módulo e sua aplicação. Como todos eram professores, 
cada avaliação envolveu atividades práticas que deveriam 
ser realizadas num período máximo de 2 semanas (que era a 

4. Prof. Responsável: 
Sérgio Domingues

5. Prof. Responsável: 
Carlos Roberto Ferreira 
da Silva 

6. Profa. Responsável: 
Flávia Russo Silva Paiva

7. Profas. Responsáveis: 
Luciane Isabel Ramos 
Martins e Maria 
Aparecida Duarte Lopes

8. Profa. Responsável: 
Kátia de Lourdes Fraga
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duração de cada fase do módulo) e a descrição e a avaliação 
destas pelo cursista.

Em cada módulo, o cursista recebia sugestões de 
atividades a serem desenvolvidas na escola com seus 
estudantes e podia ainda criar outra atividade – desde 
que fizesse sentido dentro do módulo específico. Como 
avaliação do módulo, o cursista deveria enviar um relatório 
apresentando a atividade realizada, o objetivo desta, como 
foi sua organização, qual a participação dos estudantes, 
os objetivos alcançados, os problemas enfrentados , a 
articulação desta atividade com os textos de referência do 
módulo, com a inclusão de fotos ilustrativas. As atividades 
podiam ser feitas em grupo, no entanto, todo o relatório 
tinha que ser individual. Ou seja, os cursistas tinha que ter 
objetivos distintos dentro da mesma atividade e avaliar esta 
aplicação individualmente.

As avaliações eram corrigidas pelas tutoras, todas elas 
formadas em Pedagogia e trabalhando na docência ou gestão 
de escolas públicas de ensino fundamental . Eram portanto, 
pessoas que conheciam a realidade dos cursistas, podiam 
avaliar as dificuldades e desafios, bem como a originalidade 
e qualidade dos trabalhos apresentados.

Consideramos que este foi o ponto alto do curso, 
já que os cursistas tinham manifestado, desde o início, 
que não gostariam de realizar um curso apenas teórico. 
Como o curso tinha a intenção de trabalhar metodologias 
na educação integral, consideramos importante que, 
de fato, houvesse mudanças nas atividades de ensino 
desenvolvidas por aqueles que realizavam o curso. Embora 
o período de 15 dias para planejar, desenvolver e relatar a 
atividade fosse curto, buscamos encontrar atividades que 
pudessem ser feitas neste intervalo de tempo e também 
sugerir atividades maiores que os professores pudessem 
utilizar em outras oportunidades. Os resultados obtidos 
com este tipo de avaliação foram bem interessantes e 
algumas atividades se destacaram pela sua originalidade 
e criatividade. 

9. Como se tratava de 
um curso envolvendo 
atividades práticas nas 
escolas, foi previsto 
um recesso para as 
férias (fim de dezembro 
e no mês de janeiro), 
pois não seria possível 
o desenvolvimento de 
atividades nas escolas 
no período de férias 
escolares.

10. Foram tutoras do 
curso: Flávia Cristina 
Pires Vieira, Natália 
Cristina Lopes, Roberta 
da Silva, Soraia Lourenço 
de Aquino e Vaneza 
Lopes Freitas.

9

10

Além das atividades a distância , foram realizados 4 
encontros presenciais na UFV. O primeiro encontro, intitulado 
Abertura e seminário sobre a Educação em Tempo Integral e o 
Programa Mais Educação , ocorreu no dia 14 de setembro de 
2013, teve, na parte da manhã, atividades de recepção aos 
cursistas, orientações sobre o tempo integral nas escolas, sobre 
o desenvolvimento do curso e, na parte da tarde, uma equipe 
de psicólogos realizou vivências com os professores cursistas 
visando fomentar o desenvolvimento pessoal e interpessoal. 
Considerando que o autoconhecimento, a reflexão sobre si 
está diretamente relacionada à prática docente, propusemos 
um encontro de autoformação em que os professores fossem 
estimulados a buscar, na sua própria história de vida, a motivação 
e a energia para um trabalho tão intenso quanto o que envolve 
a formação integral de seres humanos. Neste encontro, foi 
distribuído um questionário semiaberto sem nenhum tipo de 
identificação pessoal aos 196 participantes e foram devolvidos 
145 questionários. Com a análise destes questionários, buscamos 
elaborar um curso mais próximo dos anseios dos professores, 
analisando seus objetivos e perspectivas ao se inscrever no 
curso. As informações obtidas serviram para conhecer o público 
do curso e orientar ações e atividades a partir das demandas 
dos cursistas. A partir da análise dos dados, foram oferecidas 
oficinas, atividades mais lúdicas e rodas de conversa envolvendo 
a participação de todos. 

No 2º encontro presencial, Troca de experiências sobre 
metodologias e práticas da educação em tempo integral, realizado em 
23 de novembro de 2013, houve uma mesa redonda apresentando 
algumas pesquisas e experiências de escolas de tempo integral  
e dez rodas de conversa em que os cursistas foram divididos 
em grupos com o objetivo de realizar trocas de experiências, 
avaliar o início do curso e analisar como foi o desenvolvimento 
dos módulos. Foram também oferecidas as seguintes oficinas e 
os cursistas podiam realizar uma, à sua escolha: 

• Jogo dramático em educação em Tempo Integral: um 
recurso para (re)pensar a prática docente; 
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11. Todas as atividades 
presenciais e a distância 
foram possíveis também 
pelo trabalho de uma 
equipe formada por 
estudantes de curso de 
Pedagogia e Economia 
Doméstica da UFV que 
auxiliaram na secretaria 
do curso e no registro e 
organização dos eventos: 
Elimara de Oliveira Costa, 
Grazielli Lopes Delazari, 
Jamille Mylena de Freitas 
Gomes, Juliana Teixeira 
do Vale Ramos, Leydiane 
Ribeiro da Conceição, 
Monique de Cássia Berto, 
Núbia Estevam de Assis, 
Raphaela Maria da Costa 
e Silva, Raquel Maria de 
Oliveira, Regiane Rosa 
Pereira, Tarcísia Carolina 
Roberto Silva Andrade 
e Taynara Aparecida da 
Rocha.

12. Neste evento, foi 
realizada uma conferência 
com o Gerente do Tempo 
Integral na Secretaria da 
Educação do Estado de 
Minas Gerais, Gustavo 
Nominato Marques.
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• O uso do origami no ensino da geometria: algumas 
possibilidades;

• Explorando Comandos e Atividades de Geometria nos 
anos Iniciais por meio do Geogebra; 

• Jogos e brincadeiras no Ambiente Escolar; 
• Educação Ambiental: metodologias e práticas de ensino; 
• Contação de Histórias e a promoção da pessoa;
• Como enfrentar a indisciplina na escola.

Figura 1: Cursistas participantes do 2º Encontro Presencial na UFV | 23/11/2013

Temas em educação: conflitos, indisciplina e motivação 
na escola foi o tema do 3º encontro presencial, realizado em 
01 de fevereiro de 2014. Neste dia, houve uma palestra da 
criadora do Programa Golden5  que visa melhorar as relações 
interpessoais na escola e um teatro interativo intitulado 
“Casos de Escola” apresentado pela professora responsável 
pelo módulo Educomunicação e cultura digital , em que dois 
especialistas  discutiram alguns casos fictícios de conflitos 
com alunos, famílias, professores e gestores escolares e 
casos reais que os cursistas apresentavam a partir de suas 
vivências e demandas. Na parte da tarde, foram realizadas 
rodas de conversa discutindo o tempo integral nas escolas 
a partir das concepções e experiências dos cursistas e as 
seguintes oficinas: 

• Família e escola: uma parceria necessária; 

13.  A Profa. Ms. Flávia 
Russo Silva Paiva 
ministrou a conferência 
Educação integral 
e(m) tempo integral: 
perspectivas e desafios 
no cenário educacional 
brasileiro e a Mestranda 
na UFSJ (Universidade 
Federal de São João del 
Rey), Saraa César Mol 
ministrou a conferência 
Educação Integral: e o 
tempo com isso?

14. Maria José Lera 
Rodriguez é professora da 
Faculdade de Psicologia 
da Universidade de 
Sevilha na Espanha e 
uma das criadoras do 
Programa Golden5, 
desenvolvido em vários 
países com o objetivo 
de melhorar as relações 
interpessoais na escola. 
Ela esteve em Viçosa 
visitando várias escolas 
e ministrando palestras 
sobre como evitar a 
violência e o bullying a 
partir de uma perspectiva 
positiva do aluno, suas 
potencialidades e 
perspectivas.

• Educação Urbana e Patrimonial: princípios e práticas; 
• Educação Ambiental e Agroecologia.

No último encontro presencial, realizado em 15 de março de 
2014, aconteceu o Fórum: Escola em Tempo Integral: experiências 
da Zona da Mata Norte de Minas Gerais com a participação dos 
cursistas e outros interessados. Neste evento, foram ministradas 
as seguintes conferências: Experiências em Escolas de Tempo 
Integral    abordando os desafios e sucessos de tais experiências 
e Experiências e vivências na formação de professores do Mais 
Educação.  Houve também a apresentação dos resultados da 
pesquisa sobre o perfil e a realidade dos cursistas a partir de 
um questionário aplicado no primeiro encontro presencial.  Neste 
evento tanto os cursistas apresentaram pôsteres (como trabalho 
final do curso) como aqueles que eram apenas participantes 
do Fórum. Os cursistas foram convidados a preencher um 
questionário semiaberto sobre sua avaliação a respeito do curso 
e assistiram a palestra Como obter e gerenciar recursos do tempo 
integral para as escolas . Finalmente, foram avaliados os pôsteres 
apresentados como trabalho final.

Em todos os encontros presenciais, houve pelo menos uma 
apresentação cultural envolvendo crianças e adolescentes . Além 
de criar um clima de desconcentração e alegria, o objetivo era 
mostrar talentos e capacidades destas crianças e adolescentes 
e outras possibilidades de trabalho educativo utilizando a arte 
como a música e a dança. 

Considerações Finais

O oferecimento deste curso foi um desafio para a equipe 
por vários motivos: por ser o primeiro a ser oferecido, pela 
diversidade do grupo, por buscar sempre um contato com os 
cursistas, apesar das distâncias. Como se trata de um projeto de 
formação continuada de professores construído coletivamente, 
a participação da equipe do início até o final das atividades foi 
fundamental, já que todos estiveram envolvidos em todas as 
etapas do processo.

14

15. Kátia de Lourdes 
Fraga (Mestre 
e Professora do 
Departamento de 
Comunicação na UFV).

16. Sérgio Domingues 
(Psicólogo, Mestre em 
Educação e Professor 
do curso de Psicologia 
na Univiçosa) e Luciano 
Campos da Silva 
(Pedagogo, Doutor em 
Educação e Professor 
do Departamento 
de Educação na 
Universidade Federal de 
Ouro Preto).

17.  Gesuína de Fátima 
Elias Leclerc é Analista 
Técnica de Políticas 
Sociais, da Carreira 
de desenvolvimento 
de políticas sociais 
do Ministério do 
Planejamento, com 
lotação no Ministério da 
Educação.

18.  Ministrada pelo 
Dr. Paulo Henrique de 
Queiroz Nogueira é 
professor da Faculdade 
de Educação na UFMG.
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O curso atendeu ao seu público alvo: professores de 
escolas públicas que, preferencialmente, trabalhassem no tempo 
integral, pois estes foram a maioria dos inscritos. Dos 200 
inscritos, 145 o concluíram com êxito, tendo portanto 72,5% de 
aprovação. Foi possível perceber a demanda dos professores 
por este tipo de curso que lidam frequentemente com novas 
exigências no trabalho - como a ampliação da jornada escolar – 
pois a educação é uma área em transformação e que demanda 
formação contínua dos educadores.  Além disso, ressaltamos 
a riqueza de se trabalhar nesta vertente teórico prática já que 
as atividades do curso nas escolas eram sempre analisadas e 
discutidas coletivamente com outros cursistas e com a equipe nos 
encontros presenciais, especialmente nas rodas de conversas.  
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Resumo

Este trabalho é um relato de práticas pedagógicas de 
“Diversidade”, vivenciadas em cinco escolas de tempo integral da 
rede municipal de Governador Valadares, no período de março 
a outubro de 2014. As práticas estão inseridas no subprojeto 
“Convivendo com as diferenças”, do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Vale do Rio Doce 
(PIBID/UNIVALE), cujos objetivos são: fomentar a reflexão sobre 
convenções de gênero, relações ético-raciais, sexualidade e 
inclusão, a partir de situações vividas no espaço escolar; e estimular 
a convivência com as diversidades e o respeito às diferenças. As 
atividades já realizadas envolvem oficinas temáticas, exposição de 
vídeos e discussões, rodas de conversas, teatros de fantoches, 
sessões de cinema para alunos e familiares, rodas de leitura e 
construção da cartografia da escola. Participam do subprojeto 
os alunos do primeiro e segundo ciclo do Ensino fundamental. 
Como resultados parciais obtidos apontamos os ganhos pelos 
estudantes bolsistas com a vivência da diversidade sociocultural, 
das dimensões das relações escolares e das práticas nos 
territórios educativos, a melhora do nível de discussão crítica 
sobre a própria ação realizada e a finalização de produtos. Dessa 
forma, evidenciamos que as marcas da diversidade incidem 

1. Pedagoga, Psicologa, 
Mestre em Gestão 
Integrada do Território 
pela Universidade Vale do 
Rio Doce.

2. Pedagoga, Mestre 
em Educação pela 
Universidade do Rio 
Grande do Sul.

1

2

sobre quaisquer relações: escolares, de trabalho, lazer e afetivas, 
de modo que não podem ser ignoradas pelo currículo escolar. 
Apoio: CAPES/PIBID.

 
Palavras-chave: Educação em Tempo Integral, 

Diversidade, Práticas educativas, Pibid.

1 - Introdução

Esse trabalho é um relato de experiências vivenciadas 
no subprojeto “Convivendo com as diferenças” vinculado ao 
Projeto Institucional “Educação e Docências em Tempo Integral: 
Territórios Educativos” do  Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência da Universidade Vale do Rio Doce - PIBID/
UNIVALE.  O projeto institucional e o subprojeto “Convivendo 
com as Diferenças” são desenvolvidos em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação do município de Governador 
Valadares (SMED-GV), no contexto da Escola em Tempo Integral. 
O município é pioneiro na universalização da Escola de Tempo 
Integral, implantada em 2010, em todas as 51 escolas da cidade 
e do campo. Mais que tempo integral, a proposta ocupa-se em 
inaugurar novas relações entre educadores, gestores e alunos, 
novos tempos e espaços da educação escolar, numa concepção 
de incentivo às parcerias com a comunidade e à valorização do 
programa Mais Educação. Observamos nesse movimento, na 
vivência do subprojeto, a construção de uma tessitura para além 
das salas de aula e a intenção de construir um projeto educativo 
que levasse em conta a identidade local.

O subprojeto “Convivendo com as diferenças” busca 
inserir, de modo transversal, o aspecto da diversidade humana no 
“todos da pluralidade sociocultural brasileira” e tem como objetivos 
provocar reflexão/discussão sobre convenções de gênero, 
relações ético-raciais e inclusão a partir de situações  vividas no 
espaço escolar; estimular a convivência  com as diversidades e 
o respeito às diferenças. Participam do subprojeto alunos pré-
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adolescência (9,10, 11 anos) e os ciclo da Adolescência (12, 13, 
14 anos) do Ensino fundamental, a partir de  março de 2014.. 

Compreendemos que o desenvolvimento desse projeto 
considera a formação docente e articulação teoria-prática com 
o espaço escolar, a partir das diversas experiências a serem 
vividas pelos docentes em formação, conforme expressam as 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e 
Licenciaturas e de formação de professores. Consideramos, 
que para os estudantes bolsistas do Pibid, em formação, as 
experiências a serem vivenciadas provocam mobilização de 
conhecimentos e informações construídas ao longo do curso, 
assim como os saberes e práticas individuais, favorecendo uma 
compreensão mais ampla dos territórios educativos vivendo a 
proposta de Educação em Tempo Integal em seu campo “vivido”. 

 A proposta do subprojeto apoia-se nos fundamentos 
teóricos da Educação Especial na perspectiva da educação 
inclusiva, nos fundamentos da Psicologia da Educação e outras 
áreas de conhecimento como Sociologia da Educação, Políticas 
em Educação, Pedagogia e Docência, numa abordagem 
interdisciplinar. 

A abordagem sobre diferenças leva em consideração 
as ações e os valores de cada sujeito, de suas famílias e 
suas comunidades. Pretendemos tomar diversos aspectos 
da diversidade humana, como referências para estratégias 
catalisadoras de conhecimentos e divulgação de conceitos na 
perspectiva de uma escola inclusiva e aceitação das diferenças. 

Outro apoio do projeto é proposta da SMED-GV, que 
organiza em eixos temáticos sua proposta de Educação em 
Tempo Integral. Esses eixos buscam o diálogo entre si e, 
também, buscam romper com o isolamento das disciplinas, 
trazendo para o espaço educativo as dimensões do saber dos 
alunos, de suas comunidades. O Eixo Temático - Identidade e 
Diversidade– é o que ampara nossa proposta. Nesse eixo, a 
diversidade é entendida como construção histórica, cultural e 
social e se fazem presentes na produção das práticas, saberes, 
valores, linguagens, representações, experiências sociais e de 
aprendizagens. Estão presentes nesses processos tensões e 
estranhamento em relação às diferença (SMED, 2009).

Propomos a realização de grupos de estudo com discussões 
teóricas sobre temas da diversidade e diferença, estudo de casos 
de alunos com necessidades educacionais especiais incluídos 
nas escolas onde estamos inseridos e oficinas, envolvendo 
professores das escolas participantes. Temáticas como gênero, 
etnia, sexualidade, necessidades educacionais especiais, 
diferenças socioculturais, serão consideradas. Outros temas 
poderão ser abordados a partir da demanda dos professores 
das escolas envolvidas.  As atividades são desenvolvidas com 
oficinas temáticas, propiciando discussões sobre a diversidade 
por meio de vivências com classes ou pequenos grupos,  
discussão de vídeos,   rodas de conversa, fantoches, sessões 
de cinema abertas às famílias dos escolares e comunidade em 
geral, literatura infantil, cartografias do entorno escolar. 

O subprojeto ainda busca alcançar, de modo geral, a 
integração dos licenciados em Pedagogia, bolsistas do Pibid, 
no cotidiano das escolas tomadas como territórios educativos, 
proporcionando vivências das práticas de trabalho, conhecer 
o movimento dos sujeitos envolvidos na concretização de uma 
proposta de política pública de educação em tempo integral 
(alunos, professores, equipe pedagógica, pais, servidores da 
escola, comunidade e espaços de vida e aprendizagem), seus 
conflitos, tensões  e contradições. 

2 - Plano de ações 

Para alcançar os objetivos e incluir reflexões do processo 
de trabalho do subprojeto “Convivendo com as Diferenças”, 
foram pensados dois momentos distintos: uma etapa inicial de 
planejamento e outra etapa de desenvolvimento das atividades. 
As ações, como um todo, constam das seguintes etapas:

a) Diagnóstico inicial: conhecimento do espaço educativo, 
professores e alunos a serem objetos da ação dos bolsistas de 
iniciação à docência;

b) Construção da proposta de trabalho: momento em que 
foram realizados estudos relativos à Educação em tempo integral 
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e às concepções sobre diferença e diversidade e necessidades 
educacionais especiais;

c) Implementação da proposta de trabalho: momento em que 
o bolsista inicia sua atuação na escola, junto aos alunos e alunas, em 
parceria com o professor regente e bolsista supervisor na escola;

d) Avaliação da proposta de trabalho: realizada de modo 
sistemático ao longo do desenvolvimento das atividades, nos 
encontros semanais com coordenadora de área e supervisora.

As ações iniciais foram desdobradas em um cronograma 
específico, que apresentamos a seguir no Quadro 1 – Cronograma 
de Atividades.

Quadro 1 – Cronograma de Atividades: Subprojeto 
“Convivendo com as Diferenças”

Atividade Mês de início Mês de conclusão

Reuniões de estudo, planejamento do trabalho a ser 
realizado pelos Bolsistas de Iniciação à Docência

Março 2014 Novembro 2014

Inserção dos bolsistas de iniciação à docência no 
contexto das escolas municipais participantes: encontro 
com a equipe pedagógica das escolas, início de estudo 
sobre temas da diversidade.  

Março 2014 Novembro 2014

Planejamento com os bolsistas, de oficinas com temas 
da diversidade para vivência nos territórios educativos.

Março 2014 Março 2014

Realização e avaliação de oficinas vividas nas escolas. Abril 2014 Novembro 2014

Realização de encontro mensal, de formação sobre 
temas da diversidade, com professores das escolas 
participantes.

Abril 2014 Novembro 2014

Produção de materiais didático-pedagógicos para uso 
em  oficinas.

Abril 2014 Novembro 2014

Visita programada dos Bolsistas de Iniciação à Docência 
em espaços institucionais do município, que apoiam a 
educação inclusiva, formando rede de apoio e ainda, 
espaços de apoio à cultura e a diversidade.

Agosto 2014 Setembro 2014

Elaboração e submissão de trabalhos para o Simpósio 
de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE - 2014.

Julho 2014 Outubro 2014

Participação e apresentação de trabalhos sobre o PIBID 
em eventos acadêmicos.

Agosto 2014 Novembro/dezembro 
2014

Fonte: dados do projeto “Convivendo com as Diferenças” - 2014

As atividades descritas acima, algumas estão concluídas e outras, 
ainda em desenvolvimento, com a conclusão prevista para novembro e 
dezembro/2014. No acompanhamento do trabalho, como exigência do 
projeto institucional, o estudante bolsista/PIBID deve registrar em portifólio 
virtual ou diário de campo, as propostas de trabalho desenvolvidas.  As 
observações, impressões e reflexões do cotidiano vivido nos territórios 
educativos são objeto de discussões com o coordenador e demais bolsistas, 
nos encontros semanais de formação e planejamento. Esses encontros são 
muito produtivos, pois as práticas de trabalho e estratégias são socializadas 
e avaliadas, trazendo contribuições para formação docente de todo os 
estudantes envolvidos no projeto. Também, nesses encontros são realizados 
os estudos de aprofundamento de temas sobre diversidade e inclusão.

A seguir, apresentamos o Quadro 2, com informações sobre as atividades  
desenvolvidas nas escolas e seus respectivos  resultados e produtos.

Quadro 2 – Atividades e Produtos 

ESCOLAS ATIVIDADES Resultados/Produtos

Escola Municipal Chico Mendes

Cartografia
Oficinas
Estudo de caso
Cinema, Diversidade e 
Inclusão

Cartografia da escola
Realização de oficinas
Estudo de caso
Publicação: Pôster 01
Aceite de publicação: Pôster 01
Cinema na escola

Escola Municipal João XXIII
Cartografia
Oficinas
Estudo de caso

Cartografia da escola
Realização de oficinas 
Estudo de caso

Escola Municipal Padre Eulálio 
Erloz Lafuentes

Cartografia
Oficinas

Cartografia da escola
Realização de oficinas
Estudo de caso
Publicação: Livro de Poemas 
infantis
Aceite de Publicação: 02 Pôsters

Escola Municipal Vereador João 
Dornelas

Cartografia
Oficinas
Estudo de caso

Cartografia da escola
Realização e oficinas
Aceite de Publicação: 01 Pôster

Escola Municipal Professora 
Valdete Nominato

Cartografia
Oficinas
Estudo de caso

Cartografia da escola
Realização de oficinas
Estudo de Caso
Publicação: Pôster
Aceite de publicação: 01 
Publicação: pôster 01

Fonte: Subprojeto “Convivendo com às Diferenças”.
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Entre as atividades do quadro acima, pela amplitude dos 
resultados alcançados, cabe destacar: a Cartografia,  a Oficina 
de Estudos de caso e  o Cinema na escola.

1) A cartografia: na  inserção nos território educativos, 
buscamos empreender a construção de uma cartografia da 
escola e seu entorno. Essa proposta foi idealizada a partir de uma 
proposta do curso e aperfeiçoamento do Grupo TEIA – Territórios 
Educação Integral e Cidadania da Faculdade de Educação da 
UFMG, ministrado em   governador Valadares, 2013.

Algumas cartografias foram construídas com a participação 
dos alunos que, visitando o entorno da escola, fizeram registros 
fotográficos e por meio de desenhos. Esta atividade foi 
um exercício participativo de construção de conhecimento, 
envolvendo o levantamento de informações, sistematização, 
análise, e produção de registros que revelem as marcações de 
um espaço físico, das dimensões do tempo, da memória, das 
experiências dos sujeitos e suas subjetividades.  Foi considerada 
pelos professores e alunos, como um momento de reflexão e de 
debruçar-se sobre o vivido, compreender o entorno da escola, 
as formas de organização e uso dos espaços. A proposta teve 
como objetivo buscar compreender os territórios educativos e 
produzir reflexões sobre as incursões do estudante de Pedagogia 
bolsista do Pibid nos territórios educativos. As cartografias foram 
apresentadas em evento do Pibid, no primeiro semestre de 2014, 
e nas escolas divulgadas em seus respectivos sites.

2) Oficina de Estudo de Caso: esta atividade foi 
desenvolvida considerando os processos de  inclusão de 
crianças e adolescentes com Necessidades Educacionais 
Especiais – NEE nesses territórios educativos. Esses processos 
de inclusão trazem em si a complexidade de questões referentes 
às especificidades de cada deficiência e respectivos processos 
de inclusão sendo oportuno e necessária uma formação 
específica para os estudantes bolsistas que  participaram de 
“oficina de estudo”, em que buscamos a compreensão desse 
recurso privilegiado para  abordagem dessa realidade. No caso 
em questão, tratava-se compreender processos de inclusão de 
alunos com Necessidades Educacionais Especiais.

Conforme Yin (2005), um estudo de caso investiga uma 
situação no seu contexto real, especialmente quando os limites 
do fenômeno e o contexto não estão claros. Também entendemos 
que o estudo de caso permite entre outros objetivos, estimular 
o desenvolvimento de estratégias de abordagem e reflexão da 
situação-problema.  Nesse sentido, os estudantes bolsistas/
Pibid, encontraram nos espaços educativos muitos alunos em 
processo de inclusão educacional, apontando a direção dos 
sistemas de ensino na perspectiva da educação inclusiva. É pois,  
nesse contexto que os estudantes bolsistas encontram uma nova 
realidade, o convívio com alunos com necessidades especiais. 
Assim, empreendemos uma oficina com foco nas Necessidades 
Educacionais Especiais e processos de inclusão, utilizando a 
metodologia do estudo de caso. Como resultado desse estudo, 
um pequeno grupo de estudantes bolsistas empreenderam a 
tarefa de construir com a equipe da escola onde estão inseridos, 
o estudo de caso de um aluno com Necessidades Educacionais 
Especiais (NEE). Esta atividade apresentou resultados muito 
positivos, sendo que cada grupo socializou por meio de slides 
e vídeo seu estudo realizado, seguido de discussões teóricas e 
técnicas na abordagem do aluno em questão, nas relações sociais 
e práticas e estratégias pedagógicas inclusivas, pertinente ao 
caso. Alguns estudos serão apresentados no Seminário Pibid/
Univale, em dezembro 2014 e outros apresentados no Simpósio 
de Iniciação Científica da UNIVALE – 2014, no mês de novembro.

  Esta “Oficina de Estudo de Caso” estendeu-se para fora 
do Pibid/Univale e vamos participar como palestrante em um 
evento para professores de apoio, de alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais, da rede estadual de ensino. A proposta 
do evento, no formato de mesa redonda, será a discussão e 
construção de um estudo de caso de aluno com Transtorno Autista, 
em processo de inclusão. Todos os bolsistas do subprojeto “ 
Convivendo com as Diferenças” participarão do evento.

3) Cinema na escola: Nesta atividade buscamos utilizar o 
cinema para oportunizar experiências lúdicas, culturais,  propiciar  
discussões e compreensão sobre diversidade e inclusão. 
Buscou-se a parceria com a comunidade e uma igreja cedeu 
espaço e equipamentos para sessão de cinema quinzenalmente, 
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aos sábados.  Os filmes foram escolhidos buscando propiciar 
discussões sobre o olhar para as  diferenças de gênero, de raça/
etnia, de classe e  necessidades educacionais especiais. Como 
resultados parciais observamos a presença de pais e filhos na 
sessão cinema, o fortalecimento dos laços da relação escola-
comunidade e ainda o comportamento cooperativo dos alunos 
na convivência com os colegas que apresentam necessidades 
educacionais especiais. A participação dos alunos, nas sessões 
de cinema, aumenta a cada sessão.  Com essa atividade, a escola 
estende-se para além dos muros e na comunidade encontra 
espaços educativos e de cultura. Os filmes são fontes ricas de 
pesquisa sobre temas e problemas do cotidiano, “como recurso 
didático permite a percepção de impressões, de sentimentos, de 
acordo com o conhecimento que o sujeito adquire de si próprio” 
(Duarte, 2002, p.105).

Sobre cada filme, o debate foi estendido na escola em 
oficinas onde os alunos apresentavam sua leitura do filme ou 
vídeo de acordo com a leitura de mundo que possuem. 

Ainda, outra atividade que merece destaque foi a 
participação na12º Semana de Ação Mundial Direito à educação 
Inclusiva realizada em todo o Brasil, de  21 a 27 de Setembro/2014, 
com objetivo de envolver a sociedade em ações políticas para 
o cumprimento de propostas e acordos na área, entre eles a 
Educação para Todos (Unesco, 2000). Esta atividade não estava 
em nosso planejamento inicial,  porém foi incluída pela pertinência 
de sua proposta. Realizamos uma ação na Universidade Vale do 
Rio Doce, envolvendo alunos de todos os cursos. A ação consistiu 
em uma Mostra de Trabalhos com o tema “Direito à educação 
Inclusiva”. Tivemos na  Mostra   desenhos  infantis de alunos  da 
rede pública, alunos com deficiência e sem deficiência, Mostra 
de pintura em tela de  jovem da comunidade,  Pôsters com tema 
de Cinema/Diversidade  na escola e processos de inclusão na 
escola da rede pública e  Stand de  livros de literatura infantil  
com mais de quarenta títulos  sobre  temas da  diversidade e 
inclusão. No Stand, registramos a passagem de dois autores  de  
livros em exposição. 

Outro item da Mostra, foi um painel interativo.  Os visitantes, 
estudantes  da UNIVALE, das licenciaturas, engenharia, 

jornalismo, farmácia, Pedagogia, e outros que visitaram a 
Mostra, foram convidados a deixar suas ideias sobre o direito 
à educação inclusiva. Um grupo de estudantes de uma escola 
da rede privada, do curso de magistério, também visitaram a 
Mostra. Consideramos o evento com  sucesso de público acima 
do esperado e uma grande oportunidade de convite à discussão 
sobre a Educação Inclusiva.

As discussões sobre as políticas inclusivas cada vez mais 
conquistam avanços pelos movimentos dos direitos humanos e 
apontam a construção de espaços sociais menos excludentes 
com mais alternativas para o convívio com a diversidade. Nesse 
contexto, criar experiências que possam resultar em participação 
e discussão sobre a inclusão e diversidade, de um modo geral, 
provocam  um exercício de expressão e de aprendizado de 
cidadania.

3 - Breve Reflexão: Diversidade e  as Práticas do 
Pibid/Univale

A Diversidade pode ser considerada como expressão da 
pluralidade dos sujeitos na escola de tempo integral. A diferença 
nos espaços educativos propõe conflitos, dissenso, inquietações, 
tensões que acontecem nas salas de aula, nos currículos e no 
modo de pensar educacional que merecem ser discutidas e 
problematizadas.

A Educação Inclusiva vive um momento de amplas 
transformações e as escolas vivenciam processos de  
aprendizado diante da complexidade de questões que a inclusão  
de alunos com necessidades educacionais especiais colocam 
em jogo. Nesse sentido, as práticas pedagógicas de inclusão 
e de convivência com a diversidade nos territórios educativos 
são fontes plena de aprendizado e  reflexões para os estudantes 
bolsistas do Pibid.

Entendemos que perspectiva da Educação Inclusiva 
nas escolas não é tarefa fácil. Para operar as transformações 
necessárias nas práticas pedagógicas, nos modos de relações 
da escola, entre os alunos com necessidades educacionais 
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especiais e outros alunos, entre professores e gestores, demanda 
investimento na formação de professores  e demais agentes 
institucionais, investimento na acessibilidade de modo geral. 
Nesse contexto de mudanças, os estudantes bolsistas do Pibid 
têm muito aprender. As ações do subprojeto (oficinas temáticas, 
vídeos, fantoches, roda de leituras e rodas de conversa sobre 
inclusão de alunos com necessidades especiais, oficina de 
estudo de caso, estudos de casos), na perspectiva da inclusão, 
foram consideradas por todos (estudantes bolsistas, professores 
das escolas participantes, supervisores, coordenador de área), 
como significativas, pelo modo  de  realização privilegiando 
sempre a interdisciplinaridade, a ludicidade e  a participação 
do maior número de alunos  das escolas. Os depoimentos dos 
alunos participantes são sempre muito positivos. Um desses 
depoimentos de uma escola participante do projeto será publicado 
em livro (poemas sobre inclusão e diversidade).

Buscamos para nossas discussões Miskolci (2014), que 
nos auxilia de modo didático, com a discussão dos temas da 
diferença no cotidiano escolar (cultura, gênero, sexualidade, raça) 
e traz elementos e possibilidades para as práticas de trabalho, de 
modo didático; Glat (2007); e Mantoan (2006), Carvalho (2008), 
entre outros, nos direciona o olhar sobre os processos de inclusão 
dos alunos com necessidades educacionais especiais; SMED-
GV sustenta interlocução sobre a Educação de Tempo Integral 
que vivenciamos e registramos como  práticas do Pibid/Univale.

A inserção de estudantes bolsistas do Pibid nas escolas 
ocorreu de modo favorável ao desenvolvimento das atividades 
(oficinas, vivências, roda de conversa e de leitura, cinema, 
etc.), possibilitando participação interessada dos alunos. Os 
professores das escolas registram que os alunos apresentaram 
melhoras no relacionamento social, intergrupos e maior tolerância 
em relação às diferenças, de modo geral, com ganhos em 
processos de aprendizagem.

Como coordenadora de área no percurso de 
acompanhamento e desenvolvimento desse projeto observamos 
que a vivência dos estudantes bolsistas  perpassa e vai além 
dos conhecimentos das disciplinas e traz em si, reflexões, 
indagações, angústias, conflitos,  saberes dos alunos, da 

comunidade, culturas, escutas dos profissionais da escola, dos 
alunos, conhecimento das comunidades e seus problemas.

Nos resultados parciais observamos o envolvimento dos 
alunos nas rodas de discussões no trato de temas da diversidade 
étnica, racial, de gênero, as necessidades educacionais especiais 
e sua inclusão. A construção da cartografia do entorno escolar 
foi um exercício participativo de construção de conhecimentos do 
território educativo, com levantamento de marcações do espaço 
físico, da memória local, das relações escola- comunidade,  
propiciou a identificação da pluralidade e dinamismo no ir e vir 
do cotidiano vivido dos moradores. Outro aspecto observado foi 
o modo relacional cooperativo na convivência dos alunos com os 
colegas que apresentam necessidades educacionais especiais.

O subprojeto “Convivendo com as diferenças”, ainda em 
processo, fornece aos bolsistas/PIBID, do curso de Pedagogia 
a oportunidade de indagar sobre as próprias construções sobre 
marcadores de diferenças (sexualidade, raça, gênero, deficiência) 
e problematizar vivências e relações de territórios educativos de 
educação em tempo integral, onde desenvolvem suas práticas.  

4 - Conclusão

Percebemos que é de grande importância a inserção 
de licenciandos  nos espaços escolares para o reconhecer, 
compartilhar e indagar  a realidade onde será seu campo 
de atuação profissional. Acreditamos que o projeto possa 
contribuir com os estudantes bolsistas do Pibid para reflexão 
individual do próprio aprendizado a partir do  exercício 
de praticas e conhecimento dos territórios educativos. 
Acreditamos também que o projeto possa ter auxiliado no 
avanço da compreensão de  concepções  da  educação 
inclusiva e    diversidade  e a desmistificação de  algum tipo 
de preconceito.

O subprojeto “Convivendo com as diferenças”, ainda em 
processo, fornece aos bolsistas/PIBID do curso de Pedagogia  
a oportunidade de indagar sobre as próprias construções 
sobre marcadores de diferenças (sexualidade, raça, gênero, 
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deficiência) e problematizar vivências e relações de territórios 
educativos de educação em tempo integral, onde desenvolvem 
suas práticas.  Esperamos com o registro do presente 
trabalho  ampliar com os alunos das escolas participantes, 
com estudantes bolsista do Pibid e  os  docentes das escolas 
participantes, as discussões sobre a diversidade e inclusão 
na Escola em Tempo Integral. Acreditamos na fertilidade das 
trocas de saberes no processo de construção de uma escola 
para todos. As marcas da diversidade e das diferenças, da 
solidariedade incidem sobre quaisquer relações: de trabalho, 
lazer, afetivas, de modo que não podem ser ignoradas. 

Referências

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Inclusão, Revista da 
Educação Especial, Brasília, v.4, n.1, p.7-17, jan./jun. 2008.

CARVALHO, Rosita Édler. Escola inclusiva: a reorganização 
do trabalho pedagógico. Porto Alegre: Mediação, 2008.

DUARTE, Rosália. Cinema & Educação. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002.

Educação integral e integrada: Módulo VI – cartografia: 
projeto de pesquisa e avaliação / Organização: Lúcia Helena 
Alvarez Leite, Levindo Diniz Carvalho, Camila do Carmo Said. – 
Belo Horizonte: UFMG/ Faculdade de Educação, 2010. 

GLAT, Rosana. (Org.) Educação inclusiva: cultura e 
cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.

GOVERNADOR VALADARES. Secretaria Municipal 
e Educação/SMED. Escola em Tempo Integral. Caderno 2.  
Governador Valadares, 2010.

MANTOAN, Maria Teresa. E. O direito de ser, sendo 
diferente na escola. Revista CEJ, Brasília, n. 26, p.34-44, jul./
set. 2006. 

MOLL, Jaqueline. A agenda da Educação Integral: 
compromissos para consolidação como política pública. In: 
MOLL, Jaqueline (et.al.) Caminhos de educação integral no 
Brasil: direito e outros tempos e espaços educativos. Porto 
alegre: Penso, 2012, p. 129/146.

SAM 2014: http://semanaacaomundial2014.wirdpress.
com/ Acesso em: 18 de Setembro de 2014.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE. Projeto 
Pedagógico: Curso de Pedagogia/ Licenciatura. Governador 
Valadares. UNIVALE.

YIN, Robert K. Estudo de caso. Planejamentos e métodos. 
Porto Alegre: Bookman, 2005.

 



83583
4

GT
6

Educação Integral, 
Concepções e Práticas

Coordenação: Prof. Lúcia Helena 
Alvarez Leite (FaE/UFMG)

Ainda que haja um consenso sobre 
a importância da Educação Integral na 
sociedade brasileira, isso não significa 

que as concepções e práticas sejam 
consensuais. Elas estão diretamente 

relacionadas a diversos projetos sociais 
e políticos, por vezes antagônicos e 

em disputa. Que avanços, concepções 
e tensões revelam as experiências            

de Educação Integral vividas                    
nas Redes de Ensino? 

O que podemos aprender                
com estas experiências?
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Resumo

Cinquenta e um anos depois da Educação Popular ser 
reconhecida como campo de luta dentro do espaço educativo, 
ainda nos deparamos com apagamentos ou negações veladas 
desta concepção teórica, metodológica e filosófica de trabalho 
educativo, cujo adjetivo – popular – marca sua opção. Dentre 
chamamentos e silenciamentos, vivemos um período no qual 
a Educação Popular soa como algo impronunciável, não pela 
dificuldade fonética, mas pela força semântica que ela faz 
emergir, e por “não constituir um campo pedagógico oficialmente 
reconhecido” (BRANDÃO, 2013, p. 11). O presente artigo 
coloca em discussão a vigência e a densidade teórica, política 
e metodológica da Educação Popular na proposta de Educação 
Integral em voga no país, destacando sua contribuição para a ação 
educativa na perspectiva da educação integral em tempo integral. 
Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental 
acerca dos referenciais e marcos legais da educação integral, 
orientações e manuais, bem como a bibliografia acerca da 
Educação Popular que põe em tela seus fundamentos políticos, 
filosóficos e metodológicos. A teoria freireana é assumida neste 
trabalho como campo teórico de pesquisa, pois passamos 
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pelo entendimento de que a educação popular é um processo 
dialógico, como algo que não finda em si mesma, pois ela se 
retroalimenta dos saberes produzidos social e culturalmente, 
com objetivo emancipatório, não pertencendo apenas ao campo 
dos saberes e espaços escolares. Concluímos, assim, que a 
educação integral em tempo integral revela, em sua essência, a 
confluências da Educação Popular, a partir da opção de trabalho 
com os sujeitos das classes populares, mediado pelo diálogo, 
pela participação, pelo reconhecimento e fortalecimento das 
identidades individuais e coletivas, respeitando a historicidade e 
a cultura dos sujeitos envolvidos, sendo a Educação Popular um 
referencial de trabalho às práticas educativas desenvolvidas no 
âmbito da Educação Integral. 

Palavras-chave: Educação Popular; Educação Integral; 
Confluências.

Introdução

Cinquenta e um anos depois da Educação Popular ser 
reconhecida como campo de luta dentro do espaço educativo, 
ainda nos deparamos com apagamentos ou negações veladas 
desta concepção teórica, metodológica e filosófica no campo 
da Educação, cujo adjetivo – popular – marca sua opção 
política e epistemológica. Concepção muitas vezes enaltecida 
em campanhas, projetos e políticas educativas, mas  silenciada 
quando sua evocação traz resultados emancipatórios e 
conscientizadores daqueles a quem a ela se adjetiva: o povo, 
o popular. 

Dentre chamamentos e silenciamentos, vivemos 
um período no qual a Educação Popular soa como algo 
impronunciável, não pela dificuldade fonética, mas pela força 
semântica que ela faz emergir, e por “não constituir um campo 
pedagógico oficialmente reconhecido” (BRANDÃO, 2013, p. 
11).

Vivemos num período em que a Educação Popular 
aparece em segundo plano, muitas vezes desqualificada através 

de ações e programas assistencialistas, mercadológicas, sem 
qualquer densidade teórica e metodológica, transpondo à 
educação o modelo gerencial, fazendo-nos crer que educação 
boa é aquela que produz resultados mensuráveis pela lógica 
matemática. 

Contrariando essa perspectiva, a Educação Popular é 
entendida por nós como um processo, como algo que não finda 
em si mesma, pois ela se retroalimenta dos saberes produzidos, 
social e culturalmente, pelos sujeitos populares, e apresenta 
projeto político emancipatório, não pertencendo somente aos 
domínios dos saberes e espaços escolares.

Mesmo com os silenciamentos que a Educação Popular 
sofre, percebemos sua presença quando ela se deixa desvelar 
em ações e programas educativos que tem o povo como 
sujeitos de suas ações, pois, os traços constitutivos desta 
educação, às vezes (não adjetivada com o popular) ganha 
outras denominações como Educação Cidadã, etc. Dentre as 
iniciativas educativas que desvelam, em sua essência, a tessitura 
da Educação Popular, encontramos a Educação Integral. 

No caderno “Educação Integral: texto referência para o 
debate nacional”, o MEC propõe a construção de um debate 
acerca dos referenciais pedagógicos, teóricos e metodológicos 
para a Educação Intergral no Brasil contemporâneo, levando 
em consideração a Educação Integral como parte da história da 
educação brasileira.

 Como parte, também, da história da educação brasileira, a 
Educação Popular ofereceu (e oferece) um referencial de trabalho 
fundamentado no diálogo, na participação, no protagonismo, na 
cidadania, na ética e na liberdade, cujo objetivo é a autonomia 
e emancipação dos sujeitos. Nessa perspectiva, encontramos 
no cerne da Educação Integral elementos metodológicos e 
políticos da Educação Popular. Nesse sentido, o objetivo do 
presente artigo é colocar em tela as confluências, os aspectos 
teóricos metodológicos e políticos contidos na Educação 
Integral que revelam a contribuição da Educação Popular para 
a construção de uma proposta de Educação Integral que tenha 
como perspectiva a formação do sujeito integral.
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EDUCAÇÃO INTEGRAL: fundamentos e 
perspectivas

As experiências em Educação Integral desenvolvidas no 
Brasil visam à diminuição das desigualdades educacionais, tendo 
a ampliação da jornada escolar como um ponto fundamental para 
sua implementação. Nos últimos anos, várias experiências com 
foco no aumento do tempo escolar das crianças, adolescentes 
e jovens tem se desenvolvido em escolas públicas em diferentes 
municípios (MOLL, 2012). Nesse novo cenário, o Ministério 
da Educação, inicialmente através da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) e depois 
a Secretaria de Educação Básica (SEB), fundamentado em 
vários instrumentos legais, dentre eles o Plano Nacional de 
Educação(PNE), a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
(LDB), entre outros, lança o Programa Mais Educação  (PME), 
que propõe ações de ampliação da jornada das escolas. Essa 
proposta de aumento da jornada escolar está prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96:

Art. 34º. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá 
pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola.

§1º[...]§2º O ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos 
sistemas de ensino.

 
É dentro desse contexto de ampliação do tempo escolar 

que vários ministérios passaram a se articular, promovendo 
programas que se tornassem indutores de Educação Integral 
(Ministérios da Educação (MEC), Ministério da cultura (MINC), 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério do 
Esporte (ME), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), e a Secretaria Nacional da 
Juventude da Presidência da República), lançando programas 
que possibilitassem o aumento da jornada diária através da 
realização de atividades no campo da arte, cultura, esporte e 

lazer, saúde, inclusão digital, TIC’s, Tecnologias da Aprendizagem 
e Convivência que contribuíssem para a construção de uma 
proposta de Educação Integral em Tempo Integral (BRASIL, 
2009a). Sendo assim, a Educação Integral visa congregar tais 
ações, transformando a escola em um espaço de sociabilidade, 
cidadania e protagonismo, sempre de forma articulada com o 
projeto político pedagógico, pois se reconhece que a escola é 
este espaço de encontro, de troca de saberes, de sociabilidade, 
de fortalecimento de identidades, valorização da cultura local e 
dos saberes produzidos em comunhão com a comunidade. 

A proposta de Educação Integral viabilizada pelo MEC 
é uma política de educação nacional que prevê a oferta de 
atividades sócio educativas no contra turno escolar, apostando 
que a ampliação do tempo educativo possa ser a solução para 
os problemas da qualidade de ensino, bem como se apresenta 
como estratégia de combate à pobreza, à exclusão social e à 
marginalização, onde 

Conforme o Decreto n° 7.083/2010, os princípios da 
Educação Integral são traduzidos pela compreensão 
do direito de aprender como inerente ao direito à 
vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e 
à convivência familiar e comunitária e como condição 
para o próprio desenvolvimento de uma sociedade 
republicana e democrática. Por meio da Educação 
Integral, reconhecem-se as múltiplas dimensões do 
ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de 
crianças, adolescentes e jovens. (Brasil, 2012. p3)

Estão em voga, no Brasil, diversas ações que consolidam 
a Educação Integral e, nesta perspectiva, todas confluem 
num mesmo ponto: a ampliação de oportunidades educativas/
formativas dos sujeitos. A ampliação destas contemplam 
dimensões éticas, culturais, sociais, políticas, estéticas, dentre 
outras, as quais põem em tela novas visões/concepções de 
escola contemporânea (BRASIL, 2009a). É dentro desta 
perspectiva que se fundamenta a Educação Integral, a qual tem 
como objetivo “um desenho [...] que intensifique os processos 
de territorialização das políticas sociais, articuladas a partir dos 
espaços escolares, por meio do diálogo intragovernamental e 

1. O Programa Mais 
Educação é um dos 
programas indutores da 
educação integral.

1
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com as comunidades locais, para a construção de uma prática 
pedagógica que afirme a educação como direito de todos e de 
cada um” (Brasil, 2009b, p.9).

O desafio da Educação Integral, como política educativa, 
é promover o diálogo escola/comunidade; saber científico/saber 
popular; inscrever no campo educativo um novo paradigma 
escolar centrado nas experiências educativas (vividas dentro e 
fora da escola) que considerem a diversidade na formação do 
sujeito inegral.

Como perspectiva de trabalho, a Educação Integral 
assume o diálogo como eixo fundante de todo o seu horizonte 
educativo, pois, ao propor a integração comunidade/escola, 
saber científico/saber popular, ela estreita as relações destes 
sujeitos e saberes numa construção conjunta de experiências 
que rompam com os isolamentos e gerem uma nova relação 
intercultural.

A Educação Integral permite aos alunos a inserção 
deles “no e com o mundo”, tal qual eles conhecem. Sendo 
assim, a Educação Integral reclama, na comunidade escolar, o 
reconhecimento da diversidade cultural, social e educacional, 
permitindo ao aluno questionar, inferir, posicionar-se, enfim: 
sentir-se sujeito de seu caminho, de forma autônoma, crítica 
e consciente, relacionando saberes da prática escolar com 
saberes da prática cotidiana, comunitária e popular.

Portanto, a Educação Integral tem o desafio de 
dialogar com a sociedade e, consequentemente, com toda a 
complexidade de saberes por ela produzida, além de abranger 
as diversas experiências dos sujeitos/atores sociais. Diante 
de toda esta responsabilidade atribuída à Educação Integral, 
resta-nos uma pergunta: qual a melhor e a mais adequada 
metodologia de trabalho a ser empregada no processo 
educativo desenvolvido na Educação Integral? A educação 
integral reclama uma metodologia de trabalho que rompa 
com o projeto político pedagógico que se desdobra entre 
os muros da escola. Ela reclama um processo de integração 
cultural, social e político que dialogue com os saberes 
produzidos socialmente e promova a integração comunidade/
escola. Entretanto, espera-se que essa metodologia seja 

capaz de reconhecer e respeitar as identidades, os territórios 
e os saberes dos sujeitos em todas as suas complexidades, 
construindo uma relação de pertencimento “no e com o 
mundo”, como nos falou Paulo Freire. Aliás, ainda lembrando 
Freire, consideramos que o processo metodológico que 
norteará a Educação Integral deverá promover a assunção 
do sujeito como responsável, também, pelo seu processo 
formativo, convicto de sua incompletude e de seu corpo 
consciente.

Dada esta complexidade, a Educação Integral reclama 
que seu trabalho seja desenvolvido a partir de referenciais que 
permitam o alcance de tais objetivos e perspectivas. Estes 
referenciais devem promover o diálogo, a participação, o 
protagonismo e o exercício pleno e constante da cidadania. Para 
isso, apresentaremos a Educação Popular como referencial 
teórico e metodológico capaz de contribuir para consolidar um 
processo educativo que tenha como perspectiva a formação 
integral do sujeito.

A EDUCAÇÃO POPULAR: um referencial teórico 
e metodológico para a educação integral

A Educação Integral, ao buscar promover ações educativas 
que favoreçam a formação integral do indivíduo, conclama uma 
teoria educativa e metodológica que assegure tal perspectiva. 
Sendo assim, apresentaremos a Educação Popular como 
alternativa viável para este fim, pois, nascida de lutas históricas 
por cidadania, participação, libertação e humanização, ela nos 
fornece elementos teóricos e metodológicos necessários ao 
efetivo processo educativo contido na Educação Integral.

Historicamente, é comum associarmos as experiências 
em Educação Popular como ações educativas restritamente 
ligadas à alfabetização de Jovens e Adultos, pois, de acordo 
com Lima (2012, p.42), porém, a Educação Popular é, antes 
de ser uma proposta de alfabetização, “um instrumento para a 
análise do funcionamento das sociedades, onde, ao desvelar as 
tensões produzidas pelas forças sociais, permite-nos identificar 
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os campos de disputas dos diversos grupos, seus interesses, os 
mecanismos de luta, forma e atuação” (LIMA, 2012, p.42-43). 

A Educação Popular tem se desenvolvido em torno de uma 
ação educativa problematizadora que possibilita aos sujeitos a 
luta por direitos, democracia e acesso aos bens sociais e culturais 
produzidos pela sociedade. Ela tem desvelado contradições 
e tensões oriundas das necessidades do povo, buscando o 
fortalecimento das identidades coletivas e individuais dos sujeitos, 
assumindo-se, assim, como a educação possível às classes 
populares (trabalhadores urbanos, indígenas, camponeses, etc.).

A Educação Popular valoriza as potencialidades do 
ser humano, os saberes produzidos num constante processo 
de reinvenção e apropriação dos bens culturais. Destarte, 
concordamos com Melo Neto (2008), Calado (2008) e Brandão 
(2013), ao afirmarem não haver uma definição pronta e acabada 
da Educação Popular por esta assumir uma multirreferencialidade 
de teorias e/ou intercomunicar-se com diversas teorias que 
convergem num mesmo objetivo: a humanização dos sujeitos. 
Dessa forma, 

[...] o homem expõe-se a novos valores, produz novos 
valores, dá origem a novas atitudes e gera novos 
comportamentos. Nesse movimento o humano elabora, 
sistematiza e reelabora novos conhecimentos acerca da 
sua prática coletiva, baseado na concretude de sua ação 
(MELO NETO, 2008, p. 18).

Mesmo não havendo consenso em sua definição, a 
Educação Popular trás uma concepção dominante que a 
concebe como “processo formativo concernente às camadas 
populares, envolvendo diferentes protagonistas, parceiros e 
aliados e supostos aliados, animadas por diferentes – e às 
vezes antagônicas – motivações, perspectivas, procedimentos e 
posturas ético-políticos e pedagógicos” (CALADO, 2008. p.229), 
ou seja, “a educação popular assume uma dimensão educativa 
e sociocultural cujas práticas contribuem para a transformação 
social dos sujeitos, num processo de conscientização acerca de 
sua realidade e colocando-os como protagonistas da construção 
das suas identidades” (LIMA, 2012, p.44). Ainda de acordo com 

Lima (2012, p.110), o sujeito quando toma “conhecimento de si e 
do seu papel no e com o mundo, passa pelo ato de conhecer a si 
e ao ambiente que o cerca para depois, numa atitude consciente, 
transformar os dois. A sua ação sobre si e o meio lhe permite 
construir uma nova história onde são respeitadas sua cultura e 
sua identidade”.

Outro elemento fundante da Educação Popular é o 
diálogo. O diálogo é, na Educação Popular, instrumento de 
reflexão e conhecimento. É através do diálogo que expomos 
nossas concepções de família, sexualidade, mundo do trabalho, 
cidadania e participação, levando-nos a perguntar os porquês da 
sociedade.

A Educação Popular torna-se, portanto, um instrumento de 
luta coletiva a qual insere os sujeitos como protagonistas do seu 
processo de libertação através de sua ação, de sua práxis. Aliás, 
Freire (1980, p.26) nos ensina que “a conscientização não pode 
existir fora da práxis, sem o ato ação-reflexão”. É deste ato reflexivo, 
participativo e dialógico que resulta o processo educativo da 
Educação Popular, que pode se materializar através de uma ação 
educativa integral, quando esta se propõe a promover, através 
de programas indutores, espaços de organização dos alunos em 
atividades com a jornada escolar ampliada, assumindo também, 
as discussões acerca dos problemas concretos e da luta pela 
melhoria das oportunidades educativas, mediadas pelas lutas 
por participação (protagonismo), cidadania, contra as formas 
de discriminação de gênero, raça, credo, orientação sexual, de 
consciência ambiental, desvelando-se em uma pluralidade de 
práticas e forma de atuação.

CONFLUÊNCIAS DA EDUCAÇÃO POPULAR COM 
A EDUCAÇÃO INTEGRAL

A Educação Popular está, historicamente, eivada de uma 
proposta educativa presente em ações em toda América Latina 
e que ganhou amplitude a partir das ideias de Paulo Freire. Ela 
mantém constante diálogo com práticas, correntes e movimentos 
educativos, no campo da educação escolar e não escolar, a 
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exemplo da Teologia da Libertação, da Igreja Popular, além de 
diversos movimentos sociais. Todas estas com realce no popular, 
no concreto das relações sociais e frutos das tensões contidas 
nestas relações.

De acordo com Carrillo (2013, p. 19), “podemos afirmar 
que a educação popular, como prática educativa e corrente 
pedagógica, está presente em diversos lugares sociais: coletivos 
e organizações de base, movimentos sociais, organizações civis, 
experiências escolares e culturais, etc”. Nessa perspectiva, 
sendo a Educação Popular fruto das relações sociais, ela produz 
conhecimento a partir das práticas sociais. É no movimento 
dialético que ela transforma experiência em realidade concreta, 
supera a hierarquização de saberes, desdicotomiza a relação 
conhecimento versus experiência. Arroyo parte deste raciocínio, 
ao refletir sobre a hierarquização do currículo, onde

Essa polarização entre conhecimento e experiência 
passou a operar como hierarquização de saberes e, 
sobretudo, de experiências e de coletivos sociais e 
profissionais. Nessa hierarquia se supõe que os coletivos 
superiores produzem experiências e conhecimentos 
nobres, enquanto os coletivos tidos como inferiores, 
atolados nas vivências comuns do trabalho e da 
sobrevivência produzem saberes comuns (2011, p.119).

Reconhecer a experiência do sujeito como ponto de partida 
para a construção do conhecimento faz com que a Educação 
Popular coloque o sujeito no centro de sua perspectiva pedagógica. 
É justamente na centralidade do sujeito que as experiências em 
Educação Popular ganham dinamicidade e atualidade, pois ela 
põe em destaque a posição do sujeito como produtor de cultura, 
valores e conhecimento, alijando os silenciamentos impostos 
pela hierarquização do saber escolar formal em relação aos 
saberes não escolares. O não reconhecimento destes saberes 
experienciais simplesmente aumentariam o processo de exclusão 
vividos por estes sujeitos.

Acerca das consequências do alijamento da centralidade 
dos sujeitos na construção do conhecimento, em detrimento 
da assunção da diversidade das experiências dos sujeitos na 

construção do currículo nos processos educativos, Arroyo (2011, 
p. 141) afirma que:

Um dos lamentáveis efeitos da ausência dos sujeitos na 
reconstrução de nossa história e nos currículos é negar 
a centralidade dos seres humanos como sujeitos da 
história. É negar às crianças e aos adolescentes o direito 
de se saberem sujeitos da história. É reproduzir o não 
reconhecimento deles e dos coletivos a que pertencem 
como sujeitos. Reproduzir a injustiça e a segregadora 
visão de que a história, a produção da riqueza, da cultura 
e do conhecimento não lhes pertence, não são autores, 
mas meros beneficiados da história, da riqueza e da 
cultura e dos conhecimentos que outros produzem.

Mas quem são estes sujeitos que a Educação Popular dá 
voz? Carrillo (2013, p. 22) afirma que os sujeitos da Educação 
Popular são aqueles que “continuam sendo categorias sociais 
e atores emergentes subalternos: camponeses, dirigentes e 
integrantes de grupos de base, mulheres, indígenas, professores, 
adultos, jovens e crianças de setores populares”.

E quem são os sujeitos a serem incluídos na Educação 
Integral? Para entendermos que são estes sujeitos, devemos 
refletir sobre o perfil das escolas que aderem à Educação 
Integral através de seus programas indutores. Tomemos como 
exemplo o que diz o Manual Operacional, a partir do Programa 
Mais Educação (2012, p.7), o qual afirma que as escolas deverão 
ter os seguintes critérios: escolas contempladas com PDDE/
Integral no ano de 2008, 2009, 2010 e 2011; escolas estaduais, 
municipais e/ou distritais que foram contempladas com o PDE/
Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries 
iniciais e/ou 3,8 nas séries finais; localizadas nos territórios 
prioritários do Plano Brasil Sem Miséria; com índices igual ou 
superior a 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa 
Família; que participam do Programa Escola Aberta; e escolas 
do campo.

Os dados acima revelam que o público atendido refere-
se às crianças, adolescentes e jovens oriundos das periferias 
e em estado de vulnerabilidade social com considerável índice 
de pobreza. São escolas cujo índice de desenvolvimento da 
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educação (IDEB) não alcança os patamares de excelência 
requeridos pelos “padrões de qualidade” exigidos pelos órgãos 
do governo. O mesmo manual (p.9) define que os sujeitos que 
participarão das atividades do Programa Mais Educação – 
PME – serão,  preferencialmente estudantes: que apresentam 
defasagem idade/ano; das séries finais da 1ª fase do ensino 
fundamental (4º e/ou 5º anos), onde existe maior saída espontânea 
de estudantes na transição para a 2ª fase; das séries finais da 2ª 
fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), onde existe um alto 
índice de abandono após a conclusão; de anos/séries onde são 
detectados índices de evasão e/ou repetência; beneficiários do 
Programa Bolsa Família. 

Este perfil reforça a leitura anterior: os sujeitos 
preferencialmente escolhidos para participarem das atividades do 
PME são aqueles que trazem em seu percurso escolar histórias 
de vulnerabilidades educativas, através da repetência, evasão, 
descontinuidade da formação básica, com graves distorções 
idade/série e dependentes das bolsas de auxílio vinculadas ao 
governo federal. 

O Caderno da Educação Integral (2009b, p. 11) ainda 
assume que “não se trata aqui de criminalizar ou patologizar a 
pobreza, mas de construir soluções políticas e pedagógicas 
criativas e consequentes para o combate às desigualdades 
sociais e para a promoção da inclusão educacional”, porém, 
estas são características de jovens das classes populares, 
cujos pais e mães são assalariados, camponeses, trabalhadores 
informais ou com precárias relações trabalhistas e prestadores de 
serviço. É com estes sujeitos que a Educação Popular se presta 
a desenvolver um trabalho educativo, tendo eles como ponto de 
partida do processo educativo mediado pelo diálogo. 

A teoria de conhecimento contida na educação 
popular expressa uma metodologia de produção do 
conhecimento que traz para o centro do processo 
educativo a categoria teórico-prática – o diálogo, 
sendo este traduzido não no sentido restrito de busca 
de consensos ou conciliações para se evitar disputas 
ou confrontos ideológicos de classes. Trata-se do 
diálogo como exercício concreto de se poder aceitar 
o risco de não prevalecer o seu ponto de vista ou 

opinião. O diálogo é aqui entendido como expressão da 
possibilidade da existência de outro patamar comum, 
dependente de outro registro do ser humano que torne 
possível a tomada de um caminho com características 
que se aproximem de universalidade ou de um caminho 
da verdade. Um diálogo que possibilite, por exemplo, 
ao saber técnico (conhecimento científico, não sendo 
confundido com o saber dominante), uma relação 
com o saber popular não de forma unidirecional, 
vertical e autoritária, mas sim horizontal, bidirecional e 
participativa (Melo Neto, 1999, p. 58).

Na proposta de Educação Integral apresentada pela política 
indutiva de ampliação da jornada escolar, através das ações 
educativas do Programa Mais Educação, o diálogo também tem 
aparecido como elemento importante, no sentido de proporcionar 
a articulação e o diálogo de saberes, como sugere o documento 
de referência para o debate nacional sobre Educação Integral.

Nesse contexto, propõe-se um desenho de 
Educação Integral que intensifique os processos de 
territorialização das políticas sociais, articuladas a 
partir dos espaços escolares, por meio do diálogo 
intragovernamental e com as comunidades locais, 
para a construção de uma prática pedagógica que 
afirme a educação como direito de todos e de cada 
um (BRASIL, 2009b, p. 9).

O diálogo escola e comunidade se coloca como um 
aspecto importante nesta concepção de Educação Integral 
influenciada pela Educação Popular. Esse diálogo de saberes 
assume o papel de catalisador dos saberes comunitários e 
escolares, promovendo a integração dos diferentes contextos de 
construção do conhecimento, pois, “é possível potencializar todos 
os agentes educativos enquanto instituições formadoras. Dessa 
forma, a escola poderá ser afetada positivamente, pelas práticas 
comunitárias, pela liberdade e autonomia presentes nos espaços 
de educação informal, pela concretude e pelo movimento da vida 
cotidiana” (Brasil, 2012, p. 31). Dessa forma, o diálogo promovido 
dentro da Educação Integral é, antes de tudo, uma ação política 
de escala macro, também assumida na Educação Popular como 
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campo de ação, pois, como falou Freire, todo ato educativo é, 
em si, um ato político. E como ato político, busca “estabelecer 
relações de poder e de contrapoder” (CARRILLO, 2013. p. 24). 

Assumir a territorialização das políticas sociais enquanto 
espaço de superação das desigualdades, significa transformar as 
ações educativas em projetos emancipadores, os quais produzem 
redes de mobilização social que minimizam as desigualdades 
sociais e aumentam a formação de atores sociais individuais e 
coletivos dentro e fora do espaço escolar.  

Quando a proposta de Educação Integral coloca como 
um dos seus objetivos a mudança social através do processo 
educativo em tempo integral, reafirmam-se as bases políticas e 
metodológicas da Educação Popular, tendo em vista que Carlos 
Rodrigues Brandão, no ano de 1986, já afirmava que: “Qualquer 
que seja sua origem de classe e o seu horizonte político, todo 
o trabalho de educação dos subalternos serve a um projeto de 
mudança social” (p. 173). Melo Neto também corrobora esta 
perspectiva ao afirmar que, 

Em várias experiências em educação popular, 
contudo, tem-se tentado esconder a dimensão 
política que a caracteriza, tentando-se veicular essas 
práticas como despolitizadas, sobretudo aquelas 
que se voltam às políticas da conservação. Todavia, 
é exigência da educação popular expressar-se pela 
sua metodologia, teoria de conhecimento, conteúdo, 
avaliação e filosofia como uma prática política. Torna-
se prática política na medida em que expressa uma 
ação coletiva, não se esgotando em possíveis relações 
entre indivíduos ou pessoas, como a relação entre 
educador e educando. É uma relação entre todos os 
participantes das ações educativas com o mundo – 
relações sociais – objetivando a organização do povo. 
É prática política, enquanto prática educativa em que 
educador e educando investigam a realidade (Melo 
Neto, 1999, p. 64).

Nesse sentido, a contribuição da Educação Popular para a 
Educação Integral é cada vez mais clara, principalmente quando 
se pensa a Educação Integral numa perspectiva emancipatória. 
Nessa direção, a contribuição do pensamento freireano é, sem 
dúvida, relevante para fundamentar a ação educativa integral. Em 

reflexão sobre a contribuição de Freire à Educação Integral, Henz 
(2012) aponta cinco dimensões importantes para (re)humanizar 
a educação: a dimensão ético-política, técnico científica, 
epistemológica, estético-afetiva e pedagógica, as quais são 
fundamentais para repensar a escola, e seu papel na formação 
do sujeito integral.

 Mesmo não apresentando a Educação Popular como 
proposta pedagógica de trabalho, a proposta de Educação 
Integral colocada no debate nacional pelo Programa Mais 
Educação, traz em suas entrelinhas confluências pedagógica, 
política e metodológica ancoradas na Educação Popular.  Pois, 
ao dispor-se como programa que busca nos seus alunos a 
integração de sabres, a reflexão a partir de sua realidade, o 
sentimento de pertencimento e fortalecimento de sua identidade 
individual e coletiva, certamente não se nega a fazer parte da 
educação adjetivada pelo popular; adjetivada pelo movimento; 
pois, “a educação popular insiste na esperança transformada em 
semente” (EGGERT, 2013, p.143).

CONSIDERAÇÕES

A Educação Popular é assumida, neste trabalho, 
como um campo teórico em disputa, que busca influenciar 
e contribuir nas práticas educativas em curso na sociedade 
brasileira, entre estas, a Educação Integral em Tempo 
Integral, experimentada em diversas escolas. 

Mesmo com os silenciamentos que a Educação 
Popular sofre, a percebemos em sua essência quando ela 
se deixa desvelar em programas no campo da educação 
pública, a exemplo da Educação Integral, pois os traços 
constitutivos desta educação (adjetivada pelo popular) são a 
expressão de sua mais refinada sensibilidade aos contextos 
sociais e culturais aos quais se insere. É nesta perspectiva 
que a Educação Integral em tempo integral revela, em sua 
essência, confluências com a Educação Popular, a partir de 
uma teoria educativa, de uma metodologia e de uma prática 
política.
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É teoria educativa quando inscreve-se como um novo 
paradigma no campo pedagógico, a qual considera as 
experiências educativas dos sujeitos, considerando a diversidade 
e a identidade; o coletivo e o individual; o público e o privado. 

É teoria educativa cuja metodologia de trabalho é mediada 
pelo diálogo, pois a partir desta categoria, pretende integrar 
comunidade e escola; saber científico e saber popular; romper 
isolamentos e promover trocas de experiências educativas e 
sociais; e gera uma nova relação cultural.  

Também é teoria educativa porque comporta o caráter 
político, marcado pela participação, pelo reconhecimento e 
fortalecimento das identidades individuais e coletivas, respeitando 
a historicidade e a cultura dos sujeitos envolvidos. 

Sendo assim, mesmo não descritos nos documentos oficias 
que a orientam, a Educação Integral tem revelado como referencial 
de trabalho nas práticas educativas desenvolvidas no cotidiano 
das escolas, as contribuições pedagógicas, metodológicas 
e políticas da Educação Popular, pois, busca nos alunos a 
integração de saberes a partir de suas realidades, fortalecendo a 
participação, o diálogo, suas identidades individuais e coletivas, 
permitindo ressignificar a formação integral dos sujeitos dentro e 
fora do espaço escolar. 
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Resumo

Este artigo é uma abordagem de imaginação sobre 
a possibilidade da existência da necessidade e interesse 
subjacente de educação integral, como formação edificante 
do povo brasileiro, no pensamento educacional, e na política 
cultural pública de escolarização brasileira, que se desenvolveu 
a partir da inflexão histórica protagonizada pela Revolução de 
1930. De uma sociedade colonial e monárquica, rural, sob 
heteronomia de sentido centrífugo, com a Revolução de 1930, 
passamos para uma nação em formação, por um povo com 
interesses e necessidades nacionalmente nascentes. E, em 
sua autonomia de sentido centrípeto, que também buscou e, 
desde então, vem agindo para se formar, de modo edificante e 
democrático, numa sociedade urbana industrial, desenvolvida 
e de riqueza social e econômica de afirmação republicana, 
entrando no século XXI. Nos passos de Darcy Ribeiro (1986) 
Lia Faria (1991) propõe a educação integral como uma utopia 
possível.

Palavras-chave: Educação Integral, Formação do povo 
brasileiro; Nação Brasileira; Utopia Possível. 
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Esta é uma abordagem de imaginação, como faculdade 
de fazimento por combinação de ideias, sobre a possibilidade 
da existência da necessidade e do interesse subjacentes na 
educação de tempo integral, como formação edificante do povo 
brasileiro até o século XXI. Elas estão presentes no pensamento 
educacional, e na política cultural pública de escolarização 
brasileira, que se desenvolveu a partir da inflexão histórica 
protagonizada pela Revolução de 1930.  Esta, em termos da 
história da política cultural para a conversação, foi o marco 
do início da Revolução Brasileira de longa duração (Teixeira, 
A. 1969, p.367) como evolução, sucesso de observação 
compartilhada, entre outros, por Charles Wagley (1963), 
Guerreiro Ramos (1960) e N. W. Sodré (1963) e Franklin de 
Oliveira (1963), e que prossegue em nossos dias, mesmo 
com recorrentes retrocessos ou retardamentos: revolução 
democrática e nacional. Esta afirmação, que não está na 
saudade, é a que ajuda a construir o amanhã desejado do povo 
brasileiro para seu protagonismo, posição de onde esta história 
de política cultural é narrada.  De uma sociedade colonial e 
monárquica, escravocrata e rural, sob heteronomia de sentido 
centrífugo, com a Revolução de 1930, mudamos para o rumo 
de uma nação em formação, por um povo com interesses e 
necessidades nacionalmente nascentes. Em sua autonomia de 
sentido centrípeto, também buscou-se, não sem a oposição 
do ideário e da prática “dependente-neoliberal”, se formar, de 
modo edificante e democrático, propenso ao dever anunciado 
da competitividade e, à inovação, em uma sociedade urbana 
industrial, desenvolvida e, de riqueza social e econômica, de 
afirmação republicana. 

Antecedentes imediatos da contribuição dos “pioneiros” 
foram revelados pela prática de reformas educacionais em 
diferentes estados brasileiros na década de 1920 pelo movimento 
social de educadores e intelectuais, ao se organizarem 
na Associação Brasileira de Educação - ABE, em 1924 e 
manifestarem-se em congressos nacionais. Adiante, em seu IV 
Congresso Nacional da Educação em 1931, os educadores e 
técnicos da educação foram ali interpelados pelo Presidente 
do governo provisório quando acompanhando o Ministro da 

Educação do governo, Francisco Campos, Getúlio Vargas, ao 
final da sessão inaugural, assim falou:

“Minhas Senhoras e meus Senhores,

Não era o intuito quando compareci a essa sessão, usar 
da palavra, mas, foi tão alto o pensamento dos oradores 
que aqui falaram, tão profunda a sua penetração no 
compreender dos fenômenos da vida nacional, tão viva 
a atenção da assistência, no brilho dos olhares, sempre 
presa à palavra dos oradores que este espetáculo me 
tocou e comoveu.

Levanto-me para dizer-vos que a Revolução Brasileira, 
tendo quebrado todos os obstáculos, sendo derruído 
aquelas dificuldades que se criaram ou se formaram 
pela tradição e pela acumulação de erros do passado, 
determinou na alma do povo uma rara receptividade 
sugestiva, afim de acolher com entusiasmo todas as 
ideias novas, todas as diretrizes capazes de proliferarem 
ou de influenciarem para o desenvolvimento do progresso 
nacional.

Quero trazer-vos, com a minha presença e com a 
minha palavra, a afirmação de que o   governo, mais 
do que nunca, se há de interessar pelo problema da 
educação nacional. Estais agora aqui congregados, sois 
todos profissionais e técnicos. Pois bem: estudai com 
dedicação; analisai com interesse todos os problemas 
da educação; procurai encontrar a fórmula mais feliz de 
colaboração do Governo Federal com o dos Estados - 
que tereis na atual administração todo o amparo ao vosso 
esforço. Buscai por todos os meios a fórmula mais feliz 
que venha estabelecer em todo o nosso grande território 
a unidade da educação nacional, porque tereis assim 
contribuído com o esforço maior do que se poderia avaliar 
para tornar mais fortes, mais vivos e mais duradouros os 
vínculos da solidariedade nacional”. (VARGAS, 1931, 
ps.4 e 5)

Dessa convocação resultou no ano seguinte a subscrição 
e publicação do manifesto, pelos participantes, “A Reconstrução 
Educacional no Brasil – Ao povo e ao governo”, em 1932, 
pela reconstrução educacional e escolar no Brasil. Ao mesmo 
tempo, como movimento social, se compuseram em força 
política convergente com os ideais da Aliança Liberal que tinha 
se constituído na força política e militar da Revolução de 1930, 
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redescritora da Primeira República pela adoção dos aparatos do 
Estado. E, desde então, os educadores estabeleceram o que veio 
a ser o sistema educacional, básico e superior de hoje, como  
tecnologia e fator de mudança de aceleração evolutiva.

Esse manifesto, historicamente, expressou a proposta da 
educação integral pelo movimento social de cidadania ativa dos 
educadores e componente convergente no interior da Revolução 
de 1930. E essa proposta de educação pública e integral, como 
política cultural, será o objetivo dos educadores e de outros 
intelectuais que estarão à frente do Ministério de Educação e 
Saúde - MEC, mesmo antes de sua criação em 1930. Assim, à 
página 42 da publicação do Manifesto da ABE (1932) é afirmado 
que:

“A educação nova alargando sua finalidade para além 
dos limites das classes, assume, com uma feição mais 
humana, a sua verdadeira função social, preparando-se 
para formar a “hierarquia democrática” pela “hierarquia 
das capacidades”, recrutadas em todos os grupos 
sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de 
educação.  Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver 
os meios de ação durável, com o fim de “dirigir o 
desenvolvimento natural e integral do ser humano  em 
cada uma das etapas de seu crescimento”, de acordo 
com uma certa concepção do mundo”. (ABE, 1932, 
p.42)

Teria sido essa política cultural na história brasileira uma 
utopia possível?

É o que tentaremos compreender, tal como na primeira 
definição de educação integral registrada no Manifesto, onde 
ela é expressa como oposta ao natural e complementar para 
o desenvolvimento do ser humano com a linguagem além da 
natureza; quando ele é compreendido como um indivíduo, mas 
necessita e tem interesse em ser social; como público, como o 
povo brasileiro, em nação enfim, e como agente de cidadania 
ativa com voz, participação e voto, e para ter coesão moral e 
virtude em suas posteriores etapas da vida como destino.

Outra menção para o significado da locução “educação 
integral”, como política cultural, é a que está à página 45 do 
Manifesto da ABE (1932) quando destaca na sua seção seis, 

a função do Estado em face da educação. Em seu item a) é 
afirmado que a educação é uma função essencialmente pública:

“Mas, do direito de cada indivíduo a sua educação 
integral, decorre logicamente para o Estado que o 
reconhece e o proclama, o dever de considerar a 
educação, na variedade de seus graus e manifestações, 
como uma função social e eminentemente pública, que 
ele é chamado a realizar com a cooperação de todas as 
instituições sociais”. (ABE, 1932, p.45)

Na sequência da formação da locução educação integral 
no Manifesto de 1932, como possibilidade utópica, encontramos 
à pg. 46, quando é compreendida a conceituação relacionada à 
questão da escola única para os entes federados e combinações 
locais e ou regionais, ou seja a da educação escolar como política 
cultural, e como está ali estabelecido:

“Assentado o princípio do direito biológico de 
cada indivíduo à sua educação integral, cabe 
evidentemente ao Estado a organização dos meios de 
o tornar efetivo por um plano geral de educação, de 
estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em 
todos os seus graus, aos cidadãos que a estrutura 
social do país mantém em condições de inferioridade 
econômica para obter o máximo de desenvolvimento 
de acordo com as suas aptidões vitais. Chega-se, 
por esta forma, ao princípio da escola para todos, 
“escola comum ou única”. (ABE, 1932, p.46)

Quanto à questão da autonomia da função educacional, 
o Manifesto de 1932 em sua página 50 chama atenção para as 
dificuldades da formação integral da educação do povo se não for 
acautelada contra assaltos de interesses estranhos capazes de 
impor à educação poderes diversos aos fins gerais educacionais 
da educação pública, nacional e democrática, quando aponta 
advertindo:

“Mas, subordinada a educação pública a interesses 
transitórios, caprichos pessoais ou apetites de partidos, 
será impossível ao Estado realizar a imensa tarefa que 
se propõe da formação integral das novas gerações. 

1.  O sublinhado nos 
textos referenciais do 
Manifesto da ABE é para 
dar ênfase à educação 
integral pelo autor.

1
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Não há sistema escolar cuja unidade e eficácia não 
estejam constantemente ameaçadas, senão reduzidas 
e anuladas, quando o Estado não soube ou não o quis 
acautelar contra o assalto de poderes estranhos, capazes 
de impor à educação fins inteiramente contrários aos 
fins gerais que assinala a natureza em suas funções 
biológicas”. (ABE, 1932, p.50)

 Como podemos ver acima foram “os pioneiros” em seu 
Manifesto de 1932, que além de suas práticas ao longo dos anos 
20, na eclosão da Revolução de 30, como início da Revolução 
Brasileira de longo prazo, que lançaram uma espécie de aposta 
incondicional na utopia de uma escola pública, de educação 
escolar integral, de tempo e de conteúdo, como a educação 
escolar de qualidade para a formação do povo brasileiro e em 
seu destino, liberado como em envio comum.

E, outros momentos “utópicos possíveis” (FARIA, L. 
1991) foram, e diversamente continuam a se realizar, como na 
administração de Anísio Teixeira na Prefeitura do Distrito Federal 
(Município do Rio de Janeiro) entre 1931-1935 e na atuação desse 
educador na Constituinte de 1934 (NUNES, C. 2000). Ou ainda, 
a utopia possibilitada na administração estadual da Secretaria de 
Educação da Bahia quando Anísio Teixeira implantou o Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro (doravante CECR) nos bairros da 
Liberdade, Pau Miúdo e Caixa d’Agua em Salvador entre os anos 
1948 e 1951. Hoje, em 2014, ainda, o CECR prossegue em seus 
ideais de formar integralmente o povo brasileiro. Ou também, 
como na prática do Governo Federal, entre 1952 e 1964, quando 
a prática educacional e de política cultural de Anísio Teixeira, 
em instâncias federais da educação pública, convergem com 
educadores e com a dos cientistas sociais e com novos autores 
de política cultural como Darcy Ribeiro antes, e posteriormente 
com Paulo Freire, os três cruelmente destroçados pela tragédia 
da “Revolução de 1964”, em mais um momento, e o mais 
conservador do retardamento da formação do povo brasileiro.

O primeiro momento utópico possível de Anísio Teixeira, 
em relação à escolarização integral, aconteceu na direção da 
educação municipal no Distrito Federal (1931 – 1935). E, pode 
ser melhor compreendido pela leitura de seu relatório de atuação 
e de realizações, como secretário de educação do município 

do Rio de Janeiro então Distrito Federal, em: Educação para 
a Democracia publicado em 1935 logo após sua demissão. 
(TEIXEIRA, A. 2000). Um pouco antes, em 1934, Anísio 
Teixeira publicou Pequena introdução à filosofia da educação, 
quando no segundo capítulo, (TEIXEIRA, A. 2000 p.23) em 
que tratou da transformação da escola, ele sugere para definir 
em toda a amplitude os elementos integrais, ou diretrizes, que 
segundo ele seriam: a) educação fundamentada no método 
experimental reivindicador da eficácia do pensamento humano. 
b) diretriz educacional de vida moderna, o industrialismo, como 
a nova visão intelectual do homem, também filho da ciência e 
da aplicação à vida. c) E, o terceiro elemento integral seria o 
da grande tendência do mundo contemporâneo, o da educação 
orientada para a formação democrática. Nesse respeito Anísio 
Teixeira afirmou que,

“Hoje, sem nenhum exagero, se quisermos que a nova 
ordem de coisas funcione com harmonia e integração, 
precisamos que cada homem tenha as qualidades 
de um líder. Pelo menos a si, ele tem que guiar e tem 
que fazê-lo com mais inteligência, mais agilidade, mais 
hospitalidade para o novo e imprevisto, do que os velhos 
líderes autoritários de outros tempos.

Não seriam, pois, precisas outras razões que as da 
profunda modificação social por que vamos passando 
para justificar a alteração profunda da velha escola 
tradicional - preparatória e suplementar – na escola 
progressiva de educação integral. ” (TEIXEIRA, A. 
2000, p.36).    

Nesse sentido, esta diretriz de educação integral não 
estaria apontando para a formação, então, pela nova proposta de 
escolarização, no sentido atual do que Darcy Ribeiro (1995, p. 
453) identificou como a negação à “ninguendade” da população 
brasileira ao longo da história da formação do povo brasileiro?

Ainda, no primeiro momento utópico possível de Anísio 
Teixeira, em relação à escolarização integral, ela aconteceu 
durante sua direção da educação municipal no Distrito Federal 
em 1934, com a convocação da Assembleia Constituinte para a 



86386
2

nova Constituição que foi promulgada e inscreveu em seus artigos 
normas relativas à escolarização integral. Naquela Constituição 
ficou estabelecido, no Capítulo II, que tratava “da Educação e da 
Cultura”, em seu artigo 148, a normatização, pela primeira vez na 
história da política cultural brasileira, da institucionalização na Lei, 
da educação pública no Brasil:

“Art. 148 – Cabe à União, aos Estados e aos Municípios 
favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, 
das artes, das letras e da cultura em geral. Proteger os 
objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico 
do País, bem como prestar assistência ao trabalhador 
intelectual”. (BRASIL, Constituição Federal de 1934)

E ainda, na triangulação entre educação pública, plano 
nacional de educação e escolarização integral, como 
momento de utopia possível maior, na Constituição 
Federal de 1934, para a educação brasileira ficou 
estabelecido nos artigos 149, e seguintes, como 
momento dos mais elevados da política cultural da 
educação brasileira, conforme foi escrito:

“Art.149- A educação é direito de todos e deve ser 
ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos, 
cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite 
eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, 
e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana.

Art. 150 Compete à União:

a) Fixar o plano nacional de educação, compreensivo 
do ensino em todos os graus e ramos, comuns e 
especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, 
em todo o território do País.

.........

Parágrafo único – O plano nacional de educação 
constante de lei federal, nos termos dos arts. 5º, nº IV, e 
39, nº 8, letras a e e , só se poderá renovar em prazos 
determinados, e obedecerá às seguintes normas:

a) Ensino primário integral e gratuito e de frequência 
obrigatória extensivo aos adultos; (BRASIL, Constituição 
Federal de 1934) 

 Completa esse elevado momento de utopia possível no 
objetivo da política cultural da educação pública e sua relação com 
a educação integral de tempo integral, a meu ver, o conteúdo do 
artigo 157 da mesma Constituição de 1934, que dá providências 
para o financiamento e assistência financeira como auxílio aos 
alunos necessitados, para sua formação natural e social, como 
está estabelecido:

Art. 157 – A União, os Estados e o Distrito Federal 
reservarão uma parte de seus patrimônios territoriais 
para a formação dos respectivos fundos de educação.

§ 1º - As sobras das dotações orçamentárias acrescidas 
das doações, percentagens sobre o produto de vendas 
de terras públicas, taxas especiais e outros recursos 
financeiros, constituirão, na União, nos Estados e nos 
Municípios, esses fundos especiais, que serão aplicados 
exclusivamente em obras educativas, determinadas em 
lei.

§ 2º - Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a 
alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de 
material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar, 
dentária e médica e para vilegiaturas (alojamento 
temporário. N.A.). (BRASIL, Constituição Federal de 
1934)

 Entretanto, esse momento de utopia possível, de 1930 
a 1935, acaba contraditoriamente melancólico, já que na 
gestão do Distrito Federal estava em funcionamento a recém 
implantada Universidade do Distrito Federal. E, particularmente, 
em referência à escolarização pública integral de tempo integral 
estava em adiantada fase de construção e instalação da primeira 
escola integral do município do Rio de Janeiro, no bairro de 
Copacabana: a atual Escola Municipal Dom Aquino Correia, 
além de outras escolas Platoon, recém inauguradas na cidade do 
Rio de Janeiro.

Porém, com a demissão de Anísio Teixeira em pleno calor 
da “Intentona Comunista” (27/11/1935 e demissão 2/12/35) e 
logo em seguida com a deposição e prisão do prefeito Pedro 
Ernesto, sendo este denunciado como envolvido na tomada e 
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insurgência do quartel da Praia Vermelha, o momento de utopia 
possível acabou, e Anísio Teixeira refugiou-se no interior da 
Bahia. As propostas de projeto educacional “integral” e do plano 
educacional de Anísio Teixeira e dos “Pioneiros”, e da Revolução 
de autogovernar-se do povo brasileiro ficarão reprimidas até 
1946.

Mas, algumas observações de política cultural de Anísio 
Teixeira, desde o início de sua gestão na Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro, reveladas pelo próprio Anísio 
Teixeira à Luiz Viana Filho, ajudam a explicar a tragédia que 
se consumou em 1937 com o golpe autoritário getulista e a 
implantação da “Constituição Polaca” de 1937, buscando, 
segundo o próprio Presidente, salvaguardar a Revolução de 30, 
em sua fase autoritária que durará até 1945. Isso ajuda a explicar 
os extremismos do Tenentismo, seja os de direita ou os dos 
profissionais, ou ainda os da esquerda como os comunistas, por 
um lado, e os integralistas, por outro, além da força política dos 
católicos e dos nacionalistas. Sobre esse momento Luiz Viana 
Filho escreveu (1990, p.56):

“Do primeiro contato com o Rio, transmitiu-me Anísio 
impressões sobre o clima político. Impressionaram-no os 
“boatos que atingiam a própria estabilidade do Governo 
central, e, sobretudo, do Governo de São Paulo. 
Parecia-lhe haver um descontentamento generalizado de 
gente que não sabia bem o que queria e não sabe o que 
conseguiu. Corria-se o risco, dizia, de ver-se a história da 
Revolução brasileira como a história de uma revolução 
que se perdeu”. (VIANA FILHO, L. 1990, p.56)

Redemocratização e a retomada da Escolarização 
Integral após a Constituição de 1946 e até 1950

Muitas mudanças aconteceram com o fim do regime 
autoritário do Estado Novo (1937-1945). A primeira foi a instalação 
e promulgação da Constituição de 1946 do novo regime 
democrático que elegeu o general Eurico Dutra (ex-ministro da 
Guerra) como Presidente da República. E, também, pelo voto 

popular elegeu-se o deposto ex-chefe do governo Getúlio Vargas 
para o Senado Federal. Getúlio Vargas inicialmente manteve-se 
distante da política. Na nova república federativa, os Estados 
também tiveram que institucionalizar suas Constituições Estaduais 
e caberia a estas a definição de suas políticas educacionais. 
O Governo Federal somente cuidaria do sistema federal de 
educação para o ensino superior e como supridor de recursos 
aos estados em função complementar.

No capítulo II que trata da Educação e Cultura na 
Constituição Federal de 1946 é estabelecido que a educação 
é um direito de todos e será ministrado pelos poderes públicos 
respeitando a regulação que viria com a LDB, porém ela ocorreria 
somente em 1961.

É estabelecido também que o ensino primário oficial 
é obrigatório para todos e será dado em língua nacional. Mas 
não houve qualquer menção à educação integral. Porém houve 
menção da assistência educacional para os alunos necessitados.

Uma ilustração de interesse aqui é o caso da Constituição 
do Estado da Bahia de 1947 que, em seu Capitulo II, quando tratou 
da Educação e da Cultura e também da criação do Conselho 
Estadual de Educação e Cultura e do Fundo para a Educação. E, 
também da obrigatoriedade do ensino primário com a gratuidade 
do material escolar para os alunos reconhecidamente pobres. No 
artigo 119 dessa Constituição Estadual ficou estabelecida a Lei 
Orgânica do Ensino e Cultura da Bahia, assim como foi descrito:

“Art. 119. O estado promulgará a lei orgânica do ensino e 
cultura instituindo, observadas as diretrizes e bases de educação 
nacional, o sistema do ensino público e as condições do particular, 
incluindo naquele, além das escolas de todos os graus e ramos, 
instituições extraescolares destinadas à promoção e difusão da 
cultura física, científica, artística, e de informação em geral, bem 
como de proteção ao patrimônio natural, artístico e histórico”. 
(BAHIA, Constituição do Estado de 1947, p.40).

Apesar da não explicitação da política cultural de educação 
integral de tempo integral no Estado da Bahia, cuja Secretaria 
Estadual de Educação foi assumida por Anísio Teixeira em 1948 
até o fim do ano de1950, recusando convite para trabalhar 
no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, a escolarização 



86786
6

integral como política pública destacou-se na prática como um 
momento de utopia possível. Deu-se nesse período a implantação 
do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que compreende uma 
Escola Parque, com capacidade para atender 4.000 alunos 
diariamente, que se revezam, até o presente, em contraturnos 
no atendimento escolar e de vivências para as quatro escolas 
Classes de 1.000 alunos, que operam como satélites, distantes 
não mais que 1000 metros da Escola Parque. Na visita que fiz à 
essa escola em Salvador, em 2006, o CECR estava funcionando 
com mais uma unidade: um Ginásio e planejavam concluir o 
alojamento para alunos superdotados do Estado da Bahia.

Se na passagem dos anos 40 para os anos 50, a locução 
educação integral vai aos poucos sendo relegada, principalmente 
pela alegada falta de recursos e, por outro lado como sendo de 
conteúdo “comunista”, as políticas de escolarizações simplificadas 
se expandiram, mas foram criticadas por Anísio Teixeira (Teixeira, 
A. 1994, p.176). Porém houve a retomada de mais um momento 
de utopia possível por Anísio Teixeira ao inaugurar e entregar ao 
Governador Mangabeira, da Bahia, o CECR em setembro de 
1950, quando também realiza enfim seu projeto antigo, na prática, 
ao demonstrar o que nele entendia por educação integral:

“É contra essa tendência à simplificação destrutiva 
que se levanta este centro Popular de Educação. 
Desejamos dar, de novo, à escola primária, o seu dia 
letivo completo. Desejamos dar-lhe os seus seis anos 
de cursos. E desejamos dar-lhe seu programa completo 
de leitura, aritmética e escrita e mais ciências físicas e 
sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança 
e educação física. Além disto desejamos que a escola 
eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, 
prepare realmente a criança para a sua civilização técnica 
e industrial e ainda mais difícil e complexa por estar em 
mudança permanente. E, além disto, desejamos que 
a escola dê saúde e alimente a criança, visto não ser 
possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em 
que vive.

Tudo isto soa como algo de estapafúrdio e de visionário. 
Na realidade, estapafúrdios e visionários são os que 
julgam que se pode hoje formar uma nação pelo modo 
por que estamos destruindo a nossa.” (TEIXEIRA, A. 
1994, p.176/7) 

A retomada da utopia possível pela necessidade da 
escolarização integral nos sistemas e níveis da educação 
escolar brasileira pós LDB/96 somente será possível depois 
da superação do regime autoritário de 1964 e da crítica à 
implantação e desconstrução dos PEEs/CIEPs entre 1983 e o 
início da primeira década dos 2000. 
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Resumo

Nesta pesquisa analisou-se o Programa Mais Educação, 
Jornada Estendia e Jornada Ampliada, o primeiro é desenvolvido 
no Brasil e os outros dois em Córdoba na Argentina. O objetivo 
geral do estudo é de analisar a contribuição do Programa Mais 
Educação para a qualidade da educação no Rio Grande do Sul, 
fazendo uma comparação com os Programas Jornada Estendida 
e Jornada Ampliada desenvolvidos na Província de Córdoba, 
na Argentina. Para tanto, propõe-se os seguintes objetivos 
específicos: discutir a temática da qualidade da educação em sob 
diferentes perspectivas; analisar as contribuições da educação 
integral e em tempo integral como uma forma de melhorar a 
qualidade do ensino; identificar os envolvidos no Programa Mais 
Educação, na Jornada Estendida e na Jornada Ampliada; e por 
fim, discutir o papel de cada sujeito nos Programas abordados. 
Para dar sustentação a essa pesquisa foram realizados estudos 
nas legislações relacionadas à área da educação integral e 
educação em tempo integral, no Brasil e na Argentina, manuais 
que caracterizam e orientam desde a adesão até a efetivação na 
prática. Como esta pesquisa está vinculada ao campo as políticas 

educacionais, foram realizados estudos teóricos sobre os ciclo de 
políticas, proposto por Stephen Ball, para buscar o entendimento 
das políticas no contexto da prática. Pesquisou-se no SIMEC e 
no PDDE Interativo para fazer o levantamento de quantas escolas 
na rede estadual de educação do Rio Grande do Sul oferecem 
o Programa Mais Educação, e a evolução do Programa desde a 
sua implantação no Brasil, e, também, a situação de cada escola 
no momento da adesão. Ainda foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com os gestores, professores, oficineiros e 
estudantes, nos municípios de Córdoba, São Borja e Panambi. 
O estudo revelou que mesmo os programas apresentando 
algumas deficiências, principalmente, em relação aos espaços 
físicos e aos recursos humanos, é uma importante ferramenta 
para oferecer educação integral aos estudantes em situação de 
vulnerabilidade social, fazendo com que eles permaneçam mais 
tempo na escola, distantes de situações de risco. A escola além 
de ser um importante espaço de construção do conhecimento, 
torna-se um espaço de encontro entre os seus pares, ao oferecer 
atividades voltadas ao esporte, lazer, cultura, saúde, recreação, 
e, também importantes atividades voltadas ao conhecimento, 
como auxílio ao tema e letramento. O conceito sobre a qualidade 
em educação perpassa toda a pesquisa, pois é um dos objetivos 
principalmente dos três programas, melhorar a qualidade da 
educação através da ampliação do tempo escolar e a oferta de 
outras atividades.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Educação 
Integral. Ampliação do Tempo Escolar.

Introdução

A discussão sobre a qualidade no ensino tem sido uma 
máxima que envolve vários setores da comunidade, deixa de ser 
uma preocupação exclusivamente governamental, e, assim, o 
Estado busca constantemente aliados para atingir este objetivo.

Esta pesquisa possui como foco os Programas Mais 
Educação, Jornada Estendida e Jornada Ampliada, o primeiro 
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é desenvolvido no Brasil, desde 2007, e os dois últimos são 
desenvolvidos na Argentina, na Província de Córdoba, desde 
2010, podemos adiantar que os três programas possuem como 
um dos objetivos, entre outros, qualificar o ensino na escola 
pública. Portanto, vamos buscar em alguns teóricos e legislações 
o que se entende por qualidade da educação, visto que este 
termo assume um caráter polissêmico, podendo variar, de acordo 
com o tempo, ou, de acordo com determinados governos.

O objetivo geral do estudo é de analisar a contribuição 
do Programa Mais Educação para a qualidade da educação 
no Rio Grande do Sul, fazendo uma comparação com os 
Programas Jornada Estendida e Jornada Ampliada desenvolvidos 
na Província de Córdoba, na Argentina. Para tanto, propõe-
se os seguintes objetivos específicos: discutir a temática da 
qualidade da educação sob diferentes perspectivas; analisar as 
contribuições da educação integral e em tempo integral como 
uma forma de melhorar a qualidade do ensino; identificar os 
envolvidos no Programa Mais Educação, na Jornada Estendida e 
na Jornada Ampliada; e por fim, discutir o papel de cada sujeito 
nos Programas abordados.

Stephen Ball (2009) em entrevista concedida a Jeferson 
Mainardes e à Maria Inês Marcondes destaca que o ciclo de 
políticas é um método, uma maneira de pesquisar e teorizar as 
políticas, sem a intenção de descrevê-las, mas sim, de pensar as 
políticas e saber como elas são elaboradas. Interessa-nos, aqui, 
discutir o contexto da prática, entender como esses programas 
acontecem efetivamente, pois usando ainda as palavras de 
Ball (2009) ele salienta que as políticas educacionais são 
escritas com relação às melhores escolas possíveis, com pouco 
reconhecimento de variações de contexto, em recursos ou em 
capacidades locais. É possível, adiantar, que é no contexto da 
prática que a política educacional acontece efetivamente, sendo, 
ressignificada pelos atores que compõem a escola.

Ball (2009) ao ser provocado em relação às histórias de 
vida dos professores relacionadas à escola e ao currículo diz que 
as experiências que os professores trazem para o processo de 
ressignificação das políticas podem ser usadas ou não, isso vai 
depender da experiência de cada um, pois é um processo social 

e pessoal, mas é também um processo material, na medida 
em que as políticas têm de ser “representadas” em contextos 
materiais. Por exemplo, uma escola com muitos recursos, 
dinheiro, professores experientes, alunos participativos a atuação 
do professor é mais fácil do que em situações em que os alunos 
apresentam dificuldades de aprendizagem, poucos recursos, 
instalações precárias, professores com poucas experiências, 
isso diferencia todo o processo.

O Programa Mais Educação, Jornada Estendida e Jornada 
Ampliada estão inseridos nesta realidade, alunos com dificuldade 
de aprendizagem, recursos insuficientes, instalações precárias, 
e uma mescla de professores, alguns com muitas experiências, 
outros com pouca, ou nada, principalmente, em relação aos 
oficineiros que fazem parte do Mais Educação, em que alguns 
estão experenciando  ser professores pela primeira vez. Mas a 
pesquisa vai mostrar que mesmo com as dificuldades postas 
no cotidiano escolar, os Programas são importantes para 
desenvolvimento dos estudantes tanto cognitivamente como na 
forma de ser e conviver.

Para Mainardes (2007) as pesquisas sobre implementação 
de políticas têm indicado que muitas políticas e reformas 
delineadas para melhorar a qualidade da educação têm sido mais 
retóricas que substantivas no seu impacto sobre a organização 
da escola e das salas de aula. Complementa ainda, dizendo que 
um corpo substancial da literatura tem documentado um grande 
distanciamentos entre intenções das políticas e a implementação 
destas nas escolas, pois muitos estudos consideram as políticas 
como não problemáticas e as escolas e professores como 
resistentes a mudanças, entendemos que esse é um discurso 
assumido por parte de alguns pesquisadores, e até mesmo, por 
parte de alguns professores, mas esta pesquisa apontou para 
outra direção, foram ouvidas pessoas que estão preocupadas 
em garantir uma educação de qualidade, mesmo que por vezes 
temerosos, com as dificuldades que encontram durante as suas 
trajetórias, pela descontinuidade das políticas públicas.

Mainardes (2007) aponta o ciclo de políticas como uma 
possibilidade de entender os processos de implementação das 
políticas educacionais.
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A abordagem do “ciclo de políticas”, que adota uma 
orientação pós-estruturalista, baseia-se nos trabalhos de 
Stephen Ball e Richard Bowe, pesquisadores ingleses 
da área de políticas educacionais. Esta abordagem 
destaca a natureza complexa e controversa da política 
educacional, enfatiza os processos micropolíticos no 
nível local e indica a necessidade de se articularem 
os processos macro e micro na análise de políticas 
educacionais. É importante destacar desde o princípio 
que este referencial teórico-analítico não é estático, mas 
dinâmico e flexível (MAINARDES, 2007, p. 27).

Esta citação de Mainardes (2007) justifica a nossa escolha 
pelo ciclo de políticas para discutir os programas propostos como 
ações para melhorar a qualidade da educação. Brasil e Argentina 
duas realidades educacionais aparentemente diferentes, mas 
com muitas semelhanças no interior da escola pública.

A política do Mais Educação

O Programa Mais Educação foi criado em 2007, por meio 
da Portaria Interministerial nº 17/2007, e, traz como finalidade 
apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão 
do ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de 
Estados, Distrito Federal e municípios, mediante a realização 
de atividades no contra turno escolar, articulando ações 
desenvolvidas pelos Ministérios integrantes do Programa. Estão 
envolvidos o Ministério de Estado da Educação, o Ministério 
de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o 
Ministério de Estado do Esporte e o Ministério da Cultura. 

A criação do Programa através da Portaria nº 17/2007 
destaca, ainda, a necessidade de contribuir para a redução 
da evasão, da reprovação, da distorção idade/série, oferecer 
atendimento educacional especializado às crianças, adolescentes 
e jovens com necessidades educacionais especiais, integrando à 
proposta curricular das escolas de ensino regular o convívio com 
a diversidade de expressões e linguagens corporais.

O Programa Mais Educação preocupa-se com o combate 
ao trabalho infantil, à exploração sexual e outras formas de violência 

contra crianças, adolescentes e jovens. Possui, também, a 
intenção de promover a formação da sensibilidade, da percepção 
e da expressão dos envolvidos nas linguagens artísticas, literárias 
e estéticas, aproximando o ambiente educacional da diversidade 
cultural.

A articulação entre Educação, Assistência Social, Cultura 
e Esporte, dentre outras políticas públicas, poderá 
se constituir como uma importante intervenção para a 
proteção social, prevenção a situações de violação de 
direitos da criança e do adolescente, e, também, para 
melhoria do desempenho escolar e da permanência na 
escola, principalmente em territórios mais vulneráveis 
(BRASIL, 2009, p.25).

Em relação às práticas esportivas, o Programa tem a 
finalidade de manter os estudantes em uma interação efetiva em 
torno do esporte educacional e do lazer, visando o desenvolvimento 
humano, da cidadania e da solidariedade. Como forma de 
estimular tais práticas, as escolas possuem a opção de aderirem 
ao PST (Programa Segundo Tempo). O Segundo Tempo é um 
programa considerado estratégico pelo governo federal, pois 
tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura 
do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de 
crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da 
cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em 
áreas de vulnerabilidade social.

E, por fim, o Programa Mais Educação terá a 
responsabilidade de promover a aproximação entre a escola, 
as família e as comunidades, mediante atividades que visem à 
responsabilização e a interação com o processo educacional, 
integrando os equipamentos sociais e comunitários à vida escolar.

como tarefa da sociedade inteira, a construção da 
educação integral na escola de dia inteiro implica 
mobilização de energias pedagógicas, disposição para 
um diálogo permanente entre gestores, professores, 
estudantes e comunidade, além de imaginação 
institucional, curricular e pedagógica para responder à 
diversidade da escola brasileira (MOLL, 2012,p. 139).
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Podemos perceber que existe uma grande expectativa 
em relação às escolas envolvidas no Programa, pois há uma 
preocupação com a qualidade do ensino, aliando esporte e 
cultura, quando estabelece como critérios reduzir a evasão 
e reprovação, e, acrescenta as condições sociais em que as 
crianças, os adolescentes e os jovens se encontram, suscetíveis 
à violência, à droga e à fome.

O Programa Mais Educação apresenta-se como uma 
alternativa de ampliar o tempo e o espaço na escola. A sala 
de aula deixa de ser vista como o único ambiente de ensino e 
aprendizagem, o seu entorno passa a ser valorizado, pessoas da 
comunidade são trazidas para compartilharem saberes. 

Aqui, o conteúdo não é o centro, as aulas acontecem 
através de oficinas que podem ser ministradas por pessoas da 
comunidade, chamadas de monitores; qualquer pessoa acima de 
14 anos, pode ser monitor, e ainda podem desenvolver oficinas 
professores que possuem disponibilidade em sua carga-horária, 
desde que não prejudique o seu tempo destinado às aulas, desse 
modo, um professor com regime de trabalho de 20h, poderá 
trabalhar na mesma escola ou em outras, mais 20h como monitor, 
ou professores aposentados, universitários e profissionais de 
outras áreas, dispostos a compartilharem seus talentos, por 
exemplo, através da música, da pintura ou da dança.

O Manual da Educação Integral para Obtenção de Apoio 
Financeiro através do Programa Dinheiro Direto na Escola – 
PDDE/Integral, no exercício de 2010, destaca que o Programa 
Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), em parceria 
com a Secretaria de Educação Básica (SEB) e por meio do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para escolas 
prioritárias, escolhidas pelo baixo desempenho no IDEB e por 
situações de vulnerabilidade social.

Mais Educação no Brasil

O Programa Mais Educação configura-se como uma 
política preocupada em oferecer educação integral no Brasil, 

neste sentido destacamos a palavras de Xavier (2012, p. 39-40):

O Ministério da Educação através do Programa Mais 
Educação, concebido como estratégia para iniciar 
a implantação da Educação Integral no Brasil, vem 
propondo discussões sobre as condições desejadas 
de tal oferta para que a ampliação dos turnos de 
atendimento ocorra de forma a qualificar tal período de 
institucionalização.

Convém destacar ainda que, de acordo com Xavier (2012), 
o programa foi criado a partir do Censo Escolar de 2006, e de 
avaliações como o IDEB, e implantado a partir de 2007.

Para Silva e Silva (2012) a ampliação da jornada escolar com 
atividades de cultura, esporte e lazer, visando ocupar o “tempo 
livre” das crianças e adolescentes, vem sendo apontada como 
alternativa e aspiração da sociedade, com grande repercussão 
na mídia e na agenda política. Isto se dá em resposta a diversos 
fatores que vão desde a necessidade de trabalho dos pais, 
passando pelas estratégias de prevenção à violência e “inclusão 
social”, até as iniciativas de melhoria da qualidade da educação, 
aqui apontamos o Programa Mais Educação, elaborado com 
a finalidade de proporcionar esporte, lazer, cultura e saber às 
populações menos favorecidas economicamente.

De acordo com o Ministro de Educação a jornada ampliada 
de sete horas chegará a 60 mil escolas públicas do Brasil até 
o final de 2014, atualmente, são 49 mil escolas de todo o país 
que adotam a jornada ampliada. O Programa Mais Educação 
está com o prazo aberto para adesão das escolas selecionadas 
até o dia 4 de agosto. O Ministro destaca, ainda, que houve um 
crescimento de 140% nas matrículas nessa modalidade, de 2010 
a 2013, revelado pelo Censo da Educação Básica de 2013, e já 
destacado anteriormente por esta pesquisa. 

a Educação Integral entra mais uma vez na agenda 
governamental, tendo como “carro chefe” o Programa 
Mais Educação”, instituído pelo Governo Federal em 
2007, com o objetivo de fomentar a educação integral 
de crianças adolescentes e jovens, por meio do apoio 
a atividades socioeducativas no contra turno escolar 
(SILVA e SILVA, 2012, p. 12).
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O Programa Mais Educação é visto pelo governo como 
uma resposta ao resultado das avaliações externas, as quais têm 
apontado para a insuficiência de aprendizagem das crianças 
e adolescentes da escola pública (Silva e Silva, 2012, p. 13). 
Através de vários estudos realizados, é possível afirmar que a 
ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas 
qualificam o processo de ensino e aprendizagem. 

Leclerc e Moll (2012) destacam que o Programa Mais 
Educação problematiza, em seu processo de execução, a 
questão sobre como a escola tem se organizado em relação 
à estrutura física e na articulação com outros espaços para 
ampliação de tempos, territórios e oportunidades educativas 
na perspectiva de educação integral. A queixa sobre a falta de 
espaço físico é recorrente, vista como uma grande limitação, 
para o desenvolvimento das atividades, pois os estudantes 
precisam disputar espaço com as aulas regulares, e isso gera 
um conflito na escola, entre os professores das classes regulares 
e os coordenadores do programa em nível local, e ainda com 
os oficineiros. Há uma forte reivindicação por investimentos em 
infraestrutura das escolas, pois ao ampliar o tempo e o espaço 
escolar, foi preciso reorganizar a escola para dar conta desta 
nova demanda.

 Mais Educação no Rio Grande do Sul

Realizamos a pesquisa no Sistema Integrado de 
Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC). Esta 
pesquisa resultou em aproximadamente duas semanas de 
trabalho, pois o sistema não traz um relatório detalhado sobre o 
número de escolas e municípios que oferecem o Programa ou 
estão em processo de adesão, tendo sido necessário acessar 
a informação de cada município, e depois de cada escola para 
verificar qual é a sua situação no SIMEC.

Os dados não estão disponíveis ao público, o acesso ao 
sistema é restrito aos coordenadores e aos diretores de escolas 
selecionadas para integrarem o Programa, sendo assim, contamos 
com o apoio da Coordenadora Estadual na Secretaria Estadual 

de Educação e da Coordenadora do Programa Mais Educação 
na 35ª Coordenadoria Regional de Educação, localizada em São 
Borja/RS. Assim, foi possível realizar uma pesquisa detalhada no 
sistema do MEC.

De acordo com o levantamento realizado obtivemos o 
seguinte resultado: em 2008, o Programa atendeu 49 escolas 
estaduais; em 2009, 108 escolas; em 2010, 244 e, em 2011, 
566, a meta para 2012 era oferecer o Programa em 1159. 

Das 1159  escolas estaduais que estavam em processo 
de implantação do Programa Mais Educação no Rio Grande do 
Sul, em 2012, 271 estavam em processo de cadastramento, 31 
estavam em processo de correção (cadastramento), 4 estavam 
em avaliação na secretaria estadual, 679 em avaliação do MEC 
e 174 ainda não haviam iniciado o processo de cadastramento.

Acessamos todos os municípios do Estado para verificar 
quais haviam sido contemplados, e o número de escolas estaduais 
por município observando a situação de cada uma no sistema. 
Visualizando o mapa é possível perceber como as regiões 
estão distribuídas e o espaço territorial de cada uma delas. Ao 
fazer o levantamento dos munícipios e escolas que oferecem o 
Programa, um dado nos chamou a atenção, percebemos que o 
Ideb não é o fator determinante para a adesão, há um cruzamento 
com o índice de pobreza. Isto nos levou a fazer uma pesquisa no 
site do IBGE sobre o número populacional e o índice de pobreza 
de cada município.

Com esse trabalho observamos, que em determinadas 
regiões do Estado há um menor número de municípios que foram 
contemplados com a proposta, as regiões foram analisadas a 
partir do mapeamento realizado pelos Coredes. 

O levantamento inicial, despertou um estranhamento, pois 
percebemos que algumas regiões ofertavam um maior número 
de escolas com o Programa, o que nos levou a relacionar com o 
índice de pobreza. 

Para ensaiar uma breve discussão, buscamos três regiões 
dos Coredes para analisar. A Serra possui 862.305 habitantes, 
um índice de pobreza de 14,39, e aqui vamos considerar somente 
o Ideb das séries e anos finais do Ensino Fundamental, que é 
de 4,7; a região Sul possui 843.206 habitantes, um índice de 

1. Situação observada 
no Sistema Integrado 
de Monitoramento 
do Ministério da 
Educação (SIMEC) até 
13/04/2012.

1
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pobreza de 27,09, e a avaliação do Ideb de 3,5; já a Fronteira 
Oeste possui 530.150 habitantes, um índice de pobreza de 
29,78, avaliação no Ideb de 3,4.

A Serra é composta por 42 municípios, e, é ofertado o 
Programa Mais Educação em 19 escolas estaduais, a região Sul 
é constituída por 22 municípios e 108 escolas estaduais ofertam o 
Programa Mais Educação, enquanto a Fronteira Oeste por possui 
13 municípios e 102 escolas estaduais ofertam o Programa Mais 
Educação. Convém ressaltar que esses números correspondem 
ao mês de abril de 2012.

Podemos concluir que o Ideb não é o único fator 
determinante para a oferta do Programa, o índice de pobreza 
está diretamente ligado. Nessa perspectiva, escola é vista como 
um importante mecanismo de ascensão social. Diante disso, nos 
remetemos a Freire (2000, p.31): 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, 
humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando 
de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 
inviabilizando o amor.

Se a educação sozinha não transformar a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda.

A Fronteira Oeste, de acordo com os dados levantados, é 
a segunda região mais pobre do Rio Grande do Sul, perdendo 
somente para a Região do Vale do Rio dos Sinos. Há uma 
diferença, também no Ideb entre as duas regiões, a Fronteira 
Oeste tem a segunda pior nota, com 3,4, perdendo somente 
para a região da Campanha, que possui 3,3, enquanto o Vale do 
Rio dos Sinos tem uma nota de 4,1.

A política da Jornada Estendida e da Jornada 
Ampliada

A Lei 25.864 de 2003 estabelece a obrigatoriedade de se 
cumprir 180 dias letivos para todo o ciclo primário e secundário; 
a Lei 26.075 de Financiamento Educativo de 2005 exige que as 
províncias, a Cidade Autônoma de Buenos Aires e a Nação deverá 

incrementar anualmente o investimento em educação até chegar 
a 6% do PIB até o ano de 2010, e ainda fixa a meta de ampliar 
a jornada extendida ou completa até 2010; já a Lei 26.206/2006 
da Educação Nacional define como objetivo assegurar uma 
educação de qualidade com igualdade de oportunidades, sem 
desequilíbrios regionais nem inequidades sociais, garantir a 
inclusão educativa priorizando os setores mais desfavorecidos.

O artigo 16 da Lei 26.206/2006 estabelece a 
obrigatoriedade escolar entre os cinco anos, até o final do 
ciclo secundário, o período de obrigatoriedade dura 13 anos, 
em consonância o artigo 19 estabelece a obrigatoriedade de 
universalizar a educação pra as crianças de quatro anos de 
idade, e ainda estabelece a jornada extendida em nível primário e 
cria o Instituto Nacional de Formação Docente.

De acordo com a Revista CEA, ano 1 – nº 1 de agosto de 
2012 as três legislações fixam metas quantitativas muito precisas, 
tais como:

• Año lectivo de 180 días.
• La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende 

desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de la 
educación secundaria.

• El Estado nacional, las provincias y la CABA tienen 
la obligación de universalizar los servicios educativos para los 
niños/as de cuatro años de edad. Se dispone incluir en el nivel 
inicial el cien por cien de la población de cinco años de edad y 
assegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de tres 
y cuatro años de edad, priorizando los sectores sociales más 
desfavorecidos.

Este breve histórico da legislação argentina mostra o 
embasamento legal para que os municípios e as províncias 
possam ampliar as suas jornadas, e ainda estabelecem as metas, 
no sentido de obrigar os entes federados na implementação das 
políticas, mesmo que de forma lenta, como a o estudo anterior 
demonstrou, mas isso cria a possibilidade para que os diversos 
segmentos da sociedade cobrem a implementação de políticas 
voltadas para a educação integral.
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Jornada Estendida e Jornada Ampliada na 
Província de Córdoba

Desde o ano de 2001, o Ministério de Educação da 
Província de Córdoba implementa o Projeto “ Micro Experiência 
de Extensão de Jornada Ampliada” em âmbito provincial. Em 
outubro de 2005, várias escolas da província começaram 
a fazer parte da proposta pedagógica convertendo-se as 
escolas de jornada ampliada, eram escolas localizadas 
em regiões vulneráveis e assistiam alunos em situação de 
pobreza econômica. O objetivo do Projeto é compensar as 
inequidades sociais das crianças, através de uma proposta 
pedagógica mais ampla, com metodologias baseadas em 
oficinas, criativas e inovadoras, e assim, permitir que os 
alunos que se encontram em situação de risco educativo 
possam ascender, e assim sejam capazes de transformar o 
meio em que estão inseridos.

As escolas ampliaram os conteúdos de Literatura, Música, 
Teatro, Jogo e Movimento, Inglês e Informática, percebemos 
com isso que é dado ênfase a parte subjetiva, o que consolida 
a concepção de uma educação integral.

O Boletim Oficial da Província de Córdoba, de 24 de 
junho de 2005 traz a resolução que implementa a proposta 
pedagógica “Escuelas de Jornada Ampliada” – Resolução Nº 
307 de 21 de junho de 2005, visto o princípio de igualdade 
de oportunidades como compromisso das atuais políticas 
educativas.

A Resolução considera que a prolongação da jornada 
constitui uma estratégia focalizada para a atenção pedagógica 
dos setores em situação de pobreza, sendo prioritário sustentar 
uma rigorosa revisão de seus resultados, como uma maneira 
de garantir trajetórias escolares equivalentes e compensatórias.

Considera ainda que o Projeto para melhoria da qualidade 
da educação, denominado Microexperiencia de Extensión de 
Jornada, aprovado pela Resolução Ministerial Nº 362/2000, 
constitui uma etapa provisória e exploratória na busca de 
estratégias para a atenção pedagógica de setores em situação 
de risco educativo, que sua denominação assim se indicava, 

pois na atualidade é possível estender sua aplicação curricular, 
atendendo os seus resultados e avaliações. 

Assim, será possível que as escolas de jornada completa 
se orientem a dar maiores e melhores oportunidades de 
aprendizagem, considerando as diversidades, a partir do desenho 
de uma estratégia intermediária de jornada estendida, através de 
uma jornada de 6 horas diárias, respeitando a estrutura curricular.

A proposta pedagógica de jornada ampliada se sustenta 
nos princípios da Constituição Provincial, enquanto garantia 
de direitos de ensinar e aprender, da forma, que assegura 
a obrigatoriedade da educação básica, e a igualdade de 
oportunidades e possibilidades para ascender a ela.

Neste sentido, a Resolução resolve, aqui iremos apresentar 
de forma resumida, somente os quatro primeiros artigos que 
definem as diretrizes de implantação e funcionamento da jornada 
ampliada.

- Art. 1º – Implementar a proposta pedagógica das escolas 
de Jornada Ampliada.

O Ministério define e encaminha a proposta pedagógica 
para todas as escolas que ofertarem a Jornada Ampliada.

- Art. 2º – Incluir a proposta das novas escolas que 
participaram do projeto de micro experiência, realizando de forma 
gradativa os ajustes e adequações que forem necessários.

As escolas que ofertavam jornada ampliada desde dois 
mil, como um projeto de micro experiência, passaram a oferecer 
jornada ampliada, e para isso teriam subsídios para a sua 
organização e adequação a nova proposta, pois o projeto inicial 
servia como uma experimentação.

- Art. 3º – Disponibilizar a Proposta Pedagógica para as 
escolas com jornada ampliada.

Este artigo complementa o primeiro em relação a definição 
da proposta pedagógica que será encaminhada para as escolas 
com jornada ampliada.

- Art. 4º – Autorizar as direções de Educação Inicial e 
Primária de Institutos Privados de Ensino, para que selecionem 
e determinem as instituições que ficaram comprometidas com a 
proposta pedagógica da jornada ampliada, atendendo a todos os 
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casos, as condições de vulnerabilidade e de riscos educativos 
da população destinatária, e as condições de infraestrutura e 
equipamentos necessários para a ampliação de jornada.

E por fim, este artigo amplia a possibilidade de oferta de 
jornada ampliada, buscando como parceiros os Instituto Privados 
de Ensino, desde que atendam as populações em situação de 
vulnerabilidade social.

Mais Educação, Jornada Ampliada e Jornada 
Estendida: algumas aproximações possíveis

Algumas aproximações possíveis? No contexto da prática, 
é possível evidenciar várias aproximações possíveis, tanto nos 
aspectos positivos quanto nos aspectos negativos, que dificultam 
a implementação dos programas. A efetivação da proposta 
consolida-se, principalmente, quando a escola assumem a 
proposta da ampliação do tempo escolar na perspectiva da 
educação integral como uma política da escola, este é o ponto 
mais importante nas duas realidades.
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Aspectos da educação 
integral e em tempo  
integral nas teorias 
anarquistas e pragmatista

Aurélia Lopes Gomes
Universidade Federal da Fronteira Sul 

Resumo

Neste artigo são apresentados aspectos sobre a 
concepção de educação integral nas perspectivas anarquista e 
pragmatista por meio dos pressupostos das duas abordagens 
e das escolas criadas para a sua efetivação. Com a pesquisa 
bibliográfica serão apresentados aspectos gerais das teorias 
estudadas: o contexto de seu desenvolvimento na sociedade e 
nas escolas; os educadores que tomaram a frente dos projetos 
e as formas como as escolas foram criadas para vivenciar suas 
teses e princípios. Está referenciado nas obras de MORIYÓN 
(1989), GALO (2002), TEIXEIRA (1997 e 2002). GHIRALDELLI 
JR (2000), CHAVES (2002). No estudo, foram encontradas 
semelhanças e divergências entre as propostas de educação 
integral desenvolvidas nestas duas perspectivas teóricas, 
que servem de base para a discussão sobre qual concepção 
adotar quando da implantação das políticas educacionais de 
tempo integral. Ambas propõem a educação integral como 
formação integral, o pleno desenvolvimento dos indivíduos 
envolvendo os aspectos intelectuais, físicos, afetivos, culturais 
e artísticos de uma forma harmoniosa. Também se assemelham 
em seus pressupostos, quando atribui um papel secundário 
à socialização do conhecimento historicamente produzido no 
processo ensino aprendizagem. A anarquista ao enfatizar a 

autonomia do aluno e a pragmatista ao propor a centralidade 
da construção do conhecimento ao aluno nesse processo. 
Elas adotam nas suas experiências uma escola de tempo 
integral que complementa a educação regular com atividades 
físicas, artísticas e culturais em que os métodos autônomos 
e ativos de aprendizagem prevalecem. As diferenças se 
apresentam com um teor complexo, pois dizem respeito à 
manutenção e superação. A perspectiva anarquista, com os 
encaminhamentos da educação libertária propõe a superação 
do modelo social vigente. Já a pragmatista, identificada como 
pedagogias liberais, propõem o aperfeiçoamento do sistema. 

Palavras-chave: Educação Integral, Anarquismo, 
Pragmatismo.

Introdução

As políticas públicas educacionais vêm apontando 
para a adoção da educação integral e em tempo integral nas 
escolas da rede pública de ensino, previstas já na LDB de 
1996 e fortalecida pelo Programa Mais Educação do MEC a 
partir de 2007. A Lei n 13.005 de 25 de junho de 2014, que 
aprova o Plano Nacional de Educação, na meta seis prevê o 
oferecimento de educação em tempo integral no mínimo em 
50% das escolas públicas e atendendo a, no mínimo 25% dos 
alunos da educação básica, o que determina a criação das 
escolas de tempo integral como política pública em educação 
no próximo decênio.

O debate contemporâneo sobre a viabilidade da adoção 
das escolas de tempo integral como política pública em 
educação tem girado em torno, principalmente, do aumento de 
permanência do aluno na escola, pela consideração de que o 
tempo dedicado à educação escolar está abaixo do necessário 
para que se desenvolva uma educação de qualidade e, na 
perspectiva da educação integral, que vise a formação do 
homem pleno. As discussões de ampliação da jornada escolar 
estão intimamente ligadas à necessidade de melhorar a 
qualidade da educação escolar oferecida às crianças e jovens 
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e, historicamente, vem ligada a idéia de educação integral 
como formação humana integral. Educação em tempo integral 
e educação integral e seu oferecimento pelas escolas são 
aspectos que, embora não sejam sinônimos, se complementam 
para a efetivação de uma educação de qualidade.

A idéia de formação integral do homem está presente na 
história da educação desde a antiguidade clássica, mas é no 
período entre os Séculos XIX e XX que a referida concepção 
ganha força e passa a ser proposta e a fundamentar algumas 
experiências desenvolvidas a partir de então.

O século XIX é marcado pelos impactos oriundos das 
promessas da modernidade e, se por um lado o advento das 
máquinas, a introdução de novas técnicas na agricultura, 
os avanços do conhecimento científico e a consolidação da 
burguesia no poder levam a idéias de progresso, por outro, 
o fortalecimento e a expansão do capitalismo e da divisão 
de classes acentua drasticamente a diferença entre ricos e 
pobres, entre burguesia e proletariado. Isso gera na classe 
operária problemas sociais que a levam ao enfrentamento com 
a burguesia em ascensão. Conforme Aranha (1996, p. 138), 
“Para enfrentar essas dificuldades o proletariado surge como 
a classe revolucionária que opõe aos interesses burgueses 
suas próprias reivindicações”.

No século XX, essa diferenciação se acentua. O 
capitalismo se fortalece como o sistema econômico dominante 
no mundo, principalmente com a queda dos regimes socialistas 
do leste europeu e da Ásia, e acrescenta àquela situação de 
exclusão e alienação outros problemas, como a possibilidade 
de destruição do planeta pelo próprio homem.

Nesse contexto, surgem as proposições de educação 
integral nos movimentos anarquista e pragmatista, cujas 
concepções são o objeto de análise deste artigo. A opção por 
estudar estas duas abordagens teóricas, deve-se ao fato de 
serem as que mais claramente defenderam esta nova forma 
de pensar a educação e, também, realizaram experiências 
sobre seus pressupostos criando escolas que adotaram sua 
perspectiva da educação integral.

1. A concepção de educação integral na 
perspectiva anarquista

O Anarquismo é um movimento de tendência socialista que 
tem como princípio fundamental a negação a qualquer tipo de 
governo formal, como determina a própria origem etimológica da 
palavra, formada por archon, que em grego significa governante, 
e an, que significa sem. Os seguidores desse movimento 
consideram qualquer forma de governo, seja ele revolucionário ou 
não, nocivo à sobrevivência dos homens e defendem a liberdade 
e autogestão como seus princípios básicos.

A educação para os anarquistas tem papel importante no 
que se refere ao processo de fundar uma nova ordem social pela 
formação política do indivíduo. Eles não a consideram o único e 
nem o mais importante agente de mudanças, mas entendem que 
sem a formação das consciências o processo de transformação 
não pode acontecer.

No campo educacional a rejeição por qualquer forma 
de interferência do governo, seja pelo oferecimento ou pela 
manutenção de propostas educacionais, é também premissa da 
proposta anarquista, que está, segundo Gallo (2002, p.14),

coerente com a idéia de que o proletário deve 
conquistar ele próprio sua liberdade, com o 
princípio proudhoniano de que a emancipação dos 
trabalhadores só pode ser obra deles mesmos, 
criticou implacavelmente a perspectiva ideológica 
burguesa, rejeitando sumariamente qualquer proposta 
de educação oferecida pelo governo, ou que devesse 
em ultima instância ser mantida por ele.

A educação anarquista, também denominada educação 
libertária, dá especial atenção ao princípio da liberdade e da 
igualdade como a base da vivência social, propondo uma 
educação que elimine as relações autoritárias presentes na 
pedagogia tradicional. Conforme Kassick (2004, p.16), buscava 
“a superação do conhecimento filtrado pelos dogmas e interesses 
da Igreja bem como a ruptura com o sistema estatal dual, onde 
o conhecimento parcelizado era passado de forma distinta para 
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ricos e pobres”. Os anarquistas criticam o sistema burguês de 
ensino oferecido pelo Estado e propõem novas bases e objetivos 
para a educação, dentre os quais se encontra a educação integral. 
Estas bases constam da moção aprovada pelo Congresso da 
Associação Internacional dos Trabalhadores de 1868 em Bruxelas, 
de autoria de Paul Robin, destacado pedagogo anarquista, que 
propunha uma educação integral e igualitária como condição 
de auto-emancipação dos trabalhadores e, portanto, de toda a 
sociedade.

De acordo com Robin, a idéia moderna de educação 
integral,

Nasceu do sentimento profundo de igualdade e do 
direito que cada homem tem, quaisquer que sejam as 
circunstâncias do seu nascimento de desenvolver, da 
forma mais completa possível, todas as faculdades 
físicas e intelectuais. Essas últimas palavras definem 
a Educação Integral. (1989, p. 88)

A integralidade proposta pelos anarquistas, de acordo com 
Moryón (1989, p. 21), é entendida em diversas dimensões

Por um lado [....] o ensino tem como objetivo desenvolver 
todas as possibilidades da criança, tirar tudo o que 
ela traz dentro de si sem abandonar nenhum aspecto, 
mental ou físico, intelectual ou afetivo. Por outro lado, 
o ensino integral enfrenta diretamente o problema da 
divisão social e levanta a questão da necessidade de 
uma divisão entre trabalho braçal e trabalho intelectual 
que costuma justificar a divisão em classes sociais, 
dominante e dominada. Por ultimo, a teoria e a prática 
pedagógica anarquista rompem com os estreitos 
marcos da escola [...] multiplicando os centros em que 
se tenta levar à prática todo um plano de educação 
permanente.

O autor destaca o pleno desenvolvimento da criança, a 
indiferenciação entre trabalho braçal para uns e trabalho intelectual 
para outros e a criação de novas escolas como aspectos 
definidores desta nova forma de se conceber a educação. A 
perspectiva anarquista propõe o desenvolvimento harmônico 

entre inteligência, saúde, vigor físico e bondade, significando o 
pleno desenvolvimento da criança, rompendo com a educação 
excessivamente livresca do modelo tradicional.

De certa forma, acaba por relegar a preocupação com o 
conhecimento produzido pela humanidade a um papel secundário 
no processo educacional, dando mais ênfase aos aspectos 
físicos, culturais, sociais e emocionais.

Gallo (2002, p. 32-33) ao desenvolver estudos sobre os 
princípios filosóficos, políticos, sociais e epistemológicos que 
fundamentam a educação integral na perspectiva do movimento 
anarquista, aponta que a educação é um processo de formação 
humana que deve ser permanente, contribuir para a superação 
da alienação e articular a individualidade e a coletividade. Ela é 
considerada um processo de formação humana, porque, para 
os anarquistas a educação é parte de algo mais amplo, que 
envolve necessariamente a sociedade em uma estreita e ativa 
inter-relação entre as suas partes. É a partir da educação que o 
homem se faz plenamente humano.

Ela deve ser permanente, uma vez que não se pode 
conceber o término do processo educativo, pois o homem é um 
ser em constante mutação e construção. A formação profissional 
é também um dos elementos desta formação permanente, 
visto que a profissão é dinâmica e requer uma atualização 
permanente. O processo educativo deve contribuir para a 
superação da alienação, pois o conhecimento é fundamental 
para a conscientização do indivíduo, o que torna a educação 
uma tática de luta ao igualar, no seu processo, explorados e 
exploradores, e oportuniza a igualdade dos saberes que possa 
superar a dominação historicamente produzida.

A individualidade e a coletividade devem ser instâncias 
plenamente articuladas, o que significa dizer que elas não são 
mutuamente excludentes, mas, ao contrário, a coletividade é 
formada por indivíduos que se relacionam e se complementam.

Ainda de acordo com Gallo (2002, p. 33), a concepção e a 
prática da educação integral se desenvolvem pela articulação de 
três instâncias básicas: a educação intelectual; a educação física 
e a educação moral. No que se refere à educação intelectual, 
o movimento anarquista faz uma crítica ao intelectualismo da 
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educação tradicional, reconhece a importância do acesso ao 
patrimônio cultural produzido pela humanidade, mas afirma que 
em termos metodológicos a “educação intelectual deve privilegiar 
a construção pessoal do conhecimento” (GALLO, 2002, p. 34).

A educação física, de acordo com os anarquistas, 
compreende três aspectos: a) educação recreativa e esportiva 
– cuja função básica seria a socialização dos exercícios 
corporais; conhecimento do corpo e dos exercícios coletivos, 
visando a solidariedade e a cooperação entre as equipes; b) 
educação manual – que oportunizaria o refinamento sensório 
motor, percepção e desenvolvimento das habilidades manuais; 
c) educação profissional – em que se desenvolve a formação 
profissional, o conhecimento sobre as diversas profissões, 
adotando a politecnia como o conceito.

A educação moral, na perspectiva anarquista, ficaria 
encarregada de organizar uma nova prática social baseada nos 
valores de solidariedade e de liberdade, entre a comunidade 
escolar, os alunos e professores. Ou seja, fundar uma nova ordem 
em que estes princípios de respeito, igualdade, solidariedade 
fossem construídos pelo conjunto da comunidade a que a escola 
se destina.

No que se refere às desigualdades existentes entre o ensino 
voltado aos filhos da burguesia, considerado de maior e melhor 
qualidade, e aos da classe camponesa e operária, uma instrução 
insuficiente, os anarquistas propunham uma educação integral 
e igual para todos, que inclua o trabalho braçal e intelectual, 
eliminando as diferenças e dualidades existentes.

Mickail Bakunin, importante teórico anarquista faz a reflexão 
sobre a desigualdade entre as classes surgidas do capitalismo 
e questiona se “pode ser completa a emancipação das massas 
operárias enquanto recebam uma instrução inferior à que se dá 
aos burgueses?” (BAKUNIN, 1989, p. 34). Como resposta ele 
propõe a educação integral, para o povo, “a fim de que por cima 
das classes operárias não se encontre no futuro nenhuma classe 
que saiba mais e que, exatamente por isso, possa dominá-las e 
explorá-las” (BAKUNIN, p. 34).

Em relação ao terceiro aspecto citado, ou seja, a criação 
de novas e diferenciadas escolas, a educação anarquista ou 

libertária coloca em prática seus pressupostos sobre educação 
integral, multiplicando experiências, ao criar e manter escolas que 
seguiam seus princípios, dentre elas: o Orfanato de Cempius 
(1880- 1894), dirigido por Paul Robin; a Colméia (1904-1917) de 
Sebastain Faure, a Escola Moderna de Ferrer y Gárdia.

Paul Robin, na sua experiência com o orfanato de Cempius, 
propõe a divisão estrutural e metodológica da educação integral 
em duas fases: 1) A educação da primeira infância, que se 
dirige ao ser isolado, é inteiramente espontânea e o acúmulo de 
conhecimento se dá ao acaso; 2) A educação da adolescência, 
quando se inicia o ensino dogmático das ciências. 

O autor ainda estabelece que o ensino espontâneo 
característico da primeira infância desenvolve-se a partir de uma 
vivência em comum, em que o intercâmbio entre os serviços 
ocorra de forma agradável entre as crianças, o que se constituirá 
na base prática da moral. Isso formará o fundamento para a 
aprendizagem do trabalho entre a coletividade e o estímulo 
para favorecer a curiosidade que prepara o espírito para o 
conhecimento. O ensino dogmático, por sua vez, envolve o ensino 
das áreas do conhecimento, com noções acerca da aplicação 
das ciências abstratas às concretas. Da mesma forma, deve 
acontecer o conhecimento acerca de algumas profissões, que 
levarão o aluno a escolher um trabalho.

Podemos verificar na historiografia da educação 
contemporânea autores que defendem uma educação baseada 
na autogestão, na autonomia do indivíduo, na liberdade e 
solidariedade, originadas do movimento anarquista, que compõem 
hoje o grupo que estuda e defende educação libertária. 

2. A concepção de educação integral na perspectiva 
pragmatista

A proposta de educação integral teve um papel de destaque 
nas discussões sobre educação na corrente filosófica pragmatista. 
O termo pragmatismo, segundo James (apud ARANHA, 1996, 
p. 170) “deriva da mesma palavra grega, prágma, que significa 
ação, do qual vêm as nossas palavras ‘prática’ e ‘prático’. Foi 
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introduzido pela primeira vez em Filosofia por Charles Peirce, em 
1878”.  A ênfase à utilidade prática do conhecimento é o eixo 
central da teoria pragmatista. De acordo com Nunes (1996, p. 
88), o pragmatismo “como método de conhecimento afirma que 
a verdade é aquilo que pode constituir-se como necessário, num 
processo permanente. Prega que só se pode acreditar no que 
seja empírico e útil”.

Para Aranha (1996, p. 171),

Quando o pragmatista reduz o verdadeiro ao útil, 
compreende a utilidade em sentido amplo. Não só 
como a satisfação das necessidades materiais, mas 
tudo quanto sirva para o desenvolvimento da sociedade. 
[...] Mesmo que as crenças não se fundem em bases 
lógicas e racionais, ninguém duvida de sua utilidade na 
vida prática como guia da ação.

John Dewey é outro pensador norte americano que teve 
um papel relevante para a produção do pensamento pragmático. 
Ele desenvolveu este tema em vários campos do conhecimento 
como a filosofia, a psicologia, a sociologia e a política. Mas são 
seus estudos em educação que interessam nesta pesquisa, que 
exponho a seguir, mesmo resumidamente, com o intuito de indicar 
suas implicações na educação brasileira.

A teoria deweyana, fundamentada nos pressupostos 
pragmatistas, aborda com especial atenção o conceito de 
democracia, que de acordo com Teitelbaum e Apple (2001, p. 197) 
significa para Dewey “o processo dinâmico de uma participação 
diária activa e igual que incluía, não apenas o aparelho político 
formal, como também a cultura e a economia, em essência, todas 
as esferas da vida”.

Aliada à idéia de democracia como modo de vida, e não 
só uma forma de governo ou de gerir a política, os pragmatistas 
acrescentam a sua teoria o conceito de experiência. De acordo 
com Cavaliere (2002, p. 257-258), Dewey considera que

A experiência é um modo de existência da natureza. No 
âmbito da vida humana, a experiência gera modificações 
de comportamento, ou seja, gera aprendizagens, mais 

ou menos conscientes, que modificam as experiências 
subseqüentes. Em outras palavras, experiências 
ensejam mudanças que são transformações mútuas 
nos elementos que agem uns sobre os outros.

Cabe a escola, segundo esta perspectiva, o papel de 
reconstrução da experiência. Neste sentido, a escola torna-se, 
para Dewey, o espaço formal próprio da sociedade democrática 
para o desenvolvimento de experiências reflexivas, que não se dão 
de maneira natural, mas de formas intencionalmente planejadas 
e selecionadas. A escola transforma-se numa “micro-sociedade”. 
Surgem daí as escolas-modelo, propostas e criadas a partir dos 
seus estudos que foram difundidas por todo mundo.

Resultado das reflexões sobre a escola progressiva 
desenvolvida por Dewey e dos métodos ativos propostos pelo 
italiano Pestalozzi surge no cenário mundial o movimento da 
Escola Nova. Desencadeado na primeira metade do Século XX, 
na Europa e na América, o movimento tinha como proposta a 
renovação do ensino para por fim ao autoritarismo, à rigidez, à 
centralidade do papel do professor no processo educacional e 
à ênfase à memorização característicos da educação tradicional.

Sobre tal movimento Anísio Teixeira (2000, p. 40) considera 
que

A reorganização importa em nada menos que trazer a 
vida para a escola. A escola deve ser o lugar aonde a 
criança venha a viver plena e integralmente. Só vivendo, 
a criança poderá ganhar os hábitos morais e sociais de 
que precisa, para ter uma vida feliz e integrada, em um 
meio dinâmico e flexível tal qual o de hoje.

No Brasil, este movimento influenciou os educadores 
reunidos na Associação Brasileira de Educação – ABE – que, 
em 1932, lançam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 
No teor do manifesto estão postas as intenções do seu redator, 
Fernando de Azevedo, e dos outros vinte e cinco educadores 
que o assinam, afirmando a necessidade de uma renovação 
educacional como reação ao que consideravam o empirismo 
dominante, discussão que vinha sendo produzida pelos integrantes 
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da Associação Brasileira de Educação – ABE, propondo que se 
transferisse do campo administrativo para o plano político-social 
a solução para os problemas escolares (GHIRALDELLI, 2000).

O manifesto foi produzido baseado na inspiração dos 
novos ideais da educação e nas proposições da Escola Nova. E é 
nessa perspectiva, a do escolanovismo, que surge e ganha força 
a concepção de educação integral, como se percebe na citação 
de Aranha (1996, p. 62) quando menciona como características 
deste movimento: “educação integral (intelectual, moral e física); 
educação ativa; educação prática, sendo obrigatórios os trabalhos 
manuais; exercício de autonomia; vida no campo; internato; co-
educação; ensino individualizado”.

O próprio Manifesto menciona várias vezes os termos 
educação integral e formação integral e, embora não a defina, 
quando os utiliza, acompanha as premissas anunciadas no 
movimento da Escola Nova de Dewey. Inicialmente, o documento 
situa a educação integral como um direito do indivíduo e dever do 
Estado, defendendo-a como uma função pública, um princípio do 
direito biológico de cada indivíduo, que o Estado deve oportunizar 
a todos para poder-se obter o máximo de desenvolvimento de 
suas aptidões vitais. (GHIRALDELLI, 2000).

A formação integral das novas gerações é outra forma de 
tratar o tema presente no manifesto, quando se refere às questões 
de autonomia das instituições públicas, autonomia sem a qual a 
citada formação não tem condições de se realizar.

Em outra passagem o documento reitera a necessidade da 
formação integral quando ressalta o que define como a questão 
nevrálgica, a necessidade de uma atividade criadora do aluno da 
escola infantil à universidade.

A partir da escola infantil (4 a 6 anos) à Universidade, 
com escala na educação primária (7 a 12 anos) e pela 
secundária, a ‘continuação ininterrupta de esforços 
criadores’ deve levar a formação da personalidade 
integral do aluno e ao desenvolvimento de sua faculdade 
produtora e de seu poder criador, pela aplicação. Na 
escola, para aquisição ativa de conhecimentos, dos 
mesmos métodos (observação, pesquisa e experiência), 
que segue o espírito maduro, nas investigações 
científicas. (GHIRALDELLI, 2000, p. 63)

Encontram-se nesta citação alguns dos principais 
pressupostos da perspectiva pragmatista da educação e da Escola 
Nova, que embora sejam ora defendidas, ora atacadas pelos 
estudiosos na atualidade, é inegável o seu caráter renovador que 
altera o pensamento educacional naquele momento da história. 
Elas fundamentaram experiências de escola de tempo integral no 
decorrer da história da educação brasileira e encontram-se muito 
presentes ainda hoje nas discussões sobre o tempo integral e 
educação integral.

A efetivação destas experiências no Brasil deu-se com 
Anísio Teixeira, que a partir dos pressupostos do Manifesto e 
baseado nas idéias de Dewey sobre a escola nova e o método 
ativo no Rio de Janeiro, no período de 1931 a 1935, e no Estado da 
Bahia, em 1950, promoveu modificações no sistema educacional 
criando escolas de tempo integral com ênfase na concepção 
pragmatista de educação integral.

Anísio Teixeira primeiramente instalou cinco escolas 
experimentais, educação integral e em período integral no Rio 
de Janeiro. De acordo com Chaves (apud. TEIXEIRA, 2002, 
p. 48), estas escolas “deveriam ser vistas como escolas 
laboratório, onde estão ensaiando com grande proveito para as 
crianças e para os professores e em condições tão favoráveis 
quanto possível, algumas técnicas da escola renovada”. Dentre 
as cinco escolas implantadas, três delas adotaram o “Sistema 
Platoon” que, segundo Chaves (2002, p. 50-51) “significa que se 
estabeleceram a partir de um horário rodízio que previa não só o 
aumento das matérias como, também, a reorganização do horário 
escolar com base em dois ou três pelotões de ensino”. No estudo 
sobre a experiência nas escolas do Rio de Janeiro, percebe-
se a preocupação com o oferecimento de novas disciplinas a 
serem acrescidas ao currículo, que envolvessem a recreação e 
aspectos relativos ao que denominaram “da natureza infantil”. 
Aqui se expressa uma das características próprias do movimento 
escolanovista, que coloca a criança como centro do processo 
educativo.

Anísio Teixeira propôs também, a criação da escola de 
tempo integral denominada Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
em Salvador, composta por duas instalações: as “escolas 
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nucleares” e os “parques escolares”. Nos prédios em que 
funcionam as “escolas nucleares” seriam desenvolvidas 
as atividades referentes ao ensino propriamente dito, com 
as matérias já existentes na escola regular. Nos “parques 
escolares” se daria a educação “propriamente social, a 
educação física, a educação musical, a educação sanitária, 
a assistência alimentar e o uso da leitura em bibliotecas 
infantis e juvenis” (TEIXEIRA, 1997, p. 24). Desta forma, as 
crianças freqüentavam em um turno as escolas nucleares e 
no outro as escolas-parque, passando assim o dia inteiro 
no centro educacional, onde ainda recebia alimentação e 
os cuidados de higiene, inclusive banho. As crianças que 
frequentavam as Escolas Parque tinham entre 7 e 15 anos 
e a divisão escolar era feita por grupo conforme a idade 
cronológica.

Para o funcionamento do Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro em Salvador, pode-se perceber que há uma relação 
necessária, para o empreendimento de educação em tempo 
integral, entre as condições físicas do prédio escolar e a 
qualidade do ensino. Segundo Chaves (2002, p. 58), as 
experiências desenvolvidas por Anísio Teixeira, inspiram

a educação integral nos dias de hoje muito mais 
pelo seu modo globalizado de enxergar o ensino 
que ainda pressupõe uma construção arquitetônica 
escolar adequada, do que pelo seu tempo escolar 
integral que, apesar de tudo, já naquela época 
constituía-se como uma possibilidade para o futuro 
de uma escola primária de boa qualidade.

Vale ressaltar que nessa experiência as atividades 
acrescidas aos horários normais de aula aconteciam no 
contra turno da frequência regular do aluno na escola, 
ou seja, num período é desenvolvido o aspecto cognitivo, 
através das matérias de estudo e no outro, atividades 
artísticas, de lazer e esportivas. Esta é forma como ainda 
são constituídas as Escolas de Tempo Integral, na maioria 
das experiências brasileiras na atualidade.

Considerações finais

Até aqui analisamos as perspectivas teórica anarquista e 
pragmatista e seus desdobramentos na educação, com ênfase 
na concepção que essas teorias trazem de educação integral. 
Além de terem discutido e proposto a educação integral em seus 
pressupostos, elas efetivaram na prática as escolas cuja finalidade 
era oferecer a educação integral e em tempo integral aos seus 
alunos. Ou seja, trazia no seu ideário a ampliação do tempo de 
permanência do aluno na escola como uma necessidade para 
que a educação integral acontecesse.

O estudo destas duas perspectivas teóricas e sua 
contribuição para a discussão da educação integral e em tempo 
integral na atualidade remete a algumas considerações, ainda 
provisórias, pois precisam ser melhor investigas nos aspectos 
levantados.

A perspectiva anarquista e a pragmatista são as duas 
abordagens teóricas que, além de estudar a educação integral 
como uma concepção da criação e desenvolvimento do homem 
pleno, considerado nas suas múltiplas dimensões, realizou 
experiências com criação das escolas de tempo integral no Brasil. 
Encontram-se semelhanças e divergências entre as propostas 
de educação integral desenvolvidas nestas duas perspectivas 
teóricas. 

Elas se assemelham quando ao propor a educação 
integral como conceito central de suas discussões, o pleno 
desenvolvimento dos indivíduos nos aspectos intelectuais, 
físicos, afetivos, culturais e artísticos dos educandos de uma 
forma harmoniosa. 

Outro aspecto comum em seus pressupostos aparece 
quando atribui um papel secundário à transmissão do conhecimento 
historicamente produzido, no processo ensino aprendizagem. 
A anarquista ao enfatizar a autonomia do aluno e a pragmatista 
ao propor a centralidade do aluno no processo de construção 
de conhecimento. Ambas adotam nas suas experiências uma 
escola de tempo integral que complementa a educação regular 
com atividades físicas, artísticas e culturais em que os métodos 
autônomos e ativos de aprendizagem prevalecem.



90190
0

As diferenças se apresentam com um teor complexo, 
pois dizem respeito à manutenção e superação. A perspectiva 
anarquista, com os encaminhamentos da educação libertária 
propõe a superação do modelo social vigente. A pragmatista, 
identificada pelas pedagogias liberais, propõe o aperfeiçoamento 
do sistema vigente.
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Resumo

Este resumo tem como objetivo apresentar o Projeto Bairro 
Educador, desenvolvido entre junho de 2010 e agosto de 2013 
pelo CIEDS – Centro Integrado de Estudos e Desenvolvimento 
Sustentável, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro, em 209 Escolas Municipais localizadas em 
51 territórios da cidade. O Bairro Educador teve como objetivo 
principal a promoção do desenvolvimento integral e ampliação 
dos repertórios educativos dos estudantes, a partir da construção 
de novos processos de aprendizagem e da articulação dos 
potenciais educativos dos territórios (espaços, pessoas e 
instituições) às escolas, estimulando um ambiente promotor 
de prosperidade, integrando as famílias, o direito à cidade e 
a permanência interessada do aluno na escola. A proposta 
esteve alinhada à política de Educação Integral do Ministério 
da Educação com a perspectiva de ampliação de recursos, 
tempos e espaços educativos. Adotou ainda como referência os 
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princípios das Cidades Educadoras (Barcelona, 1990): trabalhar 
a escola como espaço comunitário; trabalhar a cidade como 
grande espaço educador; aprender na cidade, com a cidade e 
com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial e priorizar a 
formação de valores. Visando quebrar paradigmas de esquemas 
tradicionais de aprendizagem, para tornar a escola um ambiente 
mais atrativo para os estudantes, a metodologia do projeto 
esteve baseada na conjunção de quatro elementos: a) projeto 
comunitário de educação integral; b) interação família-escola; 
c) gestão democrática; d) apropriação do bairro e da cidade. 
O modelo adotado trabalhou com arranjos personalizados, num 
movimento dialógico com os Projetos Político Pedagógicos 
de cada unidade escolar, estimulando a curiosidade, prazer e 
interesse de estudantes e professores. Caminhos pedagógicos 
foram desenhados coletivamente, partindo das salas de aula, 
ganhando vida nas comunidades e agregando novos atores e 
espaços educativos do território, identificados por meio de 
um mapeamento local, que permitiu mobilizar uma diversidade 
de 492 parceiros dispostos a atuar de forma colaborativa, 
investindo tempo e recursos, criando assim uma grande rede 
pela educação na cidade. Destacamos cinco vertentes de 
resultados: i) Melhor ambiência para a aprendizagem, incluindo 
a gestão democrática dos espaços escolares e formação 
de professores; ii) Apropriação da cidade enquanto espaço 
educativo e de propriedade de todos. A cidade se transforma 
em extensão da sala de aula, proporcionando ampliação do 
repertório educativo e cultural dos alunos, que passam a se 
apropriar efetivamente do direito a ela; iii) Maior envolvimento 
das famílias com o cotidiano escolar de seus filhos. Em muitas 
escolas foram criados Núcleos de Famílias; iv) Construção de 
redes locais formadas por parceiros corresponsáveis pelas 
ações educativas; v) Aumento do interesse dos estudantes, a 
partir da abordagem de conteúdos mais atraentes e conectados 
às histórias de vida, despertando neles a curiosidade e prazer 
em estarem na escola. Destacam-se ainda alguns números que 
evidenciam a escala do projeto: 209 unidades escolares; 130 
mil estudantes; 455.406 participações de alunos e familiares em 
6.063 atividades educativas; 492 parceiros; 7.000 reuniões para 



90590
4

captação de parcerias, planejamento e avaliação das atividades 
educativas. No campo da sistematização, objetivando inspirar 
novas experiências com foco na expansão do território educativo 
para além dos muros da escola, o CIEDS produziu quatro 
publicações: Traçado Metodológico; Grêmio é Fundamental; 
Práticas e Aprendizagens; Rio, Cidade que Educa – Guia de 
Recursos Educativos. Por fim, mantida a estrutura metodológica, 
a experiência do Bairro Educador pode ser facilmente reaplicada, 
pois se ajusta ao contexto local e reconhece naquele território 
os potenciais educativos que dialogarão com as escolas. Assim, 
a partir das vivências e elaboração coletiva de percursos de 
aprendizagem cada vez mais enraizados nos bairros e na cidade, 
o CIEDS reafirma seu compromisso de contribuir para com a 
formulação e desenvolvimento de projetos e ações alinhados às 
perspectivas da Educação Integral.

Palavras-chave: educação integral – escola – território – 
comunidade – parceria

Introdução

Dentre os 5.570 municípios brasileiros, o Rio de Janeiro é 
o segundo mais populoso, com pouco mais de seis milhões de 
habitantes, além de no quesito arrecadação, também registrar 
o segundo lugar, concentrando 67,6% do PIB estadual. Apesar 
de conhecida como “Cidade Maravilhosa”, a cidade ainda 
apresenta ambiente urbano caótico e urgência em aprimorar 
seus indicadores sociais, em especial os de saúde, segurança 
e educação.

No campo da Educação a dimensão da rede pública 
municipal, naturalmente, coloca para a gestão carioca desafios 
em diferentes escalas. A rede é formada por 1.076 unidades 
escolares, 252 creches públicas em horário integral, 98 unidades 
escolares com creche, 168 creches conveniadas, 118 espaços 
de desenvolvimento infantil, complementado por 7 Clubes 
Escolares, 8 Núcleos de Artes e 1 Polo de Educação pelo 
Trabalho, consideradas unidades de extensão de educação.

Altos índices de evasão escolar; baixo envolvimento 
das famílias com as escolas; sistema educacional restrito a 
sala de aula; não envolvimento de parceiros; altos índices de 
repetência; baixo estima dos alunos e professores, cenário 
de violência e pobreza, são alguns dos desafios comumente 
relatados pelos corpos docentes nas escolas cariocas.

Atuar em Educação, portanto, impõe desafios, tanto 
de escala, quanto de escopo. São desafios que precisam 
ser reconhecidos e enfrentados, de preferência, contando 
com um somatório de forças, com reconhecimento do papel 
ativo da sociedade, conforme assevera a Constituição 
Federal (BRASIL, 1988) em seu artigo 205°, ao descrever a 
educação como dever da família e do Estado. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em seu artigo 4° afirma também 
que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária” (BRASIL, 1990).

Para o CIEDS, a única possibilidade de superar os 
desafios apontados anteriormente é, de fato, o investimento 
na educação pública de crianças e jovens, criando assim 
uma cidade mais justa e próspera para todos. E para isto ser 
alcançado, o CIEDS acredita e se engaja pela promoção de 
uma Educação que conjugue e integre os seguintes aspectos: 
ampliação do currículo com a valorização dos saberes 
populares; participação de novos sujeitos; extensão do 
território educativo agregando novas parcerias comunitárias; 
participação de pais e responsáveis no cotidiano escolar; 
respeito à individualidade de cada escola; valorização e 
articulação das ações ao Projeto Político Pedagógico.

Foi com base nestas ambições, que o CIEDS entre 
01 de junho de 2010 a 31 de agosto de 2013, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
desenvolveu o projeto Bairro Educador em 209 Escolas 
Municipais localizadas em 51 territórios da cidade, conforme 
ilustra o mapa a seguir, contando com uma equipe composta 
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por 72 profissionais, sendo um gestor de campo, de 
preferência morador e com perfil de articulador, em cada um 
desses territórios.

 O projeto Bairro Educador

Durante toda a sua vigência o projeto Bairro Educador 
esteve integrado ao Programa Escolas do Amanhã da Secretaria 
Municipal de Educação (SME/RJ). Este Programa que ainda está 
em vigor “tem como objetivo reduzir a evasão escolar e melhorar 
o desempenho de alunos que moram em áreas conflagradas 
da cidade”. As unidades escolares estão localizadas em áreas 
com altos índices de violência e baixos níveis socioeconômicos. 
O Programa Escolas do Amanhã atua na promoção de uma 
educação inclusiva e de qualidade, na integração de crianças e 
jovens com a cidade, baseando suas ações em uma estratégia 
de atuação coordenada, intersetorial e territorialmente focalizada 
(UNESCO, 2012).

A prática do projeto Bairro Educador perpassou diferentes 
enfoques da educação integral ao desenvolver ações que 
contribuem para a formação integral do sujeito compreendido em 
suas diferentes dimensões: cognitiva, afetiva, valorativa, corporal, 
social, estética e simbólica e “traz o sujeito para o centro das 
indagações e preocupações da educação” (GUARÁ, 2006, 
p.16).

O projeto teve como objetivo a promoção do desenvolvimento 
integral e ampliação dos repertórios educativos dos estudantes, 
por meio da ampliação da jornada escolar qualificando-a com a 
oferta de projetos educativos e culturais a partir da articulação 
de atores comunitários e estabelecimento de parcerias com 
empresas, instituições, organizações não governamentais e 
equipamentos públicos do bairro e da cidade, estimulando um 
ambiente promotor de prosperidade, integrando as famílias, o 
direito à cidade e a permanência interessada do aluno na escola.

A proposta esteve alinhada à política de Educação Integral 
do Ministério da Educação com a perspectiva de ampliação de 
recursos, tempos e espaços educativos. Adotou ainda como 
referência os princípios das Cidades Educadoras (Barcelona, 
1990): trabalhar a escola como espaço comunitário; trabalhar a 
cidade como grande espaço educador; aprender na cidade, com 
a cidade e com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial e 
priorizar a formação de valores.

Visando quebrar paradigmas de esquemas tradicionais de 
aprendizagem, para tornar a escola um ambiente mais atrativo 
para os estudantes, bem como contribuir para a construção de 
um modelo de educação pública inovador e de qualidade que 
contemple além das habilidades e competências cognitivas, 
as humanas, éticas e cidadãs, a metodologia do projeto 
esteve baseada na conjunção de quatro elementos: a) projeto 
comunitário de educação integral; b) interação família-escola; c) 
gestão democrática; d) apropriação do bairro e da cidade.

Em sua prática relativa ao direito à cidade, buscou-se 
despertar o interesse do estudante pelo espaço educativo para além 
da escola. Foram realizadas aulas-passeio que se desenvolveram 
em quatro etapas: motivação; preparação; ação e comunicação 
(FREINET, 1975). Essas aulas ofereceram elementos vivos aos 
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professores para enriquecimento da aprendizagem em sala de 
aula e melhor compreensão dos conteúdos.

Contudo, o entendimento de direito à cidade foi além 
do aproveitamento de recursos educativos que possam ser 
ofertados. Esteve ligado também à possibilidade de propiciar 
o desenvolvimento do senso crítico nos estudantes através da 
observação e comparação do espaço macro da cidade com o 
micro do seu bairro (SANTOS, 1992).

Dentro de uma perspectiva política do que seja o direito 
à cidade, Lefebvre (1969) defende que é preciso lutar por ele, 
rompendo com a sociedade da indiferença e caminhando para 
um modo diferencial de apropriação do espaço urbano, marcado 
pela interação igualitária de diversos estilos de vida. Para tanto, 
é preciso contrariar o status quo de segregação e uniformização 
do cotidiano por meio da contestação e da vivência concreta 
de experiências alternativas, mais espontâneas e autênticas, 
propiciadas, por exemplo, pela arte e por atividades lúdicas 
comunitárias, como festas e jogos no espaço público. Nota-se 
no autor uma tentativa de incentivar o protagonismo das novas 
gerações em processo formativo, qualificando seus saberes e 
visão de mundo.

Neste sentido, o Bairro Educador partilhou com Giroux 
(1997) a ideia de que os professores têm papel fundamental como 
agentes capazes de articular e criar, com outros membros da 
comunidade, as condições para que os processos democráticos, 
em toda a sociedade, se realizem também a partir da escola. 
Para efetividade do direito à cidade, faz-se necessário resgatar 
o princípio do professor intelectual, transformador, engajado, 
consciente e responsável pelo projeto de sociedade que ajuda a 
construir a partir das práticas realizadas diariamente na companhia 
de seus educandos e de toda a comunidade.

Essas oportunidades de frequentar diferentes espaços 
educativos, além de permitir a ampliação dos horizontes 
dos estudantes, contribui para que os mesmos aprendam a 
conviver com pessoas diferentes de maneira positiva, dada a 
heterogeneidade existente na cidade (GOMÉZ-GRANELL e 
VILA, 2003).

Outra importância pode ser atribuída na perspectiva de 
agregação do conceito de cidade educadora como um paradigma 
para a educação integral (CENPEC, 2011). Nessa perspectiva, 
os territórios são intencionalmente educadores ao oferecer “às 
novas gerações experiências contínuas e significativas em todas 
as esferas e temas da vida”, fazendo com que os conteúdos 
clássicos e a própria experiência escolar ganhem novos sentidos 
(MOLL, 2008, p. 14).

Ademais, é importante ressaltar que o esforço educativo 
não foi e não pode ser feito unicamente a partir da escola; ela 
não pode responsabilizar-se sozinha pela educação, respondendo 
indiscriminadamente a todas as demandas que lhes são feitas 
(GOMÉZ- GRANELL e VILA, 2003). Antes, todos os agentes da 
cidade devem assumir “sua responsabilidade educativa no contexto 
de um projeto conjunto” (p. 32), no caso, de direito à cidade.

Gráfico 1: Participação dos atores em atividades, 
anos 2011-2013.

Caminhos pedagógicos foram desenhados coletivamente, 
partindo das salas de aula, ganhando vida nas comunidades e 
agregando novos atores, inclusive na concepção das atividades. 
Novos espaços educativos foram reconhecidos no território, 
identificados por meio de um mapeamento local, que permitiu 
mobilizar uma diversidade de 492 parceiros dispostos a atuar de 
forma colaborativa, investindo tempo e recursos, criando assim 
uma grande rede pela educação na cidade.
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O projeto propôs estratégias e instrumentos para articulação 
desses diferentes atores, recursos, espaços e oportunidades educativas 
de um mesmo território, permitindo não só o estabelecimento de alianças 
e canais de comunicação entre as diversas esferas de vida do sujeito, 
mas principalmente, possibilitou um aumento e uma diversificação 
significativa das experiências educativas as quais estes sujeitos são 
expostos, o que cria condições favoráveis ao desenvolvimento integral 
das crianças e adolescentes participantes do projeto.

Para seu pleno funcionamento, a metodologia do projeto adotou 
arranjos personalizados, num movimento dialógico com os Projetos Político 
Pedagógicos de cada unidade escolar, visando estimular a curiosidade, 
prazer e interesse de estudantes e professores. Considerando que 
cada escola e cada comunidade possuem características individuais e 
específicas, não foi proposto um modelo fechado, localista e desvinculado 
das políticas públicas. Trabalhou fundamentalmente a partir das 
condições econômicas, políticas, culturais e territoriais das comunidades, 
potencializando-as. Significa dizer que em cada escola, o arranjo foi 
distinto, incorporando desafios e possibilidades locais, conforme aponta o 
gráfico a seguir, que apresenta o índice de personalização das atividades 
demonstrando a interatividade entre professores e alunos na formulação 
das ações educativas do projeto.

Gráfico 2: Índice de personalização da atividade por 
Coordenadoria Regional de Educação

Outro aspecto de destaque no projeto foi o estímulo ao 
maior envolvimento das famílias dos estudantes com o cotidiano 
escolar de seus filhos. Em muitas escolas criamos Núcleos de 
Famílias, espaço em que são discutidos temas pautados pelas 
próprias famílias dos estudantes, tornando a escola um ambiente 
acolhedor e promotor de ações voltadas especificamente para 
este público.

Formatura do Núcleo de Famílias da Escola Municipal Tenente Góes Monteiro                
(BE Campo Grande).

 A realização de diversas ações com os responsáveis 
pelos estudantes resultou na sua aproximação com o processo 
educativo dos seus filhos.

O Bairro Educador desenhou estratégias nesse sentido, 
muitas vezes contando com apoio de parceiros, promovendo e 
incentivando iniciativas de participação familiar dentro e fora do 
espaço escolar, com destaque para a criação dos núcleos de 
famílias. Nas escolas em que este processo avançou mais rápido 
foram estabelecidos vínculos entre as famílias e o corpo docente.
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Quando os pais estão envolvidos com a educação dos seus 
filhos, eles tendem a incentivar uma atitude positiva em relação 
à escola e, em contrapartida, as crianças são incentivadas a 
valorizar a vida escolar, o que majoritariamente contribui na 
redução do absenteísmo e na diminuição do abandono escolar 
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2009).

Na grande maioria das escolas, os diretores, professores 
e coordenadores pedagógicos entrevistados pela equipe do 
Bairro Educador afirmaram que as ações promovidas pelo 
projeto causaram impacto positivo na aprendizagem dos alunos. 
Esses mesmos profissionais afirmam, no entanto, que ao tornar o 
ambiente escolar mais atrativo para os alunos e ao envolver novos 
atores no cotidiano escolar, as ações impactaram diretamente no 
aumento da frequência e na redução da evasão escolar.

Parcerias

Destacam-se ainda alguns números globais que evidenciam 
a escala e importância do projeto.

• Atuação em 209 unidades escolares, totalizando mais de 
130 mil alunos. 

• Atuação em 51 Bairros Educadores, distribuídos entre 
10 CREs. 

• Realização de 177 Trilhas Educativas - caminhos 
pedagógicos nos quais campos diversos do conhecimento se 
organizam como contextos temáticos, integrando a escola à 
comunidade. 

•  455.406 participações de alunos e familiares em mais de 
6.500 atividades educativas realizadas. Destas, 2.122, realizadas 
com turmas do 5° ano e 1.100 com turmas do 9° ano. 

•  Mais de 7.000 reuniões realizadas, com intuito de captar 
parcerias, planejar e avaliar as atividades educativas realizadas 
com as equipe das unidades escolares e parceiros. 

• Mais de 300 atividades realizadas de forma exclusiva 
ou com os responsáveis pelos alunos, distribuídas entre cursos, 
oficinas e encontros dos núcleos de famílias. 

Para obter tal resultado, foi fundamental a construção de 
redes locais formadas por parceiros comprometidos com uma 
educação pública de qualidade, que para além de conteúdos 
programáticos das disciplinas, esteve preocupada com a 
formação humana, ética e cidadã dos estudantes.

Os 492 parceiros mobilizados desde o início do projeto 
disponibilizaram serviços, materiais e recursos humanos nas 
atividades de interesse da escola, sem liberação de recurso em 
dinheiro para o Projeto. Dentre eles destacamos:

- MetrôRio, que disponibilizou a gratuidade para 10 mil 
trânsitos, entre alunos, professores, diretores e responsáveis, 
em atividades durante a semana e fins de semana. O MetrôRio 
também recebeu os alunos em sua sede para oficinas e visitas 
guiadas ao Centro de Operações do Metrô.

- Junior Achievement, responsável pelo treinamento da 
equipe do BE o que resultou em mais de dois mil alunos de 2° 
segmento participantes das oficinas dos Programas: “As Vantagens 
de Permanecer na Escola” e “Nosso Planeta, Nossa Casa”.
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- Produtora Cultural Bonfilm, responsável por receber 
2.500 alunos das Escolas atendidas pelo Bairro Educador na 
exposição “A Terra Vista do Céu” na Cinelândia.

- Baluarte Cultura com os projetos “50 anos do Quinteto 
Villa Lobos” e “Brasil de Tuhu”, responsável por apresentações 
de música clássica em 19 Escolas do Amanhã.

- Dentista do Bem, responsáveis pelo apadrinhamento de 
mais de 500 alunos de 2° segmento, com garantia de atendimento 
gratuito completo até completarem 18 anos.

- SESC, responsável por oferecer mais de 90 oficinas 
de arte, dança, música e “contação” de histórias no espaço da 
escola ou em suas próprias sedes. Também foram responsáveis 
pela realização de aulas-passeio em diversos equipamentos 
culturais da cidade.

Ao somar-se o investimento indireto de todos os parceiros 
no projeto, estima-se que R$ 3,7 milhões foram investidos durante 
a promoção das mais de 6.500 atividades educativas e culturais. 
Este investimento ocorre de diversas formas: na concessão de 
ingressos para circo, cinema, teatro e outras atividades culturais 
(para este cálculo consideramos sempre o custo da meia-entrada, 
mesmo que o público seja formado por responsáveis pelos alunos); 
no custeio de transporte para os alunos/responsáveis nas ações 
de apropriação do bairro e da cidade; na concessão de espaços 
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para as formações da equipe; na contratação de profissionais para 
execução das atividades; na compra de materiais utilizados nas 
atividades; na capacitação da equipe do projeto em programas 
específicos e disponibilização de seus materiais, como foi o caso 
da Junior Achievement, do SESI Cozinha Brasil e do Instituto 
Criança é Vida; na disponibilização dos mais de 40 mil livros para 
as Feiras Literárias; entre outras formas.

Sistematização e publicações

Para compartilhar a experiência desenvolvida nas 209 
unidades escolares durante os mais de três anos de execução 
do projeto, objetivando inspirar novas experiências com foco 
na expansão do território educativo para além dos muros da 
escola, com a incorporação de novos atores, tempos e espaços 
na perspectiva da Educação Integral, o CIEDS produziu quatro 
publicações  detalhadas a seguir: Traçado Metodológico; Grêmio 
é Fundamental; Práticas e Aprendizagens; Rio, Cidade que Educa 
– Guia de Recursos Educativos.

O “Traçado Metodológico – Um caminho percorrido” 
apresenta os conceitos, as estratégias e a metodologia adotada 
pelo Bairro Educador, a partir da descrição de suas etapas, seus 
componentes e suas tecnologias. Registra ainda o conjunto de 
princípios e proposições metodológicas que orientam a iniciativa 
em seu cotidiano.

Já o “Grêmio é Fundamental – Um Guia para implementação” 
foi construído a partir do princípio de que a criação de um grêmio 
é uma das possibilidades para o exercício da cidadania na vida 
escolar. Se a existência do grêmio é importante, alunos bem 
preparados para assumi-lo é fundamental! Nessa perspectiva, o 
CIEDS desenvolveu este caderno de oficinas com sugestões de 
atividades participativas e diferentes temas para a formação de 
um grêmio atuante e ciente da sua responsabilidade. A proposta 
se traduz em oficinas vivenciais, pensadas sob medida a partir de 
nossa experiência, para alunos do segundo segmento do ensino 
fundamental.

A publicação “Práticas e Aprendizagens – Um relato de 
experiências” descreve uma série de ações promovidas pelo 
Bairro Educador, destacando conceitos e estratégias que ajudam 
o leitor a compreender como a teoria se articula com a prática. 
A publicação busca exemplificar, e, principalmente, sugerir às 
unidades escolares alguns percursos trilhados pelos 51 Bairros 
Educadores.

Como legado para as escolas participantes do projeto o 
CIEDS elaborou o “Rio, Cidade que Educa – Guia de Recursos 
Educativos”. Este guia apresenta de maneira organizada as 
parcerias firmadas nos 51 bairros do Rio de Janeiro durante 
a realização do projeto. Disponibiliza ainda procedimentos 
e instrumentos para a gestão das diferentes parcerias, além 
dos contatos de cada parceiro e a indicação de qual temática 
podem atuar.

Considerações finais

Mantida a estrutura metodológica, a experiência do 
Bairro Educador pode ser facilmente reaplicada, uma vez que 
se ajusta ao contexto local e reconhece naquele território os 
potenciais educativos que dialogarão com as escolas. Assim, 
a partir da elaboração coletiva de percursos de aprendizagem 
cada vez mais enraizados nos bairros e na cidade, o CIEDS 
reafirmou seu compromisso de contribuir para com a formulação 
e desenvolvimento de projetos e ações alinhados às perspectivas 
da Educação Integral.

Com foco no aperfeiçoamento e difusão de experiências de 
Educação Integral o CIEDS aponte como elementos fundamentais 
as formações e momentos de integração realizados com as 
equipes de gestão e de campo do projeto, além de parceiros 
e Educadores Comunitários vinculados ao Programa Mais 
Educação. Neste mesmo viés, foram e devem ser estimulados 
debates sobre metodologias utilizadas por diferentes projetos 
com outros agentes de educação da cidade.

7

7. Estas publicações 
estão disponibilizadas em  
www.cieds.org.br.
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Investiu-se ainda na qualidade de relacionamento e criação 
de maneiras diferentes e sempre respeitosas para convidar 
instituições e pessoas a integrarem a Rede de Parceiros do 
projeto. E para isso, a transparência foi um valor na relação com 
estes parceiros, o que resultou na fidelização de um número 
significativo destes que permaneceram atuando em parceria com 
as escolas mesmo após o término do projeto.

Por fim, destaca-se que cada bairro educador se moldou 
no seu dia a dia, a partir das vivências e experiências das crianças 
e dos adolescentes, da participação ativa e cidadã das famílias, 
além do fortalecimento dos laços e parcerias entre unidades 
escolares, instituições públicas, privadas e comunitárias. Com 
esta teia formada foi possível contribuir para que estas crianças 
e adolescentes tivessem acesso a uma formação mais ampla, em 
que conteúdos pedagógicos formais foram complementados de 
forma simbiótica por saberes comunitários, fazendo com que 51 
territórios da cidade se transformassem em uma grande sala de 
aula a céu aberto.
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Resumo

O presente artigo apresenta um relato das ações desenvolvidas 
pela Organização Cultural e Ambiental (OCA) no projeto Circo, arte/
educação e cidadania no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. 
O trabalho aqui desenvolvido tem como objetivo principal investigar, 
dentro das diversas ações que são desenvolvidas, os princípios 
que norteiam a arte/educação na prática circense. Acredito, ainda, 
que é possível uma reflexão e ampliação deste estudo no que diz 
respeito às vivências corporais (ações físicas) como elementos 
possivelmente capazes de estimular o desenvolvimento cognitivo 
e as artes circenses como uma maneira de experienciar o mundo 
à volta, ressaltando o corpo humano como produtor também de 
cultura. Os primeiros resultados começam a aparecer e refletir em 
outros ambientes, para além da sala de aula. Merece menção a 
inicial resistência ao projeto por parte dos professores do ensino 
formal, captada na primeira reunião com o corpo docente da Escola 
Estadual de Antônio Pereira e o abismo existente entre essa escola 
e a família dos alunos. Sendo assim, fica evidente a necessidade 
de propiciar ações que estimulem a integração entre esses dois 
pontos identificados.

Palavras-chave: arte/educação; cidadania; prática circense.

Introdução

As transformações que ocorrem nesse início de século 
vão além das mudanças climáticas e dos grandes avanços 
tecnológicos. Estes são apenas reflexos de uma sociedade, 
na qual valores herdados do passado são questionados diante 
das adversidades enfrentadas pelo homem hoje. Inserida 
neste contexto, a arte educação fortalece-se como uma das 
possibilidades educativas que parte do princípio de que a 
criança, o adolescente e o jovem são sujeitos de direitos, deveres 
e desejos de conhecimento e participação.

Discute-se, então, a importância da afirmação da 
identidade das crianças, adolescentes e jovens de periferia e sua 
auto-estima e as possíveis mudanças proporcionadas por uma 
educação além da sala de aula que traz a arte circense sob uma 
perspectiva educacional crítica e emancipatória, ou seja, não 
apenas como o ensino de uma técnica, mas como uma maneira 
de auxiliar na formação mais consistente e ampla do indivíduo.  

O Circo, Arte/Educação e Cidadania (CAEC) é um projeto 
educacional e de ação social que consiste no uso das artes do 
circo como pedagogia alternativa junto a crianças, adolescentes 
e jovens de baixa renda. Além de ter seu núcleo em Ouro Preto, o 
projeto atuou também em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. 
O foco dessa pesquisa será o pólo de Antônio Pereira.

O objetivo do projeto é trabalhar o circo como um 
instrumento de arte/educação para a cidadania, atuando de 
forma complementar a educação formal. O ponto de partida do 
projeto segue a premissa: o circo é um instrumento privilegiado 
de arte/educação para cidadania. 

É necessário lembrar que a cidadania não é inata, é algo 
a ser construída. É a apropriação da realidade para nela atuar, 
participando conscientemente em favor da emancipação. Ela 
aparece como expressão de interesses individuais e coletivos 
das pessoas que atuam sobre a realidade.

A direção que o projeto caminha não se enquadra aos 
objetivos de uma escola de circo por não ter a intenção de 
formar artistas para atuarem no circo, mas também não trata as 
técnicas circenses como meros instrumentos de um processo 
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social. Entre essas visões extremadas, o projeto busca uma série 
de amarrações que vão buscar uma formação humana aliada ao 
desenvolvimento do conteúdo circense com todas suas técnicas, 
artes e magias.

Os problemas resolvidos pela pesquisa em arte são de difícil 
identificação, dado que, muitas vezes, devem ser descobertos, 
ou mesmo criados pelo artista pesquisador (ZAMBONI, 2006). 
A pesquisa ora apresentada é fruto das reflexões que surgem 
no dia-a-dia e da necessidade de avaliar qual o impacto que o 
CAEC enquanto arte/educação utilizada na educação não-formal 
pode causar na vida de crianças e adolescentes notadamente no 
desempenho escolar.

Ressalto a importância de se fazer uma reflexão crítica 
sobre a prática e acrescentar à leitura dos fatos conhecimentos 
sistematizados. A partir dessa reflexão sobre a prática é possível, 
então, uma proposta para ações transformadoras.

Procedimentos metodológicos

A prática gera aprendizados e saberes, mas não pode 
ser apenas auto-referenciada, é necessário um aporte teórico-
metodológico.

Na concepção de Paulo Freire (1996), o espaço pedagógico 
é um texto que deve ser lido, relido. Interpretado e reescrito. 
Assim, durante o processo de análise do projeto Circo, Arte/
Educação e Cidadania, as técnicas e instrumentos de trabalho, 
como anotações de campo, diários de bordo, relatórios, registros 
de vivências, registros de momentos de reflexão, situações 
cotidianas, rodas de discussão, fotos e vídeos, foram utilizados 
não apenas como requerimentos cotidianos. Estes meios e 
técnicas, aliados a uma fundamentação teórica seguida de uma 
reflexão constituíram a base deste estudo.

Madalena Freire destaca que:

O registro permite romper a anestesia diante de um 
cotidiano cego, passivo ou compulsivo, porque obriga 
pensar. Permite ganhar o distanciamento necessário ao 

ato de refletir sobre o próprio fazer sinalizando para o 
estudo e busca de fundamentação teórica. Possibilita 
a avaliação sobre a prática, constituindo-se fonte de 
investigação e replanejamento para a adequação de 
ações futuras. (FREIRE, 2008, pág.58)

Para compreender os possíveis impactos do projeto, foram 
levantadas as seguintes informações:

• Caracterização sócio-econômica e demográfica da 
população a partir das variáveis: sexo, idade, escolaridade, renda 
mensal familiar, região e bairro de moradia, ocupação etc.;

• Avaliação do grau de satisfação dos participantes e seus 
pais com o projeto CAEC compreendendo se houve mudança no 
comportamento do jovem após o ingresso no projeto;

• Levantamento dos motivos que levam ex-participantes a 
abandonar o projeto;

• Avaliação da imagem do projeto junto aos alunos, pais, 
espectadores, escolas parceira, assistente social e psicóloga 
da região, compreendendo se houve mudança significativa 
no comportamento dos participantes após o início de sua 
participação no projeto;

• Avaliação da opinião das escolas parceiras sobre 
o projeto, levantando dados sobre a influência positiva ou 
negativa do projeto no comportamento e rendimento escolar dos 
participantes;

Trata-se de uma pesquisa, na qual, para a exploração 
do objeto, foram investigados questionários e depoimentos 
coletados dos alunos, pais, instrutores e professores do projeto 
e diretores e professores das escolas parceiras e aplicados 
questionários estruturados com questões abertas e fechadas, 
através de entrevistas individuais. O estudo consiste em uma 
pesquisa bibliográfica, descritiva baseada na documentação e 
também uma pesquisa qualitativa, que tem por objetivo, além de 
quantificar as opiniões (questões fechadas), entender o assunto 
investigado, através do levantamento dos conceitos e das idéias 
dos entrevistados a respeito dos tópicos investigados (questões 
abertas). 

O Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento de Minas 
Gerais baseia-se, para a avaliação de projetos, nos Indicadores 
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de Qualidade de Projeto elaborados por Tião Rocha (199-?). Eles 
utilizam a somatória e interação de 12 índices que se completam, 
mas podem ser observados e mensurados individualmente: 
apropriação, coerência, cooperação, criatividade, dinamismo, 
eficiência, estética, felicidade, harmonia, oportunidade, 
protagonismo e transformação (ROCHA, 199-?). 

A partir da análise dos questionários e entrevistas 
realizadas, procuramos observar de que maneira esses índices 
aparecem tanto nesses questionários e entrevistas, como nos 
relatos e observações diárias. 

O circo: um espaço de arte e aprendizagem

O circo permite construir e partilhar conhecimentos 
diversos num ambiente diferenciado, buscando uma educação 
que contemple as competências pessoal, social, produtiva e 
cognitiva. As modalidades básicas das técnicas circenses são: 
acrobacia de solo, acrobacia aérea, malabares, equilibrismo e 
palhaço.

O circo também possibilita contato mais estreito com as 
crianças e adolescentes pela aceitação estabelecida entre si, 
permitindo desenvolver um processo educativo através da arte. 
Barbosa; Coutinho (2008) exemplificam dizendo que realizar 
bem os exercícios pode contribuir para elevar a auto-estima, 
pois quando percebem que estão fazendo algo com qualidade, 
recebendo aprovação, os educandos descobrem-se com 
competências em áreas que, até então, eram desconhecidas 
para eles. A participação em trabalhos em grupos contribui para 
o protagonismo dos educandos, eles são incentivados a discutir 
o exercício, propiciando o diálogo, incentivando a comunicação e 
estabelecendo uma relação de cooperação entre os participantes.

Segundo as conclusões das primeiras reuniões 
internacionais do circo e do trabalho social realizadas, de 28 a 
30 janeiro 2002, em Seyne-sur-Mer, um bom instrutor de circo 
não é necessariamente um bom instrutor para a arte/educação. 
Este último deve estar familiarizado com as problemáticas dos 
públicos envolvidos. Em termos de aprendizagem, os resultados 

são evidentemente condicionados pela qualidade da relação. Por 
outro lado, é importante que os instrutores interiorizem os objetivos 
da ação para poderem se equipar das ferramentas pedagógicas 
apropriadas. (ASSOCIAÇÃO CIRCO POUR TOUS, 2002). 

Imerso nessa abordagem, o Circo, Arte/educação e 
Cidadania procura abrir novas possibilidades para a reflexão 
em torno do papel da arte/educação na vida de crianças e 
adolescentes de baixa renda que vivem na periferia das cidades.

Circo, arte/educação e cidadania (CAEC)

O Circo, Arte-educação e Cidadania (CAEC) é um 
programa educacional e de ação social, desenvolvido em Ouro 
Preto, Minas Gerais. Trata-se de uma ação sócio-cultural e 
artística que é desenvolvida no âmbito da educação não-formal, 
no contra-turno escolar. O objetivo geral do projeto é contribuir 
para a formação integral de crianças e adolescentes de classes 
populares, através do desenvolvimento social e humano, 
utilizando a cultura e as artes circenses em um processo de ação 
educacional artística organizada e de qualidade.

Os objetivos específicos são:
• Desenvolver valores fundamentais à formação das 

crianças e adolescentes, tais como: solidariedade, perseverança, 
autonomia, cooperação, criatividade e superação de limites, entre 
outros;

• Desenvolver as técnicas circenses, os potenciais de 
expressão corporal, as habilidades físicas, artísticas, afetivas e 
intelectuais das crianças;

• Estimular o protagonismo juvenil e o desenvolvimento de 
noções de cidadania em um processo de reflexão crítica;

•  Ampliar a noção de bem comum e de convivência social;
• Trabalhar o pertencimento, valorização e apropriação do 

universo sociocultural dos educandos;
• Favorecer a Educação Patrimonial numa visão humanista, 

a Educação Ambiental e a Sustentabilidade do Planeta;
• Combater a evasão escolar:
• Democratizar o acesso à arte;
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O CAEC utiliza a arte como elemento mediador, tanto 
para o despertar dos sentimentos visando um processo de 
humanização, quanto para estimular a imaginação das crianças 
e adolescentes, possibilitando a elas lançar novo olhar sobre a 
sua realidade de modo que se possam perceber sujeitos do seu 
processo e desenvolvimento. 

A experiência em Antônio Pereira

Antônio Pereira, situado a 14 Km de Ouro Preto, é um 
distrito que está assentado sobre grandes jazidas de minério. 
É uma região cercada por cachoeiras e montanhas e foi um 
dos primeiros núcleos mineradores de Minas Gerais. Paralelo 
a essas riquezas naturais, encontra-se um meio social marcado 
pela violência, drogas e sérios problemas com relação à 
sexualidade.

As atividades do circo tiveram início no dia 02 de dezembro 
de 2011, com um total de 37 alunos, sendo 20 na turma da 
manhã e 17 na turma da tarde. O público-alvo constitui-se por 
crianças e adolescentes de escolas públicas entre nove e quinze 
anos. As aulas aconteceram as terças e quintas-feiras de 7:45 
às 11:00 na parte da manhã e de 13:00 às 16:15 no turno da 
tarde.

Dentre esses 37 alunos selecionado, 5 deixaram o projeto 
(4 mudaram de cidade e 1 não quis participar, não chegou a ir 
em nenhuma aula); sendo assim, permaneceram 32 meninos. 
Com a virada do ano, muitos alunos que estudavam de manhã 
passaram a estudar à tarde e, conseqüentemente mudaram 
de turno dentro do projeto. Dessa forma, as turmas ficaram 
desiguais, sendo que a turma da manhã é composta por 25 
alunos, enquanto a da tarde apresentava apenas 7.

Este fato acarretou deficiências tanto no que diz respeito 
à dinâmica dos grupos quanto em relação à questão financeira. 
É mais difícil conseguir uma aula alegre e cheia de energia 
quando se tem poucos meninos, e ainda mais com faixas etárias 
tão diferenciadas, pois nessa idade uma diferença de 5 anos 
torna-se um tanto quanto discrepante. 

O perfil dos alunos

A turma da manhã se dividia da seguinte forma: 56% são 
meninos e 44% meninas. Deste total de 25 alunos: um possui 
9 anos, quatro têm 11, dois têm 12, nove possuem treze e nove 
estão com 14 anos.  Já na turma da tarde os meninos representam 
57% e as meninas 43%, sendo que temos um aluno de 10 anos, 
um de 11, um de 12 e quatro de 15.

Participantes das oficinas do Circo

Maculino 18 56,25 %

Feminino 14 43,75 %

TOTAL 32 100 %

Aplicou-se um questionário a cada família dos alunos e, 
dentre os 32 questionários preenchidos, foi possível identificar que:

- 69% das famílias recebem auxílio bolsa família;

Programa Bolsa Família

Participa 22 69 %

Não participa 10 31 %

TOTAL 32 100 %
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- 31% dos alunos praticam outras atividades, dentre as 
quais se destacam: CEAP, CRAS, capoeira, dança, futebol, 
casa escola e tempo integral;

- Quanto a renda familiar, 81% dos alunos possuem uma 
renda familiar de até um salário mínimo (de R$0,00 até 510,00), 
enquanto 19% possuem renda familiar de 1 até 2 salários (de 
R$511,00 até 1020,00);

Renda familiar

De 1 a 2 salários 
mínimos

6 19 %

Até 1 salário 
mínimo

26 81 %

TOTAL 32 100 %

- 
Aproximadamente 59% dos jovens não têm a presença do pai 
em casa ou são de famílias com pais separados;

- A maioria deles (72%) possui casa própria, 12,5% 
moram em casa alugadas e o restante mora em casas cedidas 
ou emprestadas;

- Dos 32 alunos, nota-se que apenas 8 nunca reprovaram na 
escola, isso mostra que 75% dos meninos apresentam defasagem 
escolar de pelo menos um ano. E, aproximadamente, 30% deles 
apresentam mais de um ano de defasagem. A série que apresenta 
maior índice de repetência é a 5ª, ou seja, o sexto ano;

Faixa escolar dos alunos

   
Alunos com 
defasagem 
escolar

24 75%

Alunos na faixa 
escolar

8 25%

TOTAL 32 100%

Defasagem escolar
Defasagem de 1 ano 15 62%

Defasagem de 2 anos 4 17%

Defasagem maior que 2 
anos

5 21%

TOTAL de alunos com 
defasagem 

24 100%

- Quanto à escolaridade dos meninos:

3 jovens 6º ano estão no PAV 6º ano/7º ano  -  1 jovem 7º ano esta no PAV 7º ano /8º ano

Ao se analisar os discursos, o tipo de propostas, as maneiras 
de intervenção sobre a realidade desses indivíduos e os valores 
propagados, procuramos confrontá-los com o contexto sócio-histórico 
em que nos localizamos. A partir daí, propusemos a compreensão 
do circo como um instrumento possível de transformação individual 
e coletiva.

O dia-a-dia no CAEC

Como afirma Viganó (2006), a periferia é o lugar onde se 
explicitam os conflitos, as formas de dominação. No entanto, 
o lugar onde se evidenciam os mais diversos graus de opressão 
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da nossa sociedade, é, ao mesmo tempo, onde se encontram 
potencialidades pulsantes, fortes possibilidades de criação, de 
expressão artística, de transformação. É essencial que a ação 
sociocultural não abafe, nem ressalte esse potencial, para que não 
se anulem as esperanças de desenvolvimento de novos modos 
de vida, de novos discursos sobre o mundo e de novos ideais a 
serem construídos. Para a construção de uma ordem efetivamente 
democrática, seria necessário que os indivíduos assumissem 
cada vez mais os seus papéis de cidadãos participativos, capazes 
também de questionar e propor novas regras, não apenas ao 
sistema econômico vigente, mas especialmente à ética dominante 
que se esconde por trás das relações sociais.

No entanto, faz-se necessário que o ambiente seja favorável, 
que possibilite a ação e a busca pela resolução dos problemas, 
sem a presença de julgamentos autoritários. É importante que os 
alunos sejam sujeitos ativos no processo de criação das regras a 
serem cumpridas.

Viganó atenta para o fato de que 

Ao incentivar busca pelo sucesso e pelo talento contradiz 
os princípios de liberdade e igualdade e cidadania que se 
propõe a defender. Em vez de indivíduos críticos, livres 
criadores, conscientes de seu lugar social e das lutas que 
devem ser travadas em benefício da coletividade, forma 
técnicos adestrados, eficientes, civilizados, escolhidos 
pelo talento ou pela capacidade de sobreviver em um 
ambiente competitivo. (VIGANÓ, 2006, p. 58)

 Apesar da homogeneização da cultura proposta 
pela mídia, a arte ainda pode ser o lugar privilegiado para a 
manifestação das diferenças. Para isso, no aprendizado da 
prática circense, é preciso que tanto o indivíduo como o grupo 
se fortaleça mutuamente, eliminando as tensões e exaustões da 
competitividade. As diferentes situações cotidianas fazem com 
que o processo seja sempre composto de avanços e retrocessos. 
Isso não compromete, no entanto a conquista de um objetivo ao 
final do processo como um todo.

As turmas de Antônio Pereira estão longe de serem 
homogêneas. Além das diferenças culturais entre professor e 
aluno, entre eles também há muitas variações: idades, famílias, 

educação, poder aquisitivo, escolhas diante da vida. Em todos 
os encontros, nos defrontamos com a criança que não parava 
quieta, que queria sempre agir, pular, chamar a atenção. Com 
o adolescente quase adulto que refletia sobre seu dia-a-dia e 
os fatos que se desenrolavam em seu meio. Com a menina que 
exaltava, o tempo todo, sua sexualidade, com o rapaz que gostava 
de desenhar, o que não gostava de ler, ou ainda, o que não sabia 
escrever.

Para isso, foi necessário trabalhar o conceito de cooperação 
no dia-a-dia, com a oportunidade constante de se enxergarem e 
se porem no lugar do outro. A liberdade de escolha, no entanto, 
deve ser sempre respeitada, pois nenhum processo atende 
às necessidades, disponibilidade e compreensão de todos da 
mesma maneira. (VIGANÓ, 2006)

Ao nos assumirmos como educadores buscamos por em 
prática a educação como prática da liberdade, tão defendida 
por Paulo Freire. Ao compreender o trabalho artístico como 
promovedor do desenvolvimento humano, é preciso ter a certeza 
de que o diálogo e o saber ouvir são fundamentais nesse 
processo, assim como as atitudes de cada envolvido, desde a 
faxineira, o professor, o monitor ou até mesmo a costureira que 
se envolve no processo de produção de um espetáculo.

Foi preciso descobrir um vocabulário peculiar ao grupo 
(o que Paulo Freire chama de universo vocabular), foi preciso 
dialogar com eles no mesmo nível e mostrar que, em comunidade, 
um depende do outro, que cada um é indispensável em seu lugar.

 Também foi preciso manter a disciplina em aula, para ser 
respeitado e para que as aulas fossem realmente proveitosas; 
descobrir os gostos de cada grupo e “abrir” o diálogo, 
conversando sobre aquilo. Quando os jovens entendem o seu 
lugar e a sua importância enquanto sujeito ativo, eles desenvolvem 
sua autonomia. E, para isso, não basta repetir uma série de 
movimentos sequenciados.

A prática circense com os alunos, a experiência de criação, 
questionamento e recriação das suas regras e do fortalecimento 
do acordo de grupo, mostrou que caminhamos em direção ao 
amadurecimento pessoal desses alunos.
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Estrutura Pedagógica

O circo, enquanto arte/educação, não visa à construção 
de um horizonte predeterminado, nem uma prática voltada para o 
consumo e para o espetáculo, mas tem como foco o processo. 
Viganó (2006) esclarece que valorizar os atos responsáveis, 
lembrar os bons momentos e os resultados já alcançados, 
auxilia a auto-estima e a auto-segurança dos alunos. O educador 
deve evitar situações de constrangimento, é muito importante o 
educador exprimir seus sentimentos e lembrar com freqüência, 
aos jovens, que se importa com eles e os aprecia pelo exercício 
das atividades, e não somente pelos resultados. 

Esforçamos-nos para buscar profissionais interessados na 
condução de um processo que resultasse no desenvolvimento 
da consciência crítica e estética do aluno, bem como da sua 
capacidade de criação. Todo o corpo docente participa das 
reuniões pedagógicas, realizadas quinzenalmente, para que da 
interlocução entre as informações pessoais, da técnica aplicada 
e dos objetivos gerais surjam os procedimentos pedagógicos a 
serem incorporados no cotidiano do projeto. Apesar da dificuldade 
de se construir uma equipe que esteja realmente engajada e que 
perceba que essas reuniões podem contribuir para o processo 
de construção coletiva, aprendemos a compartilhar ideias, 
experiências e a nos flexibilizarmos na condução das aulas. 

É fato que a educação implica uma relação que não pode ser 
rompida entre o conteúdo que se quer ensinar e a vivência social 
do educando, ela precisa ser significativa e o conhecimento ou 
os valores morais a serem construídos devem estar relacionados 
com a experiência dos alunos. 

Ao longo do nosso trabalho, pôde ser observada a 
necessidade que se tem de compreender, cada vez mais, o 
processo pedagógico em circo como um processo criativo que 
busca aliar o desenvolvimento artístico e pessoal do aluno com 
sua capacidade de formalizar os procedimentos desenvolvidos 
em aula em uma linguagem particular.

Ao entender a cultura como um conjunto de escolhas 
coletivas, um modo de vida, e a arte como um campo essencial 
do conhecimento humano, considero que o aprendizado artístico 

pode estar diretamente relacionado ao amadurecimento pessoal e 
social. Os resultados obtidos em cada encontro dependem então 
diretamente do ambiente criado e de uma reflexão constante dos 
participantes sobre suas atitudes.    

A atmosfera para favorecer o processo pedagógico deve 
ser flexível e alegre, calorosa e reflexiva, afetuosa e personalizada, 
organizada, pois, assim há de propiciar o debate, a criatividade, 
a confiança e o processo de ensino-aprendizagem. Portanto é 
importante o educador, a partir de sua convivência com os alunos 
e demais educadores, sistematizar as possibilidades educacionais 
do Circo e da Arte, logo, isso ajuda no entendimento, no respeito 
às diferenças e à tão sonhada construção de saberes e autonomia.

Segundo o texto “O que é pedagogia de projetos?”  , o 
planejamento do ensino pode ser organizado a partir de quatro 
diferentes modalidades de ensino: as atividades seqüenciadas, 
as atividades permanentes, os projetos didáticos e as situações 
independentes. 

As atividades sequenciadas são situações didáticas 
articuladas, que sempre possuem uma sequência de atividades, 
cujo principal critério de organização é o nível de dificuldade, 
e que estão sempre voltadas ao ensino de um conteúdo pré-
selecionado. Têm um tempo de duração variável, que depende do 
conteúdo que se está ensinando. No CAEC é nessas atividades 
sequenciadas que se insere o ensino das técnicas de circo.

As atividades permanentes são situações didáticas 
propostas com regularidade, cujo objetivo principal é a 
construção de atitudes e o desenvolvimento de hábitos. A 
principal característica dessas atividades é que elas se repetem 
sistematicamente em horários preestabelecidos com os alunos, 
podendo ser diárias, semanais ou quinzenais. Neste caso, 
utilizamos as rodas finais, com o objetivo de que os jovens 
comecem a se colocar. Podemos considerar como atividades 
permanentes também o último dia de aula de cada mês, em que 
nossa proposta é propiciar uma aula diferente, que não tenha 
trapézio, nem tecido, nem monociclo. A intenção é explorar 
outras veias, mas sem esquecer esses elementos do circo. O 
teatro se constitui em uma boa ferramenta para isso, assim como 
brinquedos e brincadeiras tradicionais, que despertam a 

1

1. Esse texto foi retirado 
do site www.projetospe-
dagogicosdinamicos no 
dia 02/04/11, mas não 
apresenta o autor.
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ludicidade e a criatividade dos meninos, tais como: peão, 
peteca, ioiô, vai-vem, bambolê, brincadeiras de roda, entre 
outros.

As situações independentes são situações ocasionais 
em que algum conteúdo importante está em jogo e deve 
ser trabalhado em sala de aula. Mesmo que esse conteúdo 
não tenha uma relação direta com o que está sendo tratado 
nas seqüências didáticas ou nos projetos. Elas têm tempo 
de duração variável. Um exemplo claro disso é a dinâmica 
dos nomes, a oficina para as mães, o dia do circo, ou ainda, 
quando temos que parar a aula para trabalhar questões 
como violência, drogas ou sexo.

Já os projetos didáticos são situações que partem 
de um desafio, de uma situação-problema e que sempre 
têm como um de seus objetivos um produto final. Na 
maioria dos casos, os projetos envolvem mais de uma 
área de conhecimento sendo, portanto, interdisciplinares. 
Trabalhamos, por exemplo, as técnicas circenses, a auto-
estima, a amizade, o protagonismo e a identidade, tendo em 
vista um produto final, que é o espetáculo e a consolidação 
desses valores. 

Para que seja efetivada uma articulação entre todas 
essas propostas apresentadas acima, torna-se necessário 
a observação dos seguintes aspectos:

a. Compreensão do projeto como um todo, de seus 
princípios e objetivos, e de que cada aula deve integrar 
esse todo;

b. Definição dos objetivos, metas e resultados de cada 
aula, identificando as progressões em um período longo e/
ou curto;

c. Compreensão de cada sujeito e do grupo de alunos, 
logo,  é importante observar e analisar o perfil dos alunos, 
estando atento para os seguintes aspectos:

- a história de vida de cada jovem; 
- a linguagem corporal,cognitiva e emocional dos 

jovens; 
- as atitudes e os valores, a situação sócio-cultural;
d. Integração entre todos os educadores, de modo a 

estabelecer trocas de conhecimentos e informações, tanto 
sobre os jovens como sobre os procedimentos, métodos e 
técnicas;

e. Identificação das principais características do 
desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico e social dos 
jovens;

f. Desenvolvimento de atitudes pessoais e estratégias 
técnicas e pedagógicas apropriadas, sempre lembrando 
que diversificar as estratégias pedagógicas também pode 
ser necessário;

g. Organização das aulas, equilibrando as atividades de 
desenvolvimento técnico, com dinâmicas que proporcionem 
a integração do grupo;  momentos de discussão e reflexão 
sobre temas da atualidade (dimensão física, afetiva, cognitiva 
e social do desenvolvimento);

h. Establecimento de dimensões participativas e 
cooperativas sempre presentes em seu cotidiano para 
desenvolver nos jovens a capacidade trabalhar em equipe e 
planejar suas atividades de exercício pessoal; 

i. Conhecimento do processo metodológico da aula/
atividade que deve acompanhar a dinâmica das atividades 
circenses, na qual o desafio de superar obstáculos é 
constante;

j. Valorização das conquistas, facilitando o otimismo 
dos alunos frente seus limites e potenciais artísticos;

k. Criação de oportunidades para as crianças e jovens 
se expressarem e valorizar as suas condições artísticas.

 As técnicas circenses

Salvo algumas exceções, cada técnica circense 
é autônoma, contudo, todas elas são complementares: 
alongamento, técnicas de circo (malabares, acrobacia de 
solo, acrobacia aérea e equilibrismo). A aprendizagem de 
uma técnica fornece suporte à outra sendo possível construir 
um processo de ensino-aprendizagem personalizado, que 
considere as necessidades específicas de cada sujeito 
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ou de um grupo. Esta abordagem não linear se diferencia 
dos treinamentos tradicionais na medida em que se 
observa as necessidades reais de seus participantes, suas 
possibilidades e limites, evitando a obrigação de cumprir 
um programa predeterminado.

Na descoberta do universo do circo e de suas 
possibilidades, inicialmente, há o processo de familiarização 
com as diferentes técnicas. Com o tempo cada aluno 
identifica suas preferências e suas habilidades, entretanto 
esta construção não está pautada na competitividade ou no 
condicionamento, mas na escolha livre e orientada. 

As aulas devem ser organizadas de forma a possibilitar, 
ao máximo, a interação com as técnicas circenses, tendo 
em vista o processo de ensino-aprendizagem, o êxito, a 
segurança e o pleno desenvolvimento corporal e afetivo do 
aluno. 

As aulas em Antônio Pereira dividiam-se da seguinte 
maneira: acrobacia de solo e equilibrismo às terças-feiras e 
malabares e acrobacia aérea às quintas-feiras. 

 - Acrobacia de solo: Além de modalidade artística de 
alta plasticidade é atividade básica para as demais, atuando 
como formação corporal e educação psicomotora. Com sua 
aplicação, pretende-se criar experiências que favoreçam as 
aquisições motoras essenciais.

 - Equilibrismo: As técnicas aqui indicadas são 
o Rola-rola, Perna de pau e Monociclos. O objetivo é 
trabalhar o equilíbrio, qualidade física fundamental para o 
desenvolvimento de todas as demais modalidades e fator de 
sucesso no campo artístico.

 - Malabares: O jogo dos malabares é atividade de alto 
valor psicomotor. Agilidade, coordenação motora, domínio 
espacial, acuidade visual, concentração e velocidade de 
raciocínio são habilidades desenvolvidas por esta arte.

 - Acrobacia aérea: Trapézio simples e técnicas tecido. 
Aplicação das aquisições motoras e do domínio corporal 
nos aparelhos. 

Ações realizadas

Além das aulas cotidianas, procuramos realizar ações que 
modificassem a rotina desses meninos: 

- Festa de Final de Ano: por ser o último dia de aula antes 
das férias, fizemos uma festa de despedida, com direito a bolo, 
salgadinho e refrigerante;

- Visita ao Circo Olímpico: fomos visitar o Circo Olímpico 
que estava em Antônio Pereira e, no dia 15, Stéfany, uma das 
artistas do circo, veio participar da aula do CAEC.
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- Comemoração do dia do circo: no dia 29 de março discutimos 
a respeito da história do circo, passamos vídeos no retroprojetor, os 
monitores apresentaram um número e levamos pipoca com refrigerante.

- Dinâmica dos Nomes: a fim de trabalhar a questão da identidade, 
demos início a Dinâmica dos Nomes. Foram feitas instalações por todo 
o espaço com os nomes dos meninos e pediu-se que eles procurassem 
saber quem havia escolhido o seu nome e o porquê desse nome. A 
reação das crianças foi bem bacana, elas ficaram procurando seus 
nomes e comentaram que acharam muito bonito o espaço. Posteriormente 
investigamos o significado de cada nome. O próximo passo foi fazer 
carteira de identidade para todos os alunos.

- Cantinho do Desenho: O desenho é uma linguagem 
característica do adolescente e, através de ilustrações, 
podemos cativar o desejo de expressão. Para isso, o 
material ficava disponível ao desejo do menino, o qual tem 
uma orientação observadora de um instrutor. A intenção 
é que o menino “gaste” todas as possibilidades dos seus 
conhecimentos e, a partir daí, ao ser requisitado, o educador 
leva novos elementos.

- Apresentação na Escola Estadual de Antônio Pereira: 
os monitores de Ouro Preto fizeram apresentações de 
acrobacia, malabares e equilibrismo na Escola Estadual de 
Antônio Pereira, comemorava-se o encerramento da mostra 
de profissões da escola. Além da possibilidade de mostrar um 
pouco do nosso trabalho e de proporcionar um dia diferente 
para os alunos da escola, essa ação também possibilita um 
fortalecimento na nossa relação com a escola.

- Aula na rua: foi planejada uma aula em espaço externo, 
além da sala de aula. Monociclos, pernas-de-pau, malabares, 
rolinhos invadem as ruas de Antônio Pereira dividindo com a 
comunidade o processo de formação dos jovens. A euforia 
era grande, a vontade de ocupar os espaços e a ansiedade 
em mostrar para os que por ali passavam tomou conta de 
todos, mas nada que prejudicasse o desenvolvimento da 
aula.
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- Aula para as mães: em comemoração ao mês do Dia das 
Mães, planejamos uma aula especial para as mães. No total, 
dos 26 responsáveis, estiveram presentes 17, o que representa 
65,5%. Esse percentual mostra-se bastante significativo, tendo 
em vista que a maioria dos responsáveis que não compareceram 
apresentaram uma justificativa considerável, ou estavam 
trabalhando ou tinham que cuidar de algum filho mais novo.

Acredito que esta ação tenha atingido seu objetivo principal, 
que era de cativar uma maior aproximação entre os meninos e as 
mães e destes com o projeto CAEC. No final da aula os meninos 
entregaram a elas um caixa de bombom com um cartão.  

Nossos Parceiros

Para que possamos atingir nossos objetivos, é necessária 
uma interação entre todos os setores. É preciso estar próximo tanto 
da comunidade como das instituições presentes no local. Sendo 
assim, estabelecemos parcerias com o Centro Educacional de 
Antônio Pereira (CEAP), o Centro de Assistência Social (CRAS), 
o Projeto Sorria e a Escola Estadual de Antônio Pereira, além de 
permanecermos constantemente com as visitas nas casas, para 
que se possam fortalecer os laços com a comunidade local.

 - CEAP
O Centro Educacional de Antônio Pereira foi nosso 

primeiro parceiro, à medida que disponibilizou o espaço para 
que acontecessem as aulas de circo. Segundo a coordenação 
do CEAP, além de nossos objetivos serem os mesmos, há 
meninos do CEAP que participam do Projeto Circo e, por isso, 
eles se disponibilizaram a colaborar com nossas ações sem que 
tivéssemos qualquer custo. Todo final do mês era apresentada 
uma lista de freqüência para o CEAP e, assim, meninos que são 
do CEAP e fossem para o Circo teriam presença nesses dias.

- O CRAS
Estabelecemos parceria com a assistente social e a 

psicóloga do CRAS, de modo que, enquanto trabalhamos 
com as crianças e adolescentes, elas irão trabalhar com os 
grupos familiares, a fim de fortalecer os vínculos entre eles. 
Primeiramente foram encaminhadas 11 famílias para que fosse 
feito um acompanhamento especial, conforme as situações foram 
evoluindo indicamos os demais.

- Projeto Sorria
Trata-se de um projeto apoiado pela prefeitura que se 

encarrega do tratamento dentário da comunidade de Ouro preto. 
Todos os alunos foram encaminhados para o Projeto Sorria, de 
forma que a consulta dentária para os que já participavam do 
Projeto foi feita em sua própria sede e os que ainda não faziam 
parte do Projeto Sorria foram atendidos na escola. 
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- A Escola
A relação com a escola se deu de forma que eles pudessem 

nos passar informações a respeito dos alunos e seu comportamento 
escolar, ao mesmo tempo em que nós estaríamos colaborando 
com o combate à evasão escolar e auxiliando na busca ativa dos 
meninos pouco freqüentes à escola, além de trabalhar aspectos 
formativos que contribuem para o desenvolvimento do aluno na 
educação formal. A proposta foi aceita perante as diretoras da 
escola. O intuito era discutir alternativas capazes de solucionar 
ou amenizar os problemas que se faziam presentes. 

Apesar dos grandes esforços, o primeiro contato com 
o corpo docente não obteve muito êxito. Na primeira reunião 
com os professores, estavam presentes 7 docentes, dentre 
eles professores de Ciências, História, Português, Matemática 
e Ensino Religioso, além da bibliotecária. Nessa reunião os 
professores estavam muito fechados, afirmavam que os meninos 
não precisam brincar, precisam é de alfabetização e julgavam 
necessário o tempo integral dentro da sala de aula pelo menos 
três vezes por semana, alegando que a maioria dos alunos de 8ª 
série não sabe ler, nem escrever.

Em geral, os professores disseram que não acreditam 
nesses projetos, porque todo ano alguma empresa faz propaganda 
de um projeto diferente que dura 2 ou 3 meses e não vai pra frente. 
E eles sempre têm que estar abertos a parcerias, é sempre assim 
e eles já estão cansados disso.

O grupo de professores se mostrou totalmente descrente 
dos alunos, uma professora me disse ironicamente: “Então você 
ainda acredita que esses meninos têm potencial?”, outra logo 
comentou “Meus filhos estão em casa, bem educados, eu não 
tenho que agüentar esses indivíduos aqui não!”.  A situação é 
bastante crítica.

É nítida, ainda, a preocupação dos professores com 
relação ao tempo integral, eles temem que ações no contra-
turno escolar acabem com o tempo integral na escola, pois isso 
acarretaria na demissão de dois funcionários; foi preciso ressaltar 
diversas vezes que a nossa proposta é uma parceria e não uma 
concorrência. Parece que a prioridade é o tempo integral e 
não os meninos.  Além do mais, cabe destacar que apenas 9 

meninos que estão no CAEC participam do tempo integral, o que 
representa um número praticamente insignificante se comparado 
ao total de alunos da escola.

Uma das professoras estava inconformada, tinha chovido 
muito durante o dia e alagaram as salas de aula, então os meninos 
pegaram as latas de lixo e usaram como balde para jogar água 
uns nos outros dentro de sala, com ela lá dentro. Além do mais, 
quando ela foi entrar na sala, eles tinham colocado o lixo em cima 
da porta e, quando ela abriu a porta, caiu tudo em sua cabeça.

 Os professores reclamaram muito da situação de Antônio 
Pereira, disseram que não agüentam mais e que precisam de 
ajuda, mas com alfabetização. Chegaram até a falar se não era 
possível tirar um dia do Circo pra que a gente pudesse alfabetizar 
os meninos. Eles também comentaram a respeito de preparar 
esses meninos para o vestibular. 

 O professor de História pareceu entender um pouco mais 
a nossa proposta, pois já conhecia o projeto em Ouro Preto. Ele 
se propôs a conversar melhor depois em algum horário de janela 
dele, mas pareceu mais interessado com a proposta em Ouro 
Preto, em Antônio Pereira ele também parece não acreditar em 
nada mais.

 A reunião foi bem difícil, estavam todos querendo ir embora. 
Quando falei a respeito dos questionários para eles preencherem, 
disseram que nem sabem os nomes dos alunos direito. Ficou 
combinado que os questionários ficariam com Marisete e eles 
poderiam escolher sobre qual menino eles acreditavam que 
poderiam colaborar com informações. Os professores foram 
convidados a conhecer o Projeto e eles também permitiram que 
assistíssemos às aulas na escola.

Um mês depois, tivemos uma reunião com a pedagoga. A 
princípio, ela também não estava sabendo de nada a respeito do 
projeto, questionou o que o projeto ensinava, se era Ciências, 
Matemática, Português ou História. Acredito que ela estava 
um pouco fechada devido ao que os professores podem ter 
comentado com ela.

Depois de apresentada a proposta pedagógica do CAEC, 
sua postura mudou completamente, se mostrou muito aberta e 
disposta a colaborar. Ela acredita que o Circo pode realmente 
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ajudá-los com a formação desses meninos. Ficou entusiasmada e 
disse que os meninos têm um potencial muito grande pra arte, que 
eles adoram apresentar teatro, dança e criar coisas diferentes. 

Ficou combinado que ela conversaria com os professores 
e explicaria a proposta, mas que, com certeza, a parceria já 
estava feita e que o tempo integral não seria um problema, de tal 
modo que os meninos que são do tempo integral e fossem para 
o Circo teriam presença nesses dias.

 Ela propôs incluir o CAEC na proposta da escola como 
uma forma de integrar as ações, para que não aconteçam apenas 
ações pontuais e isoladas. Além do mais, dessa forma seria mais 
fácil contar com a colaboração dos professores. O único pedido 
da pedagoga é que nós fizéssemos uma apresentação na escola 
logo no primeiro semestre, o qual foi realizado.

 

Considerações finais

Durante os seis primeiros meses de projeto, é possível 
identificar que Antônio Pereira é um desafio que deve ser assumido 
com seriedade. Convivemos com meninos que têm realidades 
muito duras construídas pelo meio social em que vivem; as drogas 
e a violência são veículos correntes no dia-a-dia desses meninos. 
É preciso uma busca constante de elementos que possam 
ser levados para alimentar a formação dessa comunidade e é 
fundamental que tenhamos um olhar crítico, analista e reflexivo a 
respeito da situação.

Infelizmente, o que se sente, no cotidiano, com mais força 
aqui, menos ali, em qualquer dos mundos que o mundo se 
divide, é o homem simples esmagado, diminuído e acomodado, 
convertido em espectador. É o homem, temendo a convivência 
autêntica e até duvidando de sua possibilidade. Isso pôde ser 
notado claramente em Antônio Pereira, local em que muitos dos 
professores já não acreditam no potencial de seus alunos e os 
próprios jovens não se vêem como pessoas autônomas, capazes 
de mudar sua realidade. Eles reclamam constantemente de que 
todos os projetos que vão para lá nunca duram muito tempo, mas 
não percebem que eles também são atores desse processo. 

 A luta é constante por uma tentativa de mudança de 
atitude e esta mudança está se fortalecendo aos poucos no 
Projeto Circo, Arte/Educação e Cidadania através do diálogo 
e da participação de cada jovem. A participação em trabalhos 
em grupos contribui para o protagonismo dos educandos, eles 
são incentivados a discutir o exercício, propiciando o diálogo, 
incentivando a comunicação e estabelecendo uma relação de 
cooperação entre os participantes.  Ao final de cada aula é 
feita uma roda, na qual cada participante pode se expressar da 
maneira que quiser, fazendo críticas ou sugestões ou até mesmo 
colocando situações pessoais dele. Muitos que, no início, 
não colocavam suas opiniões, passaram a participar dando 
sugestões. Para Paulo Freire, dizer a sua palavra é o mesmo que 
ser sujeito de suas ações: ao dizer a palavra, o mundo começa a 
ser transformado, num exercício de autonomia e de criação.

 Nota-se que a violência e a baixa auto-estima são aspectos 
sobressalentes na comunidade de Antônio Pereira. Após um 
diagnóstico dessa situação, considerou-se necessário trabalhar 
com os meninos valores que, unidos, são responsáveis pela 
formação holística do ser humano.

Através das linguagens artísticas desenvolvidas no CAEC, 
a criança e o adolescente têm a oportunidade de expressar 
seus sentimentos, ter novas experiências e aumentar sua auto-
estima por perceber que é um ser capaz de realizar atividades 
artísticas e de produzir. É a vivência deste coletivo onde todos se 
ajudam para que dê certo, onde há uma preocupação presente 
em garantir a segurança de cada um, para que o grupo esteja 
seguro, apostando no brilho do conjunto, que permite desenvolver 
sentimentos solidários e fraternos.

Dentro de um aglomerado de valores, a cada mês focamos 
em dois específicos. No mês de fevereiro os escolhidos foram o 
respeito e a amizade, em março o protagonismo e a sinceridade, 
em abril destacaram-se a identidade e auto-estima e em maio 
procurou-se desenvolver atividades voltadas para a criatividade 
e convivência, ressaltando-os nas situações cotidianas. O mês 
de junho foi dedicado para a construção do espetáculo, o que 
propiciou situações nas quais podemos identificar o fortalecimento 
de diversos valores a serem trabalhados.
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 Situações simples do dia-a-dia mostram mudanças de 
atitudes entre eles, como um simples pedido de desculpa, por 
exemplo, que antes era algo vergonhoso, hoje é algo natural e 
capaz de apaziguar agitações. Isso porque uma identidade positiva 
é a base para a auto-estima. Assim, a partir das experiências da 
vida prática, trazemos à tona valores extremamente importantes 
à formação de cada indivíduo, pois a assimilação se fortalece na 
medida em que a situação apresentada tem um significado para 
o aluno.

Um grande avanço alcançado pelo projeto é a aproximação 
da família, o que acaba por fortalecer os laços com os alunos. 
O alto índice de presença na “Oficina para as Mães” comprova 
isso, além do fato de que em diversas famílias é possível 
perceber certa confiança e afeto conosco, o que favorece o 
desenvolvimento de nossa proposta pedagógica. Isso se mostra 
de extrema importância quando, perante o cenário de Antônio 
Pereira, constata-se que ações pontuais não farão efeito nesta 
comunidade; é necessário fortalecer os vínculos familiares e com 
a escola. 

Apesar da evidência de um hiato existente entre a escola 
e a família, conseguimos também certa aproximação com a 
escola. Embora com os professores esse abismo de interesses 
ainda seja um tanto quanto grande, pode-se dizer que foram 
traçadas parcerias com a pedagoga e a direção escolar. Em 
conjunto, eles preencheram questionários (vide anexo) que nos 
auxiliam compreender um pouco mais a respeito da situação 
de cada aluno. Não foi uma parceria fácil, talvez por objetivos 
aparentemente distintos do ponto de vista deles, ou por certa 
descrença, ou por falta de tempo ou ainda por outros motivos. 
A proposta era que fizéssemos dois momentos de aplicação de 
questionários, um no início do projeto e outro no final, para que 
fosse possível compreender se houve ou não mudanças com os 
alunos dentro da escola. Todavia, os questionários entregues a 
escola em janeiro só foram devolvidos preenchidos no final de 
maio; assim tornou-se inviável um segundo momento de aplicação.

Outro aspecto positivo é que, enquanto na escola a queixa 
é permanente no que diz respeito à freqüência desses alunos, no 
Circo, tem-se uma freqüência geral de aproximadamente 75% 

de presença. Apesar de não ser um número extremamente alto, 
deve-se levar em consideração que nos meses de dezembro e 
janeiro muitos meninos estavam viajando e depois fizeram prova 
de recuperação. Além disso, quando eles faltam, muitos avisam 
ou justificam sua falta e nós permanecemos com a busca ativa 
dessas crianças e adolescentes, o que faz com que eles se 
sintam importantes para o projeto, pois percebem que não são 
apenas mais um lá dentro.

Estes são apenas alguns pequenos avanços alcançados 
em meio a uma comunidade sobre a qual não se podem fechar 
os olhos, pois a violência, drogas e sexualidade são temas 
efervescentes na região. São necessárias ações, não isoladas, 
mas que envolvam o círculo e contexto social em que essas 
crianças e adolescentes estão envolvidos. E, para isso, é 
necessária uma reeducação social, com resultados efetivos a 
médio e longo prazo.

Cada aluno apresenta uma evolução diferenciada e em 
ritmos diferentes, tanto na técnica como na questão de formação 
humana. No projeto Circo atuamos com uma educação ativa que 
conta com os alunos como seres que atuam, e é por isso que a 
atuação de cada um não pode ser generalizada como uma massa 
apenas. Estamos em um processo de trabalho no qual não temos 
verdades prontas e absolutas, chegamos a elas através de um 
consenso, elaborado coletiva e gradativamente.

A partir da análise da bibliografia consultada, é possível 
propor uma compreensão do circo não apenas como o ensino 
de uma técnica, mas como uma ação sociocultural capaz de 
promover uma transformação individual e coletiva. Ao inserirmo-
nos no mundo da arte, é possível ampliar nossa visão sobre o 
mundo e treinar a percepção de nossa individualidade, inserida 
em uma coletividade.

Se, por um lado, é fato que, em diversos casos, a arte 
é utilizada para reproduzir não apenas a lógica do capital, mas 
os mecanismos da Indústria Cultural, criando um padrão de 
referências estéticas semelhante ao que é posto pela mídia 
e exigido pelo mercado. Por outro lado, a arte possibilita 
transformar a existência e é capaz de propor novos caminhos 
a fim de garantir a continuidade das mudanças. Porém, para 
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isso, é necessário ampliar a consciência de quem a experimenta, 
desfazendo estereótipos e articulando visões de mundo através 
do discurso artístico.

A educação, a política e a cultura são três conceitos que 
devem ser articulados de forma coesa; não tem como pensar 
a política sem pensar nos sujeitos que estão inseridos em 
uma determinada cultura. Compreender a arte na educação, 
relacionando-a com a realidade social, situá-la no contexto em 
que os educandos estão inseridos fora da escola, e entendê-la 
como um reflexo da história humana pode levar a eliminar o fosso 
existente entre a instituição escolar e a mudança necessária. 

 Constata-se, diante desse panorama apresentado, que o 
Circo, Arte/Educação e Cidadania exerce fundamental importância 
como elemento mediador na construção e desenvolvimento da 
pessoa. Acredito, ainda, que é possível uma reflexão e ampliação 
deste estudo no que diz respeito às vivências corporais (ações 
físicas) como elementos possivelmente capazes de estimular 
o desenvolvimento cognitivo e as artes circences como uma 
maneira de experienciar o mundo à volta, ressaltando o corpo 
humano como produtor também de cultura.

Pôde-se perceber que, para grande parte dos professores 
na escola, os alunos aparecem como um dado natural, e não 
como uma construção social e histórica. A vida do aluno fora 
da escola é concebida como um tempo vazio de sentido, um 
não tempo. Depoimentos de alunos ressaltam a falta de diálogo 
existente entre alunos e professores. Em contraposição a 
essa postura, o Projeto Circo procura desenvolver valores e 
aprendizados, além de fortalecer os vínculos no plano das 
relações humanas. O fato de os alunos participarem ativamente 
e tomarem iniciativas, utilizando sua experiência e conhecimento 
para resolver problemas, desenvolve aspectos importantes no 
plano da auto-confiança e da identidade, que vão muito além dos 
conceitos tradicionais da escola.

É importante visita às casas dos alunos para conversar com 
os pais; as aulas devem ser variadas e em locais diferentes de 
vez em quando.  Não é preciso uma aula especial de politização, 
politiza-se com os mais variados assuntos e a todo momento; 
é preciso jamais mostrar preferência entre uns e outros, é 

indispensável a valorização de cada trabalho do aluno, isto é, 
um gesto de aprovação, um “muito bem”, tem uma significação 
profunda. 

Durante a aula para as mães, a mãe de um dos alunos 
comentou que ele melhorou muito depois que entrou pro circo, 
ele está muito mais carinhoso em casa e não briga com ninguém. 
Apesar de não a conhecermos anteriormente, ela não ficou inibida 
e participou de tudo. Já outra mãe insistiu em nos agradecer por 
todo o apoio que tem sido dado a eles e questionou até quando 
continuaremos com o projeto.

Ao proporcionar o senso de coletividade e a capacidade 
para o diálogo, o Circo torna os indivíduos capazes de fazer 
escolhas e produzir um discurso crítico sobre a realidade, 
promovendo a consciência do eu, do coletivo e do entorno. Nossa 
sociedade, especialmente no que diz respeito a populações 
que sofrem algum tipo de opressão, fortalece a massificação, o 
cerceamento, o assistencialismo e a acomodação dos indivíduos. 
Observa-se, que o circo, enquanto arte/educação, é capaz sim 
de ampliar a experiência da integração, mas não dá conta de 
todas as relações e ações que fazem parte da esfera de vida 
diária de cada um. É necessária uma ação conjunta entre todos 
os setores e o fortalecimento da parceria público/privado.

Pensando em Paulo Freire (1996), sozinhos não podemos 
transformar o país, mas fica aqui uma demonstração de que é 
possível mudar.
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Resumo

Este artigo apresenta o relato de experiência de reelaboração 
da Proposta Político-Pedagógica (PPP) da Educação Fundamental da 
Infância e da Adolescência na Rede Municipal de Educação (RME) de 
Goiânia. O objetivo desse relato é apresentar as discussões ocorridas 
no eixo da Educação Escolar em Tempo integral (EETI), os problemas 
identificados na realidade das escolas de tempo integral da RME e as 
possibilidades coletivamente pensadas para viabilizar o enfrentamento 
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e superação desses problemas. A reescrita iniciou-se em 
agosto de 2013, sendo estruturada a partir de cinco eixos: 
Alfabetização, Avaliação, Currículo, Educação Escolar em Tempo 
Integral, Organização do trabalho Pedagógico. A discussão da 
diversidade e da Educação Especial perpassa todos os eixos. O 
referencial teórico que orienta as discussões está no Materialismo 
Histórico Dialético. Especificamente no eixo EETI, identificou-se 
problemas centrais que aparecem enquanto desarticuladores da 
proposta de educação integral presente na ótica dos Ciclos de 
Formação e Desenvolvimento Humano. O que se pode afirmar 
preliminarmente acerca dos caminhos percorridos até este 
momento, é que sinaliza para uma escola que necessita de ampliar 
seu tempo para possibilitar aos educandos “conhecimentos 
confiáveis, relevantes e significativos, capazes de contribuir para 
que os alunos melhor entendam o mundo em que vivem, nele 
se situem e atuem de modo a torna-lo cada vez mais humano” 
(MOREIRA, 2013, p.45). Os principais referenciais teóricos que 
norteiam as discussões se apresentam a partir de ARCO-VERDE 
(2012), CAVALIERE (2002), COELHO (2009), DUARTE (2010), 
GALIAN & SAMPAIO (2012), LIMONTA (2013), LONGAREZI 
& FRANCO (2013), MOREIRA (2013) , PARO (1998; 2009), 
PARENTE (2010) e SANTOMÉ (1998).

Palavras-chaves: Educação Integral, Educação Escolar 
em Tempo Integral, construção coletiva, Proposta Político-
pedagógica. 

Introdução

O presente artigo apresenta o relato de experiência 
de reelaboração da Proposta Político-Pedagógica (PPP) da 
Educação Fundamental da Infância e da Adolescência na RME. 
O objetivo desse relato é apresentar as discussões ocorridas 
no eixo da EETI, os problemas identificados nas vinte e duas 
(22) escolas municipais em tempo integral (EMTI) da RME 
e as possibilidades coletivamente pensadas para viabilizar o 
enfrentamento e superação desses problemas.

 A reescrita da PPP iniciou-se em agosto de 2013, sendo 
estruturada a partir de cinco eixos: Alfabetização, Avaliação, 
Currículo, Educação Escolar em Tempo Integral, Organização do 
trabalho Pedagógico. A discussão da diversidade e da Educação 
Especial atravessa todos os eixos. O referencial teórico que 
orienta as discussões está no Materialismo Histórico Dialético, 
princípios que definem a organização da educação escolar 
na RME a partir dos Ciclos de Formação e Desenvolvimento 
Humano.

 Os trabalhos para construção coletiva desta proposta se 
materializou, até então, em diferentes momentos: instrumentos 
de pesquisa enviados às unidades escolares, Grupos de Estudo, 
Ciclos de Palestra, Audiência Pública, Seminários e Encontro 
Ampliado. Após estes movimentos, abriram-se inscrições para 
composição das comissões, por eixo, para discussão e reescrita 
efetiva do documento da PPP. Cada comissão se constituiu com 
professores, coordenadores, diretores e apoios pedagógicos 
do Departamento Pedagógico (DEFIA, Centro de Formação e 
Unidades Regionais de Educação).

 A comissão do eixo da EETI contou com a colaboração 
da professora Drª Sandra Valéria Limonta, docente da 
Universidade Federal de Goiás/Faculdade de Educação, 
estudiosa da temática da educação em tempo integral (ETI), com 
pesquisas atuais acerca das EMTI de Goiânia, a qual sugeriu 
os referenciais teóricos, coerentes com a perspectiva histórico-
cultural assumida pela RME, e ainda contribuirá nas discussões 
dos conceitos de currículo integrado. O trabalho da comissão 
acontecerá ao longo do segundo semestre de 2014, ou seja, 
ainda está em andamento o processo de construção coletiva da 
PPP da RME de Goiânia.

 Os dados levantados a partir deste processo de 
reescrita desvelaram problemas centrais desarticuladores da 
proposta de educação integral presente na ótica dos Ciclos de 
Formação e Desenvolvimento Humano, referentes a questões 
como: organização curricular, a organização da alocação dos 
professores nas instituições, estrutura física inapropriada, 
formação continuada no horário de trabalho e organização 
pedagógica.
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 Com os problemas referentes à organização curricular, 
verificou-se que o currículo se estabelece de forma intercalada, 
mas não integradas nem articuladas. As atividades desenvolvidas 
nas instituições são definidas de duas formas: currículo obrigatório 
e parte diversificada (oficinas). Acontecem distribuídas entre os 
dois turnos, matutino e vespertino, sempre de maneira intercalada. 
As oficinas são desenvolvidas com metade da turma, por vez, 
mas não dialogam com as atividades desenvolvidas no currículo 
obrigatório, acontecendo de maneira estanque e distanciada as 
diferentes atividades que compõem o cotidiano escolar.

 Quanto à alocação dos professores nas instituições, a 
lógica definida é a mesma da escola de tempo não integral, ou 
seja, o professor cumpre a carga horária de vinte horas semanais 
na escola, em um dos turnos, matutino ou vespertino. A dobra 
de carga-horária somente é permitida nos casos de déficits de 
professores, desta forma o professor poderia cumprir uma carga-
horária de dois períodos no dia na mesma instituição. E ainda, 
esta dobra fica sob custódia das necessidades de alocação de 
novos professores, podendo ser suspensa a qualquer momento 
que surja algum professor sem lugar para trabalhar. O resultado 
desta forma de alocação dos professores é a existência de 
três turnos diferentes na mesma instituição. Os educandos 
vivenciam o turno matutino com um grupo de professores, o 
intermediário (sem professores, somente com auxiliares de 
atividades educativas e um coordenador) e o turno vespertino 
com outro grupo de professores. Contribui ainda mais para a 
organização desarticulada e desintegrada dos conhecimentos 
a serem trabalhados. E por último, na realidade atual existem 
os “professores do currículo” e os “professores de oficina”, 
registrados desta forma nos documentos do Departamento de 
Gestão de Pessoal da SME. 

 Quanto ao problema da estrutura física, percebeu-se 
que na maioria das instituições os espaços não são apropriados 
para o desenvolvimento das diferentes atividades formativas 
presentes nos projetos educativos das escolas de tempo integral. 
Há a necessidade de salas apropriadas para prática de dança, 
teatro, música, entre outras de cunho especialmente artísticas. 
Ainda houve a constatação de que os espaços de convivência 

como refeitório e banheiros também não se apresentam como 
é necessário. Este elemento das condições físicas foi apontado 
neste momento de reescrita coletiva da PPP da RME, que se 
iniciou em 2013. No entanto, desde o ano de 2012, quando houve 
a mudança da gestão da SME, ficou suspensa a implantação 
de novas EMTI e iniciou-se um processo de ampliação, reforma 
e adequação das mesmas, pois era notória a necessidade de 
adequação dos espaços enquanto viabilizador de um projeto 
educativo humanizador.

 Outro importante problema encontrado é a formação 
continuada em horário de trabalho. Os professores das escolas 
de tempo não integral tem horário de estudo e planejamento 
nas instituições que podem ser reorganizados e para formação 
continuada fora do espaço escolar, no caso da SME de Goiânia 
no Centro de Formação dos Profissionais da RME ou em algum 
evento ou curso referente ao campo de atuação do professor. 
Os professores das EMTI também possuem esse tempo, porém, 
como o horário de permanência dos educandos é diferente dos 
que não estão na instituição o dia inteiro, então o horário de 
planejamento e estudo do professor coincide com o horário que 
o educando não está na escola, sendo inviável a ausência do 
professor no horário de aula para formação continuada fora do 
espaço escolar.

 Frente a esses problemas, para além das demandas 
essencialmente pedagógicas que ainda estão sendo constituídas 
coletivamente no âmbito das comissões, houve um movimento 
do DEPE de propor algumas alterações como tentativa de 
superar os problemas encontrados. São elas: organização de 
uma única escola aonde a alocação dos professores será em 
turno integral, garantindo a dobra de carga horária; estabelecer a 
carga horária de formação continuada para além dos momentos 
de planejamento e estudos que coincidem com os momentos 
que os educandos não estão na instituição; o professor será 
lotado nas instituições enquanto professor da escola de tempo 
integral, podendo desenvolver atividades a partir do projeto 
educativo da escola e demandas formativas dos educandos, 
considerando a especificidade da formação inicial do professor. 
Importante destacar que estas sugestões estão sendo levadas 
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ao conhecimento da comissão e discutidas as repercussões 
destas possíveis alterações. Ainda está em discussão com as 
outras instâncias da SME, no entanto, há grande empenho do 
DEPE em garantir as necessárias mudanças para implementação 
da EETI a partir de 2015.

 No âmbito da organização pedagógica, evidenciou-se que 
os equívocos encontrados não se referiam à especificidade das 
EMTI. Alguns desses equívocos carregam uma concepção de 
educação escolar ainda conteudista, livresca e bancária. Aonde 
os conhecimentos não são vistos enquanto produção da riqueza 
material e não material da humanidade no decorrer da história, 
sendo esta produção o alvo de todo esforço da instituição 
escolar com vistas a possibilitar a apropriação de conhecimentos 
científicos, filosóficos e artísticos, entendendo o educando como 
sujeito neste processo capaz de criar cultura, transformar-se e 
transformar sua realidade.

 E ainda, de forma específica na RME de Goiânia, esses 
equívocos se referem ao âmbito da educação de forma geral, 
principalmente pela não apropriação dos conceitos e princípios 
preconizados nos Ciclos de Formação e desenvolvimento 
Humano, que estabelecem “que o conhecimento é parte integrante 
da formação humana que tem por finalidade a constituição de 
sujeitos autônomos, solidários, criativos, afetivos, ativos, éticos 
com sólida formação humanista e científica”, que se faz necessário 
a assumência  de uma perspectiva democrática e humanizadora 
ante a sociedade e a educação de forma que “a democracia, o 
conhecimento e a ciências são concebidos como patrimônio da 
humanidade” (SME, 2004, p.28).

 Contudo, entende-se os condicionantes socioeconômicos 
que se estabelecem dificultando a ruptura com conceitos 
e concepções desumanizadoras dos indivíduos, todos os 
movimentos que não revelam a realidade perversa de privatização 
da produção humana. Por isso a importância da construção 
coletiva desta PPP, que se apresenta como de formação 
humana, como lugar para que os processos sociais sejam fruto 
de decisões coletivas e conscientes, construindo desta forma 
a liberdade necessária para produção e reprodução da cultura 
humana, possibilitando a comunicação entre pessoas livres em 

graus diferentes de maturação, promovendo nesse movimento o 
homem. (DUARTE & SAVIANE, 2010, p.423).

 O foco dos estudos e produções da comissão se deu 
primeiramente a partir da realidade que se apresenta, então 
após estudos iniciais conseguiu-se estabelecer categorias para 
análise e interpretação desta realidade e se iniciou a construção 
de conceitos, princípios e concepções que permitiu pensar-se a 
reestruturação da EETI com vistas à superação dos problemas 
enfrentados pelas instituições. Estabeleceu-se até este momento 
o conceito de educação integral e de educação em tempo 
integral.  Para tanto, utilizou-se como referência BRASIL (2013), 
LONGAREZI e FRANCO (2013), PARO (1988; 2009), LIMONTA 
(2013; 2014), CAVALIERE (2009) e SME (2004). 

 Inicialmente elucidou o termo educação integral como um 
desfecho redundante na medida em que a educação precisa ser 
compreendida em sua integralidade, no sentido de formação do 
sujeito integral. Para tanto, será mencionado no texto o termo 
educação em tempo integral. A compreensão dessa amplitude 
de significados trouxe para discussão estudiosos adotados pela 
SME. Em especial, a Teoria Histórico-Cultural idealizada por Lev 
Semenovitch Vigotski.

 Conceituar o processo de educação, e consequentemente 
a sua integralidade com base nos estudos de Vigotski, é 
fundante compreender a educação em sua integralidade vista 
nas proposições básicas da perspectiva histórico-cultural do 
desenvolvimento humano em sua filogênese (desenvolvimento da 
espécie) e ontogênese (desenvolvimento do humano), definidores 
e constituintes da espécie humana. É perceber a educação como 
um caminho para a apropriação do patrimônio sociocultural. 
O homem não pode ser estudado separado das questões 
objetivas (históricas, socioculturais) em que vive, constituindo o 
que Vygotsky denominou de psicologia social.

 Para Vygotsky (1984) “o processo de educação possibilita 
a apropriação de signos culturais e como instrumento psicológico 
contribui com o processo de internalização da experiência social, no 
nível interpsicológico (mundo natureza- homens) para a experiência 
individual, no nível intrapsicológico (desenvolvimento das funções 
psíquicas superiores)” (LONGAREZI & FRANCO, 2013, p.93).
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 Nessa perspectiva, as autoras esclarecem que é pela 
educação que o homem se torna mais humano e nesse processo 
de humanização a educação possibilita a apropriação da cultura, 
sendo a escola o local de assimilação de um conhecimento 
mais elaborado e produzido pela humanidade, o conhecimento 
científico. “Na perspectiva da teoria histórico-cultural a 
educação escolar tem como seu objeto o desenvolvimento 
das capacidades psíquicas dos estudantes, de suas funções 
psicológicas superiores, em particular, do pensamento teórico 
pela apropriação do conhecimento científico” (LONGAREZI & 
FRANCO, 2013, p.101).

 Paro (2009), ao discutir a escola pública de tempo integral 
e a universalização do ensino, defende que a escola é um espaço 
de instrução e de socialização, mas que também não é o único. 
Sendo assim, é preciso debruçar no conceito de educação de 
tempo integral de modo que supere o senso comum percebendo 
a integralidade do ato de educar. Para tanto,

“É preciso saber mais sobre psicologia, sobre 
antropologia, sobre sociologia, sobre história, sobre 
pedagogia [ ], sobre todas as ciências que dão 
subsídios à educação e nos deixam mais didaticamente 
preparados a lidar com a criança, ou com o ser humano 
em desenvolvimento” (PARO, 2009 .p. 19).

 Portanto, isto não quer dizer que a escola em tempo integral 
é um lugar apenas de conhecimento sistematizado, ela é também 
um espaço de convivência sociocultural, de experiências que 
possibilitam a formação da concepção de mundo, de sociedade 
e de homem,  em que  às crianças das camadas mais pobres 
da população, por meio da socialização, são oportunizadas  a 
trilharem caminhos de oportunidades de lazer e recreação.  

 Limonta (2014), alerta acerca do risco que a educação 
escolar assume quando prioriza a ampliação do tempo escolar 
como uma necessidade social, e não educacional. Esse risco se 
dá no âmbito das políticas sociais que ao não conseguir atender 
suas exigências, traz a organização das escolas em tempo integral 
como propostas assistencialistas presente nas redes públicas de 
educação no Brasil.

 Nesse sentido, o pressuposto de ampliação de tempo e 
espaço reside na eleição do conhecimento e da cultura como 
possibilidade de formação (corporal, psicológica, social, cultural, 
científica, estética e política), definido na organização das escolas 
em Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano. Reconhece 
que a escola também é lugar de acolhimento, de inclusão social, 
percebendo o sujeito como em sua totalidade, respeitando seu 
desenvolvimento e formação humana.  A escola pública em tempo 
integral pode representar uma oportunidade de ampliação dessa 
formação.

 A organização curricular será a próxima temática, a 
comissão se debruçará para discutir conceito de currículo 
integrado.  Pode-se antecipar que os estudos e discussões 
se darão tendo em vista a perspectiva de Santomé (1998), em 
especial quando nos traz a ideia das atividades integradoras, 
sendo estas as que obrigam “os alunos a manejar referenciais 
teóricos, conceitos, procedimentos, habilidades de diferentes 
disciplinas para compreender ou solucionar as questões e 
problemas propostos” no cotidiano escolar (p. 26). Também 
utilizaremos as questões de Moreira (2013) principalmente 
quando traz a teoria de Bernstein (1980) acerca de currículo 
integrado que estimula

...o desenvolvimento das capacidades de decisão do 
aluno, o foco na construção do conhecimento, o emprego 
de temas...que promovam o estabelecimento de relações 
entre diferentes campos do saber, domínio da estrutura 
profunda dos assuntos e a promoção de relações 
mais democráticas na sala de aula (BERNSTEIN apud 
MOREIRA, 2013, p.43).

 Outro referencial teórico que dialogar-se-á será Limonta 
(2013), pois parte de uma perspectiva crítica de currículo 
defendendo a articulação no currículo a formação científica, 
cultural, estética, política e corporal. E ainda, discute o conceito 
de integração curricular na especificidade das escolas de tempo 
integral, e apresenta de currículo integrado enquanto 
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...integração entre a estrutura com outros 
conhecimentos, com as atividades oferecidas pela 
escola, com a vida e com a comunidade dos educandos, 
em momentos disciplinares e interdisciplinares 
(projetos, pedagógicos, projetos de pesquisa, centros 
de interesse, estudos de meio, solução de problemas, 
ateliers, oficinas, temas geradores) e tantas outras 
formas de organizar o ensino que poderão ser criados 
pelos professores no tempo-espaço da escola de 
tempo integral (2013, p. 15297).

 A conceituação de currículo na contemporaneidade 
se expressa a partir de experiências cotidianas dos alunos na 
realidade escolar, que se sustentam nas diretrizes curriculares 
organizadas pela instância do governo federal, estadual e 
municipal. Ao pensar uma proposta curricular para as escolas 
da RME de Goiânia, é preciso trazer autores que conceituam o 
currículo na perspectiva crítica, a saber

 Segundo Sacristàn (2000), o currículo é a seleção 
de elementos da cultura considerados necessários 
(por uma dada sociedade num determinado 
contexto histórico-cultural) para a formação de suas 
crianças e jovens. Além de legitimar e selecionar os 
elementos da cultura considerados fundamentais 
para a preservação, transmissão e formação, 
o currículo escolar, para Apple e Buras (2008) 
expressa e materializa um projeto de educação 
(de uma sociedade, de um país, de um estado, de 
uma cidade, de uma escola, de um professor). Para 
Forquin (1993), o currículo expressa a legitimação de 
parte do patrimônio cultural e intelectual produzido 
pela humanidade considerado merecedor de 
ser considerado merecedor de ser preservado e 
transmitido (LIMONTA, p. 15296. 2014). 

 A autora defende uma concepção de currículo na 
perspectiva crítica do currículo na qual é construído historicamente  
e determinado por interesses econômicos, sociais, políticos 
e culturais e que se movimenta  em torno das necessidades 
econômicas da sociedade.  

 Moreira, ao fazer uma abordagem sociológica do currículo 
defende que a relevância da escuta “das vozes e experiências 
silenciadas”, entendida pelas linguagens e os conhecimentos 
culturais advindos das relações com a cultura dos educandos, 
pode contribuir para ampliar seus conhecimentos, por meio 
da crítica e do confronto desses saberes e experiências com 
outros referenciais cognitivos. O autor justifica que a assimilação 
dos conhecimentos científicos, perpassa pelo processo do 
desenvolvimento de habilidades cognitivas que localizam acima do 
nível da memória, da apreensão e da aplicação do conhecimento 
adquirido. E assim afirma

O conhecimento científico, [  ]constitui uma forma 
privilegiada de conhecimento e que sua importância 
para a vida das sociedades contemporâneas não 
levanta contestações. No entanto, conforme Boaventura 
de Sousa Santos (2003), as formas privilegiadas de 
conhecimento conferem privilégios não cognitivos 
(sociais, políticos e culturais) a quem às detém. Isso 
se dá tanto porque o conhecimento provoca impactos 
sociais, quanto porque não se encontra equitativamente 
distribuído na sociedade (MOREIRA, p.39, 2013).

 Assim, deve considerar o conhecimento e a cultura 
como elementos centrais na organização curricular.  Ao deixar a 
cultura ausente do currículo, corre o risco de ocultar as marcas 
culturais, valorativas que estão presentes em toda produção 
do conhecimento e das ciências, pois “todo processo de 
conhecimento esteve e está associado em processos culturais” 
(ARROYO, 2011, p.344). 

 Segundo Moreira (2013), o currículo integrado propicia 
o desenvolvimento da capacidade de decisão do aluno, sua 
interação com o conhecimento tornando o ambiente da sala de 
aula mais democrático, levando em consideração o que Bernstein 
acrescenta

 o currículo integrado não acarreta [   ] uma simplificação 
dos conhecimentos ensinados e aprendidos, por 
requerer o domínio [   ] dos conceitos e princípios a 
serem integrados em torno de uma ideia  geral mais 
ampla. Ou seja, no processo de integração não se 
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justifica negligenciar a preocupação com a seleção, a 
organização e a sistematização dos conceitos ensinados 
e aprendidos (MOREIRA, p. 44. 2013). 

 
 Ainda nesse percurso será mediada a discussão da 

Organização do Trabalho Pedagógico na perspectiva de ampliação 
do tempo escolar, definindo a nova organização das EMTI da 
SME, os tempos e espaços escolares, a dinâmica cotidiana para 
além dos conhecimentos escolares, o horário intermediário na 
lógica dos diferentes tempos da vida. Como referência teórica 
utilizará ARROYO (1988; 2012), ARCO-VERDE (2012), GIOLO 
(2012), LIMONTA (2013), PARENTE (2010), ROSA (2013).

Considerações Finais

 Ao longo do presente artigo, destacamos o caminho 
percorrido na reescrita da PPP da Educação Fundamental da 
Infância e da Adolescência na RME de Goiânia, ao fazermos 
isso, destacamos o eixo de Educação Escolar em Tempo Integral. 
Alguns desafios se apresentaram e continuam se apresentando 
enquanto desestabilizadores do processo a ser construído, no 
entanto, ainda percebemos neste movimento de construção 
coletiva um percurso valioso para viabilizar a formação humana 
num movimento de liberdade e produção de cultura. Ainda há 
um longo caminho, no entanto, a possibilidade de construção 
em diálogo com os diferentes sujeitos envolvidos no processo 
educativo constitui-se enquanto elemento motivador, ou melhor, 
“motivos formadores de sentido” (LEONTIEV apud LONGAREZI 
& FRANCO, 2013, p. 98) que enriquece e traz realização.

 Ao finalizar este artigo, reafirma-se a necessidade da 
SME construir uma proposta que identifique com uma educação 
que possui seu tempo ampliado em que prioriza a formação 
humana de todos os sujeitos pertencentes ao universo escolar 
da RME de Goiânia. Pode-se afirmar preliminarmente acerca 
dos caminhos percorridos até este momento, que este projeto 
político pedagógico que está sendo construído sinaliza para uma 
escola que necessita de ampliar seu tempo propiciando aos 

sujeitos do processo educativo a construção do conhecimento. 
Para isso, precisamos consolidar a Educação Escolar em Tempo 
Integral enquanto política pública, garantindo a construção 
coletiva da proposta político-pedagógica, propondo movimentos 
para reorganizar os tempos e espaços, repensar e redefinir as 
concepções que nos orientam e viabilizar efetivas condições de 
trabalho. Nesse sentido, a SME ao construir esse movimento 
de reescrita da PPP coletivamente, elege o conhecimento e a 
cultura como possibilidade de formação (corporal, psicológica, 
social, cultural, científica, estética e política).
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Resumo

Os estudos de Darcy Ribeiro foram extremamente 
importantes para entendermos a formação histórica do Brasil 
e compreendermos a configuração da nossa civilização que 
foi consolidada nos últimos cinco séculos. Mais do que isso, 
o pensamento civilizatório de Darcy Ribeiro se traduziu em 
seus fazimentos, e foi construído durante a trajetória política e 
militante ao longo de sua vida, tanto no país quanto fora deste, 
no exílio. Nesse contexto, este trabalho, de perspectiva qualitativa 
e de metodologia dialética histórica, busca entender como os 
fazimentos de Darcy, em seus vários exercícios, vislumbravam 
uma potencial maneira de pensar as questões educacionais em 
nosso atual tempo histórico do século XXI.

Palavras-chave: Darcy Ribeiro, Educação em tempo 
integral, intelectual orgânico.

Introdução

A História da Educação republicana teve grande influência 
de uma série de intelectuais renomados que influenciaram 
consideravelmente o pensamento educacional brasileiro. Nesse 
sentido, trazemos Darcy Ribeiro, entusiasta de um projeto de 

sociedade brasileira que oportunizasse às classes populares, 
nunca antes lembradas mesmo sob o signo da “escola pública”, 
possibilidades de educação com perspectivas de justiça social.

Sua concepção de justiça social era amparada nos 
discursos que combatiam a naturalização da história da América 
Latina, que foi conduzida por meios despóticos e truculentos. 
Embora tais destinos fossem forjados à revelia das classes 
populares, poderiam ser redesenhados no transcurso da história 
pela tomada de consciência e ação das mesmas.

Assim, Darcy problematiza o imaginário social que foi 
construído sobre a América Latina. Seriam duas variantes que 
se alternavam, uma América pobre, e outra rica, com oposições 
assimétricas de relações de poder em polos diferentes. Esse 
antagonismo se materializava por meio de um cenário cultural e 
socioeconômico abruptamente diferente. Poderíamos associar 
tal entendimento acerca de polaridades. Essas polaridades 
antagônicas entre as duas Américas possibilitaram acirrar uma 
América latina configurada numa tessitura de subjugação e 
espúria do homem colonizador.

Tais atitudes do homem colonizador iam paulatinamente 
impactando a identidade do povo latino, que, à medida que ia 
sendo colonizado, tentava impor suas marcas culturalmente 
estabelecidas ao longo dos séculos. Na dinâmica da expansão 
ibérica, numa configuração histórico-cultural de

[...] povos novos feitos pela confluência de índios 
tribais, negros escravos e brancos ibéricos aliciados 
nas plantações tropicais, para exploração de produtos 
florestais ou de minas e metais preciosos, que deram 
lugar a um ente étnico inteiramente novo, profundamente 
diferenciado de suas três matrizes e que ainda anda em 
busca de sua identidade. São povos que, não tendo 
passado de que se orgulhar, só servem para o futuro 
(RIBEIRO, 2010, p. 65-66).

É nesse mister de mestiço emprenhado por países brancos 
nos ventres das índias, com a “negrada” chegando posteriormente 
para ser escravizada, que surgia nosso desígnio de nação e 
territorialidade “à brasileira”. Simultaneamente, num contexto de 
mestiçagem prodigiosa e de imenso fosso nas condições de 
cidadania, Darcy permaneceu fiel à utopia de alterar os rumos 
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dessa grande nação, sabendo ele que “aspirações, desejos e 
interesses nunca entraram na preocupação dos formuladores 
dos projetos nacionais, que só tinham olhos para a prosperidade 
dos ricos” (RIBEIRO, 2010, p. 60).

Sua aposta política foi em vários setores da vida nacional, 
mas dentre eles, destacamos o educacional. Seria por meio da 
educação que poderíamos lutar para superar o desmonte que 
a metrópole colonizadora nos deixou como legado. Assim, os 
escritos de Darcy Ribeiro nos permitiam sonhar com uma América 
melhor e um Brasil melhor. 

O “novo homem”, traçado por Darcy, estava associado a 
um ethos de mudança e renovação da sociedade classista em 
que vive. Assim, na tentativa de formular uma teoria da história que 
retratasse um sentido na formação do povo brasileiro que embora 
comparado a um “arquipélago cultural”, traduziria um projeto de 
sociedade mais humanizada que visasse um novo porvir, também, 
uma nova fúria de resistência às barbáries sofridas pelo povo 
brasileiro desde sua colonização à revelia.

Segundo Darcy, trabalhar em prol dessa assertiva era 
contribuir para uma sociedade mais justa e democrática. Darcy 
foi duro em suas convicções e sinalizou que, primeiramente, 
deveríamos combater o atraso que separava nações ricas e 
pobres, até sua anulação. Esse combate iminente na sociedade 
de classes não seria nada fácil, mas possível. Como pensar um 
projeto de sociedade que ainda caminhava em duras realidades 
diferenciadas nos diversos rincões do país? Em grande medida, 
a resposta estava na escola, instituição mater da produção do 
conhecimento historicamente acumulado, locus sinalizador da 
nova marcha para a esperança de um país melhor.

Com o movimento iniciado no “chão das escolas”, 
poderíamos tentar vislumbrar esse objetivo aquecendo os 
corações da nossa geração e das mais próximas, ensinando-os 
a marchar para um esperançoso amanhã, em que crianças não 
estariam fora da escola e teriam a oportunidade de exercer sua 
cidadania ainda negada historicamente.

Darcy Ribeiro já vislumbra um potencial de educação 
para as classes populares quando desenhou, em pleno Estado 
fluminense, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), 

que fariam parte da grande revolução educacional dos anos 1980. 
Algo já pensado como estratégia decisiva para o empoderamento 
de alunos em vulnerabilidade social e econômica. A proposta de 
uma nova educação estaria atrelada intimamente à condução 
da luta por um mundo melhor. Um mundo que deveria levar em 
consideração

[...] o repensar do próprio processo civilizatório desde 
a perspectiva de povos deserdados e oprimidos para 
reordenar o mundo segundo as tradições do humanismo 
perdido e para redefinir, mais uma vez, o rumo da marcha 
humana (RIBEIRO, 2007, p. 69).

Observamos que, na retórica darcyniana, um mundo afinal 
pacificado e integrado poderia se consolidar na construção da 
nova civilização que se anunciaria: a civilização da humanidade. 
A tessitura dessa nova civilização “faria da Terra o nicho dos 
homens, afinal conciliados e libertos da miséria, do medo, da 
opressão e do racismo” (RIBEIRO, 2007, p. 69).

A credibilidade num Brasil melhor ressurgia sempre 
conjugada com uma postura visionária. Foi combatente ao 
denunciar que “o Brasil cresceu deformado, aleijado e enfermo” 
(RIBEIRO, 1986b, p.12), mas poderia mudar tal percurso se 
investisse, primeiramente, na educação primária.

Seu pensamento e feitos foram importantes para lançá-
lo com um dos mais fecundos intelectuais latino-americanos do 
século XX. Assim, nas próximas seções, entenderemos como os 
fazimentos de Darcy já vislumbravam uma potencial maneira de 
pensar as questões educacionais em nosso atual tempo histórico 
do século XXI.

Para tanto, o estudo possui perspectiva qualitativa e segue 
a metodologia dialética histórica, conforme Frigotto (2008), 
ao buscar refinar as reais leituras de textos e contextos nesse 
período histórico.

O intelectual orgânico e pensamento darcyniano

Nos escritos gramscianos, a formação de intelectuais se 
configura pelo entendimento de duas principais explicações que 
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nos dão um norte para nos apropriar, inicialmente, dessa categoria 
de análise. Um primeiro entendimento associa a formação das 
diversas categorias de intelectuais como fruto de cada grupo 
social, com uma função essencial no mundo da produção 
econômica, capaz de dar homogeneidade e consciência a este 
grupo, para além do campo econômico, mas também nos níveis 
social e o político.

Um outro entendimento sobre a conceituação de 
intelectuais liga-se à tradição. Tais intelectuais são representantes 
de uma continuidade histórica que não sofreu interrupções nem 
mesmo pelas mais complicadas modificações das formas sociais 
e políticas que viveram desde, aproximadamente, o feudalismo 
até nossos dias. Mas será que há limites máximos da acepção 
de “intelectual”?

Para Gramsci (1968), todos os homens são considerados 
como intelectuais, mas nem todos desempenham na sociedade 
a função de intelectuais. Há uma distinção fundamental entre o 
que ele chama de “intelectual orgânico”, criado pela classe social 
dominante no processo de sua formação e desenvolvimento, e os 
“intelectuais tradicionais”, que formam uma camada possuidora 
de relativa autonomia e continuidade histórica.

Vale ressaltar que uma das mais marcantes 
características de todo grupo social que se desenvolve no 
sentido da dominação seria o anseio pela assimilação e a 
conquista “ideológica” dos dominados, incorporando-os 
aos seus pensamentos e ações dogmáticas de poder. Há 
uma relação intrínseca que deve ser concretizada pelos 
intelectuais e sua organização da cultura. Nesses termos, 
Gramsci (1968, p. 125-126) assinala:

[...] em um novo contexto de relações entre vida e 
cultura, entre trabalho intelectual e trabalho industrial, 
as academias deverão se tornar a organização cultural 
(de sistematização, expansão e criação intelectual) dos 
elementos que, após a escola unitária, passarão para o 
trabalho profissional, bem como um encontro entre estes 
e os universitários.

Dentro dessa perspectiva, os vários tipos de organização 
cultural existente podem reproduzir o status quo ou construir 

mecanismos para desenvolver as capacidades de subversão da 
massa popular, que ainda hoje, são subalternizadas e sacrificadas.

As temáticas sobre formação humana e desenvolvimento 
do homem são intrínsecos também no pensamento, ação e 
trajetória de militância política e intelectual de Darcy. Esse binômio 
de ação-reflexão aponta para uma práxis dialógica consolidada 
pelas diversas andanças de Darcy. Antropólogo por formação 
acadêmica, acompanhou algumas incursões de estudos em 
comunidades indígenas pelo Brasil, permitindo-se estudá-los e 
apreender sua cultura autóctone. Nesse sentido, denunciou que:

As coerções socioeconômicas consistem essencialmente 
no engajamento dos índios em um sistema produtivo 
de caráter capitalista-mercantil que, possibilitando 
a apropriação privada de suas terras e a conscrição 
dos indivíduos na força de trabalho regional, anulam a 
autonomia cultural e provocam profundos desequilíbrios 
na vida social dos indígenas (RIBEIRO, 1996, p. 498).

À frente de seu tempo , o drama da transfiguração étnica 
dos autóctones é um dos temas que fazem seus escritos 
significativamente atuais. Em sua vasta literatura engajada, 
sempre preocupado com o destino da humanidade, Darcy relata 
que a experiência em expedições pelo interior foi fundamental 
para estudar os povos que fazem parte da coletividade brasileira, 
buscando entendê-la com fins de superar os atrasos e os 
descaminhos que tomaram o povo brasileiro. A sensibilidade que 
era a marca de Darcy referenciava seus estudos em prol de uma 
inquietação subterrânea frente à pobreza e a injustiça.

Seus estudos foram vanguarda na análise da América 
Latina e na busca de uma teoria para se entender o Brasil. 
Ilustrando tal afirmação, ele lembra às comemorações dos 500 
anos da chegada dos europeus à nossa América em 1992. 
Rupturas e permanências surgiam com as mediações realizadas 
por Darcy sobre esse período histórico. Assim, Darcy sinaliza 
que o processo civilizatório que se desencadeou nesses cinco 
séculos teve como efeito essencial o nosso surgimento.

2

1. A primeira edição do 
livro é de 1968.
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Somos os filhos da multiplicação prodigiosa de uns 
poucos europeus e contados africanos sobre milhares 
de ventres de mulheres indígenas, sequestradas e 
sucessivamente estupradas. Filhos infiéis que, embora 
rechaçados pelos pais mestiços impuros, jamais se 
identificaram com o gentio materno. Ao contrário, 
converteram-se em seus mais eficazes e odiosos 
opressores e castigadores (RIBEIRO, 2010, p. 106).

Ademais, Darcy já asseverava a indignação com o drama 
da conquista, a dominação inescrupulosa dos europeus e, não 
menos importante, a extinção de inúmeros povos dizimados 
ferozmente pelo colonizador. Tais atrocidades respondem pelo 
surgimento da sociedade latino-americana, sociedade explorada 
e subalternizada historicamente.

Ao olhar para a formação do povo brasileiro, repleto de 
contradições e antagonismos, Darcy aponta caminhos que 
tentam reconduzir o futuro, sobretudo, da mais terrível herança 
nefasta dos colonizadores. Assim, mestiços, “filhos de ninguém”, 
culturalmente empobrecidos, é que fomos surgindo “num 
continuado etnocídio regido pelo mais hediondo eurocentrismo” 
(RIBEIRO, 1995a, p. 107).

O modo de ser brasileiro é fruto da nossa subalternidade 
à ordem capitalista. Não é à toa que interpreta o atraso brasileiro 
a luz da “modernização reflexa” ou “atualização histórica” 
que “designamos os procedimentos pelos quais esses povos 
atrasados na história são engajados compulsoriamente em 
sistemas mais evoluídos tecnologicamente, com perda de sua 
autonomia ou mesmo com a sua destruição como entidade 
étnica” (RIBEIRO, 1998, p. 69), em oposição à “aceleração 
evolutiva”, conceitualmente entendida como:

[...] os processos de desenvolvimento de sociedades 
que renovam autonomamente seu sistema produtivo 
e reformam suas instituições sociais no sentido 
da transição de um a outro modelo de formação 
sociocultural, como povos que existem para si mesmos 
(RIBEIRO, 1998, p. 69).

Consoante Miglievich (2012), moderno e atrasado é nosso país 
diante da sua integração na ordem global, pois retirada sua autonomia 
coube sobrar lhe a dependência e a exploração historicamente 
marcada pela imposição da divisão internacional do trabalho.

É por meio desses estudos antropológicos de grande 
efervescência teórica que sinalizamos que Darcy Ribeiro desenvolveu 
estudos indiscutíveis para pensar um novo projeto de sociedade 
para o Brasil. Darcy se contrapôs às cristalizações fossilizadas dos 
modelos europeus de civilizações humanas, as ditas cristalizações 
hegemônicas citadas por Gramsci (1968) em suas ponderações 
sobre a intelectualidade tradicional sul-americana que não desafia 
os saberes dos colonizadores. Darcy vivenciou a práxis, como 
verdadeiro intelectual orgânico.

Darcy Ribeiro: o homem de fazimentos educacionais

Darcy Ribeiro foi um dos atores sociais que marcou o processo 
histórico e político em direção à luta pela plena escolarização dos 
excluídos. Em 1944, foi estudar Sociologia e Antropologia em São 
Paulo, graduando-se em 1946. Em seguida, foi contratado pelo 
Marechal Rondon como etnólogo da Seção de Estudos do Serviço 
de Proteção aos Índios (GOMES, 2000). Assim, iniciou uma fase 
marcante: a de indigenista.

Darcy criou o Museu do Índio (RJ) e proporcionou, nessa 
instituição, o primeiro curso de pós-graduação que especializou 
antropólogos no Brasil. Suas ideias chamaram atenção de Anísio 
Teixeira, que o convidou para trabalhar com ele na educação.

Darcy [...] somente começou a se interessar e a trabalhar 
ativamente pela educação depois de conhecer Anísio 
Teixeira, de forma que as causas defendidas por Anísio 
tornaram-se suas causas também (FARIA; SILVA, 2008, 
p. 7).

Assim, Darcy Ribeiro se tornou grande parceiro de Anísio 
Teixeira nas causas da educação. Por conseguinte, Ribeiro foi co-
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fundador e Diretor de Estudos Sociais do Centro Brasileiro de 
Pesquisas Educacionais e atuou na construção da primeira Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961. Além disso, 
Darcy assumiu a implementação da Universidade de Brasília 
(UnB), tornando-se o seu primeiro reitor em 1961, convidando 
Anísio para ser o Vice-Reitor. Em 1962 e 1963, ele foi o Ministro 
da Educação do governo de João Goulart. Entre 1963 e 1964, foi 
o Chefe do Gabinete Civil de Jango (GOMES, 2010).

Com Jango, Darcy foi partidário das reformas de base, 
lutando, no cenário nacional, para que essas reformas estruturais 
fossem implementadas.

A ação do governo com vistas a alterar esse quadro caótico 
visava a tornar o ensino primário obrigatório e universal, abrindo, 
ao número crescente de jovens, o acesso real à escola média 
pública que, paulatinamente, seria transformada em centros de 
educação para o trabalho. A alfabetização de adultos e a educação 
superior também estavam contempladas, com propostas para 
reformulação dos currículos universitários. Já sinalizava, destarte, 
as possibilidades de integrar a universidade no processo nacional 
de emancipação econômica e cultural.

Infelizmente, as Reformas de Base foram arbitrariamente 
renegadas pelas elites, pelo empresariado e por militares do alto 
escalão que, então, tomaram, por meio de um golpe, o comando 
do país. Nesse contexto, Ribeiro (1994, p. 15) sinaliza:

O golpe militar de 1964 foi uma interrupção abrupta do 
fluxo histórico brasileiro [...] com efeitos indeléveis sobre 
a soberania e sobre a economia nacional e também sobre 
a cidadania, sobre a sociedade e a cultura brasileira. 
Vínhamos há décadas, construindo a duras penas uma 
nação autônoma, moderna, socialmente responsável e 
respeitosa da ordem civil.

No que tange à educação, o retrocesso foi intenso, pois 
o mapa real do ensino era um primário, formando cada vez mais 
analfabetos, em que só a minoria de alunos que acabavam as 
séries iniciais atingia a quarta série. O ensino de nível médio, 
reduzido a três anos, nominalmente profissionalizante, deteriorou 
tanto a formação de mão de obra qualificada como a preparação 

para os cursos superiores. Nestes, o que cresceu foi o ensino 
particular pago e ruim, em que docentes fingiam ensinar e os 
estudantes simulavam aprender (RIBEIRO, 1994).

No exílio, durante a ditadura militar, recebeu o título de 
doutor honoris causa no Uruguai e planejou a construção e 
reforma de universidades no Uruguai, Venezuela, México, Peru e 
Argélia (GOMES, 2010).

Ainda no Uruguai, entre outros, escreveu “O processo 
civilizatório”, no qual, partindo da teoria marxista e revisando as 
teorias da evolução sociocultural da humanidade, ousa propor 
novas ideias para o desenvolvimento humano no planeta (FARIA, 
2012).

O processo civilizatório é evidenciado pelo movimento que 
conduziu o homem das condições tribais às macrossociedades 
nacionais modernas. No caso latino-americano, tratava-
se, em primeiro lugar, não em se falar em feudalismo mas 
na contemporaneidade, abordar o subdesenvolvimento em 
suas relações com o imperialismo, a espoliação colonial e a 
dependência capitalista (RIBEIRO, 1998).

A revolução seria, portanto, uma revolução educacional, 
não ensinando “fatos, mas ideias, estruturas de pensamento, 
moldes ou modos de pensar, para com eles estudarmos e 
interpretarmos os fatos” (p. 12) de modo a se intervir na realidade 
mediante a “aceleração evolutiva”. Tal como cita Faria (2012), 
a transformação social seria alcançada por mudanças culturais 
no âmbito da educação que provocariam o desenvolvimento 
autônomo.

Em 1982, Darcy passou a trabalhar com Leonel Brizola, 
no Rio de Janeiro, participando da fundação do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) e sendo vice-governador 
do Estado. Sua bandeira de luta seria consubstanciar uma 
transformação social não eurocêntrica, tal como defendia em 
“O Processo Civilizatório”, com prioridade para a melhoria da 
educação pública.

Assim, reviveria, nos anos 1980 e 90, as intolerâncias que 
os opositores de Anísio Teixeira faziam ao desafiar a criação de 
uma escola verdadeiramente democrática (LOBO; VOGAS; 
TORRES, 2008). Como indica Faria (2012), a Educação era o 



97797
6

campo de transformação em que a trajetória liberal de Anísio 
e o “social trabalhismo” de Darcy eram complementáveis e 
revolucionárias.

Nomeado por Brizola, Darcy foi vice-governador e 
presidiu a Comissão Coordenadora de Educação e Cultura 
(1982), cujo objetivo era elaborar e orientar a execução de 
uma política educacional transformadora em âmbito municipal 
e estadual. Darcy propôs quarenta e cinco teses cuja intenção 
era fomentar a discussão da melhoria da escola pública, laica 
e de qualidade. Essas teses foram para as escolas fluminenses 
para serem discutidas pelo professorado da rede, enviando 
as apreciações com delegados escolhidos pelo próprio 
professorado da escola. O debate por mudanças foi, de 
fato, instituído com o Movimento “Escola Viva-Viva a Escola” 
(FARIA, 1991) e, posteriormente, no Encontro de Mendes.

Após as discussões das teses nas escolas, foram 
eleitos 1.000 delegados para se fazerem presentes naquele 
Encontro que marcou a história da educação no Rio de 
Janeiro. O evento aprofundou as discussões sobre o fracasso 
da escola pública que ainda estava sob a tutela de práticas 
contraditórias, pautadas em um ensino superficial e apático 
que não propiciava ao alunado mínimas condições do aprender 
a ler, a escrever e a contar (CUNHA, 2005).

Darcy Ribeiro (1986a) afirmou que o Encontro foi 
um verdadeiro anticongresso, um momento para se ouvir 
professores que lidam diretamente com as regências em sala 
de aula. Nessa moldura, algumas propostas foram elencadas 
para minimizar a realidade caótica em que se encontrava 
a educação no Rio de Janeiro como um todo, tais como a 
construção de 3.000 novas salas de aula, treinamento de 
professores, produção de material escolar e didático, o que 
resultou na proposta da escola em regime de tempo integral 
(FARIA, 1991).

Nascia, portanto, o ideal do I Programa Especial de 
Educação (I PEE), propondo novas alternativas de educação, 
que culminou com a criação dos Centro Integrado de Educação 
Pública (CIEPs).

O projeto dos CIEPs foi duramente combatido pelos 
mais diversos setores da sociedade. Lideranças do sindicato 
dos professores sinalizavam que iriam construir uma rede 
paralela de ensino, abandonando a outra rede já existente. A 
mídia também se posicionou contra tal façanha, alegando que 
eram gastos exorbitantes e desnecessários.

O I PEE (1983-1986) teve como objetivo implantar a 
educação pública em tempo integral para o ensino fundamental 
em 500 unidades escolares, possuindo concepção administrativa 
e pedagógica próprias. Tal quantidade perfazia um quinto do 
conjunto de alunos do estado do Rio de Janeiro. Darcy entendia 
que o aluno proveniente de famílias mais pobres deveria ficar 
mais tempo na escola, distanciando-o do trabalho infantil e/ou da 
vulnerabilidade social.

Outro princípio educativo bastante defendido na 
implantação dos CIEPs foi assegurar o respeito ao universo 
cultural do aluno no processo de introdução da criança no 
domínio do código culto, ou seja, a instituição escolar deveria 
fomentar a ponte entre a bagagem cultural que o aluno trazia 
para a escola e agregá-la ao conhecimento formal historicamente 
acumulado na sociedade.

A proposta pedagógica dos CIEPs induzia uma rotina 
escolar de educação em tempo integral, apresentando uma 
diversidade de atividades pedagógicas que englobavam aulas 
curriculares, orientação de estudos dirigidos e de atividades 
desportivas, recreativas, bem como acesso à leitura de 
livros e revistas na biblioteca, discussões de vídeos em sala, 
participação em eventos e feiras culturais (MAURÍCIO, 2006) e 
recomendações sobre saúde e higiene.

Voltado para as classes desfavorecidas, os CIEPs foram 
construídos em área da grande periferia do Rio de Janeiro, 
contemplando a Baixada Fluminense.

Ao invés de escamotear a dura realidade em que vive 
a maioria de seus alunos, provenientes dos segmentos 
sociais mais pobres, o Ciep compromete-se com ela, 
para poder transformá-la. É inviável educar crianças 
desnutridas? Então o Ciep supre as necessidades 
alimentares dos seus alunos (RIBEIRO, 1986a, p. 47).
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Brizola saiu do poder em 1986, ocasião em que o candidato 
a Governador era o próprio Darcy, que foi derrotado por Moreira 
Franco. Entre 1986 e 1990, o projeto dos CIEPs ficou deveras 
sucateado. 

Darcy Ribeiro (1995b), ao realizar um balanço crítico da 
experiência dos CIEPs, atestou que esses centros atendiam aos 
requisitos essenciais de uma escola popular eficaz: dotada de 
espaço para a convivência e as múltiplas atividades sociais durante 
todo o largo período da escolaridade; tempo, que é igual ao da 
jornada de trabalho dos pais, em que a criança estaria entregue à 
escola; e capacitação do Magistério, pois somente por esse meio é 
que a escola alcança, com seus alunos, aquele domínio essencial 
dos instrumentos de comunicação social e cultural.

Faria (1991), ao rememorar a proposta dos CIEPs, destacou 
que foi uma utopia possível, sobretudo por assegurar uma educação 
pública democrática e de horário integral. 

Do exposto, observamos que o pensamento civilizatório 
de Darcy Ribeiro se traduziu em seus fazimentos, e foi construído 
durante a trajetória política e militante ao longo de sua vida, tanto no 
país quanto fora deste, no exílio.

O legado do pensamento darcyniano sinaliza o potencial que 
a instituição escolar pode ter na garantia da emancipação humana. É 
claro que não pode ser a escola pensada pelas elites hegemônicas, 
que adotam marcas da seletividade e da exclusão. Deve ser garantida 
uma escola com um tempo maior para os alunos estudarem, 
aprenderem uma arte e desenvolver habilidades e competências 
associadas a um esporte, bases do projeto CIEP, escola de tempo 
integral, experiência decisiva e marcante na história da educação 
fluminense. O I PEE constituiu-se numa base forte político-filosófica 
de se planejar uma nova escola, em novos tempos.

Os CIEPs, idealizados e concretizados por Darcy Ribeiro e sua 
equipe, tornam-se, portanto, referência no que tange a experiências 
educacionais em horário integral no país. A frente de seu tempo, 
as propostas pedagógicas darcynianas consubstanciam referenciais 
filosóficos e sociológicos que alimentam o debate sobre a educação 
(em tempo) integral na esfera de ensino público.

Considerações finais

Os estudos de Darcy Ribeiro foram extremamente 
importantes para entendermos a formação histórica do Brasil e 
compreendermos a configuração dessa nova civilização que foi 
arbitrariamente consolidada ao longo dos cinco séculos.

Foi precursor memorável de sonhar um novo país, com 
menos ignorância de si mesmo, e de assumir bravamente que o 
Brasil era sua tarefa primordial. Sinalizou a condição que levaria 
o país a dar certo, sendo proibido imprimir o passado em nossa 
história.

Neste estudo, foi possível destacar algumas categorias 
conceituais que são utilizadas na política educacional na 
atualidade, como por exemplo: a temática da educação integral; 
do aumento do tempo em que crianças e adolescentes ficam 
sob a tutela da instituição escolar; do currículo integrador de 
variadas áreas do conhecimento, como as linguagens musical, 
sinestésica, lógica, artes plásticas, esportiva; o Estado como 
participante do compromisso com a escola pública, de qualidade 
e democrática; dentre outras conceituações problematizadas por 
Darcy bem antes do século XXI, bem antes o seu tempo.

Atualmente, tais problematizações são revisitadas por 
grandes políticas públicas que trazem a temática da educação 
em tempo integral sob novas óticas, congregando, contudo, um 
desenho totalmente diferente daquele formulado por Darcy.

Alguns conceitos darcynianos estão sendo reconfigurados 
conjuntamente com os mecanismos históricos e transmutados 
para o cenário globalizante de hoje, causando grande perigo às 
conquistas que a educação nacional já havia garantido por meio 
de lutas da categoria da educação e na atual Lei de Diretrizes 
e Bases. As parcerias do público e do privado, o “voluntariado” 
bem como novos espaços educativos que são integrados à 
escola, o que incluiu locais sem quaisquer condições educativas.

Faz-se necessário exercitar um desvelamento minucioso 
sobre os mecanismos de apagamento da memória da população, 
de modo a se criar um “novo” com características “salvacionistas”, 
“emergenciais” para uma “nova sociedade”, a despeito do 
acúmulo que apenas mediante o conhecimento das experiências 
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históricas é realmente possível dar passos adiante. Importa 
analisar não somente como surgem essas “novas teses” e que 
finalidades cumprem mas, sobretudo, recuperar criticamente o 
que já existiu ou existe em prol da transformação da sociedade 
em que estamos inseridos.

Como homem à frente de seu tempo, os pensamentos 
darcynianos devem ser fundacionais da escola do século XXI.
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Resumo

Este estudo apresenta resultados de uma pesquisa tipo 
estado de conhecimento que analisou as publicações no período 
de 2011 e 2012 do Portal de Teses da CAPES em relação à 
ampliação da jornada escolar. A partir da Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2009) de 54 resumos de teses e dissertações, foram 
construídas duas categorias de análise: Avaliação da Implantação e 
Avaliação da Repercussão. A categoria Avaliação da Implantação, 
selecionada como recorte deste trabalho, está constituída por 
43 pesquisas que buscaram conhecer os significados atribuídos 
por alunos, docentes e demais sujeitos da comunidade escolar 
aos processos de implantação de projetos de Educação Integral 
em diferentes regiões do país. Os resultados revelaram que, 
segundo a avaliação dos sujeitos participantes destas pesquisas, 
há muitos obstáculos ao alcance da qualidade na ampliação da 
jornada escolar. Ao se dar voz para estes sujeitos, os estudos 
perceberam questionamentos com relação à produtividade 
e adequação do programa em diferentes escolas do país, 
problematizando a forma, muitas vezes aligeirada, de o governo e 
seus interlocutores colocar em ação políticas educacionais.

Palavras-chave: Publicações; Implantação; Educação 
Integral; Desafios. 

Introdução

Este estudo apresenta resultados de uma pesquisa 
tipo estado de conhecimento  que analisou as publicações 
do Portal de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) em relação à presença da 
temática da ampliação da jornada escolar e/ou da Educação 
Integral no período de 2011 e 2012 . 

O estado do conhecimento potencializa reconhecer 
as temáticas norteadoras das pesquisas que estão sendo 
produzidas, a partir da perspectiva de identificar problemas 
de pesquisa, objetivos, principais referenciais que as 
subsidiam, tipos de metodologias e instrumentos para 
coleta de dados utilizados, além de verificar os resultados 
preliminares e finais do que está sendo produzido acerca 
da temática que se deseja investigar. Os resultados deste 
trabalho estão apresentados neste texto, que busca, a partir 
da leitura flutuante de 54 teses e dissertações selecionadas 
do Portal, traçar um panorama dos principais achados da 
produção científica sobre Educação Integral.

A ênfase que vem sendo dada às publicações sobre a 
implantação de experiências de jornada ampliada nas escolas 
do país está direcionada para o relato de como a política 
de Educação Integral está sendo recebida no contexto da 
prática pelos sujeitos que estão diretamente envolvidos 
com sua execução no ambiente escolar. Para atingir este 
objetivo, muitas destas pesquisas são resultados de análises 
do contexto macro de internacionalização das políticas 
educacionais em diálogo com o contexto micro, atravessado 
pelas peculiaridades locais, as quais são evidenciadas a 
partir da realização de estudos de caso e de entrevistas 
com professores, pais, alunos, gestores, nos quais se busca 
conhecer os desafios e os significados que estes estão 
atribuindo às suas experiências. As teses e dissertações 
em análise neste texto não se distanciam desta ênfase, 
que já pode ser entendida como uma tendência teórico-
metodológica quando se trata de estudos que versem sobre 
Educação Integral.
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2. Estado do conheci-
mento é conceituado 
como um estudo quan-
titativo/qualitativo, 
descritivo da trajetória 
e distribuição da pro-
dução científica sobre 
um determinado objeto, 
estabelecendo relações 
contextuais com um con-
junto de outras variáveis 
como, por exemplo, data 
de publicação, temas e 
periódicos, etc. (UNIVER-
SITAS, 2002). Por sua 
vez, este estudo apre-
senta uma pesquisa tipo 
estado de conhecimento, 
já que não objetiva abar-
car todas as publicações 
no campo da Educação 
Integral disponíveis no 
Portal de Teses CAPES.

3. A opção por este 
recorte de tempo se re-
fere ao Banco de Dados 
disponível no Portal de 
Teses CAPES no período 
da escrita deste texto.

3
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2. Caminhos metodológicos

Para a realização desta pesquisa tipo estado de 
conhecimento, de abordagem quantiqualitativa, foram utilizados o 
método bibliométrico e a análise de conteúdo como ferramentas 
para organização, leitura e análise dos textos das publicações.

Para que fosse possível fazer o levantamento destas 
publicações, foi utilizado o método bibliométrico, que analisa 
produções científicas com base em variáveis, como ano, 
instituição, região geográfica, área do conhecimento, entre 
outras. Nesse trabalho especificamente, serão analisadas com 
prioridade as ênfases que estão sendo dadas pelas publicações 
que tratam da Educação Integral.

Para fundamentar a presente análise de teses e 
dissertações sobre Educação Integral, foi utilizada, para a 
leitura dos textos das pesquisas, a Análise de Conteúdo. 
Primeiramente foi realizada a coleta dos dados, a leitura e a sua 
organização, identificando os trechos das teses e dissertações 
que mais se aproximavam do objeto da pesquisa, portanto, 
sobre o tema da Educação Integral.  Depois de encontrados os 
objetivos, as metodologias e os resultados de tais pesquisas, 
foram agrupadas as informações em categorias, que se 
constituem num processo de classificação dos dados. Uma vez 
definidas as categorias e identificado o material, foi construído 
o texto da pesquisa, cruzando e interpretando as informações/
resultados das pesquisas disponibilizadas no Portal de Teses da 
CAPES com publicações da área de estudo e com informações 
dos documentos do Ministério da Educação (MEC) sobre o 
Programa Mais Educação  e demais publicações sobre o tema.

Após Análise de Conteúdo de todos os títulos dos resumos 
destas teses e dissertações, foi feita a opção metodológica 
por descartar as pesquisas oriundas de relatos específicos de 
disciplinas/oficinas  isoladas, privilegiando análises do Programa 
como política educacional e de seus processos de implantação/
repercussão/interpretação nas escolas. Desta forma, foi constituído 
como corpus de análise do presente estudo 54 trabalhos entre 
teses e dissertações sobre Educação Integral, as quais totalizam 
10% do total encontrado e foram assim organizadas:

Tabela 1: Distribuição das teses/dissertações por 
Ano Base

Ano Base Número de teses/
dissertações Teses Dissertações

2011 21 2 19
2012 33 6 27
Total 54 8 46

Fonte: Tabela elaborada pela autora.

O principal enfoque dado à análise esteve relacionado às 
recorrências em relação às ênfases na abordagem do tema em 
estudo. Os dados obtidos apontam para uma predominância 
em relação ao foco das pesquisas na avaliação de experiências 
de implantação de Educação Integral em escolas de diferentes 
regiões do país, tendo sido encontrados nesta perspectiva 43 
trabalhos dos 54 analisados. Os demais trabalhos, totalizando 
11 teses e dissertações versaram sobre a relação entre a 
Educação Integral e sua repercussão no desempenho escolar 
dos estudantes que frequentam o contraturno escolar. Desta 
forma, as 54 teses e dissertações sobre Educação Integral 
selecionadas do Portal de Teses da CAPES foram categorizadas 
em duas unidades de análise, assim denominadas: Avaliação da 
Implantação e Avaliação da Repercussão. 

Tabela 2: Distribuição das teses/dissertações por 
categorias analíticas 

Categorias Teses/Dissertações
Avaliação da Implantação 43
Avaliação da Repercussão 11

Total 54
Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

A seguir, serão apresentadas as principais discussões que 
emergiram da primeira categoria, selecionada como recorte para 
este trabalho.

4. O Programa Mais 
Educação é um projeto 
de Educação Integral da 
Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização 
e Diversidade Cultural, no 
qual os estudantes que 
frequentam escolas com 
baixo Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica (IDEB) têm oferta 
de oficinas de acompa-
nhamento escolar, bem 
como de atividades 
culturais, no contratur-
no escolar, nas quais se 
pretende investir no de-
senvolvimento integral do 
sujeito a partir da cons-
tatação do impacto que a 
escola pode ter na vida e 
no aprendizado do estu-
dante (BRASIL, 2009).

5. As oficinas são 
ministradas por voluntá-
rios que recebem uma 
ajuda de custo para 

4

5

desenvolver seu trabalho 
no contraturno escolar 
e são desenvolvidas no 
âmbito dos diversos ma-
crocampos de saberes 
do Programa: acompa-
nhamento pedagógico; 
educação ambiental; 
esporte e lazer; Direitos 
Humanos e cidadania; 
cultura e artes; inclusão 
digital, comunicação e 
uso das mídias; promoção 
da saúde, alimentação e 
prevenção; investigação 
no campo das Ciências 
da Natureza e Educação 
Econômica (BRASIL, 
2009).
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3. Avaliação da Implantação: desafios e 
possibilidades

Esta categoria apresentará as pesquisas que buscaram 
conhecer os significados atribuídos por alunos, docentes e demais 
sujeitos da comunidade escolar aos processos de implantação 
de projetos de Educação Integral em diferentes regiões do país. 
Estes sujeitos estão inseridos no Contexto da Prática, que, 
segundo Ball e Bowe (1992), analisa como as políticas chegam 
às escolas, investigando a aceitação, rejeição, ressignificação 
que os profissionais da escola e os sujeitos da comunidade fazem 
dos textos das políticas, bem como as condições de possibilidade 
de sua implantação em diferentes contextos locais.  Para Ball 
e Bowe, professores e demais profissionais exercem um papel 
ativo no processo de interpretação e reinterpretação das políticas 
educacionais e o que pensam e acreditam têm implicações 
na implementação das políticas. Os significados estão em 
disputa e os textos das políticas podem, muitas vezes, sofrer 
alterações e adaptações para que possam ser concretizados nas 
especificidades de diferentes contextos locais.

Ao lançar olhar sobre as publicações, percebe-se que são 
predominantes os resultados que apontam para os problemas 
que estão ocorrendo durante o processo de implantação dos 
projetos de ampliação da jornada escolar, sendo raros aqueles 
que divulgam aspectos positivos vivenciados na escola, os quais 
se resumem à “satisfação e confiança dos pais em relação à 
unidade escolar” e ao fato de haver se identificado que “os alunos 
tornaram-se mais felizes com a participação nas atividades do 
Programa Mais Educação” (FERREIRA, 2012). 

Pensando no contexto macro da política de Educação 
Integral, muitos autores abordam a internacionalização das 
políticas educacionais como responsável pela existência desta 
ideia de deixar os estudantes por mais tempo dentro das escolas. 
Podemos identificar este enfoque como recorrente em muitas 
das pesquisas aqui analisadas, constituindo-se como primeiro 
ponto de pauta de cinco (5) que aqui foram eleitos para o debate, 
uma vez que foram os únicos com presença constante em todas 
as 42 pesquisas analisadas neste trabalho: a internacionalização 

das políticas educacionais, o caráter assistencialista, a falta 
de infraestrutura, a diversidade curricular e a formação dos 
professores.

A internacionalização das políticas educacionais, conforme 
Sousa (2005), originou uma descentralização da responsabilidade 
do Estado sobre a educação. Para Maroneze e Lara (2009), o termo 
acima prescrito começa a ser mais incorporado às discussões 
sobre a educação principalmente a partir da década de 1980, 
pois “com a explosão da crise da dívida externa, muitos países, 
para reverter os efeitos dessa crise, recorreram a empréstimos 
das agências financeiras multilaterais – Banco Mundial – BM e 
Fundo Monetário Internacional – FMI – e, como contrapartida, 
tiveram que aderir às reformas estruturais de cunho neoliberal”. 
(MARONEZE; LARA, 2009, p. 3281)

Segundo Toussaint (2002), essa exigência das agências 
financeiras dicotomizou ainda mais a educação entre os países 
desenvolvidos e os menos desenvolvidos, colocando aqueles 
considerados mais “pobres” em um patamar de subordinação 
e apreciação constante aos países que possuem um 
desenvolvimento tido como superior. Portanto, todos os países 
que, por qualquer motivo, realizaram empréstimo nas agências 
financeiras multilaterais recebem um comando internacional, 
inclusive sobre a perspectiva educacional. Aliás, a educação 
é um dos principais condicionantes exigidos pelas instituições 
financeiras internacionais.

Felix (2012), em sua dissertação intitulada O Programa 
Mais Educação no contexto de crise estrutural do capital: um 
estudo à luz da centralidade ontológica do trabalho, corrobora 
a análise deste cenário afirmando que os projetos de jornada 
ampliada “seguem um receituário de educação integral nos 
moldes da UNESCO, com um programa educacional minimalista 
elaborado sob a coordenação do Banco Mundial, Fundo 
Monetário Internacional e tantos outros organismos internacionais 
interessados em moldar e engessar a educação dos países da 
periferia do capital em crise”.

Neste sentido, Afonso (2003) questiona se a educação 
oferecida a partir dessas políticas não será também considerada 
como uma instrução de caráter baseado no dinheiro em que 
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as pessoas mais bem sucedidas terão melhores condições 
para desenvolver seu potencial, enquanto que os fragilizados 
economicamente serão sutilmente deixados à mercê de sua 
própria sorte. Para ele, o compromisso da educação com as lutas 
sociais revertidas em torno e a favor da igualdade na aprendizagem 
escolar deve ser mantido, encontrando-se um meio de associá-
las com a internacionalização das políticas públicas. 

Relacionado a isso, é bastante frequente nas teses e 
dissertações desta categoria de análise o anúncio de que, por 
ser uma política voltada para as classes menos favorecidas, as 
quais não teriam onde deixar os filhos no contraturno escolar, 
as experiências de Educação Integral em vigência em muitas 
das escolas pesquisadas teria um caráter assistencialista (em 
parcerias com o setor privado) e voltado exclusivamente para a 
contenção do risco social.

Neste sentido, a dissertação de Guidoni (2011), intitulada 
Tecituras da rede de atenção à infância e à adolescência no 
município de Vitória (ES): uma análise das linhas que compõem 
o programa de educação em tempo integral, aponta como 
prejudicial, neste tipo de programas sociais/educacionais, a 
ideia de risco social como condição das famílias pobres e 
como critério de identificação de crianças indisciplinadas e com 
“desvio de conduta”. As análises apontaram para o fato de que a 
delimitação de uma clientela específica, a partir de uma seleção 
baseada em fatores independentes, na pesquisa realizada, 
tem funcionado como disparadora de práticas de vigilância e 
controle que acabam por produzir “o risco” como identidade 
das crianças e famílias atendidas. Desse modo, o programa em 
análise demonstrou funcionar “atualizando práticas enredadas na 
hierarquização dos sujeitos, no controle e na vigilância, atuando 
no sentido de prevenir e proteger as crianças e os adolescentes 
de suas próprias virtualidades, por compreendê-las como um 
risco à sociedade” (GUIDONI, 2011).

Outras duas dissertações abordam o assistencialismo 
destes programas de Educação Integral: “se insere[m] numa 
concepção assistencialista de educação e fomenta[m] acordos 
com instituições parceiras para a concretização do tempo 
integral” (ROSA, 2011), “privilegiando uma determinada classe 

social para atendimento, com o discurso versando sobre a busca 
da qualidade para o ensino” (GOMES, 2012).

A pesquisa de Miguel (2012), intitulada Educação Integral e 
as políticas públicas curriculares de ampliação do tempo escolar: 
uma análise do município de Bebedouro (SP), afirma que, no 
contexto analisado, as dificuldades de implantação também vêm 
se dando pelo caráter assistencialista que esta proposta veio 
assumindo ao longo dos tempos, “provocando uma sobrecarga 
de tarefas às instituições escolares, cuja função maior deveria 
ser o compromisso com o saber sistematizado”. A autora também 
adentra à questão da “descentralização de responsabilidades 
do Estado perante a educação, delegando a outros ‘agentes 
educacionais’ a tarefa de educar, assim como um forte incentivo 
ao voluntariado; em uma nítida tentativa de contenção de gastos 
públicos”.  

Não é de hoje que as políticas públicas do Estado focam 
sua atenção para a formação e proteção de camadas em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica (GOHN, 2012). Dentre as 
iniciativas governamentais, estão as que estimulam e promovem 
o desenvolvimento de projetos educacionais especificamente 
voltados para escolas de regiões periféricas, cumprindo um 
importante papel na lógica de concretização de políticas de 
passagem. As atuais propostas de Educação Integral, neste 
sentido, estão interessadas nisso: em manter mais tempo na 
escola crianças das camadas mais pobres da população, também 
como uma estratégia de proteção de risco social. 

Outro fator de crítica recorrente nas publicações tem sido 
a falta de infraestrutura das escolas que aderem às propostas 
de jornada ampliada, pois assumem, com isso, também, sérios 
problemas de espaço, uma vez que as escolas já funcionavam em 
dois turnos. Agora, com mais um número significativo de crianças 
frequentando o contraturno escolar e sem uma ampliação do 
número de salas, há uma grande dificuldade de administrar dois 
turnos de alunos em um único turno.

A pesquisa de Silva (2011), Escola de Tempo Integral: uma 
análise da implantação na rede estadual de Goiás (2006-2010), 
relata que, nos espaços pesquisados por ela, a “implantação 
deu-se de forma tumultuada, as escolas improvisaram a estrutura 
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6
6. Cidades Educado-
ras começou como um 
movimento, em 1990, 
com base no I Congresso 
Internacional de Cidades 
Educadoras, realizado 
em Barcelona, quan-
do um grupo de cidades 
representadas por seus 
governos locais, pactuou 
o objetivo comum de tra-
balhar juntas em projetos 
e atividades para melho-
rar a qualidade de vida 
dos habitantes, a partir da 
sua participação ativa na 
utilização e evolução da 
própria cidade e de acor-
do com a carta aprovada 
das Cidades Educadoras. 
Mais tarde, em 1994, o 
movimento foi formaliza-
do como o III Congresso 
Internacional em Bolonha. 
Os princípios da Cida-
de Educadora estão em 
pleno diálogo com a ideia 
de intersetorialidade pre-
sente nas propostas do 
governo voltadas para 
Educação Integral, sendo 
elas “trabalhar a escola 
como espaço comuni-
tário, trabalhar a cidade 
como um grande espaço 
educador; aprender na 
cidade com a cidade e 
as pessoas; valorizar o 
aprendizado vivencial; 
priorizar a formação de 
valores”. (REDE BRA-
SILEIRA DE CIDADES 
EDUCADORAS, 2014)

física e os recursos materiais e humanos para iniciarem o 
funcionamento em tempo integral”. Talvez esta precariedade 
esteja associada à clara intenção do governo de fazer, a partir das 
propostas de Educação Integral, uma mudança na concepção 
dos professores em relação aos espaços de aprendizagem para 
além dos muros da escola, tomando outros ambientes, como 
parques, museus e praças, como parceiros para difundir a ideia 
de Cidade Educadora  No entanto, também se referindo a essa 
questão, Rosa (2011) diagnosticou que “para a sua consecução 
precisa de espaços ociosos em torno da escola, as chamadas 
parcerias, o que tende a não se concretizar quando o território é 
carente de infraestrutura e de equipamentos sociais e culturais”.

Para além disso, outro desafio colocado às escolas de 
Educação Integral é o trabalho a partir da ideia de diversidade 
curricular, aliando saberes populares com saberes curriculares.

A Educação Integral possui o currículo organizado com o 
aumento das disciplinas e a incorporação de novos espaços, como 
parques recreativos, laboratórios, auditórios, ou seja, compartilha 
de seus ideais de que a cultura, as artes e os esportes devem 
constituir-se como componentes do currículo escolar (SANTOS, 
2013).

A ideia divulgada nos documentos orientadores do 
governo é o de que a “proposta pedagógica contemple de forma 
integrada os aspectos da vida dos alunos que interferem em sua 
formação” (BEZERRA, 2011). No entanto, em grande parte das 
pesquisas aqui analisadas, os resultados convergiram para o fato 
de que a política de Educação Integral “não trouxe modificações 
significativas na forma de organização dos currículos escolares. 
A integração curricular acontece de forma assistemática e, tanto 
o tempo quanto o espaço pouco diferem daqueles utilizados 
pelas escolas regulares de turno parcial, tendo como diferencial 
apenas a quantidade de horas que os alunos permanecem no 
interior da escola” (RAMOS, 2011). Neste sentido, de acordo 
com as publicações, diferente do que se espera, está havendo 
uma duplicação do currículo do turno regular, fazendo do 
contraturno um momento de “mais do mesmo”. Esta questão 
está diretamente relacionada com a formação de professores, 
uma vez que seria preciso haver mais diálogo entre professores 

e monitores, pensando conjuntamente propostas integradas que 
considerassem também os saberes dos alunos. 

Sendo assim, a formação de professores surge como ponto 
de discussão importante dentro do campo da Educação Integral, 
uma vez que as contratações de monitores para o trabalho nas 
oficinas, da maneira como está pensada (Lei nº 9.608/1998, que 
dispõe sobre atividades de voluntariado no país), dificulta que 
haja uma articulação do trabalho destes sujeitos com o Projeto 
Político-Pedagógico da escola e com os demais profissionais do 
turno regular, em virtude também de receberem pouco (bolsa 
auxílio de R$ 400,00), somente pelas horas trabalhadas, sem 
adicionais para participar de reuniões ou conselhos de classe. 

 Esse cenário propicia uma alta rotatividade de monitores, 
que saem em busca de melhores ofertas de trabalho, levando as 
crianças a estarem constantemente refazendo vínculos. Por outro 
lado, por não ser exigida formação mínima para estes profissionais, 
uma vez que podem ser membros da comunidade ou estudantes 
de graduação, por exemplo, as teses e dissertações analisadas 
vêm apontando que há “limitações quanto à profissionalização dos 
sujeitos que desenvolvem essas atividades. Além disso, também 
constatamos que os profissionais responsáveis pelo contexto 
da prática têm um conhecimento limitado das concepções 
de educação integral e currículo trazidos pelo Programa Mais 
Educação”. (SABOYA, 2012).

A conexão entre os saberes curriculares (de turno e 
contraturno) e os saberes populares passa pela disposição dos 
professores que já estão na escola de estabelecer diálogos com 
os monitores e de, muitas vezes, ter que rever suas concepções 
sobre o currículo. 

Considerações finais

A implantação do Programa Mais Educação trouxe à tona 
o debate público em torno do aumento do tempo de permanência 
diário na escola e da melhoria da qualidade do ensino a partir 
da ideia de formação integral do sujeito, especialmente o das 
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camadas populares, o que vem se constituindo como forte pauta 
de discussões, também no campo acadêmico. 

O elevado número de publicações sobre esta temática 
já mostra a relevância atual do tema. Estas publicações sobre 
Educação Integral convergem ao apontar a existência de 
uma secundarização dos agentes imediatos da aplicação do 
Programa nas escolas. Por esta razão, todas as pesquisas aqui 
apresentadas são resultado de observações e entrevistas com 
estes sujeitos nos seus próprios espaços escolares (pais, alunos, 
professores, gestores).

Ao ouvi-los foi possível chegar aos seguintes resultados: 
há uma compreensão assistencialista do que seja escola de 
Educação Integral, aproximando da ideia de “educação para 
pobres” e corroborando as análises das famílias de valorizarem 
estas experiências pelo fato de “retirarem a criança da rua”; 
há uma grande falta de investimento na infraestrutura física 
e material das escolas com jornada ampliada, justificando-a 
pelo ideário de que é preciso expandir o pedagógico para 
além dos muros escolares; existe uma forte política de 
internacionalização que, a partir de avaliações externas, esvazia 
o papel do Estado, incentiva a privatização do ensino público a 
partir do estabelecimento de parcerias com o terceiro setor da 
sociedade e vê na responsabilização de todos pela qualidade da 
educação uma possibilidade de culpabilização dos professores 
pelos baixos índices alcançados; há problemas importantes 
quanto à formação dos professores/monitores dos projetos de 
ampliação do tempo escolar, os quais estão relacionados com 
os baixos salários, a alta rotatividade dos profissionais, a falta 
de conhecimento sobre muitos conceitos apresentados por 
este tipo de propostas curriculares, bem como a dificuldade de 
diálogo entre conteúdos e profissionais do turno regular e do 
contraturno, o que afeta diretamente um último fator de crítica 
destas publicações, as questões de currículo. As dificuldades no 
trabalho com o currículo interferem em aspectos como a distância 
entre saberes populares e saberes escolares, os quais, se não 
forem aproximados, continuarão provocando aprendizagens não 
significativas para as crianças, o que, por consequência, não fará 
repercutir na melhoria do desempenho escolar destes alunos. 

O desvelamento de todos estes desafios só foi possível 
em virtude de os pesquisadores voltarem o seu olhar para a 
escola e se proporem a executar um diagnóstico conversando, 
entrevistando, considerando os sujeitos diretamente envolvidos 
na execução dos projetos de ampliação da jornada escolar. 
Ao se dar voz para estes sujeitos, os estudos perceberam 
questionamentos com relação à produtividade e adequação do 
programa em diferentes escolas do país, problematizando a 
forma, muitas vezes aligeirada, de o governo e seus interlocutores 
colocar em ação políticas educacionais.

Espera-se que a realização deste estado de conhecimento e 
a divulgação de seus respectivos achados possa contribuir como 
pauta para o debate sobre a (re)formulação e a implementação de 
políticas voltadas para a Educação Integral e, consequentemente, 
para a reflexão sobre possibilidades de ensino e de aprendizagem 
destes novos Outros que estão ocupando os bancos escolares 
de nossas escolas públicas.
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Resumo

Nos últimos anos ocorreu um aumento expressivo no número 
de escolas que ofertam a jornada de tempo integral.  Esse aumento 
é consequência de um ordenamento constitucional-legal e vem 
se constituindo em função de ações governamentais por meio de 
políticas e programas educacionais.  No bojo dessa problemática, 
este trabalho é parte do projeto de pesquisa Observatório da 
Educação Integral em MG (UFMG/UFSJ–CAPES), que tem 
atuado articulando pesquisas de iniciação científica, mestrado e 
doutorado no campo de pesquisa em questão. Visando mapear 
e discutir o que vem sendo produzido no campo da educação 
(em tempo) integral no Brasil, foi realizado um levantamento das 
produções científicas do período entre 2003 e 2013 disponíveis no 
Banco de Teses da CAPES, no site das reuniões da ANPED e na 
SCIELO, (área educacional). Foram constatados oitenta e cinco 
trabalhos, cuja leitura nos permitiu construir quatro agrupamentos 
de análise: (1) experiências institucionais de educação (em tempo) 
integral; (2) políticas públicas de educação (em tempo) integral; (3) 
crianças, jovens e educadores na educação (em tempo) integral; 

e (4) espaços, tempos e atividades na educação (em tempo) 
integral. A pesquisa nos possibilitou conhecer como o campo 
vem se constituindo, bem como nos apropriar dos avanços e dos 
desafios que a temática vem revelando em nosso país.

Palavras-chave: produção científica; educação integral; 
política educacional.

1. Introdução

 O tema da educação (em tempo) integral vem ganhando 
centralidade no debate público brasileiro, tanto na busca de uma 
educação de qualidade, quanto pelas possíveis mudanças das 
concepções acerca da escola e de seu papel social.   

Visando mapear e discutir o que vem sendo produzido no 
campo da educação (em tempo) integral no Brasil, foi realizado 
um levantamento, acerca das produções científicas referentes ao 
período entre 2003 e 2013 provenientes do Banco de Teses da 
CAPES, apresentadas nas reuniões da ANPED e publicadas nos 
periódicos da área da educação disponíveis na SCIELO. 

 A escolha por essas fontes de pesquisa se deu devido 
ao fato de se configurarem como as mais renomadas, como as 
mais utilizadas nas pesquisas de cunho bibliográfico no campo 
da educação no Brasil e por apresentarem um maior número de 
acesso pelos pesquisadores nos levantamentos de produção 
científica sendo, no caso da ANPED, naqueles específicos da 
esfera educacional.  

No que concerne à periodicidade estabelecida para a 
busca, num primeiro âmbito ela se ateve à hipótese de um possível 
crescimento da produção no domínio em questão relacionado 
ao investimento gradual por parte de ações governamentais 
através de ordenamentos constitucionais legais e por meio da 
implementação de políticas públicas educacionais mais recentes. 

É notória a falta de estudos de cunho bibliográfico que 
mapeiem, desvendem e examinem o conhecimento já elaborado 
de forma a revelarem, tanto os temas mais focalizados, quanto 
os que ainda estão silenciados, fomentando futuras pesquisas. 
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Esses levantamentos nos propiciam a possibilidade de apreender 
a amplitude do que vem sendo produzido numa determinada área 
(ROMANOWSKI E ENS 2006).

 Esta pesquisa ocorreu no âmbito do Observatório da 
Educação Integral em Minas Gerais – OBEDUC  – CAPES, que 
tem atuado desde 2013 no acompanhamento, na sistematização 
e na análise de práticas pedagógicas e de gestão de experiências 
de educação integral nos municípios de Minas Gerais, articulando 
pesquisas de iniciação científica e de pós-graduação (mestrado 
e doutorado) relativas a essa temática que estão sendo 
desenvolvidas nos programas de pós- graduação em Educação 
da UFMG e da UFSJ.

A busca dos trabalhos foi feita com base em seus títulos 
e para isso foram elencados vinte descritores elaborados com 
base nas diferentes facetas que o tema da educação (em tempo) 
integral abrange.

O fator tempo escolar e sua ampliação foram, desde as 
primeiras experiências de educação integral no Brasil , comumente 
empregados na tentativa de se potencializar o desenvolvimento 
das múltiplas dimensões dos sujeitos, na medida em que a 
amplitude das possibilidades educativas tem relação direta com 
a duração da jornada escolar diária adotada pelas instituições 
educativas. Em decorrência disso, definimos os descritores: 
“ampliação da jornada escolar”, “ampliação do tempo”, “educação 
(em tempo) integral”, “horário integral”, “jornada integral”, “período 
integral”, “tempo de escola”, “tempo escolar” e “tempo integral”. 
Algumas variações das expressões relacionadas ao tempo foram 
acrescidas em decorrência de terem sido detectadas nos títulos 
dos trabalhos conhecidos a priori ou encontrados no decorrer 
das buscas ulteriores. 

Algumas experiências de educação (em tempo) integral 
concretizadas em nosso país foram incorporadas à lista de 
descritores por suscitarem discussões e reflexões acerca deste 
assunto, a saber: “CIEPS”, “Caics”, “Ciacs”, “Bairro Escola”, 
“Cidade Educadora” e “Escola Integrada”.

O descritor “Mais Educação” também foi utilizado nas 
buscas por ser o atual programa de indução de política pública 
de educação (em tempo) integral do governo federal.

Em síntese, os descritores utilizados nessa pesquisa foram:

Quadro 1 - Descritores utilizados no levantamento
DESCRITORES

Educação Integral
Ampliação da Jornada 

escolar
Bairro Escola

Educação Integrada Ampliação do tempo CAICS

Formação Integral
Educação (em tempo) 

Integral
CIACS

Currículo Integral

Horário Integral Cidade Educadora

Jornada Integral CIEPS

Período Integral Escola Integrada

Tempo de Escola

Mais EducaçãoTempo Escolar

Tempo Integral

2. Primeiros resultados

 O levantamento aqui empreendido nos apontou oitenta e 
cinco trabalhos, enumerados abaixo em função de seu caráter 
enquanto produção científica. 

Quadro 2 - Educação (em tempo) integral na 
produção acadêmica no Brasil no período entre 2003 e 
2013

ANO ARTIGOS DISSERTAÇÕES TESES TOTAL
2003 4 - 1 5

2004 2 2 - 4

2005 1 - - 1

2006 - 1 1 2

2007 3 - - 3

2008 1 8 - 9

2009 1 5 3 9

2010 5 5 - 10

2011 7 9 - 16

2012 7 8 - 15

2013 4 5 2 11

Total 35 43 7 85

1. O Observatório da 
Educação Integral tem 
como objetivo identificar 
e analisar as experiências 
de educação em tempo 
integral em Minas Gerais.

2. Referimo-nos à ex-
periência do Centro 
Educacional Carneiro 
Ribeiro.

3. Escola Integrada é 
uma política municipal de 
Belo Horizonte.

1

2

3
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Este quadro nos permite visualizar o aumento da produção 
acadêmica no campo da educação (em tempo) integral a partir de 
2008, o que coincide com o aumento das políticas de educação 
(em tempo) integral no Brasil, em especial o Programa Mais 
Educação, que foi instituído em 2007. Este quadro nos possibilita 
também perceber o menor número de teses no montante desta 
produção, o que pode estar relacionado ao maior número de 
programas de pós-graduação em Educação  no âmbito do 
mestrado do que no de doutorado em nosso país.

 A leitura dos trabalhos nos permitiu construir quatro 
agrupamentos de análise. São eles: “experiências institucionais 
de educação (em tempo) integral”, “políticas públicas de 
educação (em tempo) integral”, “crianças, jovens e educadores na 
educação (em tempo) integral” e “espaços, tempos e atividades 
na educação (em tempo) integral”.

 Alguns trabalhos foram remanejados entre os 
agrupamentos de análise e alguns destes, estabelecidos a priori, 
foram fundidos em outros mais pertinentes. Outros ainda, não 
foram enquadrados nos agrupamentos de análise.

Um quadro referente ao quantitativo dos trabalhos, 
organizados por agrupamento, nos propicia um panorama acerca 
desta produção de forma tematizada.

Quadro 3 - Quantitativo dos artigos, das dissertações 
e das teses por agrupamento de análise

Agrupamentos de 
análise

Números 
de artigos

Número de 
dissertações

Número 
de teses Total

Experiências institucionais 
de educação (em tempo) 

integral
11 18 1 30

Crianças, jovens e docentes 
na educação (em tempo) 

integral
5 12 3 20

Tempos, espaços e 
atividades na educação (em 

tempo) integral
5 6 - 11

Políticas públicas de 
educação (em tempo) 

integral
6 3 - 9

TOTAL 27 39 4 70

4. A CAPES aponta para 
a existência de cento e 
vinte e quatro programas 
de mestrado acadêmi-
co em Educação; vinte 
e nove de mestrado pro-
fissional em Educação; e 
sessenta e dois de douto-
rado em Educação.

4

Percebemos assim, um maior número de trabalhos no 
agrupamento que diz respeito às experiências institucionais de 
educação (em tempo) integral, o que nos revela como a educação 
(em tempo) integral vem sendo implementada nas escolas 
brasileiras nos últimos dez anos.

 Uma análise da participação das instituições de ensino 
superior na produção de artigos, de dissertações e teses pode 
ser realizada a partir dos gráficos a seguir:

  
Gráfico 1 - Fração participativa das instituições 

de ensino superior em relação ao montante de artigos 
analisados

Gráfico 2 - Fração participativa das instituições de 
ensino superior em relação ao montante de dissertações 
e teses analisadas
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Destaca-se a concentração da produção acadêmica 
no que diz respeito aos artigos nas regiões sudeste e sul; e a 
concentração da produção acadêmica no que se refere às 
dissertações e às teses nos programas de pós-graduação da 
região sudeste, havendo destaque para as universidades do Rio 
de Janeiro (RJ), o que pode estar relacionado ao fato deste estado 
ter sido o lócus de desenvolvimento da experiência de educação 
(em tempo) integral dos CIEPs.

 A seguir, apresenta-se a análise dos trabalhos por 
agrupamento de análise.

2.1 Crianças, Jovens e Educadores na Educação 
(em tempo) Integral

 
 Neste agrupamento de análise, foram enquadrados vinte 

trabalhos, sendo cinco artigos: Coelho (2011a), Costa (2010), 
Freitas e Traversini (2013), Maimone e Vieira (2009) e Pinto 
(2005); doze dissertações: Almeida (2013), Antolino (2012), 
Barra (2009), Carvalho (2008), Coelho (2011b), Fialho (2012), 
Gomes (2011), Hermont (2008), Moreira (2012), Nascimento 
(2008), Pereira (2008), Souza (2008); e três teses: Branco 
(2009), Carvalho (2013) e Silva (2009b).

  Tais pesquisas nos deixaram alguns desafios que se 
mostram importantes na conjuntura educacional contemporânea, 
que passam por esse olhar crítico acerca da oferta da educação 
(em tempo) integral e de como esta se constitui, principalmente 
no ponto de vista dos sujeitos do processo ensino-aprendizagem: 
alunos e educadores.

Nesse sentido, consideramos que é possível que esses 
trabalhos fomentem discussões posteriores que nos levem a 
aprofundar no estabelecimento de uma efetiva articulação do 
binômio “educação integral – ampliação da jornada escolar”, 
entendendo que esta se dê verdadeiramente em relação ao 
aluno, que precisa ser ouvido e visto como sujeito em sua 
multidimensionalidade; e aos educadores, que precisam de uma 
formação qualificada e de condições de trabalho.

2.2 Experiências Institucionais de Educação (em 
tempo) Integral

 No conjunto dos trabalhos coletados para esta pesquisa, 
assumem destaque trinta estudos que analisam experiências de 
educação (em tempo) integral:

Dentre este conjunto de pesquisas, destacam-se onze artigos: 
Branco (2012), Cavaliere e Coelho (2003), Coelho (2003), Coelho 
(2004), Leite (2012), Maurício (2003), Maurício (2007), Maurício 
(2012), Menezes, Bonato e Fernandes (2010), Ponce e Neta (2013), 
Triñanes e Arruda (2010); dezoito dissertações: Correia (2009), 
Costa (2011b), Costa (2011c), Gonçalves (2012), Kavai (2013), 
Matos (2011), Moraes (2009), Portilho (2006), Rocha (2010), Rosa 
(2011), Santos (2008), Santos (2010a), Santos (2012), Silva (2008), 
Silva (2009a), Souza (2010), Silva (2009), Stock (2004); e uma tese: 
(Silva 2013).

 A análise dos trabalhos do agrupamento de análise intitulado 
“experiências de educação (em tempo) integral” nos permitiu 
concluir que: duas experiências ganham visibilidade no conjunto das 
pesquisas investigadas, os CIEPs, experiência do RJ, (nos trabalhos 
a partir de 2003) e o Programa Mais Educação, de iniciativa federal, 
(nos trabalhos a partir de 2007).

 Em relação aos sujeitos que ganharam voz nos estudos em 
questão, podemos demarcar que há uma tendência em se ouvir 
gestores municipais, gestores escolares, professores e outros 
profissionais da educação, indicando que alunos e suas famílias não 
ganham centralidade enquanto sujeitos nas pesquisas analisadas.

 Os estudos apontam também para a necessidade da 
ampliação da jornada escolar estar em consonância com projeto 
pedagógico das escolas.

 Outro ponto a se destacar é que a maioria das pesquisas 
analisadas revela que as experiências em jornada escolar ampliada 
em nosso país contemplam apenas parte das escolas e parte dos 
alunos.

 Este conjunto de trabalhos apontou também para uma abertura 
maior da comunidade escolar nos processos de discussões e 
decisões das propostas educativas a serem implantadas no contexto 
da educação (em tempo) integral.
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2.3 Políticas Públicas de Educação (em tempo) 
Integral

 Foram enquadrados nove estudos neste agrupamento, 
com tendências variadas de investigação. Desse conjunto, 
destacam-se seis artigos: Castro e Lopes (2011), Coelho e 
Menezes (2007), Costa et al. (2011a), Guimarães (2008), Leclerc 
e Moll (2012), Menezes (2012) e três dissertações: Ferreira 
(2012a), Paiva (2009) e Pinheiro (2009).

 A análise dos trabalhos nos permitiu concluir que a maioria 
dos estudos apresenta uma baixa tendência em ouvir os agentes 
envolvidos nos processos educativos, tais como equipes diretivas 
das escolas, professores, famílias e alunos. 

 Há uma tendência majoritária pela pesquisa documental, 
que tem por finalidade analisar e interpretar os documentos 
oficiais das propostas políticas educativas.

 Esses estudos nos apontaram que as políticas públicas 
de educação (em tempo) integral revelam avanços, sobretudo na 
questão do financiamento que avançou nas legislações brasileiras.

2.4 Tempos, espaços e atividades na educação (em 
tempo) integral

 Neste agrupamento foram enquadrados nove trabalhos, 
sendo cinco artigos: Cavaliere (2007), Coelho, Hora, Rosa 
(2013), Felício (2011a), Felício (2011b), Torales (2012) e seis 
dissertações: Chagas (2011), Ferreira (2012), Figueiredo (2011), 
Saboya (2012), Santana (2013) e Silva (2013a).

 A análise dessas pesquisas nos permite concluir que existe 
uma preocupação quanto à importância de se discutir e organizar, 
nas escolas de educação (em tempo) integral, um currículo 
flexível e integrado que atenda as demandas de formação integral 
das crianças e dos jovens e que contribua para a ampliação das 
oportunidades de aprendizagem, para a oferta de atividades 
educativas diversas, articuladas dentro do espaço escolar e dos 
demais espaços públicos disponíveis. Mas, constatamos que tais 
pesquisas não fazem uma relação direta e aprofundada com as 
teorias de currículo existentes no campo educacional.

    Percebeu-se que a proposta da educação (em 
tempo) integral vem sendo lentamente implantada nas redes 
públicas de educação, uma vez que enfrenta vários desafios 
como: a necessidade de mais investimentos pelo sistema 
público; a reorganização do espaço, do tempo e do currículo das 
instituições escolares; questões passíveis de resolução, mas que 
demandam uma dedicação maior do poder público brasileiro e 
de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo.

3. Considerações Finais

 O levantamento aqui proposto pode contribuir para o 
campo da educação (em tempo) integral no Brasil e constituiu-se 
em um exercício fundamental para o trabalho de pesquisadores 
que buscam fontes de pesquisa e diferentes perspectivas de 
análise para esse campo. 

 Ainda que a ampliação da oferta da educação (em 
tempo) integral tenha causado a emergência de novas 
pesquisas, a leitura dos trabalhos aponta para diferentes 
lacunas a serem investigadas neste campo, sobretudo no que 
diz respeito: à escuta dos alunos e sua sociabilidade; à escuta 
das famílias e a compreensão de suas dinâmicas e funções 
a partir da ampliação da jornada escolar; aos impactos da 
ampliação da jornada na qualidade da educação; à inclusão 
das crianças e dos jovens com deficiência e as interfaces 
da escola com o atendimento educacional especializado; às 
tensões colocadas na relação entre culturas escolares e as 
culturas infantis e juvenis; à concepção de formação integral 
que permeia cada proposta educativa; à baixa incidência de 
estudos que envolvem programas de ampliação da jornada 
escolar na educação infantil; à relação dos novos sujeitos 
que passam a integrar os trabalhos das escolas (monitores, 
oficineiros, agentes culturais, entre outros) com os docentes, 
em que a interlocução entre esses tem sido marcada por 
tensões e conflitos.

 Observamos que, tão importante quanto se constatar 
a educação (em tempo) integral que está desenvolvendo no 
Brasil é buscar aportes teóricos consistentes, que dialoguem 
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com as diversas áreas do conhecimento que contribuem para a 
compreensão do ser humano em sua multidimensionalidade.

 O volume de trabalhos localizado, a abrangência nacional 
das pesquisas e o aumento crescente das produções no campo 
consolidam o tema da educação (em tempo) integral nas pesquisas 
em educação e apontam para uma tendência de aumento dessa 
produção para os próximos anos, ficando o desafio de análise 
dessas novas produções. 
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Resumo

O presente relato tem como objetivo discutir a implantação 
da Educação em tempo Integral da rede Estadual de Ensino 
no município de Palmas. Ainda embrionária na rede pública de 
ensino Estadual essa modalidade enfrenta desafios diante das 
novas demandas de atendimento. Serão apresentadas algumas 
considerações em relação à ampliação do tempo de permanência 
do aluno na escola, bem como infraestrutura dos espaços 
pedagógicos para realização das atividades diversificadas, mas 
obrigatórias no currículo. Em maio de 2011 a primeira Escola 
de Tempo Integral da rede Estadual foi inaugurada. Localizado 
de forma estratégica em uma região de vulnerabilidade social, 
a escola foi acolhida pela comunidade, oferecendo inicialmente 
o Ensino Fundamental anos finais e o Ensino Médio em período 
regular e no contra turno atividades obrigatórias diversificadas 
de teatro, dança, música, informática educacional e esportes.  
Quanto à alimentação, são oferecidas três refeições: café da 
manhã, almoço e lanhe para alunos e servidores com jornada 

de 7 horas e meia. Alunos e professores convivem diariamente 
nesse espaço com intervalo de uma hora para descanso. No final 
de 2011 a escola reuniu - se com seu corpo docente e com os 
pais dos alunos atendidos fizeram um balanço do funcionamento 
da escola neste período, foi constatado então que o índice de 
depredamento do patrimônio escolar foi muito significativo e 
que os alunos do Ensino Médio não demonstravam interesse 
em permanecer na escola período integral, uma vez que a parte 
diversificada do currículo não os oportunizavam para o mercado 
de trabalho. Sendo assim muitos ficavam um período ocioso na 
escola, quando não fugiam. Em comum acordo a comunidade 
escolar decidiu então por ofertar o Ensino Fundamental Séries 
Iniciais e Finais, tendo em vista que nessa região não havia Escola 
de tempo Integral Municipal para atender as crianças, foi uma 
proposta que rendeu bons frutos para a comunidade escolar. Pois 
os pais ficaram satisfeitos em deixar seus filhos em uma escola 
próxima as suas residências e a escola reduziu significativamente 
o custo com manutenção predial. Os professores também 
viram com bons olhos a adequação do atendimento somente 
para o Ensino fundamental anos iniciais e finais. Pois puderam 
observar maior interesse pelos alunos dessa faixa etária pelas 
atividades oferecidas pela escola. A fim de entender melhor o 
que se propõe a Educação de Tempo Integral, vale ressaltar 
algumas das orientações que serão introduzidas nesse relato 
para compreensão da mesma, como: formação dos professores, 
carga horária, proposta curricular e principalmente qual o impacto 
das novas configurações de tempos sobre todo o trabalho da 
escola, em contraponto com a busca pela educação integral O 
interesse pelo estudo ocorreu pela experiência como professora 
da mesma e pelos anseios e angústias diante do novo. A pesquisa 
se caracteriza como bibliográfica e documental, com reflexões 
pautadas no contexto histórico da escola e da comunidade 
escolar. As análises possibilitaram observar a complexidade do 
tema e o longo caminho a percorrer, diante das contradições e 
expectativas vivenciadas nos tempos e espaços educacionais. 
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Introdução

O presente relato tem como objetivo discutir a implantação 
da Educação em tempo Integral da rede Estadual de Ensino no 
município de Palmas. No desenvolvimento apresentamos alguns 
desafios relacionados à ampliação do tempo e permanência do 
aluno na escola, como também no que diz respeito à estrutura 
física e espaços pedagógicos. O interesse pelo estudo ocorreu 
pela experiência como professora e pelos anseios e angústias 
diante das mudanças que se fizeram necessárias para atender a 
implementação da escola de tempo integral.

 O caminhar metodológico foi pautado na pesquisa 
bibliográfica e documental. Utilizamos para a investigação, 
documentos que tratam da legislação educacional vigente, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996). Em relação 
às configurações que a escolas de tempo Integral assumiram ao 
longo do tempo nos reportamos às ideias de Miguel Arroyo (1988) 
e Anísio Teixeira (1994). Em sequencia, para dialogar acerca das 
concepções de educação integral, trazemos Cavaliere (2002), 
Gadotti (2009) e Dewey (1959).

Refletindo sobre as concepções da educação de 
tempo integral percebemos que os desafios ainda são muitos, 
principalmente quando para isso é preciso levar em consideração 
a realidade social e cultural do educando. São as análises que 
possibilitaram observar a complexidade do tema e o longo 
caminho a percorrer, diante das contradições e expectativas 
vivenciadas nos tempos e espaços educacionais.

Aspectos Metodológicos

Objetivando conhecer a atividade educacional desenvolvida 
a partir da proposta de educação de tempo integral iniciamos 
a investigação pela pesquisa bibliográfica com a intenção de 
nos colocar, enquanto pesquisadoras, diante daquilo que já foi 
registrado ou produzido a respeito da temática. Nas palavras 
de Gil (2007, p.64) a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 
partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos”. Sendo assim, uma de suas principais 
vantagens é proporcionar ao pesquisador um olhar teórico 
aprofundado em relação ao objeto da pesquisa. 

Ainda nesse sentido, recorremos aos documentos legais 
que compõem a legislação vigente no que diz repeito a educação 
de tempo integral. A pesquisa documental no entendimento de 
Gil (2007, p.45), 

Assemelha-se muito a pesquisa bibliográfica, a diferença 
essencial entre elas esta na natureza das fontes, [...] 
enquanto na pesquisa bibliográfica se utiliza diversas 
informações de diversos autores sobre determinado 
assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que 
não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda 
podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 
pesquisa.

 No caminhar do estudo procuramos compreender a 
dinâmica de funcionamento da escola que atende a proposta de 
educação de tempo integral, no que diz respeito: a ampliação do 
tempo na escola, currículo, infraestrutura, espaços pedagógicos, 
bem como a formação contínua dos profissionais que atuam 
nessa modalidade de ensino. Trazemos contribuições propostas 
por Lüdke (1998) Domingues (2006), e Frigotto (1991), onde a 
pesquisa  se diferencia pelo olhar e a atitude do pesquisador 
que procura desenvolver compreensões e não explicações, ou 
seja, não pretende responder a questões objetivas, já que esse 
modo de colocar a pergunta implica em buscar relações de 
causalidade.

Em momento seguinte, trazemos a pesquisa documental 
que se constitui em técnica valiosa de abordagem de dados 
qualitativos. Desta forma, 

Embora pouco explorada não só na área da educação 
como em outras áreas de ação social, a análise 
documental pode se constituir numa técnica valiosa de 
abordagem de dados qualitativos, seja complementando 
as informações obtidas por outras técnicas, seja 
desvelando aspectos novos de um tema ou problema 
[...] Os documentos [...] não são apenas uma fonte 
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de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre 
esse mesmo contexto. (Lüdke e André, 1986. p. 38-39)

Trazemos o estudo de caso conforme apresentado por 
André (2005), como uma forma particular de estudo apropriado 
para a compreensão e interpretação dos fenômenos educacionais 
diretamente ligados à educação, delimitados neste relato, ao 
objeto da pesquisa, uma escola pública, da rede estadual de 
ensino localizada no município de Palmas – TO.

Educação de tempo Integral: trilhando caminhos 
na rede estadual de Palmas (TO)

  A implantação das Escolas de Tempo Integral na rede 
estadual de ensino no município de Palmas teve inicio em 2011, 
após uma série de discussões abordando políticas educacionais 
e análises críticas relacionadas à temática.  Na capital, a 
implantação da Educação de Tempo Integral na rede estadual foi 
pautada na experiência da rede municipal de Ensino, que já discute 
essa proposta desde 2003. Em maio de 2011 foi inaugurada a 
primeira Escola de tempo Integral da rede estadual na cidade, 
localizada de forma estratégica em uma região de vulnerabilidade 
social, tornando a escola um referencial para aquela comunidade. 
Em alguns momentos a atuação da escola seguia um viés 
assistencialista, deixando talvez, o saber sistematizado, que 
deveria ser o foco da escola em segundo plano. Porém, refletir 
sobre a educação de tempo integral é adentrar a reflexão social, 
cultural e das políticas pedagógicas implementadas a classe 
trabalhadora.

Nesse sentido Arroyo (1988), destaca as funções 
assumidas pelas escolas em tempo integral ao longo de seu 
processo histórico como instituições capazes de suprir todo tipo 
de carência, ficando a instrução relegada ao segundo plano.

Na rua, na família, no trabalho precoce, as indefesas 
crianças carentes estão expostas à permanente lição 

de violência, tornam – se violentas na violência da vida. 
Frente a essa lamentável, a escola surge como a arca 
segura, protetora: redefinamos o papel da escola, 
transformando - a de instrumento dedicado à apenas 
a instrução em instituição protetora, onde a criança 
encontre segurança física e esteja a salvo da violência 
a que está exposta no convívio social. É a batalha em 
prol do menor, da infância, enquanto continua a batalha 
contra o maior, enquanto continua a batalha contra o 
maior, o adulto, as praças de trabalho nas fábricas ou 
campo. (ARROYO, 1988, p. 5).

Trazendo Cavaliere (2010, p. 256);

 Em “Educação não é privilégio” (1953) afirma que a escola 
primária, a qual tem um fim em si mesma, e só secundariamente 
prepara para os níveis posteriores, não pode ser uma escola de 
tempo parcial, pois esta não será apenas uma escola de letras, 
mas de formação de hábitos, de pensar e de fazer, de conviver e 
participar em uma sociedade democrática:

Não se pode conseguir essa formação em uma escola 
por sessões, com os curtos períodos letivos que hoje tem 
a escola brasileira. Precisamos restituir-lhe o dia integral, 
enriquecer-lhe o programa com atividades práticas, dar 
– lhe amplas oportunidades de formação de hábitos 
de vida real, organizando a escola como miniatura da 
comunidade, com toda a gama de suas atividades de 
trabalho, de estudo, de recreação e de arte. (TEIXEIRA, 
1994, p.63).

   Ainda embrionária, a rede estadual de ensino 
enfrenta desafios na implantação dessa modalidade, pois, ainda 
estão em construção, as duas primeiras escolas com estrutura 
padrão, com capacidade para atender as demandas pedagógicas, 
de espaço e tempos. Sendo assim, as escolas de tempo integral 
que funcionam na rede estadual, no atual momento, são escolas 
com estrutura física para atender em turnos diferenciados, 
fragmentados que foram adaptadas para atendimento em tempo 
integral. Ainda muito carentes de espaços adequados para 
realização das atividades diversificadas, bem como espaço para 
lazer e recreação.
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Proposta pedagógica: espaço, tempo e 
permanência

 
A compreensão dos conceitos e fundamentos da educação 

de tempo integral nos leva ao próximo passo: o de pensar a escola 
como espaço democrático, aberto inclusivo, com possibilidades 
de transformar as práticas e culturas das escolas. Nesse aspecto 
a escola vem se tornando experiência sociocultural cada vez mais 
presente na vida das pessoas indo além dos conhecimentos 
sistematizados nos livros didáticos, passando pela vivência da 
realidade social onde os alunos experimentam normas, regras, 
disciplinas, conhecimentos, enfim a organização do processo 
educativo.

Dando seguimento, percebemos que os espaços 
pedagógicos nas escolas de tempo Integral atendem em média 
350 alunos e atualmente são organizados da seguinte forma: 
12 salas de aulas, que atendem em período regular do 2º ano 
do Ensino Fundamental fase I ao 9º ano do Ensino fundamental 
fase II, laboratório de informática, biblioteca, refeitório e quadra 
(não coberta). As atividades diversificadas como artes, dança, 
judô, xadrez e experiência matemática são desenvolvidas no 
contraturno, nas salas de aulas convencionais, pois as escolas 
ainda não dispõem de complexo esportivo, auditório ou 
laboratórios específicos.  Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação no Art.34, “prevê a jornada escolar no ensino 
fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período 
de permanência na escola”. (Brasil,1996), ao mesmo tempo que 
reconhece e valoriza as “experiências extraescolares”, conforme 
também é previsto pelo Art. 3º da referida lei.

O tempo de permanência diária dos alunos na escola 
corresponde a sete horas e meia com entrada às oito horas da 
manhã e saída às dezesseis horas e trinta minutos, com intervalo 
de uma hora para recreação.  São oferecidas três refeições 
diárias sendo: café da manhã, almoço e lanche, as refeições 
são acompanhadas pelos professores das disciplinas. Durante o 
intervalo de uma hora para recreação os professores descansam e 
os alunos são acompanhados pelos coordenadores e profissionais 

do apoio pedagógico, que de acordo com a modulação da 
Secretaria de Educação do Estado do Tocantins para essa 
quantidade de alunos matriculados o quadro pedagógico é 
composto somente por dois coordenadores com lotação regular 
e como apoio pedagógico estão aqueles servidores que por 
algum motivo estão “extra-módulo”, quando ultrapassa o limite de 
servidores da escola.

A definição da matriz curricular, a reflexão da dinâmica e 
organização do espaço/tempo de aprendizagem são discussões 
conflituosas, com a participação dos profissionais envolvidos e 
comunidade escolar buscando sustentação para a construção 
de um currículo dentro de uma perspectiva crítica. Uma vez que 
os alunos não tem a opção de escolha na parte diversificada, 
sendo essas, obrigatórias no currículo vigente. Dessa forma a 
educação integral na escola de tempo integral ainda é bastante 
discutida, com a intenção de assegurar que o currículo não seja 
desenvolvido de forma fragmentada/engessada reproduzindo-o 
a ideia de “grade curricular fechada”.  Para Dewey (1959, p.114), 
o ambiente escolar não está constituído em função de objetivos 
fechados ou projetos pré-determinados. Podemos dizer então 
que a mudança de concepções e práticas educacionais ainda tem 
um longo caminho pela frente, pois os modelos tradicionais ainda 
estão enraizados profundamente nas crenças sociais escolares.

Novas configurações sobre o trabalho da escola

A educação integral, em escolas de tempo integral, tem 
sido tema de amplas discussões diante da formação de suas 
concepções. Com herança da corrente pedagógica escolanovista, 
segundo Ana Cavaliere (2002), tem ocupado importante espaço 
nos últimos anos na agenda dos debates sobre educação.  É 
importante considerar, que nas últimas décadas, diversos 
estudiosos e pesquisadores se posicionaram questionando a 
proposta das escolas de tempo integral. Para Anísio Teixeira 
(1994), representaram para seus alunos um lugar de oportunidade 
para uma vida melhor. A educação integral ocorre em diferentes 
contextos: em casa, na escola, no lazer, nos espaços formais e 
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informais de aprendizagem de modo que é necessário considerar 
as experiências e vivências dos educandos enquanto sujeitos.

O desafio de aprender pressupõe a superação e só é possível 
alcançar e apropriar – se do conhecimento se for construída uma 
relação entre o global e o local, entre o particular e o geral, entre 
suas definições enquanto sujeito e o mundo que está em sua 
volta. Pensar na implantação de escolas de tempo integral, só faz 
sentido, se a concepção de educação integral visar à perspectiva 
de educação emancipatória, oferecendo oportunidades, além de 
somente ampliar o tempo da jornada escolar.

A concepção de educação integral como política pública de 
educação, corrobora com a ideia de ampliação das oportunidades 
de formação, com o enriquecimento sociocultural, com maior 
flexibilidade do currículo e possibilita o direito de aprendizagem às 
futuras gerações independentemente da lógica de mercado, no 
qual o capital determina o acesso a quem pode pagar mais. Para 
Gadotti (2009, p. 41), educação integral não pode se constituir 
apenas num “projeto especial de tempo integral, mas numa 
política pública, para todos, com princípios pedagógicos, onde o 
ensino de língua portuguesa e matemática não estão separados 
da educação emocional e da formação para a cidadania”.

Nessa perspectiva de educação integral, é importante 
pensar os espaços e os tempos para o desenvolvimento dos 
saberes, onde o trabalho pedagógico da escola possa se nortear 
para as seguintes questões: o que? para quem? por quê? 
Adequando suas práticas à medida que os desafios irão surgindo.

Considerações Finais

Pensar a educação integral como uma proposta de 
construção coletiva, implica em discutir uma escola que possibilita 
a formação completo-integrada, onde o processo de ensino e 
aprendizagem aconteça de forma mútua. Refletindo sobre as 
concepções da educação de tempo integral percebemos que os 
desafios ainda são muitos, principalmente quando para isso é 
preciso levar em consideração a realidade social e cultural do 
educando. 

A caminhada é em busca de instituições que cumpram a 
função social da escola, permitindo o acesso aos conhecimentos 
historicamente acumulados, onde crianças e jovens possam 
conhecer o mundo onde vivem, compreendendo suas 
contradições, dotando-se de capacidade de apropriação e 
transformação num compromisso ético e existencial. 

Nas palavras de Hanna Arendt, 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o 
mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade 
por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria 
inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos 
e dos jovens. A educação é, também, onde (sic) 
decidimos se amamos nossas crianças o bastante para 
não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las aos 
seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas 
mãos a oportunidade de empreender alguma coisa 
nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez 
disso, com antecedência, para a tarefa de renovar um 
mundo comum. (1979, p. 247).

As análises possibilitaram observar a complexidade do 
tema e o longo caminho a percorrer, diante das contradições e 
expectativas vivenciadas nos tempos e espaços educacionais.  
A rede estadual de ensino de tempo integral em Palmas ainda 
é embrionária, um percurso com “erros” e “acertos”, visando à 
construção coletiva de desenvolvimento educacional que não se 
restrinja ao tempo escolar, mas que no futuro se efetive como 
educação integral. 
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Resumo

O presente texto trata de um recorte de parte da pesquisa 
realizada sobre a formação continuada dos professores da rede 
pública estadual e municipal do Estado do Pará ofertado pelo 
Curso de Aperfeiçoamento em Docência na Escola de Tempo 
Integral, desde 2013 pelo grupo de estudos Teia Amazônida 
Pará, da Universidade Federal do Pará (UFPA) em parceria com 
o grupo Teia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
com financiamento do Ministério da Educação. Assim foram 
disponibilizados na matriz orçamentária da UFPA, os recursos 
que irão subsidiar o curso. A metodologia deste consiste na 
modalidade presencial e semipresencial através da plataforma 
moodle. É ofertado para cinco polos que consiste em municípios 
do Estado do Pará que são referências para os encontros 

presenciais são eles Belém, Capanema, Santarém, Breves e 
Bragança. Logo com a criação de mais um plano voltado para 
a educação pública brasileira, o Plano de Desenvolvimento de 
Educação (PDE) composto de inúmeras ações, dentre elas o 
Programa Mais Educação (PME), cuja meta é a retomada e a 
indução da educação integral o que nos reporta a discussão sobre 
a implementação da escola de tempo integral. Assim entendemos 
a relevância da formação continuada para os professores, para 
que estes compreendam e atuem através da concepção de 
educação integral, repensando assim a prática docente para 
a escola de tempo integral. A pesquisa tem como caminhos 
metodológicos abordagem qualitativa, tendo como técnicas a 
análise bibliográfica e documental. Torna-se relevante o nosso 
estudo devido buscar cooperar seja através do campo teórico 
e do campo prático para a academia e principalmente para as 
escolas púbicas brasileiras sobre a temática educação integral e 
escola de tempo integral que ainda precisam ser mais discutida 
a âmbito da região Norte o que consequentemente culminará no 
entendimento maior sobre a finalidade do Programa.

Palavras-chave: Política educacional; Educação Integral; 
Programa Mais Educação; Formação de professores.

Introdução 

A concepção de Educação Integral é retomada novamente 
no século XXI na educação brasileira bem como com a ampliação 
do tempo escolar destinada a crianças e adolescentes através da 
implantação da escola de tempo integral. Dizemos novamente, 
pois essa discussão vem desde as décadas de 1920 e 1930, 
descrita através Manifesto dos Pioneiros de 1932 que teve o 
apoio de Anísio Teixeira e de outros educadores, explicitando a 
relevância, naquele momento histórico de renovar a educação 
brasileira, segundo (Godoy, 2012) adotando um modelo de 
educação que não fosse excludente e buscasse a formação 
integral do sujeito através da vinculação do trabalho escolar com 
o meio social que este sujeito pertence.
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PA. Membro do Grupo de 
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cação pela Universidade 
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SEDUC/PA. Membro do 
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Ressaltamos que essa caminhada histórica da educação 
integral para além do Brasil vem desde os primórdios da Grécia 
Antiga, devido a sua dimensão cultural e filosófica conforme 
Portilho e Coelho (2009, p.90) “é importante relembrar que os 
pilares sobre o sentido de formação do homem integral podem 
ser encontrados na paidéia grega nas discussões propostas 
pelos revolucionários franceses e pelos teóricos americanos 
chegando ao pensamento de Anísio Teixeira no país.”.

Entendemos que essa concepção de educação o sujeito 
é integral, não é um ser fragmentado, portanto, Na perspectiva 
de compreensão do homem compreendemos como um ser 
multidimensional, sendo que educação deve responder a uma 
multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto 
em que vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que 
construam relações na direção do aperfeiçoamento humano.

Portanto carece de uma escola que oferte escolarização 
para além dos muros da escola, que tenha uma jornada escolar 
ampliada, ofertando inúmeras atividades de cultura, esporte, 
lazer, cidadania, além daquelas que atendem o currículo oficial. 
Essas atividades se materializam atualmente através do PME 
que busca essa ampliação com a construção da oferta da 
concepção de Educação Integral, ou seja, é ampliar o tempo 
diário dos alunos, tanto crianças, adolescentes e jovens, nas 
escolas públicas brasileiras, assim tentando renovar a oferta de 
educação pública, pois o objetivo da escola pública é de ofertar 
aprendizagem de qualidade, garantir que o aluno tenha acesso 
a conceitos e pressupostos fundamentais, invertendo a lógica 
da dominação, oriunda da sociedade capitalista, que domina a 
aquisição de conhecimentos, cultura e novas competências e 
habilidades; assim oportunizando “aos filhos dos trabalhadores 
e das camadas pobres e médias tenham, definitivamente 
os mesmos direitos à cultura ao conhecimento e ao saber”. 
(CARLINI, 2012, p.444).

Para atingir essa qualidade, há muitos desafios a serem 
superados, para Moll (2012) um dos grandes desafios a se 
superado que é a escola dividida por turnos. Logo a Educação 
Integral dentro de uma escola de tempo integral busca superar   
“minguadas quatro horas diárias que caracterizam na escola de 
turno”. (MOLL, 2012, p.28

Portanto no governo do Presidente Lula (2002-2010) que 
visava à melhoria da qualidade do ensino público brasileiro, 
lançou em 2007, o PDE através do Ministério de Educação 
(MEC). O PDE propôs 28 ações que, posteriormente, avançaram 
para 51 ações a serem cumpridas pelos municípios e estados 
para melhorar a qualidade da educação no país. O PDE apontou 
múltiplas ações em todos os níveis e modalidades de educação, 
mais especificamente a Educação Básica, com número maior 
de ações voltadas para o ensino fundamental. Assim Gadotti 
(2008) ressalta que o PDE tem grandes possibilidades pra dar 
certo, pois seu principal foco é a qualidade da aprendizagem da 
educação brasileira. 

Assim nosso estudo busca compreender através da 
vertente da formação de professores como estes estão se 
dispondo a rever sua prática docente, para que possam atuar 
através da concepção de educação integral, que tem como ensaio 
o PME, bem como operar na escola de tempo integral que tem 
como proposta de ampliar a jornada escolar na perspectiva desta 
educação, ampliando as possibilidades educativas é permitir que 
este aluno da escola pública desenvolvesse suas potencialidades.

A educação integral e o PME: ofertar educação 
pública de qualidade é preciso

O PME tem a finalidade da universalização da Educação 
Integral nas escolas públicas brasileiras. Assim a política de 
Educação Integral construiu-se baseada na análise dos baixos 
índices  de aprendizagem da escola pública atestados pelo Índicie 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que avalia a 
qualidade do ensino da educação básica referente ao ensino 
fundamental. Assim a Portaria Interministerial   17/2007 instituiu 
o PME e o Decreto Presidencial 7083/2010 integrando as ações 
do PDE, como tática do Governo Federal para levar a ampliação 
da jornada escolar e organização curricular, na perspectiva da 
educação integral. (BRASIL, 2007).

Através dessa portaria percebemos que o programa traz 
uma forte e consolidada articulação entre as áreas da educação, 

4. A Portaria Inter-
ministerial 17/2007 
Brasil (2007) consiste no 
empenho de vários Minis-
térios como o Ministério 
da Educação, Ministério 
de Cultura, Ministério do 
Esporte, Ministério do 
Meio Ambiente, Ministério 
do Desenvolvimento So-
cial e Combate a Fome, 
Ministério da Ciência 
e Tecnologia, para ser 
desenvolvida a concep-
ção de Educação Integral 
através da ampliação de 
tempos e espaços.
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cultura, esporte e assistência social o que promove a proteção 
social, buscando a possível melhoria no desempenho escolar de 
crianças e adolescentes. Isto fica ratificado no parágrafo único 
do 1º art. da Portaria Interministerial 17/2007:

O programa será implementado por meio do apoio à 
realização, em escolas e outros espaços socioculturais, 
de ações sócio-educativas no contraturno escolar, 
incluindo os campos da educação, artes, cultura, 
esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do 
desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 
professores, alunos e suas comunidades, à garantia 
da proteção social da assistência social e à formação 
para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas 
dos direitos humanos, consciência ambiental, novas 
tecnologias, comunicação social, saúde e consciência 
corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência 
e democracia, compartilhamento comunitário 
e dinâmicas de redes. (BRASIL, PORTARIA 
INTERMINISTERIAL 17/2007).

Ainda no Decreto Presidencial 7083/2010 (Brasil, 2010), 
os objetivos do PME exibidos no 3º artigo deste decreto são:

I- formular política educacional de educação básica em 
tempo integral;

II- promover diálogo entre os conteúdos escolares e o 
saberes locais;

III- favorecer a convivência ente professores, alunos e suas 
comunidades;

IV- disseminar as experiências das escolas que desenvolvem 
atividades de educação integral.

Percebemos no Decreto acima a valorização dos saberes 
comunidade local e a troca destes com os saberes escolares, 
além da menção, dos termos Educação Integral e tempo integral. 
Entretanto são termos que distanciam e se aproximam de 
acordo com o contexto. O que notamos é que as escolas que 
se denominam de tempo integral ainda estão em um processo 
lento para ofertar o que hoje se entende como concepção de 
Educação Integral, pois apenas realizam extensão de atividades 

esportivas, artísticas e culturais o que são insuficientes e para, 
além disso, a ausência da articulação dessas atividades com o 
currículo escolar que é necessário para o desenvolvimento da 
Educação Integral. 

Atuar através da concepção de Educação Integral é 
repensar e articular principalmente duas variáveis: o tempo 
e espaço. Tempo no que se refere a sua ampliação durante a 
jornada escolar; e espaço no que se refere ao território que a 
escola pertence aos territórios que ela influencia o que permitirá 
um precioso diálogo com a comunidade local, regional e global. 
Essa articulação deverá ter como culminância uma organização 
do currículo com o aumento das disciplinas e com a incorporação 
de novos espaços como: parques recreativos, laboratórios, 
auditórios. A questão de tempo e espaço ampliados, bem como 
a organização de um currículo que vise à formação integral do 
aluno é elucidada no 6º art. inciso I da Portaria Interministerial 
17/2007 (BRASIL, 2007) que é “contemplar a ampliação do 
tempo e do espaço educativo de suas redes e escolas, pautada 
pela formação de proteção integral e emancipadora.”.

A Educação Integral já foi proposta como política de 
governo no Brasil, ligada estritamente à responsabilidade dos 
sistemas de ensino. Assim, foram propostas e implementadas, 
escolas de tempo integral como as escolas-parque (1954) 
desenvolvida por Anísio Teixeira na Bahia, os Centros Integrados 
de Educação Pública (CIEPs) (1986) e os Centros Integrados de 
Apoio à Criança (CIACs) (1990). 

Assim em 2008, o PME chegou até a rede pública de ensino 
estadual do Estado do Pará, onde se levou em consideração 
também a regionalização no processo de aprendizagem. Foi o 
que podemos perceber nas experiências educacionais realizadas 
no município de Santarém do estado do Pará que ampliou tempos 
e espaços para as atividades estimando o contexto regional 
amazônico a partir do momento da valorização dos saberes dos 
povos dos rios e florestas e a integração dos mesmos com os 
saberes dos povos da cidade, ou seja, é a cultura local e o seu 
jeito de viver sendo difundido e contribuindo para a formação da 
cidadania dos alunos além de contribuir para a reflexão da prática 
pedagógica dos educadores. (PINHEIRO E RODRIGUES, 2012). 
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Notamos acima nesta experiência do município de Santarém no 
Pará, como a Educação Integral pode contribuir na relação do 
espaço escolar com a comunidade local e o fortalecimento da 
regionalização daquele local.

A formação de professores da rede estadual 
e municipal do estado do Pará: a práxis para o 
entendimento da escola de tempo integral

Retornar ao debate da educação integral e escola de 
tempo integral em pleno século XXI nos faz repensar em inúmeros 
fatores para seu desenvolvimento e possível concretização. O 
PME que representa a indução da Educação Integral para os 
sistemas educacionais públicos como municipal e estadual, nos 
revelou que inúmeras são as dificuldades para a implementação 
e concretização do programa no chão da escola, dentre elas 
destacamos conforme Santos (2013, p.120)

(...) falta de infraestrutura física adequada para o 
funcionamento das atividades no espaço escolar, 
(...) é um dos fatores negativos que culminam na não 
realização de Educação Integral por parte do PME, 
pois segundo o Decreto nº 7.083/2010, o Programa 
ofertará, em tempo integral em duração igual ou 
superior a sete horas diárias, durante todo o período 
letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno 
permanece na escola ou em atividades escolares em 
outros espaços educacionais.

Além da logística física e financeira fundamental para a 
implementação do PME, da educação integral e a escola de tempo 
integral, outro item é fundamental: a formação dos professores. 

Inovações nos remetem a possíveis mudanças conjunturais, 
o que não seria diferente para os professores que vão atuar 
apoiados na concepção de educação integral e uma escola 
de tempo integral que necessitam de formação continuada 
para obterem a compreensão sobre essa prática docente que 
envolverá a organização do currículo escolar com o objetivo de 
integrar os conhecimentos curriculares a realidade social, local 

e regional do aluno, entendendo que não há um único modo 
de ensinar e aprender, logo a escola não será o único templo 
do conhecimento e aprendizagem o que ocasionaria constante 
diálogo com a sociedade. Para Moll (2010), e imprescindível a 
formação para o professor, este é o primeiro desafio para atuar 
com educação integral em uma jornada ampliada, mais tempo na 
escola, culmina em formar e qualificar educadores para atuarem 
nesta nova realidade educacional.O docente terá que entender 
a organização do seu trabalho dentro deste tempo ampliado, 
rever planejamento, novas didáticas, conteúdos, metodologias 
e avaliação. Para, além disso, é preciso se adaptar aos novos 
espaços educativos que a comunidade local e cidade oferecem 
que irão contribuir para a aprendizagem do aluno.

Entendemos que há saberes que os professores precisam 
conter, referente a concepção de educação integral e escola de 
tempo integral, para que assim possam construir suas aulas e 
planejamentos de acordo com a atual conjuntura educacional 
que escola pertence.

Conforme Tardif (2002) o professor não deverá conhecer 
apenas a disciplina que vai ministrar, deverá ir além, ter 
conhecimento sobre as ciências da educação, construindo 
saberes práticos de acordo com sua vivencia com os seus 
alunos, ele constrói um saber social.

O professor em sua atuação de sala de aula precisa ter 
ciência que será submerso numa diversidade de situações 
que vão exigir deste profissional inúmeros saberes sobre o 
processo de ensino-aprendizagem. Para Tardif (2002) esses 
saberes precisam estar relacionados a outras aprendizagens 
como de sua formação, saber pessoal e o saber do acumulo de 
experiências. Eis a importância segundo Pimenta (2002) sobre a 
articulação necessária da prática docente, reflexão e pesquisa, 
que o professor precisa ter no seu cotidiano, ou seja, refletir 
sobre a prática docente, bem como investigar sobre sua própria 
atuação, são condições imprescindíveis conforme Branco (2012, 
p.250) para “construir conhecimento crítico e propor alternativas 
inovadoras e criativas diante das necessidades emergentes.”. 
Logo a necessidade emergente é a formação que os professores 
precisam ter para atuarem na escola de tempo integral. 
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Segundo Branco (2012) entendemos que a partir deste 
contexto apresentado que ao se falar sobre a formação continuada 
de professores, o espaço escolar deverá ser privilegiado, pois 
temos ciência da dificuldade que esse espaço passa no que se 
refere à práxis, quando necessitamos confrontar os referencias 
teóricos com as práticas realizadas neste espaço escolar, afinal 
necessitamos constantemente de estratégias e instrumentos 
pedagógicos que redimensione o trabalho escolar. Assim a 
formação continuada deverá ser repensada desde o chão da 
escola.

Pensando nisso o grupo TEIA Amazônida do Pará através 
da estratégia de planejamento do apoio técnico e financeiro 
aos Estados, Municípios e Distrito Federal para o alcance dos 
compromissos abancados no PDE, o MEC instituiu o Plano de 
Ações Articuladas (PAR), por meio do qual cada uma dessas 
instâncias consolida suas demandas, entre elas as ações de 
formação. Também como instrumento de planejamento, o MEC 
definiu o Catálogo de Cursos de Formação Continuada e criou, 
em 2012, o PDE Interativo que substituiu o PDE Escola, que 
possibilitou levantar o interesse dos professores, por meio do 
planejamento, nos cursos de formação oferecidos com base na 
demanda identificada nos PAR. 

A partir deste levantamento foram disponibilizados na 
matriz orçamentária da Universidade Federal do Pará, recursos 
que viabilizaram o Curso de Aperfeiçoamento, através da 
modalidade Educação a distância que preenche boa parte da 
carga horária. O título do curso é DOCÊNCIA NA ESCOLA DE 
TEMPO INTEGRAL destinados para os professores das escolas 
da Rede Pública Estadual e Municipal do Estado Pará que atuam 
como coordenadores do PME.

O objetivo do curso é contribuir para a formação 
de educadores paraenses da Educação Básica, gestores 
educacionais, professores do Ensino Básico e outros profissionais 
da educação nos pressupostos teóricos e práticos da Educação 
Integral/Integrada, tornando-os capazes de desenvolver melhor 
PME em nosso Estado, bem como consolidar a qualidade de 
ensino que a escola de tempo integral poderá ofertar aos seus 
alunos. 

A metodologia deste curso consiste na modalidade 
presencial e semipresencial através da plataforma moodle, 
portanto terá uma carga horária total de 180 horas, sendo 
distribuída em 96horas presenciais e 84horas à distância. 
Inicialmente fora ofertado 400 vagas, 80 vagas para cada polo.

Ao final do curso foram formados cento e setenta e um 
cursistas, número considerado muito bom quando se trata de 
um curso a distância. O curso foi ofertado para cinco polos que 
consiste em municípios do Estado do Pará que são referências 
para os encontros presenciais são eles Belém, Capanema, 
Santarém, Breves e Bragança. É válido ressaltar que o polo pode 
abranger cursistas de outros municípios como é o caso do polo 
Bragança que atende os municípios de Capanema, Santa Luzia, 
Tracuauteua e Maracanã. Estes polos permitem um panorama da 
educacional paraense.

Compreendemos que atuar na educação integral é um 
grande desafio, pois ainda não é muito explorado pelas academias 
e pelas práticas escolares. Portanto, o professor necessitará não 
somente das formações ofertadas pelos sistemas educacionais, 
o processo formativo dependerá:

De uma reorganização interna das escolas que 
contribua para a busca e a compreensão dos 
conhecimentos não construídos, e para a reflexão 
coletiva entre seus pares, sobre os seus saberes e 
práticas sobre e na ação para a construção da sua 
autonomia e interação profissional. (BRANCO, 2012, 
p.252).

Assim neste curso de aperfeiçoamento as aulas além 
das aulas teóricas de acordo com o material didático ofertado 
ao aluno, as aulas práticas são de grande relevância devido o 
professor entender como pode atuar através da concepção de 
educação integral, bem como atuar em uma escola de tempo 
integral. Assim uma das metodologias utilizada nas aulas são 
oficinas, ofertadas para os alunos do polo Bragança, que colocam 
os mesmos a refletirem o objetivo da oficina e a levarem essa 
experiência da oficina para sua realidade escolar oportunizando a 
crianças e adolescentes uma educação para além dos muros da 
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escola, educação significativa, educação para a vida. Conforme 
Pegorer (2014) a verdadeira educação é aquela que produz 
cidadania, logo precisa ser integral e garantir aos nossos alunos 
da escola pública liberdade e dignidade, entendendo que os 
alunos têm direito a sonhos e expectativas.

Compreendemos que inicialmente dentro do ambiente 
escolar, a implantação de projetos e programas independentes 
do poder público que as criem, precisa da compreensão de 
todos da comunidade escolar, bem como da comunidade local, 
e para isso debates, conversas, palestras são necessárias para 
a construção do novo conhecimento, ou seja, que o professor 
possa reavaliar sua prática docente e compartilhe seu trabalho 
com os demais colegas.

Aproximações conclusivas

O Programa Mais Educação preconiza a oferta da 
Educação Integral destinada as crianças, adolescentes e 
jovens, por meio de atividades articuladas ao projeto de 
aprendizagem desenvolvido pela escola, através de uma portaria 
interministerial, que reúne o empenho de outros ministérios para 
que se possa alcançar a educação pública de qualidade para 
todos como almejava o Manifesto dos Pioneiros. Portanto é 
imprescindível um debate ampliado sobre a compreensão de 
Educação Integral.

A escola seria o espaço principal para isso, afinal ela deveria 
ser promotora da igualdade de oportunidades e democratização 
ao acesso do saber. Todavia que há uma luta hegemônica nesse 
espaço, ela é um campo de disputa hegemônica um espaço de 
luta e construção de democracia. 

Para a concretização disso no espaço escolar, há desafios 
a serem enfrentados. A formação de professores é importante 
para que se possa superar o antigo modelo educacional de 
tempo reduzido, por isso a formação continuada é fundamental 
para o acolhimento deste programa na escola bem como em 
assegurar a permanência de alunos ofertando assim uma 
Educação Integral de qualidade. 

Entendemos assim que o PME para promover a Educação 
Integral propõe a articulação de políticas sociais para favorecer 
suas ações socioeducativas, que serão materializadas através das 
seguintes orientações como respeitando a ampliação do tempo 
e espaço para desenvolver com maior qualidade as atividades do 
PME. Além disso, o professor tem que ter garantido seu direito de 
aprender ensinando, de tal modo como o auxilio em seu trabalho 
pelos demais colegas, o qualifica o trabalho escolar.
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Resumo

Este trabalho é resultado das investigações teóricas e 
empíricas desenvolvidas no Grupo de Estudos e Pesquisas 
Educação, Espaço e Tempo da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás, no ano de 2013, e tem como 
objetivo central apresentar uma reflexão acerca das concepções 
que norteiam as políticas de educação integral em escolas de ensino 
fundamental no cenário educacional brasileiro contemporâneo. A 
reflexão fundamenta-se em estudos desenvolvidos por Cavaliere 
(2002, 2007, 2009), Brandão (2008), Libâneo (2013), Paro (1998, 
2008), dentre outros autores, que procuram apreender teórica 
e metodologicamente as concepções, as contradições e as 
práticas que sustentam os discursos e as políticas  educacionais 
para educação integral. Para desenvolvimento do estudo utilizou-
se de pesquisa bibliográfica e documental. A reflexão aponta que 
o Programa Mais Educação (VASCONCELHOS, 2012) vem se 
convertendo na principal política pública do Governo Federal 
para ampliação do tempo escolar em escolas públicas de ensino 
fundamental, política que interfere diretamente na organização da 
jornada escolar nos municípios e nos estados da federação.   
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Palavras-chaves: Educação integral – ensino 
fundamental – políticas públicas. 

Introdução

A ideia mais básica de educação integral está ligada ao 
direito de cada ser humano de desenvolver, da forma 
mais completa possível, todas as suas dimensões físicas, 
intelectuais, afetivas, estéticas, independentemente das 
circunstâncias de seu nascimento, do grupo social e da 
cultura a que pertence (LIBÂNEO, 2013).

A discussão sobre educação integral em escolas de 
tempo integral do ensino fundamental ganhou força no cenário 
educacional brasileiro, sobretudo, no início do século XXI, com a 
implantação pelo Governo Federal do Programa Mais Educação 
(PME). Estudos indicam (CAVALIERE, 2008) que, a partir de 
2003, as políticas educacionais com foco na ampliação da 
jornada escolar foram implantadas de forma diferenciada pelos 
sistemas de ensino em diversos estados e municípios. Nesse 
processo, vários debates políticos e acadêmicos evidenciaram/
evidenciam concepções diferentes e, até mesmo, divergentes 
acerca do sentido da educação integral e da organização da 
escola de tempo integral.  

Para muitos estudiosos (CAVALIERE, 2007; PARO, 
1998), as inúmeras experiências de ampliação da jornada escolar 
espalhadas pelo país, nem sempre, expressam concepções e 
práticas pedagógicas comprometidas com a educação integral 
dos educandos. Esse fato fica evidenciado pela (re) organização 
do tempo escolar sem, contudo, alterar os espaços das 
aprendizagens, o currículo e as práticas docentes desenvolvidas 
nesses espaços. Em muitas situações, a educação integral é 
entendida como mera ampliação da jornada escolar desvinculada 
de uma concepção rigorosa de educação, desenvolvimento 
humano e formação integral. Dessa forma, em muitas experiências 
educacionais, a escola de tempo integral não contribuiu para 
alterar as perspectivas pedagógicas e metodológicas condizentes 
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com a reorganização dos tempos, espaços, currículos e práticas 
para garantir que o sujeito da aprendizagem, o educando, se 
aproprie dos conhecimentos científicos e culturais produzidos 
pela humanidade, conhecimentos fundamentais para o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural desse sujeito. 

Nessa lógica, o conceito de educação integral é reduzido 
à ampliação da jornada escolar, ao aumento do quantitativo de 
horas/aula sem a devida (re) estruturação curricular, adequação 
dos espaços físicos, formação e remuneração docente. Ampliam-
se os tempos e os espaços para que os mesmos conteúdos 
e as mesmas práticas pedagógicas sejam reproduzidos sob a 
mesma perspectiva pedagógica e curricular da escola pública 
de tempo parcial.

Frente a essa realidade, é objetivo desse artigo 
apresentar uma reflexão teórica acerca das concepções que 
norteiam a discussão sobre a educação integral em escolas de 
ensino fundamental de tempo integral no cenário educacional 
brasileiro contemporâneo. A reflexão fundamenta-se em estudos 
desenvolvidos por Cavaliere (2002, 2007, 2009), Brandão 
(2008), Libâneo (2013), Paro (1998, 2008), dentre outros 
autores, que procuram apreender teórica e empiricamente as 
concepções e os conceitos que permeiam os discursos e fazer 
pedagógico de professores e gestores da educação fundamental, 
bem como as políticas educacionais com foco na educação 
integral em escolas de tempo integral. Para desenvolvimento 
do estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica e das reflexões 
desenvolvidas no Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, 
Espaço e Tempo da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás no ano de 2013 .

Educação integral como pressuposto para o 
desenvolvimento humano do educando 

No Brasil, desde a década de 1920, a discussão em torno da 
educação integral já se fazia presente na pauta dos “educadores 
profissionais”  preocupados com a aprendizagem significativa 
das crianças atendidas pela e na escola pública (NAGLE, 2001; 

PARO, 1998).  No mundo ocidental, de uma forma geral, pode-
se afirmar que o conceito de educação integral como formação 
plena da criança - desenvolvimento do intelecto (cognição), do 
corpo e da cidadania - é anterior ao movimento escolanovista  do 
século XX.  Os gregos antigos já expressavam a preocupação 
com a formação integral da criança e do jovem para a vida na 
polis. A formação integral, nesse período, estava ligada à ideia de 
universalidade e cidadania. Para os gregos, a formação integral 
do sujeito deveria ser desenvolvida, necessariamente, por meio 
da apropriação da cultura, da arte e da literatura (JAEGER, 2001). 

Atualmente, a discussão acerca do sentido e da importância 
de se pensar e organizar uma escola que atenda integralmente 
as necessidades cognitivas, afetivas e sociais da criança tornou-
se recorrente no cenário das políticas públicas, sobretudo, 
para a educação fundamental. Nesse cenário torna-se de suma 
importância problematizar o que se entende por educação 
integral e, em que medida, a ampliação do tempo escolar 
expressa um currículo e uma prática pedagógica articulada com 
uma concepção de educação integral.

A educação como elemento central de humanização dos 
sujeitos deve ser entendida como direito social fundante da 
cidadania e da igualdade social (CURY, 2007). É por meio da 
educação que o homem historicamente se insere e se atualiza no 
campo da cultura, da ciência e da linguagem, nesse movimento, 
(re) constrói a sua história e da coletividade. Nesse sentido 
ampliado, a educação é o que propicia a continuidade histórica, 
material e simbólica, da sociedade, da humanidade. 

A educação escolar comprometida com a formação integral 
da criança deve garantir a esta o acesso aos conhecimentos 
teóricos e práticos produzidos no âmbito das ciências, da arte, 
da cultura, da linguagem e da vivência social. É pela apropriação 
desses conhecimentos que a criança e o adolescente poderão 
compreender e agir sobre o mundo de forma crítica, propositiva 
e criativa. Dessa forma, implementar uma proposta de educação 
integral em escola de tempo integral pressupõe um novo olhar 
pedagógico sobre os conteúdos a serem ensinados e as 
metodologias de ensino adotados, uma vez que é por meio do 
currículo que se materializa todo e qualquer projeto educativo.  

3.  Desde 2011, o Grupo 
de Estudos e Pesquisas 
Educação, Espaço 
e Tempo desenvolve 
estudos sobre a escola de 
tempo integral do estado 
de Goiás, com ênfase 
para as experiências das 
redes públicas de ensino 
da cidade de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia.
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Uma educação integral que propicie ao sujeito da 
aprendizagem (educando) o contato sistemático com diferentes 
conhecimentos e práticas educativas fundamenta-se, sobretudo, 
numa concepção de aprendizagem e desenvolvimento humano 
comprometida com a formação cognitiva e sócio-afetiva deste 
sujeito. Essa compreensão de educação e aprendizagem exige, 
necessariamente, a construção de um currículo escolar centrado 
no ensino e na aprendizagem, o que pressupõe a articulação entre 
os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade 
com as vivências sociais na escola e fora dela (YOUNG, 2007). 
Para atender essa perspectiva curricular, a escola pública deve 
ser organizada didática e pedagogicamente como espaço 
institucional de ensino e aprendizagem e não meramente como 
lócus  de socialização desarticulado do conhecimento, do ensino, 
da investigação e da aprendizagem (LIBÂNEO, 2013). 

Nesse sentido, a escola de ensino fundamental de tempo 
integral deve ser pensada e organizada como um espaço 
sistemático e dinâmico de aprendizagem. Espaço em que as 
crianças e os adolescentes aprendam a lidar com o mundo 
natural e social por meio do conhecimento, da pesquisa e da 
vivência. Essa escola exigirá dos professores uma compreensão 
rigorosa de educação, de aprendizagem, de ensino e de 
desenvolvimento humano. Pois, é impossível pensar numa escola 
organizada em tempo integral desarticulada de uma concepção 
de educação integral. Transformar a escola em espaço de 
educação integral torna-se, portanto, uma grande tarefa para 
todos que compreendem que oferecer uma jornada escolar de 
tempo integral nem sempre significa a garantia de uma proposta 
de ensino e aprendizagem integral, uma vez que não é o acumulo 
de horas/aula e de atividades de ensino que asseguram a 
desenvolvimento humano e cognitivo dos sujeitos.

Educação Integral e Escola de Tempo Integral: 
orientações legais e perspectivas pedagógicas 

Pesquisas evidenciam (CAVALIERE, 2007, 2009; 
LIBÂNEO, GUARÁ, 2006; PARO, 1998) que, na última década, 

as políticas implementadas pelo Ministério da Educação (MEC) 
têm induzido os estados e munícipios brasileiros a implantarem 
escolas de tempo integral. Segundo o Manual Operacional de 
Educação Integral (BRASIL, 2013), o Programa Mais Educação 
(PME), instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo 
Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, é uma política 
estratégica do Governo Federal para induzir a ampliação da 
jornada escolar e a (re) organização curricular na perspectiva 
da educação integral. De acordo com Guará (2009), no âmbito 
do ensino fundamental, o Brasil tem avançado muito em termos 
normativos no que se refere à ampliação da jornada escolar. 
Todavia, de acordo com a autora, ainda existe uma distância 
reconhecida entre o que está previsto na lei e o ritmo das 
mudanças por ela sugeridas. 

Nesse aspecto, o Programa Mais Educação, como a 
principal política pública para educação integral, contribuiu 
para inserção de inúmeras atividades (esportivas, culturais 
etc.) na matriz curricular do ensino fundamental.  Todavia, essa 
ampliação dos tempos e dos espaços de aprendizagem, nem 
sempre, garante a formação integral da criança e do adolescente. 
Pois, em muitos casos, o que se evidencia é a justaposição de 
disciplinas, desarticulada da ideia e dos principais de educação 
integral (LIBÂNEO, 2013). Nesse cenário, a luta histórica pela 
melhoria da escola pública, seja de tempo parcial ou ampliado, 
ainda se faz necessária como forma de garantir o direito social 
a educação escolar pública que garanta a formação integral da 
criança e do adolescente, conforme indica o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) de 1990.

 A ideia de proteção integral inscrita no ECA está fundada 
no reconhecimento de que a situação peculiar da criança e do 
adolescente, como pessoa em desenvolvimento, exige uma 
forma específica de proteção e formação, traduzida em direitos e 
deveres, tanto individuais quanto coletivos, que  assegurarem o 
seu pleno desenvolvimento humano. Dentre esses direitos está o 
direito à educação integral. 

A Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) 
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são documentos legais que trazem para o centro do 
planejamento das políticas públicas a garantia do 
direito à educação integral de crianças e adolescentes. 
Vale ressaltar o dispositivo legal da Lei n. 9.394/1996 
que preconiza a progressiva implantação do ensino 
em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, 
para os alunos do ensino fundamental. Art. 34. A 
jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola. [...] § 2º. O ensino fundamental 
será ministrado progressivamente em tempo integral, a 
critério dos sistemas de ensino (BRASIL, ECA, Artigo 
57, 1990).

Dessa forma, a educação integral deve ser situada no 
campo dos direitos sociais da criança e do adolescente, sendo o 
poder público responsável por sua oferta em instituições públicas 
de ensino. Nessa perspectiva, a escola de tempo integral deve 
apresentar uma estrutura física e pedagógica que a possibilite 
desenvolver um currículo que de fato expresse uma concepção 
de educação integral, diferenciando-se qualitativamente da 
escola de jornada parcial (MOLL, 2012). Todavia, observa-
se que essa diferença se materializa, muitas vezes, mais pela 
ampliação da jornada escolar do que pela organização de 
um currículo e práticas pedagógicas diversificadas.  Assim, 
somente a garantia da permanência do educando no espaço 
escolar, por um tempo maior, não significa a oferta de uma 
educação integral centrada na aprendizagem significativa e no 
desenvolvimento humano deste sujeito. 

Conforme aponta Paro (1998), as experiências de escola 
de tempo integral no Brasil evidenciam um descompasso 
entre a legislação, as políticas educacionais e a organização 
do trabalho pedagógico nas instituições educacionais. Nesse 
sentido, muitas escolas passaram por adaptações, reformas e 
ampliações para ampliação da jornada escolar, entretanto, ainda 
há de se construir políticas e práticas pedagógicas que, de fato, 
favoreçam o desenvolvimento de um currículo e de uma ação 
docente que articulem a ampliação dos tempos e espaços com 
atividades que garantam o acesso e a apropriação significativa 
pela criança dos conhecimentos das ciências, da arte, da cultura 

e da linguagem, portanto, que propicie ao educando uma nova 
relação com o conhecimento e com a escola. Para Miranda e 
Santos,

No momento em que a escola passa a ser compreendida 
como instituição responsável por assumir novos papéis 
quanto ao bem-estar físico, ao desenvolvimento social e 
cultural dos alunos e, ainda, de proteção e guarda com 
relação aos riscos de ordem social, é possível questionar 
as possibilidades que ela tem de, efetivamente assumir 
tais funções, em especial considerando que já são, em 
geral, tão precárias suas condições de arcar com suas 
atribuições clássicas, construídas a partir de fortes 
embates e contradições ao longo de sua trajetória no 
mundo moderno (2012, p. 1080).

A escola de tempo integral exige, portanto, uma organização 
pedagógica e administrativa que favoreça a efetivação de um 
projeto educativo com foco na formação integral do educando. 
Todavia, deve-se ter clareza que não se garante escola de 
tempo integral apenas com aumento de aulas e atividades para 
o educando, desarticulado de uma concepção de educação, 
sociedade e formação humana, bem como de uma política 
sistemática e contínua de financiamento da escola pública. 
Portanto, a ampliação da jornada escolar do educando não é 
suficiente para a qualidade do ensino é, imprescindível também, 
a garantia de condições de trabalho para os profissionais da 
educação, estrutura física adequada para desenvolvimento das 
atividades, material didático pedagógico entre outras proposições.  
Dessa forma, ampliam-se as possibilidades de efetivação de uma 
educação de fato integral.

Para deixar de ser um dos canais de perpetuação da 
injustiça social, a escola com qualidade educativa deve ser 
aquela que assegura as condições para que todos os alunos 
se apropriem dos saberes produzidos historicamente e, através 
deles, possam desenvolver-se cognitivamente, afetivamente, 
moralmente. (LIBÂNEO, 2013, p. 59).

Sendo a educação o processo histórico de atualização 
humana, por meio da apropriação dos conhecimentos 
historicamente produzidos pelos homens - no âmbito das ciências, 
da cultura, da arte e da linguagem - a escola, como espaço 
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de educação formal, torna-se um espaço imprescindível para 
formação de sujeitos históricos (PARO, 1987, 1998). Todavia, 
para que a escola pública de tempo integral possa desenvolver 
educação integral com a qualidade propagada pelo poder 
público, os sistemas de ensino deverão proporcionar condições 
adequadas de funcionamento, de formação e remuneração 
docente, estrutura física para o desenvolvimento das práticas de 
ensino, dentro e fora da sala de aula, e um currículo organizado 
para atender as especificidades da educação integral em escola 
de tempo integral. Assim, o objetivo da educação pública de 
qualidade seria alcançado, pois, a escola poderia cumprir com 
sua função social de promover o desenvolvimento humano 
dos educandos por meio dos conhecimentos historicamente 
sistematizados pelo homem.     

Considerações finais

Efetivar uma proposta de educação integral que de fato 
propicie o a formação cognitiva, estética, ética, social e afetiva dos 
educandos é uma tarefa a ser efetivada pelos sistemas de ensino, 
pelos gestores e professores da educação fundamental. Tarefa 
que pressupõe (re) pensar o projeto de educação, de escola, 
de aprendizagem e de ensino desenvolvidas nas instituições 
públicas de ensino em todas as diferentes regiões do país.

Nesse processo, torna-se de extrema importância refletir 
e problematizar acerca das políticas públicas implementadas 
pelo Estado brasileiro, sobretudo, a partir da última década para 
induzir os municípios e estados a implantarem escolas, de ensino 
fundamental ou médio, de tempo integral, uma vez, que, muitas 
ações, ao invés de contribuírem para formação integral dos 
educandos acabam por transformar a escola pública em espaço 
apenas de acolhimento e sociabilidade (LIBÂNEO, 2013). Mesmo 
considerando o papel importante da escola, no processo de 
socialização de crianças e adolescentes, é necessário reafirmar 
a natureza e a função social, desta instituição, como espaço 
primordial para apropriação dos conhecimentos sistematizados 
pela humanidade, seja esta de tempo integral ou parcial. 
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar 
algumas das situações da pesquisa que está sendo 
realizada junto a um modelo experimental de Educação 
Integral implantada na cidade de Corumbá, MS. A 
pesquisa se caracteriza por um estudo de caso, realizado 
em uma das escolas em que está estruturada a proposta 
de tempo integral de ensino, identificando os elementos 
que concretizam o projeto. Busca-se junto dessa pesquisa 
esclarecer aspectos das dinâmicas que se desenvolvem 
no interior da escola e como se dá o processo de 
participação, de gestão e envolvimento entre todos os 
membros da comunidade, na construção de um projeto 
político-democrático pedagógico em sua completude. A 
epistemologia da pesquisa tem sua base no materialismo 
histórico dialético, uma breve análise das pesquisas já 
desenvolvidas relacionadas ao tema e aos dados até então 
coletados e das observações que culminam com algumas 
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hipóteses e pré-resultados do mesmo. A temática educação 
integral passou a ser uma preocupação por parte de 
secretarias de ensino por todo país, desde vigor do Plano 
Nacional de Educação, Lei nº 13005/14, que propõe um 
percentual de 50% de escolas de educação integral, em 
todo território nacional até o ano de 2024. Nesse sentido, 
alguns municípios adiantando as ações, criaram escolas 
e agora discutem as dinâmicas que se desenvolvem nas 
mesmas. O processo de ação político-democrática se 
constitui nas concepções políticas envolvidas com a ação 
democrática no contexto de escola pública. Percebe-se a 
importância de tratar de uma concepção político-democrática 
na dinâmica da educação integral, visto o processo de 
construção coletiva a ser colocado sempre em voga e 
que o mesmo culmina na estrutura política que dinamiza a 
escola pública brasileira num contexto global. A proposta 
aqui apresentada considera fruto primordial de estudo, o 
sentido de sujeito integral, formado de maneira integrada e 
jamais fragmentada, separada por trabalhos pedagógicos 
isolados com práticas consolidadas numa perspectiva 
tradicional, conservadora, em que as decisões e soluções 
dadas à escola são unilaterais e onipotentes, por parte de 
gestores, coordenadores a alguns poucos educadores que 
se envolvem no processo político-gerencial pedagógico 
e não no processo, político-democrático pedagógico. 
Algumas considerações já encontradas se caracterizam 
pelas práticas gerenciais e administrativas levando alguns 
dos sujeitos representantes de determinados segmentos 
da escola a assumirem o discurso de gestão democrática 
e participante, havendo no discurso dos mesmos, uma 
contradição, ao afirmarem, a não participação de todos os 
segmentos representativos que compartilham de decisões, 
referente ao projeto político-democrático pedagógico, 
que circunscreve às propostas que regimentam a escola 
pesquisada.

Palavras-chaves: educação integral; escola pública; 
projeto político-democrático pedagógico.

A escola como um entre lugar: tempo, espaço e 
vozes

 Partilho com o leitor nesta dissertação, o olhar que 
lancei, a priori, da escola, do tempo, do espaço e do sentido de 
sociabilidade que a mesma se propõe em estabelecer entre os 
múltiplos sujeitos e suas peculiaridades. Neste olhar que lanço 
para essa escola, percebo nela, os movimentos, os sentidos, as 
falas, os desejos, o gesto de cada um a se propor em discutir 
as necessárias transformações que se objetiva na circunstancial 
medida de ação partilhada, participante e democrática. Que o 
envolvimento de cada sujeito representante de seu segmento, se 
faz importante, seja nos movimentos políticos, sociais, culturais 
que efervescem e transcriam  a escola em seu tempo. Segundo 
Alves; Garcia:

 Estamos dedicadas a investigar os processos de 
criação dos processos escolares, investigando-os 
no próprio processo de fazer, no seu deslizar, em 
sua própria história, mas considerando suas tantas e 
necessárias diferenças. Isto porque já aprendemos que 
o cotidiano escolar tem uma história falada e escrita por 
seus diferentes sujeitos: professoras, alunos e alunas, 
funcionários e funcionárias, pais e mães. São estes 
tantos sujeitos os que criam e recriam o cotidiano escolar 
a cada novo dia. (ALVES; GARCIA. 2000, p. 13).

 Esta pesquisa de cunho qualitativo, trás como proposta 
central identificar como o processo gestor político-democrático 
vem se consolidando no contexto da Escola de Tempo Integral 
Tilma Fernandes Veiga. A abordagem desta tem como método que 
à estrutura o estudo de caso, sendo este pertinente ao processo 
de escolha do lugar da investigação; os instrumentos utilizados na 
coleta de dados a serem analisados, além de proporcionar que 
as ações contidas junto a esta comunidade escolar articulando 
subsídios fundamentais para perceber em complexidade como 
tem se caracterizado o processo democrático e participativo na 
realidade da escola de tempo integral Tilma Fernandes Veiga.

A pesquisa que se contextualiza no acompanhamento das 
ações pedagógicas e de organização da escola, proporcionando-
me capturar elementos que compõem a pesquisa e discorrem 

1. Trascriar: É um 
movimento de 
transformação e criação 
de novas perspectivas 
que se originam 
das lacunas que se 
orientam dentro de um 
Projeto ou Programa 
institucionalizado. Os 
sujeitos desejosos de 
mudanças, não radicais, 
mas que reorientam 
seus ideais contidos nos 
aspectos de sua cultura, 
de sua comunidade e 
de sua sociabilidade 
pressupondo-se assim o 
sentido de transcriar algo.

1
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sobre o cotidiano da vida escolar. O empirismo dessa pesquisa 
se baseiam no que chamarei de fios que tecem o que se é 
percebido de imediato, ou superficial e o aprofundamento das 
características que serão identificadas no contexto observado, 
invadido e que proporcionará o desvelar de situações a princípio 
tidas como concretas, mas que em verdade são aparentes, 
extrínsecas. Para Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002, p.130):

Numa perspectiva marcadamente empirista, o problema 
nasce, muitas vezes, de uma situação ditada quase só 
pela realidade observada. O problema não emerge no 
seio de uma problemática teórica e parece, em parte, 
terminar com a solução encontrada. Outros se seguirão 
para, num sentido continuísta, acumularem conhecimento 
científico, que avança por parcelas, sem rupturas, sem 
desvios e sem que outros problemas no quadro da 
mesma problemática entretanto tenham surgido.

A escola se caracteriza por aspectos contidos pela 
referida comunidade em que ela está estabelecida, ou seja, as 
características culturais da comunidade do Bairro; os aspectos 
inerentes a esta comunidade que serão refletidos nos contextos 
cotidianos e de sua completude. Neste sentido, há de se observar 
e extrair análises de como estes sujeitos se insere no processo 
decisório e na incorporação do tempo integral como proposta 
pedagógica entre os anos de 2012 a 2014 numa perspectiva 
experimental, junto à escola pesquisada. 

O espaço e o tempo que me levam ao encontro com a 
Escola aqui pesquisada se faz presente na memória e passado 
na cronologia; se faz história contada e recontada, criada pelo 
contexto vivido; encarnado. O ano era de 2012, quando fui 
convocado, devido uma vacância, para atuar como professor da 
base diversificada da Escola de Tempo Integral – Tilma Fernandes 
Veiga. Segundo Alves e Garcia (2000, p. 7):

Muito se fala sobre escola, de fora da escola, de 
longe da escola, muitas vezes a partir de um absoluto 
desconhecimento em relação ao que acontece dentro 
da escola a cada dia, quando os profissionais que nela 

atuam, os alunos e alunas e seus pais, e a comunidade 
onde ela está inserida estão cotidianamente interagindo. 
A escola da qual tantos falam é uma simplificação a 
partir de um paradigma reducionista que ignora tudo o 
que se passa e se cria nesse espaço/tempo de aprender 
e ensinar, de relação de subjetividades, de encontros e 
desencontros de socialização. 

 Nilda Alves e Regina Garcia (2000) proporcionam uma 
reflexão bastante pertinente em relação ao que vemos e ao 
que enxergamos no contexto da escola. Transcriar um sistema 
estabelecido é ter forças para desbravar fronteiras e explorar 
novos caminhos; é tecer uma rede de ações, mas que estas sejam 
interligadas com os projetos que são possíveis, constituídas 
na concepção de considerar os saberes locais, a cultura e a 
formação crítica destes sujeitos, alimentada nestes aspectos de 
sociedade, sem sufocar ou desconstruir suas referencias, pois 
estas são valiosas e necessárias ao modo que se estruturou a 
escola e sua proposta inovadora.

 Quando tecemos a discussão sobre inovação, devemos 
pensar quais sentidos são considerados para que a mesma 
ocorra. Faz-se importante percebermos na pesquisa qualitativa 
em educação, que em alguns casos as generalizações não se 
configuram como único elemento para a composição teórica 
para o seu desenvolvimento. No entanto, para diagnosticarmos 
elementos subjacentes às vezes se faz necessário à identificação 
de aspectos isolados, figurados nos sentidos do que cada sujeito 
terá em relação ao seu espaço/tempo de compreensão sobre sua 
função sociocultural, político econômico e, que serão diretamente 
articuladas com a gestão democrática e ação participante destes 
mesmos homens e mulheres em sua comunidade. Segundo 
Triviños (2012, p. 51):

Talvez uma das ideias mais originais do materialismo 
dialético seja a de haver ressaltado, na teoria do 
conhecimento, a importância da prática social como 
critério de verdade. E ao enfocar a historicidade o 
conhecimento, em seu processo dialético, colocou em 
relevo a interconexão do relativo e do absoluto. Desta 
maneira, as verdades científicas, em geral, significam 
graus do conhecimento, limitados pela história, mas, [...] 
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este relativismo não significa reconhecer a incapacidade 
de o ser humano chegar a possuir a verdade.

 
 A Educação Integral é dialogada no Brasil desde o 

movimento escolanovista (1920) e do manifesto dos pioneiros 
entusiastas da educação nova (1930). Naquela situação, percebe-
se a necessária reestruturação que deveria acontecer na escola, 
visando o caráter de semi-internato em que meninos e meninas 
teriam a possibilidade de aprender artes e ofícios que somente 
em tempo ampliado proporcionaria no contexto da época. 

 No consenso que se vinha sedimentando nacionalmente 
em torno da crítica ao ‘fetichismo da alfabetização intensiva’ 
operavam-se, assim, mutações nas representações da escola 
e de sua função social. Nessas representações, a escola devia 
deixar de ser um ‘aparelho formador de alfabetização’ para 
tornar-se um ‘organismo vivo, capaz de refletir o meio’; devia 
‘afeiçoar a inteligência infantil aos problemas de seu ambiente 
próprio, radicando o aluno ao seu pequeno torrão’. Mas devia 
também tornar-se, na formulação de Lourenço Filho, ‘um órgão 
que coordene, no sentido de implantar os ideais nacionais de 
renovação’. (CARVALHO, 2003, p. 241).

 A transformação que se objetivava a época, se caracterizava 
por revisar os aspectos sociais em que a escola estava constituída 
até então, nesse sentido Carvalho (2003), afirmará que:

Na implementação política dessa nova escola, as 
proposições da pedagogia da Escola Nova são 
consideradas mais eficientes do que podia ser a formula 
de Sampaio Dória, condensada no ‘método da intuição 
analítica’. Sob o impacto da extraordinária difusão 
internacional da chamada pedagogia da educação nova 
[...], as concepções de escola e de educação vão sendo 
gradativamente reconfiguradas. [...] muitas fotografias 
punham em foco o dia-a-dia escolar das crianças: 
seus corpos empenhados em múltiplas atividades, a 
concentração e a habilidade de seus gestos, o produto 
do trabalho de suas mãos, os instrumentos e os materiais 
com que trabalhavam. Nesses registros, opera-se uma 

transformação sutil nas representações nas práticas 
escolares, pois nele se configura uma nova percepção 
dos corpos infantis e do potencial educativo de novas 
modalidades de organização do tempo e do espaço 
escolares. [...] se materializam, sobretudo, os códigos 
culturais inscritos na representação fotográfica dos 
corpos, sinalizando uma direção para o ‘programa 
de reforma da sociedade pela reforma do homem’. 
(CARVALHO, 2003, p. 241, 242).

 A concepção escolanovista vivenciada por Anísio Teixeira, 
nos anos de 1920, quando vai conhecer de perto o formato 
como os Estados Unidos organizavam o tempo e os espaços 
escolares, proporcionará no seu retorno ao Brasil, movimentos 
políticos que perceberá a escola não somente como o espaço 
de alfabetização, mas que extrapola esse sentido estruturado 
para a escola, implantando atividades tais como artes, desenho, 
geometria; trabalhos manuais que proporcionariam aos 
educandos assimilações que iriam transpor as fronteiras do ler, 
escrever e calcular. Carvalho irá afirmar que essa proposta é 
“politicamente respaldada pela mesma crítica ao ‘fetichismo da 
alfabetização intensiva”, assim proporcionando que a Associação 
Brasileira de Educação ABE abraçasse essa causa articulando 
esse fetichismo como lema da campanha educacional à época. 

 Anísio Teixeira, no contexto da história da educação 
brasileira, pode ser identificado como um dos precursores das 
discussões acerca da escola integral. Vale ressaltar que os ideais 
do intelectual era o de que a educação, ou seria fundamental 
incompleta, ou seria integral, mas que essa concepção de 
integralidade compensaria somente alguns poucos. Nas análises 
que a autora trás sobre a educação nos anos de 1920, referente 
alguns aspectos regionais, é notório um largo preconceito 
em relação ao modo como a educação se estruturava em 
determinados estados. Neste sentido, a autora irá confrontar as 
ideias de paulistas e baianos.

Em São Paulo, onde ‘circunstâncias especiais’ haviam 
criado um ‘ambiente de progresso geral’, seria possível 
esperar bons resultados da difusão de uma ‘instrução 



105910
58

incompleta’. Mas em um meio pobre e inculto, como o 
baiano, não era possível contar com o auxílio das ‘mil 
e uma forças circundantes’ que em São Paulo podiam 
fazer da ‘simples alfabetização’ o ‘degrau indispensável’ 
e eficaz de um processo de ‘desenvolvimento intelectual’ 
posterior. No meio brasileiro do nordeste, ao contrário, a 
iniciação ‘no jogo, mais ou menos complicado, das vinte 
e seis letras do alfabeto e o conhecimento rudimentar 
da aritmética, da geografia e da história’ deveriam ser 
evitados. Tal iniciação forneceria ao ‘homem inculto e 
primitivo’ do nordeste apenas ‘um instrumento cujo uso 
não lhe foi ensinado’. Além disso a solução paulista devia 
ser evitada, pois, armado por uma instrução incompleta, 
esse ‘homem inculto e primitivo’ se tornaria mais frágil e 
‘mais desadaptado às condições de vida’. Retirado do 
seu ‘mundo elementar e sem asas seguras para atingir os 
progressos que o fizeram antever’ ele seria ‘um elemento 
de desequilíbrio social’. (CARVALHO, 2003, p. 243).

 Estas concepções a respeito do homem enquanto este ser 
em incompletude e que há necessidade de uma formação rasa 
para as necessidades expressivas do que na época chamariam 
de “modo eficaz de preparar um ambiente propício à explosão 
socialista ou bolchevista” (CARVALHO, 2003, p. 244), nada 
mais é que um modo de relegar a sociedade uma formação para 
que a mesma só exerça seu papel enquanto máquina produtiva 
objetivada por pequenas elites, mantendo assim a proposta de 
manutenção sistêmica referente as massas trabalhadoras, que nos 
anos de 1920 em percentual bastante elevado de analfabetismo. 
O que nas décadas posteriores transformaria outras camadas 
populares em analfabetos funcionais, ou seja, esse aprendizado 
primário incompleto que faria deste mesmo homem em se manter 
na vida rudimentar e fragilizada.

 Na escola que deveria se dar o processo político e de 
constituição autônoma dos sujeitos. Seria esse o espaço de 
capacitação do sujeito ser instigado a questionar sobre o “por 
que” das situações circunscritas de sua realidade, no entanto, o 
que perceberemos no contexto histórico de escola é uma situação 
de poder que substitui as personagens, mas constitui a mesma 
história de submissão e de poder. E como se consegue buscar a 
autonomia dos sujeitos em seus universos, visto percebermos na 
sociedade que vivemos ações que não favorecem esse alvorecer 

das situações sociais igualitária? Segundo Semeraro (2006, p. 
57):

 A “cidade futura” da qual Gramsci fala não desce 
do céu nem se coloca como conclusão necessária 
de um parto da história, mas é a construção ativa, 
consciente, aberta, permanente, conduzida por 
homens reais, expostos sempre ao imponderável e às 
contradições. De fato, o sujeito político para Gramsci 
nunca é um ser pressuposto, ontologicamente já 
formado e nem idealizado, não é um povo (‘demos’) 
homogêneo, unitário e infalível, portador a priori de 
uma verdade natural, mas sempre um sujeito concreto 
que se autoconstitui na práxis, que é instituído pela 
ação política, pelas capacidades de iniciativa e de 
organizações socializadoras que souber criar. É a 
práxis política o verdadeiro lugar de formações de 
subjetividades, de culturas, de valores de estrutura e 
instituições verdadeiramente democráticas, sempre 
históricas e, portanto, superáveis. E esta forma de 
pensar e agir é uma conquista difícil, pois visa formar 
“dirigentes” não para ocupar o lugar da burguesia e 
continuar seus métodos em formas mais ou menos 
renovadas, mas para inaugurar uma “hegemonia” que 
em Gramsci, em uma das mais originais contribuições 
ao pensamento político, assume a conotação peculiar 
de direção radicalmente democrática, popular, coletiva 
do poder.

 Observadas as ações da comunidade e dos estudantes, 
percebe-se também o modo como os educadores e gestores 
tem se constituído enquanto atores e autores das ações que 
se concretizam na escola. Como seus poderes de decisões 
interpelam o modo comportamental que a comunidade num todo 
terá em relação à escola, em como essa é vista. 

Algumas características que considero anacrônicas nas 
propostas da escola de tempo integral, no caso estudado, tais como: 
a educação fragmentada (disciplinar); o ensino conteudista, em que 
os fatores que são relevantes à formação humana estão contidos 
nas matérias repassadas por professores. A falta de formação e 
informação de professores que sejam reflexivos a importância da 
escola em tempo ampliado na formação destes meninos e meninas 
da educação infantil ao final do ensino fundamental.
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No contexto em que a escola se instaura percebi a 
necessidade de questionar o modo como ela é criada e partilhada 
entre os membros que à constituem. Assim, nota-se o caráter de 
que o modo de produção capitalista determina como serão as 
diretrizes dadas aos grupos sociais em seus distintos espaços de 
atuação. Konder (1997, p. 76), dirá que:

O indivíduo isolado, normalmente não pode fazer 
história: suas forças são muito limitadas. Por isso, o 
problema da organização capaz de levá-lo a multiplicar 
suas energias e ganhar eficácia é um problema crucial 
para todo revolucionário. É preciso que a organização 
nãos e torne opaca para o individuo, que ele não se sinta 
perdido dentro dela; é preciso que ela não o reduza a 
uma situação de impotência contemplativa ou a um 
ativismo cego. Se não, o indivíduo fica impossibilitado 
de atuar revolucionariamente e se sente alienado na 
atividade coletiva. A organização deixa de ser o lugar 
onde suas forças se multiplicam e passa a ser um lugar 
onde elas são neutralizadas ou instrumentalizadas por 
outras forças, orientadas em função de outros objetivos.

A abrangência dessa pesquisa se configura por duas 
situações: a educação em tempo integral e as convergências 
e divergências referentes à formação integral do homem e, as 
ações político-democráticas nas confluências que se propõem 
sobre a escola pesquisada, percebendo a construção de um 
projeto de escola que adota o tempo ampliado como meta de 
formação integral dos seus estudantes. Para Mendes (2009, p. 
136),

Ser sujeito da decisão política significa, ao mesmo 
tempo, contribuir com a experiência individual e 
apropriar-se de novos elementos, enriquecendo a própria 
experiência. Percebe-se, em geral, que o processo da 
CE (Constituinte Escolar) propiciou às escolas uma 
reflexão sobre o significado dessa participação e por 
outro lado, uma desacomodação de atitudes diante de 
necessidades reais.

A análise que se encontra nas observações e anotações 
realizadas em campo, é que o proposto como democracia tem se 
constituído distante das ações práticas dos sujeitos envolvidos 

no processo político-democrático da escola de tempo integral, 
visto nos diálogos que foram realizados com professores, 
coordenadores, gestores e funcionários da escola ter obtido uma 
resposta unânime entre todos os sujeitos: Ainda falta muito para 
que a escola que existe hoje se torne ideal, visto não sentirem-se 
ouvidos e tampouco terem propostas levadas à Secretaria de 
Educação do Município como pertinente as necessidades da 
comunidade atingida.

As falas dos três professores que dialogaram sobre 
os processos políticos e administrativos e pedagógicos da 
escola, consideraram que seus trabalhos se restringem à sala 
de aula, pouca estrutura física e de possíveis projetos onde se 
tenha material apropriado e com as necessárias exigências que 
uma escola em tempo amplo, deveria proporcionar aos seus 
educandos.

Na fala de uma das gestoras, se fez presente o desejo de 
que vários aspectos fossem reformulados no currículo da escola. 
Há também nessa fala, certo conflito em compreender currículo 
e proposta política pedagógica. A gestora evidencia também a 
necessidade de um currículo dinâmico, que fuja do disciplinar, da 
aula, sala, giz, professor, percebe que há necessidade de maior 
convívio entre comunidade, escola, estudantes e as questões 
locais, pois não se consegue articular isso porque a Secretaria de 
Educação acredita que isso fugirá do controle da escola, ou seja, 
a integralidade entre estudantes, comunidade, professores e os 
conteúdos aprendidos na base comum e na base diversificada.

Considerando alguns dos elementos aqui extraídos para 
a composição dessa pesquisa que está em desenvolvimento, 
é notório que há uma divergência entre o que se propõe para 
essa formação mais ampla dos educandos na escola de tempo 
integral e, como tem se pensado as ações e dinâmicas cotidianas 
na mesma. Nesse sentido, vale ressaltar que a educação que 
irá constituir esse sujeito integral, deverá extrapolar os limites 
institucionalizados, perpassando pela cidade, pelas outras 
instituições que compõem a vida cotidiana dos estudantes.

É preciso que as ações políticas sejam estruturadas 
levando-se em conta a comunidade ser vista e, não o que tem 
acontecido, a sua invisibilidade. Mantendo nosso estudante 
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semi-interno, acostumando ele com os limites de ser monitorado, 
ser controlado, não ser questionador de entender porque está 
inserido nesse contexto, porque seu contexto social, extraescolar 
não é permitido e nem respeitado. Há de se pensar que a 
autonomia não é constituída pelos ditames e o distanciamento das 
decisões. Vale pensar que a educação integral deve interagir com 
as concepções destes sujeitos, deve dialogar com as famílias, 
deve reconhecer o lugar de onde estes estudantes provêm, 
para então se costurar possibilidades educacionais que o façam 
compreender seu papel enquanto ser social e ativo, participativo 
e autor das decisões referentes ao universo que ele faz parte.
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Resumo 

Nos últimos anos, no Brasil, vem observando-se uma 
crescente e significativa oferta de “turno integral” ou de 
atividades extraclasse que, no seu conjunto, representam a 
ampliação da jornada escolar em escolas particulares e públicas, 
com atividades que se caracterizam prioritariamente como 
reforço escolar e oficinas envolvendo as mais variadas formas 
de expressão, organizadas no contraturno e, na grande maioria 
das vezes, sem articulação com as demais experiências do 
currículo. O estudo buscou identificar semelhanças e diferenças 
nos pressupostos teórico-práticos de propostas em andamento, 
analisando a relação entre demanda e oferta, entre expectativas e 
resultados na sua proposição e desenvolvimento, assim como os 
movimentos de integração e articulação com vistas à superação 
da fragmentação curricular e da escola por turnos, reveladas 
nas práticas pedagógicas de todos educadores envolvidos, e a 
existência de mecanismos institucionais de acompanhamento e 
monitoramento das aprendizagens relacionadas a experiências 
de Educação Integral. Por meio de observação, entrevistas 
e questionários junto a gestores, professores, educadores/
oficineiros/estagiários, pais e alunos, entre outros achados, 
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identificou-se a terceirização de serviços e a ausência de reflexão 
sobre educação integral na maioria das escolas privadas e 
movimentos de implantação/implementação e formação de 
educadores/gestores nas públicas. Confirmou-se a utilização 
por muitas escolas, principalmente privadas, da expressão “turno 
integral”, referindo-se à oferta de atividades no contraturno - que 
em nada se articulam às demais atividades do currículo - sem 
associá-la a uma concepção de educação integral enquanto 
formação integral, considerando as diversas dimensões do 
sujeito. 

Palavras-chaves: ampliação da jornada escolar; 
educação integral; atividades no contraturno.

1. Introdução

A Educação Integral voltou ao cenário dos debates 
educacionais no Brasil e se apresenta como eixo de um 
movimento político e pedagógico que busca garantir o direito à 
formação integral das crianças, adolescentes e jovens, sujeitos 
de direitos que vivem uma contemporaneidade marcada por 
intensas mudanças sociais e culturais e exigências crescentes 
de produção de novos conhecimentos. A educação que se 
debate hoje implica na ampliação de tempos, espaços, saberes 
e experiências educativas que, convergentes e articulados, 
assegurem o pleno desenvolvimento dos alunos e qualifiquem o 
processo educacional como um todo. 

No entanto, o que se observa ainda em escolas públicas e 
especialmente privadas é a oferta de atividades que, constituintes 
de projetos denominados “turno integral” ou “projeto de 
educação integral”, estão organizadas no contraturno e se 
caracterizam prioritariamente como reforço escolar e oficinas que 
contemplam as mais variadas formas de expressão, embora sem 
intencionalidade pedagógica na perspectiva da formação integral 
e sem articulação com as demais experiências do currículo. 

Nas redes e escolas públicas, contudo, importantes 
esforços intersetoriais para a articulação e convergência de 

políticas e ações vêm mudando o contexto de tais propostas 
e proporcionando a criação de novos, por meio de condições 
objetivas para sua operacionalização e processos que se 
sustentam nos pressupostos acerca de um novo paradigma para 
a Educação Integral.

Tais pressupostos foram colocados em debate pelo 
Ministério da Educação, em 2007, estão fundamentados no 
“Texto Referência sobre Educação Integral para o Debate 
Nacional” (2008), e se norteiam pela “perspectiva de que o 
horário expandido represente uma ampliação de oportunidades 
e situações que promovam aprendizagens significativas e 
emancipadoras”. (Gonçalves, 2006, p.131).

 Programas como o Mais Educação, do governo federal, 
e tantos outros que já vinham acontecendo, especialmente 
por iniciativa de governos municipais, buscam concretizar, nos 
sistemas e nas instituições de ensino público, os dispositivos da 
Constituição Federal (1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996) relacionados à ampliação da jornada 
escolar no Brasil. 

Se nas redes e escolas públicas é possível perceber a 
influência desse movimento, nas escolas privadas esse debate, 
que propõe a construção de uma escola mais plena, com a 
articulação entre os tempos e os espaços e entre os diferentes 
saberes e educadores, parece ainda não ter se estabelecido. Faz-
se necessário, em ambas realidades, refletir sobre a concepção 
de educação assumida na operacionalização tanto de projetos 
sob a denominação de Educação Integral, como de agendas de 
atividades oferecidas no contraturno escolar denominadas de 
“turno integral”. Até que ponto está presente a ideia de formação 
integral? Em que medida tais projetos estão sustentados por 
referenciais teóricos e práticos que buscam dar conta das 
diferentes e diversas dimensões da natureza humana: cognitiva, 
afetiva, ética, social, lúdica, estética, física, biológica? 

A concepção de educação integral que a associa 
à formação integral traz o sujeito para o centro das 
indagações e preocupações da educação. Agrega-
se à ideia filosófica de homem integral, realçando a 
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necessidade de desenvolvimento integrado de suas 
faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, 
resgatando, como tarefa prioritária da educação, a 
formação do homem, compreendido em sua totalidade. 
(Guará, 2006, p.16) 

Tendo em vista que estudos e pesquisas sobre o tema da 
Educação Integral têm contemplado experiências de escolas e 
redes públicas, uma vez serem elas as beneficiárias de políticas e 
programas no Brasil, o que lhes dá uma significativa visibilidade, a 
problematização acerca da educação integral sob um paradigma 
contemporâneo no cenário global da educação brasileira não tem 
sido realizada. Para contribuir com esse debate, realizou-se um 
estudo comparativo  envolvendo escolas públicas e privadas de 
Porto Alegre/RS.

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo 
compartilhar reflexões construídas em pesquisa desenvolvida 
em 2012 e 2013, que buscou identificar semelhanças e 
diferenças em propostas em andamento em escolas públicas e 
privadas. Por meio de observação, entrevistas e questionários 
junto aos diferentes sujeitos implicados nos projetos (gestores, 
professores, educadores/oficineiros/estagiários, pais e alunos), o 
estudo envolveu a análise de projetos em termos de pressupostos 
teórico-práticos, buscando identificar a relação entre demanda 
e oferta, entre expectativas e resultados na sua proposição e 
desenvolvimento, assim como os movimentos de integração e 
articulação com vistas à superação da fragmentação curricular 
e da escola por turnos, reveladas nas práticas pedagógicas de 
todos educadores envolvidos, e a existência de mecanismos 
institucionais de acompanhamento e monitoramento das 
aprendizagens dos alunos relacionadas a experiências de 
Educação Integral. 

2. Debate em curso

O maior desafio da Educação Básica, hoje, é a sua qualidade 
social que precisa ser traduzida no acesso, na permanência e no 

sucesso escolar. A ampliação da jornada escolar é uma condição 
fundamental, mas não suficiente se não se estiver comprometida 
com a ressignificação do currículo escolar, em termos de 
reorganização de espaços, tempos e saberes. De outro modo, 
nas palavras de Moll (2008), isso significa o desenclausuramento 
e o desenrijecimento dos tempos da escola, promovendo o seu 
reencontro com a vida. 

As imensas desigualdades, constituídas secularmente, 
impõem à sociedade contemporânea problemas de ordem social 
e econômica. O Brasil vem desenvolvendo, nos últimos anos, 
políticas públicas com vistas ao enfrentamento dos problemas 
sociais, procurando garantir a todos o direito à educação, como 
um dever do Estado, e convocar os demais setores da sociedade 
para assumirem sua parcela de responsabilidade com a educação 
integral das crianças e dos jovens. Portanto, ao debater-se a 
educação integral hoje, é preciso considerar o contexto brasileiro 
contemporâneo, os dispositivos legais e políticas públicas a partir 
da Constituição Federal, da LDB e as metas do Plano Nacional 
de Educação. 

Da mesma forma, necessário se faz considerar os desafios 
da Educação Básica: universalização do acesso da educação 
infantil ao ensino médio; a permanência dos estudantes, com 
aprendizagens significativas; a superação da reprovação como 
metodologia de ensino; a melhoria das condições de trabalho dos 
professores e demais profissionais da escola; a democratização 
do ambiente escolar e da relação escola-comunidade; o diálogo 
da escola com as culturas contemporâneas e tecnológicas, e a 
ampliação da jornada escolar para universalização da educação 
integral em tempo integral.

Aproximar a escola e a vida tem sido uma forte marca 
em propostas de educadores, em diferentes tempos, desde o 
surgimento da escola até os dias de hoje, e no Brasil se destacam 
as experiências de Anísio Teixeira, em Salvador e Brasília, e Darcy 
Ribeiro, no Rio de Janeiro. 

 A centralidade da escola – e não a escolarização de todos 
os saberes - na proposição de um projeto de educação integral 
deve se constituir na luta por uma escola mais viva. Os debates 
instituídos têm problematizado os cardápios de atividades 
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diversificadas, oferecidos equivocadamente sob denominações 
que remetem à educação integral, mas que apenas ocupam o 
tempo livre de crianças e jovens. Tempo esse traduzido no ato de 
cuidar dissociado do educar, princípio caro à Educação Infantil, 
e agora referendado pelas novas Diretrizes Curriculares para a 
Educação Básica (DCNEB). Boff (2012) contribui nas reflexões 
acerca das dimensões do cuidar - de si, do outro e da natureza 
– ampliando o debate ao abordar a educação como condição 
determinante.

É preciso superar o caráter acessório ou alternativo que 
quaisquer atividades educativas desenvolvidas fora do turno 
regular ou fora da escola têm merecido, assim como as de 
caráter estritamente escolar, desenvolvidas pela própria escola, 
no turno oposto ou no contraturno, que vêm produzindo o que 
se tem denominado hiperescolarização, uma mera extensão de 
atividades estritamente escolares - relacionadas principalmente a 
aprendizagens nas áreas da língua materna e da matemática - já 
que não se apresentam como experiências distintas e criativas. 

Um novo currículo, que contemple as múltiplas linguagens, 
precisa ser pensado, no seu conjunto e não apenas na 
justaposição de atividades e turnos escolares, articulando o 
que se faz no turno regular com o que se faz no contraturno. 
Isso implica na elaboração de um projeto político pedagógico 
construindo-se democraticamente e na gestão compartilhada de 
ações convergentes à formação integral de crianças e jovens.

A superação de binômios, como formal e informal, turno e 
contraturno, que ainda sustentam de forma polarizada as idéias 
e as práticas escolares, é a possibilidade real de inovação e de 
renovação curricular. Propõe-se, portanto, qualificar os tempos 
que as crianças e jovens permanecem na escola, até então 
aprendendo “mais do mesmo”, e romper a ideia de duas escolas 
numa só - uma séria e outra alegre - ressignificando a experiência 
de viver a escola e não a de sobreviver a ela.

A prática educativa vivida com afetividade e alegria não exclui 
a formação científica séria e a clareza política dos educadores 
ou educadoras, adverte Freire, pois “a prática educativa é tudo 
isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico 
a serviço da mudança.” (Freire, 1996, p.161). Essa alegria deve 

estar presente em quaisquer experiências educativas, espalhadas 
pelos diversos tempos e espaços à disposição dos educandos.

3. Achados da Pesquisa  

Foi possível observar diferenças significativas em relação 
a concepções e práticas nos projetos das escolas revelando a 
terceirização de serviços e a ausência de reflexão sobre educação 
integral na quase totalidade das escolas privadas e movimentos 
de implantação/implementação e formação de educadores/
gestores – coordenados pelos governos federal, estadual e/ou 
municipal - nas escolas públicas.

Os dados da pesquisa confirmam a utilização por muitas 
escolas, principalmente privadas, da expressão “turno integral”, 
referindo-se à oferta de atividades no contraturno - que em nada 
se articulam às demais atividades do currículo - sem associá-la a 
uma concepção de educação integral enquanto formação integral, 
considerando as diversas dimensões do sujeito. Seus projetos 
pedagógicos não referem essa questão como um pressuposto 
conceitual e curricular com reflexos nas práticas pedagógicas

É possível perceber que nas escolas públicas o foco, ao 
menos nas discussões que acontecem nos espaços de formação 
docente e nos depoimentos de professores e gestores, refere-
se aos alunos e sua formação integral, enquanto que, nas 
escolas privadas, o foco parece referir-se às famílias e suas 
necessidades de cuidado do tempo livre das crianças e dos 
adolescentes. A indissociabilidade entre cuidar e educar, em 
ambas as realidades, ainda não é debatida como uma questão 
paradigmática na construção do referencial teórico-prático de um 
projeto de Educação Integral.  

Pode-se observar que a ampliação da jornada escolar 
como alternativa pedagógica se faz primordialmente por medida 
governamental na escola pública e por opção das famílias na 
escola privada, na qual há um adicional financeiro à mensalidade.

É possível constatar, nas escolas públicas, movimentos, 
mesmo que às vezes ainda tênues, de reflexão por parte de 
professores e pais sobre a importância da assunção de um novo 
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paradigma para a educação escolar de crianças e jovens na 
contemporaneidade, com todos seus desafios e demandas de 
formação humana. Pode-se dizer que os pais, de forma geral, 
mesmo ainda não estando apropriados da discussão sobre 
educação integral, reconhecem que as atividades do turno integral 
são importantes enquanto oportunizam novas experiências e 
complementam o turno regular.

É preciso considerar, no entanto, que para as famílias das 
escolas privadas a participação dos filhos em diversas atividades 
é algo natural e, talvez por isso, pouco problematizada. As 
atividades, oferecidas em muitas instituições, através de serviços 
terceirizados (língua estrangeira, ballet, judô, etc.), nem sempre 
estão contempladas como uma questão curricular, integrantes de 
um só projeto pedagógico. A conveniência da convergência de 
inúmeras atividades para um único espaço, simplificando a rotina 
e as dinâmicas dessas famílias, se contrapõe a pressupostos 
defendidos pelo paradigma contemporâneo de Educação 
Integral, orientador dos projetos públicos, que busca romper com 
os muros da escola, articulando espaços não só do entorno, mas 
do território educativo e da cidade, convocada a se transformar 
em uma cidade educadora. 

Foi possível perceber tanto em escolas públicas, como em 
escolas privadas, a falta de articulação entre o turno regular e o 
contraturno, identificado, muitas vezes, como “turno integral”, e 
as dificuldades operacionais para o desenvolvimento de jornada 
ampliada como um continuum de experiências educativas, por 
conta da não obrigatoriedade aos alunos e de condições objetivas 
como espaços, recursos financeiros, profissionais, especialmente 
de tempo integral, entre outras.  

Enquanto que as escolas privadas dispõem de infra-
estrutura própria para as atividades de educação integral, nas 
escolas públicas observa-se muita tensão no compartilhamento 
dos recursos e espaços físicos, exigindo uma gestão na direção 
da coletividade e que acaba por contribuir, mesmo que às avessas, 
para a construção de uma concepção de educação integral.

De forma contraditória, muitas escolas resistem à 
constituição de grupos multiidade no turno regular, embora 
essa configuração seja adotada no contraturno, percebendo-

se a prevalência de argumentos financeiros e organizacionais 
em detrimento de pressupostos pedagógicos. Os alunos, por 
sua vez, apreciam a formação desses grupos, que propiciam 
a convivência com outros colegas e a relativa autonomia que 
possibilita a circulação mais livre pelos espaços, além do 
desafio de administrar novos tempos escolares e interagir com 
educadores de natureza distinta.

Os dados da pesquisa apontaram, tanto na realidade 
da escola pública como da escola privada, a inexistência ou 
fragilidade de mecanismos de acompanhamento das experiências 
de educação integral enquanto integrantes de um só projeto 
pedagógico, este ainda fragmentado. Consequentemente, a 
falta de registros dessa natureza prejudicou a análise nessa 
perspectiva e confirmou a coexistência de duas escolas numa só. 

Considerações finais

Para que a ampliação da jornada escolar represente novas 
e reais oportunidades educativas, as escolas e seus gestores 
têm diante de si o compromisso com a ressignificação do 
currículo escolar, pensado no seu conjunto. “A designação tempo 
integral em si não faz milagre. É preciso saber o que fazer do 
tempo.” (Freire, 2000, p. 54). Portanto, uma escola efetivamente 
comprometida com a formação integral de seus sujeitos não 
pode “desperdiçar o tempo” de quaisquer crianças e jovens de 
se desenvolverem plenamente.

Há que se definir mais do que a extensão da jornada 
escolar, mas um currículo inovador no contexto educacional 
brasileiro. Arroyo (2011, p. 13) alerta para o fato de ser o currículo 
um território de disputa, porquanto se configura como “o núcleo 
e o espaço central mais estruturante da função da escola. Por 
causa disso, é o território mais cercado, mais normatizado. Mas 
também o mais politizado, inovado, ressignificado.” 

Construir um currículo novo, renovado política e 
pedagogicamente, exige assumir a educação como compromisso 
social, o que vai exigir uma cultura de cooperação, atitude de 
diálogo e trabalho coletivo, integrando as diversas iniciativas 
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educativas sob uma adequada concepção de autonomia e 
parceria. 

A responsabilidade pela educação, apregoada como dever 
da família, Estado e sociedade, pode, dessa forma, ser assumida 
por meio de projetos educativos construídos coletivamente com 
vistas à formação integral de todos, oportunizada por meio de 
efetivas aprendizagens e em ambiente de descobertas e de 
alegria.

A alegria, tão presente nas atividades e nas interações 
relacionadas à educação integral, é um direito que, atendido, 
acaba por emancipar aqueles sujeitos destinados ao “fracasso” 
na escola.  Afinal, a alegria na escola não só é necessária, mas 
possível. É preciso combater o discurso antiescolar, que repete 
continuamente, que a escola é um lugar de tristeza, provocando 
desânimo geral, criando uma atmosfera em que os alunos se 
sentem desestimulados e os professores desesperançados. 

A escola já contém elementos válidos de alegria. A escola 
não é oposta à alegria, embora não esteja entre seus objetivos 
primordiais. Portanto, “é a partir da própria escola, dos fragmentos 
felizes que ela deixa transparecer, que se pode começar a pensar 
em como superar a escola atual.” (Snyders, 1996, p.12).
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Resumo

O presente trabalho objetivou analisar a experiência de 
Educação Integral no município de São Bernardo do Campo/SP 
denominada, Programa Tempo de Escola, por meio da visão dos 
coordenadores pedagógicos das escolas e dos coordenadores 
de programa das ONGs. O estudo de uma experiência de 
Educação Integral como política pública de uma rede municipal 
de ensino apresenta-se como uma oportunidade de contribuir 
para as reflexões acerca dos novos rumos dessas políticas. 
Para o levantamento de dados foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com quatro profissionais de duas escolas da 
rede municipal de São Bernardo do Campo. Em relação à definição 
dos profissionais que participaram da pesquisa, escolhemos o 
Coordenador de Programa que deve ter formação em pedagogia 
e é responsável pela ponte entre a escola e a ONG, por 
considerarmos que é um profissional estratégico, pois, promove a 
interface com a equipe gestora, com a organização das atividades 
e com os educadores sociais, mantendo-se próximo das ações 
realizadas com as crianças. As entrevistas foram analisadas por 
meio da Análise de Conteúdo, na qual buscamos a compreensão 
do significado e sentido expresso pelas mensagens dos sujeitos. 
As categorias de análise foram construídas a partir do conteúdo 

das respostas e interpretadas segundo as teorias explicativas. 
Os resultados da pesquisa demonstraram avanços e desafios 
a serem superados na experiência de Educação Integral, em 
São Bernardo do Campo, relacionados às seguintes categorias: 
concepção de educação; articulação entre o turno regular e o 
Tempo de Escola; articulação e integração com comunidade e 
território; reorganização de tempos e espaços; efeito do Tempo 
de Escola na prática pedagógica do professor regular.

Palavras-chaves: Tempo de Escola; Escola-ONG; 
Educação Integral.

A sociedade brasileira é marcada pela desigualdade 
social e econômica. Essa desigualdade é histórica e socialmente 
construída e está presente em todas as dimensões da sociedade.  
Podemos afirmar que esse é o principal problema para o Brasil 
avançar na construção de uma sociedade democrática e 
equânime.

Os dados têm demonstrado que houve melhora, o Brasil 
está menos desigual, porém ainda há muito que fazer para 
reverter significativamente esse quadro de desigualdade.  Um 
dos indicadores que demonstra a desigualdade econômica é o 
que mede os rendimentos de trabalho e faz agrupamentos a partir 
desse dado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD 2011) mostra que “na divisão por faixas de rendimento, 
o maior aumento nos rendimentos de trabalho (29,2%) foi 
observado nos 10% com rendimentos mais baixos. De modo 
geral, houve redução no crescimento do rendimento conforme 
seu valor aumentava.”.

Apesar dessa redistribuição da concentração de 
rendimentos, ainda se mantêm uma enorme diferença nos valores 
que cada grupo concentra: em 2011, os 10% da população 
ocupada com os rendimentos de trabalho mais elevados 
concentraram 41,5% do total de rendimentos, enquanto os 10% 
com os rendimentos mais baixos não chegam a deter 2% do total 
de rendimentos. Apesar de o Brasil não ser um país pobre, parte 
de sua população vive em condições de extrema pobreza.

Se a desigualdade social está em todas as dimensões da 
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sociedade, ela também está na educação, se faz presente na 
escola e em todos os processos que se referem à escolarização: 
nas relações que se estabelecem entre professores, alunos, 
profissionais da escola e família, no material didático, nas 
avaliações, nos salários dos professores e muitas outras situações 
da realidade escolar.  A desigualdade está relacionada à classe 
social, ao poder aquisitivo, à cor da pele, à origem familiar e 
tantos outros aspectos que usamos para julgar e estigmatizar as 
pessoas.

 Nos dados apresentados pelo Relatório de Observação 
nº 4 do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 2011, 
que tem como referência os dados da PNAD 2009, podemos 
investigar a relação das matrículas com o rendimento mensal 
familiar per capita. Percebemos que os 20% mais pobres não 
chegam a 40% dos estudantes do Ensino Fundamental da rede 
pública e no Ensino Médio representam menos de 10% dos 
estudantes dessa mesma rede. No entanto, os 20% mais ricos 
correspondem a 50 % dos alunos do Ensino Fundamental na 
rede privada e a 60% no Ensino Médio. 

Outros aspectos que demonstram a desigualdade de 
acesso à educação são os relacionados à cor da pele, à situação 
econômica e à situação do domicílio. A população branca de 15 
anos ou mais idade tinha em 2009, segundo o mesmo relatório 
citado acima, uma média de 8,4 anos de estudos, enquanto a 
população preta ou parda tinha, em média, 6,7 anos. A escolaridade 
média da população urbana em 2009 era de 8,0 anos de estudo, 
já a população rural tinha em média 4,8 anos. Essa diferença 
de mais de 3 anos de estudo entre os que residem na cidade 
ou no campo evidencia ausência de políticas específicas para 
o campo, deixando essa população sem acesso à continuidade 
nos estudos. Já entre os 20% mais ricos da população, a média 
de anos de estudo é 10,5 anos, e para os 20% mais pobres essa 
média cai para 5,3 anos. Uma diferença maior que cinco anos de 
estudo quando olhamos para os extratos mais ricos e mais pobres 
da população deixa evidente a diferença de oportunidades.

É nesse cenário, de resultados insatisfatórios dos sistemas 
públicos de ensino, após alcançar a quase universalização do 
acesso ao Ensino Fundamental, que a Educação Integral aparece 

como uma possibilidade para contribuir com as transformações 
necessárias e esperadas. O desafio que se coloca é alcançar a 
universalização da educação básica com qualidade e equidade. 
O funcionamento das escolas que percorre as últimas décadas, 
apesar de alguns avanços recentes, não tem alcançado a 
universalização da educação básica com qualidade. É preciso 
assumir que se faz necessária uma transformação nos processos 
pedagógicos, no ambiente da escola, nas relações que se 
estabelecem dentro dela, assim como nos tempos e espaços de 
aprendizagem.

Fundamentos da Educação Integral, uma 
perspectiva transformadora

A Educação Integral deve ter como enfoque a ampliação de 
oportunidades de aprendizagem visando ao pleno desenvolvimento 
das crianças e jovens que frequentam as escolas públicas 
brasileiras. Além disso, tem nas suas prioridades contribuir para 
o enfrentamento da desigualdade social, para a promoção da 
equidade, em uma articulação com outros atores e com outras 
políticas. E essa contribuição se dará à medida que promover uma 
educação que contemple o sujeito em todas as suas dimensões; 
que garanta um processo de ensino e aprendizagem que tenha 
sentido para os educandos, ou seja, que contemple os saberes 
e cultura da comunidade; e que promova a participação efetiva 
das crianças e jovens, pois não há cidadania sem participação. 
A escola deve, segundo Gadotti (2009), formar para e pela 
cidadania, empoderando pessoas e comunidades. 

Destacaremos os fundamentos da proposta de Educação 
Integral que consideramos essenciais para efetivar uma prática 
educativa integral:

Integralidade do sujeito contemplado em todas as suas 
dimensões

Um educador e filósofo brasileiro que nos ajuda a entender 
a relação entre a educação e a compreensão da unidade do 
ser humano é Paulo Freire (1921-1997), cujas ideias sempre 
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estiveram vinculadas à concepção da totalidade do homem.
Henz (2012), ao escrever sobre as contribuições que 

Paulo Freire traz para a perspectiva da Educação Integral, 
afirma que as crianças, adolescentes e adultos vão para a 
escola aprender a serem mais homens e mulheres. É como uma 
totalidade – razão, sentimentos, emoções, desejos – que meu 
corpo consciente do mundo e de mim capta o mundo a que se 
intenciona. (FREIRE, apud HENZ, 2012, p. 89)

Para Freire (1993), é fundamental que a escola pare de 
trabalhar de forma a promover a ruptura entre sensibilidade, 
emoções e atividade cognoscitiva. Isso porque, para ele, cada 
sujeito conhece com seu corpo inteiro: sentimentos, emoções 
e mente crítica. Assim, se a Educação Integral pressupõe a 
integralidade do ensino e da aprendizagem, para promover a 
aprendizagem é preciso considerar e contemplar todas essas 
dimensões:

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de 
ensinar-aprender participamos de uma experiência total, 
diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 
de mãos dadas com a decência e com a seriedade. 
(FREIRE, 1996, p. 26)

Reorganização de tempos e espaços

A ampliação dos tempos e espaços tem relação direta 
com a ampliação de oportunidades de aprendizagem. Além 
da extensão do tempo que os alunos irão ficar na escola, 
estamos falando de mudança na relação com os tempos e 
espaços vivenciados por eles nessa escola e de mudanças 
nos processos educativos, é por meio dessa ampliação que 
poderemos incluir outros saberes no currículo da escola, outros 
atores nos processos educativos, assim como outros espaços 
que irão promover aprendizagens.

O tempo de quatro horas, vigente na maioria das escolas, 
não seria suficiente para ampliar o currículo e promover 
experiências que permitam maior relação com a comunidade e 

sua cultura. 

A restrição do tempo faz com que a escola absorva e 
ofereça conteúdos mínimos, esqueléticos, caricatos, 
incapazes de manter sua ligação orgânica com o vasto 
campo do saber acumulado e, portanto, incapazes de 
conferir sentido que mobilize, em seu favor e em sua 
direção, o estudante e o professor. (GIOLO, 2012, p.98.)

Muitas vezes as experiências de Educação Integral são 
denominadas de educação em tempo integral, porém a questão 
do tempo não é o eixo central da proposta, mas sim uma condição 
para garantir um trabalho na perspectiva da educação integral.

Esses dois termos por muitas vezes trazem confusões 
acerca da proposta de Educação Integral. Quando nos referimos 
a tempo integral, estamos falando da ampliação do tempo do 
aluno na escola. A questão é que o aumento do tempo pode não 
vir acompanhado do que entendemos por uma educação integral, 
em que o sujeito é contemplado em suas diversas dimensões, 
afetiva, cognitiva, física e social, em que propomos que o trabalho 
com o aluno permita o acesso ao conhecimento de forma 
integrada e articulada, rompendo com uma visão estanque das 
áreas do conhecimento, que a escola esteja fortemente voltada 
para a realidade dos seus alunos e comunidade, que possa 
pensar no território de forma ampliada, propondo parcerias que 
permitam maior circulação das crianças e jovens nos locais onde 
vivem e estudam.

Outra questão é que os tempos e espaços devem estar 
articulados, não podemos apenas incluir atividades prazerosas 
e divertidas em momentos de contraturno. Muitas experiências 
de Educação Integral em redes públicas incluíram atividades 
diversificadas na parte da tarde e mantiveram a manhã do 
mesmo jeito, com as mesmas disciplinas, mesmas estratégias 
e metodologias. Assume-se um discurso de Educação Integral 
apenas incluindo atividades diversificadas na parte da tarde, sem 
propor mudanças na forma de se trabalhar o currículo como um 
todo. 

A importância de que a escola se abra para outros espaços 
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também tem fundamento pedagógico. Quando afirmamos que a 
Educação Integral deve promover a ampliação das aprendizagens, 
se faz necessário que os alunos circulem e se apropriem dos 
seus territórios. A circulação pelos diferentes espaços permitirá 
aos alunos entrar em contato com diferentes saberes e culturas 
que são representados pelos diversos atores da comunidade, 
assim como valorizar aqueles saberes que estão dentro de suas 
próprias casas.

Se quisermos transformar a educação que aí está, é preciso 
rever os valores disseminados por ela. E é na convivência que 
todos os envolvidos no processo educativo irão exercitar seus 
valores e atitudes. 

Proposta curricular integrada e ampliada

Apesar de não haver um modelo estabelecido para as 
propostas de Educação Integral, pois há muitas opções possíveis 
a partir da realidade de cada contexto e território, podemos 
ressaltar algumas dimensões fundamentais:

A integração entre diversos campos do conhecimento; 
a inclusão dos saberes da família e da comunidade; o 
desenvolvimento de valores e atitudes. No desenvolvimento 
dessas dimensões, a circulação e a apropriação dos 
espaços educativos presentes na cidade pelas crianças 
e pelos adolescentes também devem ser valorizados nas 
atividades. (CENPEC, 2011, p. 44)

Nesse sentido, a revisão do currículo se faz necessária para 
incluir os diferentes saberes e repensar as práticas educativas. 
No sentido de considerar as múltiplas dimensões do sujeito, as 
diferentes linguagens (verbal, matemática, artística, corporal, 
tecnológica) e seus saberes devem compor as estratégias 
pedagógicas de forma integrada para potencializar e ampliar 
as aprendizagens. Estas não devem ser compreendidas como 
estratégia de recreação e uso de um tempo livre, mas como 
oportunidades para que as crianças e jovens compreendam o 
mundo.

É importante ressaltar que não se trata de desvalorizar as 

disciplinas do currículo básico, ao contrário, o que se propõe 
é uma ampliação do currículo em que as diversas áreas do 
conhecimento (incluindo as disciplinas) terão igual importância. 
A aposta é de que processos educativos que contemplem os 
aspectos da Educação Integral que viemos elucidando irão 
otimizar a aprendizagem das disciplinas básicas, como Língua 
Portuguesa e Matemática. Porém, este não deve ser o único 
objetivo do trabalho, mas também a fruição das diferentes 
linguagens que por si só promovem aprendizagens importantes.

Como questiona Freire (1996): Por que não discutir 
com os alunos a realidade concreta a que se deva associar 
a disciplina cujo conteúdo se ensina? (p. 33) Um caminho, 
que vimos afirmando, é o de promover a articulação entre os 
diferentes saberes, ainda Freire (id.) nos alerta para o dever que 
a escola deve ter de não só respeitar os saberes com que os 
educandos, sobretudo o das classes populares, chegam a ela 
- saberes socialmente construídos na prática comunitária - mas 
também, (...) discutir com os alunos a razão de ser de alguns 
desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (p. 33)

A aprendizagem se dá em uma relação dialética entre as 
pessoas e o mundo, mobiliza dimensões afetivas e cognitivas, 
pois o homem só aprende em relação com o outro. Assim, a 
construção do conhecimento é uma ação partilhada e não uma 
conquista que depende unicamente do esforço individual. O 
processo de ensino e aprendizagem será mais rico e ampliado 
quanto mais sujeitos, tempos e espaços (ao nos referirmos a 
tempos e espaços estamos sempre considerando que estes 
são feitos por sujeitos, que contemplam e estão contemplados 
nesses tempos e espaços.) estiverem envolvidos e participativos. 

Articulação e integração com comunidade e território

A questão da integração dos processos educativos 
com suas comunidades e territórios tem relação, como não 
poderia deixar de ter, com os três aspectos a que nos referimos 
anteriormente: integralidade do sujeito, reorganização de tempos 
e espaços e integração das diferentes áreas do conhecimento. 
Ao contemplar as diversas dimensões dos alunos, estaremos 
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trazendo para dentro do processo de ensino e aprendizagem 
a cultura e os saberes de cada sujeito envolvido e que se 
fazem presentes no território. E integrar as diversas áreas do 
conhecimento pressupõe a circulação nos diferentes espaços da 
comunidade e do seu entorno.

Como já afirmamos, a aprendizagem se dá na mediação 
com os outros e o mundo, ou seja, com o território onde vivem. 
Assim, entendemos que um currículo apartado da realidade da 
comunidade da escola dificilmente promoverá aprendizagens 
significativas. 

 Outro aspecto importante da abertura da escola para o 
território é que, ao realizar esse movimento, ela está revelando 
a valorização das diferentes culturas e de seus atores. Esse 
processo é vivenciado e apropriado pelos alunos, e por isso 
podemos afirmar que quando as atividades pedagógicas abarcam 
outros espaços, além do escolar, criam-se ambientes educativos 
voltados para uma maior pluralidade cultural, o que influencia a 
formação de atitudes para a tolerância, para o respeito ao diferente, 
ao que é do outro. (CENPEC, 2011, p. 54)

 A apropriação do território é condição fundamental para 
que as crianças e jovens exerçam sua participação na vida 
pública. É por meio dela que irão conhecer como os espaços 
são geridos e ocupados na comunidade, e como se estabelecem 
as relações nesse território. Trata-se, portanto, do reconhecimento 
e exercício do direito à cidade e de nossas responsabilidades como 
cidadãos. (CENPEC, 2011, p. 58)

É importante afirmar que não se trata do conhecimento 
objetivo de uma realidade, mas do conhecimento que permite 
uma apropriação dessa realidade e promove o pertencimento por 
parte dos integrantes da comunidade, sejam alunos, professores 
ou pais. Para Freire (1996), é imprescindível que o educador 
se abra para a realidade dos alunos com quem ele partilha a 
atividade pedagógica. Na perspectiva desse autor, essa abertura 
do educador é mais do que um conhecimento objetivo, é uma 
adesão ao direito de ser dos educandos.

Para finalizar, é importante ressaltar que os fundamentos da 
Educação Integral descritos acima estão em permanente relação, 
não existe um sem o outro, é a composição entre eles que permite 

uma atuação na perspectiva integral. Sabemos que muito do que 
está representado nesses fundamentos já vem sendo defendido 
há bastante tempo, a questão que colocamos é a efetivação 
desses fundamentos que, ainda, não estão presentes na maioria 
das escolas da rede pública.

Assim, estamos nos referindo a uma Educação Integral que 
não tem apenas o foco na proteção social, em ocupar as crianças 
e jovens para que não enveredem por caminhos equivocados. 
Ao invés de retirá-las da rua, a escola deveria devolvê-las para 
a rua, incluí-las nos seus territórios e espaços de participação 
social. Para isso, a rua, ou a cidade, teria que se transformar, 
efetivamente, em um grande espaço educador como pressupõe 
a proposta de Cidades Educadoras . Acreditamos que a circulação 
das crianças na rua, nos espaços públicos, mobiliza a sociedade 
para torná-los lugares seguros e educativos. 

O Programa Tempo de Escola de São Bernardo do 
Campo

O Programa Tempo de Escola desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Educação de São Bernardo do Campo existe 
desde junho de 2010 e foi concebido a partir da implantação do 
programa do governo federal Mais Educação em nove escolas 
do município no ano de 2009. A Secretaria assumiu a proposta 
político-pedagógica do Programa Mais Educação e o adequou à 
realidade da cidade.

O Tempo de Escola é uma iniciativa que pretende contribuir 
para a melhoria da qualidade da educação pública do Ensino 
Fundamental do município por meio da ampliação do tempo de 
permanência da criança na escola e da promoção de atividades 
educativas e culturais diversificadas. 

O Programa Tempo de Escola tem como objetivo ampliar 
progressivamente o tempo de permanência do aluno 
na escola, promovendo o contato com possibilidades 
de aprendizagens sobre a cultura, o esporte, a arte, 
a dança, a diversidade, enaltecendo a cultura popular 
brasileira, produzindo conhecimentos e compartilhando-
os, agregando outros saberes já presentes nas 

1. Cidades educadoras 
é um movimento que 
se iniciou em 1990 no I 
Congresso Internacional 
de Cidades Educadoras 
realizado em Barcelona. 
Nessa ocasião as 
cidades representadas 
escreveram a Carta das 
Cidades Educadoras 
que declara os princípios 
e pactua o objetivo 
comum de melhorar a 
qualidade de vida dos 
seus habitantes por meio 
da participação ativa na 
utilização e evolução da 
própria cidade.

1
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comunidades e aproximando-os, promovendo novas 
leituras e interpretações do mundo. (ALVES JUNIOR, 
2011, p. 3)

As atividades de ampliação de jornada são desenvolvidas 
por meio de oficinas e a proposta pedagógica está organizada a 
partir dos seguintes campos temáticos: Corpo e Movimento, Arte 
e Cultura e Ludicidade. (Segundo observação de documento da 
SME de 2011, algumas escolas ofereciam também atividades 
de Educomunicação, e se preparavam para oferecer atividades 
de acompanhamento pedagógico.) As oficinas acontecem 
diariamente ou duas vezes por semana, dependendo da escola 
onde está sendo desenvolvido o Programa. 

O problema e o caminho metodológico

O objetivo da dissertação foi analisar o Programa Tempo 
de Escola, por meio da visão dos Coordenadores Pedagógicos 
das escolas e dos Coordenadores de Programa das ONGs em 
relação a:

• Articulação entre os conteúdos trabalhados no turno 
regular e no Tempo de Escola; 

• Reorganização de tempos e espaços por meio da 
integração entre Escola e ONG;

• Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do 
professor regular, responsável por ministrar o conteúdo curricular 
da Base Nacional;

• Articulação e integração com comunidade e território por 
meio das ações do Programa.

Para o levantamento de dados foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com quatro profissionais de duas escolas 
da rede municipal de São Bernardo do Campo. Em relação 
à definição dos profissionais que participaram da pesquisa, 
escolhemos o Coordenador de Programa que deve ter formação 
em pedagogia e é responsável pela ponte entre a escola e a 
ONG, por considerarmos que é um profissional estratégico, pois, 
promove a interface com a equipe gestora, com a organização 
das atividades e com os educadores sociais, mantendo-se 
próximo das ações realizadas com as crianças. O Coordenador 

Pedagógico foi escolhido, pois, apesar de não ter uma função 
específica dentro do Programa, é um ator importante para 
implantação de mudanças curriculares e metodológicas na 
escola, que tem como foco da sua função ser articulador dos 
processos educativos. Considerando que a implantação da 
Educação Integral nas escolas deveria ter como intenção mudar 
os processos educativos como um todo e não apenas aqueles 
que acontecem na ampliação da jornada, este profissional foi 
essencial para nossa investigação.

As entrevistas foram analisadas por meio da Análise de 
Conteúdo, na qual buscamos a compreensão do significado e 
sentido expresso pelas mensagens dos sujeitos. As categorias 
de análise foram construídas a partir do conteúdo das respostas 
e interpretadas segundo as teorias explicativas.

Os resultados da pesquisa demonstraram avanços e 
desafios a serem superados na experiência de Educação 
Integral, em São Bernardo do Campo, relacionados às seguintes 
categorias: articulação entre o turno regular e o Tempo de 
Escola; articulação e integração com comunidade e território; 
reorganização de tempos e espaços; efeito do Tempo de 
Escola na prática pedagógica do professor regular; Avaliação e 
acompanhamento. Apresentamos abaixo os principais avanços e 
desafios percebidos em cada uma das categorias:

Articulação entre o turno regular e o Tempo de Escola

Avanços: Inclusão de conteúdos para além das 
disciplinas tradicionais no currículo das escolas; A proposta de 
oficinas do Programa Tempo de Escola é uma possibilidade para 
desenvolver um trabalho que rompe com a organização em aulas 
de 50 minutos, que abordam apenas uma disciplina, como se 
não houvesse relação entre elas. As oficinas permitem trabalhar 
os conteúdos do currículo por meio de diversas linguagens em 
um tempo maior.

Desafios: Incluir no currículo da escola os saberes da 
comunidade; Ampliar articulação entre professores e educadores, 
promovendo espaços de planejamento coletivo.

Articulação e integração com comunidade e território
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Avanço: Estratégias para aproximação dos pais com a 
escola, como, por exemplo, a participação dos pais em oficinas 
do Programa Tempo de Escola.

Desafio: Aprimorar a relação com a comunidade. Superar 
o pouco investimento no entorno e famílias, justificado pela falta 
de recursos e possibilidades.

Reorganização de tempos e espaços

Avanços: Estratégias de gestão que oferece condições 
para que haja articulação entre o trabalho realizado no período 
regular e no Programa Tempo de Escola. Como, por exemplo, a 
definição da função de coordenador de programa e a realização 
de oficinas no período regular com todos os alunos da turma e 
não apenas com os que participam do Programa; Apropriação 
dos espaços e a circulação pelo território como contribuição 
para as aprendizagens e efetivação da condição de cidadãos dos 
alunos e não para resolver os problemas de não ter ambientes 
apropriados.

Desafios: Superar a existência de dois momentos distintos 
na escola (Programa Tempo de escola/contraturno e período 
regular) e avançar na perspectiva de um trabalho orgânico no 
qual as horas que o aluno fica na escola seriam permeadas 
continuamente pelo que esses dois momentos representam: 
saber acadêmico e saber da comunidade, aulas expositivas e 
uso de diversas linguagens, professores e educadores sociais, 
circulação e apropriação do território, trabalho com valores e 
ética; Propiciar a integração entre profissionais da ONG e da 
escola para promover um currículo integrado e mudanças na 
prática do professor; Promover a apropriação do território do 
entorno da escola.

Efeito do Tempo de Escola na prática pedagógica do 
professor regular

Avanços: Aceitação do Programa por parte dos 
professores; Alguns professores reconhecem a contribuição que 
o Tempo de Escola apresenta para suas práticas.

Desafios: Investir em formação e planejamentos coletivos 
para aprimorar a atuação do professor na perspectiva da 
educação integral; Promover estratégias que favoreçam a escola 
como um todo trabalhar na perspectiva da educação integral e 
não apenas o contraturno.

Avaliação e acompanhamento

Avanço: Sistema de avaliação e acompanhamento do 
Programa com foco no processo de implementação.

Desafio: Desenvolver um processo avaliativo da 
aprendizagem promovida pelas atividades do Tempo de Escola.

A análise da experiência de Educação Integral em São 
Bernardo do Campo apontou para avanços e desafios a serem 
superados. Há aspectos inovadores como a parceria entre o 
professor e o educador social, entre a escola e a ONG, assim 
como a revisão do funcionamento da escola e do currículo 
trabalhado com os alunos. O Programa Tempo de Escola, além 
de mostrar que é possível efetivar uma educação pública que 
contemple os sujeitos na sua totalidade e complexidade, apresenta 
uma proposta pedagógica e de ampliação de parcerias que pode 
ser referência para outras políticas de Educação Integral.
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Resumo

Esta pesquisa foi realizada em Escolas de Tempo Integral 
na Rede Pública Estadual de Ensino, em Goiás, implantadas 
no ano de 2006, objetivando responder à seguinte indagação: 
a escola de tempo integral vem consolidando-se como escola 
do conhecimento ou do acolhimento? Para tanto, utilizamos a 
pesquisa qualitativa que foi desenvolvida por meio da pesquisa 
de campo e da análise documental. A coleta dos dados deu-se 
por meio de observação in loco e de entrevistas realizadas com 
a equipe gestora das escolas selecionadas, especificamente 
com os coordenadores e diretores destas escolas envolvidos na 
implantação e implementação deste projeto. Nesta perspectiva, 
os resultados desta investigação evidenciam que as ETIs da Rede 
Pública Estadual de Goiás enfrentam muitos desafios e que o 
processo de implementação destas escolas vem consolidando 
uma escola do acolhimento em detrimento da escola do 
conhecimento.

Palavras-chave: Escola de Tempo Integral - 
Conhecimento – Acolhimento
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Introdução

O interesse pelo tema, deu-se por nossa atuação como 
gerente na gestão 2006/2010 da Seduc/GO, responsáveis 
pela implantação e implementação das EETIs em Goiás. 
Coordenamos a organização de grupos de cursos de todas as 
escolas que implantaram o tempo integral, o que nos permitiu 
formular a problema de pesquisa que resultou na tese de 
doutoramento.

Ampliar o tempo escolar é articular saberes e práticas 
em diferentes contextos e momentos, vinculando os saberes 
escolares com os saberes da comunidade local, oportunizando 
uma relação dialógica reflexiva e prática com vistas à construção 
de aprendizagens significativas. É fundamental manter a 
articulação entre todos os envolvidos no processo: escola, 
família, comunidade e sociedade, bem como a conjugação de 
tempos e espaços com práticas educativas voltadas à formação 
integral do indivíduo nas suas múltiplas dimensões.

Delineando caminhos

Por percebermos a EETI como um espaço de aquisição 
de saberes julgamos pertinemente definir de que espaço 
estamos falando quando tratamos do objeto de estudo em 
foco. Existem diferenças significativas para os termos espaço e 
ambiente, o primeiro refere-se ao físico, locais em que móveis, 
materiais e os objetos decorativos destacam-se, já o ambiente, 
diz respeito às relações afetivas que são estabelecidas dentro 
do espaço. 

 Falar em escola de tempo integral é considerá-la a partir 
de um tempo ampliado, haja vista que as crianças permanecem 
um maior tempo na escola em espaços e ambientes pensados e 
repensados em prol de uma melhor aprendizagem para elas. É, 
portanto, falar de tempo pedagógico ampliado para favorecer 
a formação da criança em sua plenitude, é falar da ampliação 
do tempo para ampliar a formação da criança em um espaço 
sistematicamente organizado para esta finalidade.

Implantação, Formação e Condições de Trabalho 

Denominado “EETI: experiências de integração e de 
ampliação de oportunidades”, o programa de atendimento ao 
estudante em tempo integral, com dez horas de permanência 
na escola, a fim de possibilitar-lhe um ensino de qualidade, foi 
implantado no ano de 2006 em Goiás. 

 A EETI assumiria sua função social, garantindo a todos 
os estudantes o direito de ampliação de oportunidades, pois, 
ele teria tanto a base nacional comum como a possibilidade de 
realizar outras atividades como: dança, música, esporte, lazer, 
entre outros.

Em seu depoimento, o diretor da Escola 9 afirma que 
a escola de tempo integral tem uma vertente social, mas que, 
também, está atenta ao ser que se encontra em desenvolvimento, 
não só do ponto de vista pedagógico, mas mediante a percepção 
do sujeito como um sujeito total e que precisa ser visto em sua 
plenitude. Em relação à Educação Integral, ele afirma o seguinte:

É uma educação que atenda a criança como um todo. 
A educação em tempo integral tem uma vertente 
social e ela tem que estar atenta a esse ser que está 
em desenvolvimento. Na minha concepção ela tenta 
abarcar esse ser, educando-o integralmente.

Como o projeto de implantação das EETIs foi uma 
proposta pensada para toda a rede pública estadual de ensino, 
nesse sentido uma proposta inédita, e como a escola de tempo 
integral seria implantada dentro da escola existente, os gestores 
tiveram que criar outra estrutura administrativa, uma vez que 
tudo era novo: modulação, contratos, necessidade de materiais 
pedagógicos, etc. 

Uma enfrentou mais problemas do que a outra, mas o 
desafio era o mesmo, o de como proporcionar e garantir um 
ensino de qualidade no tempo ampliado, pois muitas pessoas 
viam a ETI como espaço para “concertar” a criança. Eis aí a 
ideia inicial dessas escolas (antiga FEBEM), espaços escolares 
que surgiram para receber pequenos infratores, ou adolescentes 
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considerados problemas na sociedade, que era justamente a 
proposta inicial da Escola 9 na década de 1960, que foi criada 
como uma extensão da FEBEM de Goiânia. 

A diretora da Escola 2 ressaltou que a sociedade via a 
escola de tempo integral como espaço para acolher as crianças 
das ruas, em situações de risco. Para não dar trabalho fora da 
escola escolhia-se essa instituição para concertar as crianças.

Muita gente vê a escola de tempo integral como se fosse 
um reformatório. Tipo acolher as crianças de rua, colocar 
aqui dentro pra elas não dar trabalho lá fora. E aqui é o 
contrário... a gente não tinha quase essa clientela. 

Nesse sentido, não podemos pensar que a educação 
integral em tempo integral aconteça em espaços que foram 
planejados para uma jornada de tempo parcial, por isso, é urgente 
o investimento na estrutura física da escola. Ampliar o espaço 
escolar é transformá-lo em um espaço para novas aprendizagens, 
esse é um ponto fundamental para se implantar uma proposta de 
educação integral em tempo integral, uma escola onde estudantes, 
professores e demais profissionais da educação encontrem-se 
diariamente preparando e ministrando suas atividades com a 
finalidade primeira de educar integralmente.

O Espaço Físico

Constatamos que um dos obstáculos para a implementação 
das EETIs é a sua infraestrutura, pois a escola passa a atender 
o aluno por 10h diárias exigindo espaços físicos apropriados às 
atividades propostas.

Segundo o Projeto da EETI/GO, a escola de tempo integral 
não pode ser apenas uma escola de dupla jornada, com repetição 
de tarefas e metodologias, ela tem que ser mais que isso, tem 
que se preocupar com a formação integral do sujeito, em todos 
os seus aspectos. Assim, a Escola de Tempo Integral deve

[...] partir também de uma concepção de educação que 
se fundamenta na formação integral do ser humano, 

onde todas as suas dimensões sejam enaltecidas; que 
se alicerça em atividades variadas, incluindo esportes, 
cultura, trabalho, artes em geral; que experencia 
metodologias diversas, e ocupa todos os espaços 
existentes no ambiente escolar (CAVALIERE; COELHO, 
2002, p. 143).

É impressindível assegurar espaços destinados às 
diferentes atividades que estão previstas no Projeto da EETI, salas, 
quadras, áreas livres, entre outros. Na visita in loco observamos 
os seguintes espaços: refeitório, sala de professores, secretaria, 
diretoria, cozinha, cantina, almoxarifado, horta escolar, jardim, 
banheiros com e sem chuveiro, áreas livres, áreas cobertas, 
quadra coberta, quadra sem cobertura, piscina, auditório, 
biblioteca, sala de leitura, campo de futebol, laboratório de 
informática, coordenação, padaria, quiosques, brinquedoteca, 
sala verde, farmácia e gabinete dentário. 

Percebemos que a EETI foi uma proposta implantada 
sem que antes fossem organizados os espaços das instituições 
a fim de que tivessem uma infrestrutura adequada, pois muitas 
não tinham e ainda não têm refeitório tampouco banheiros com 
chuveiro como destacamos anteriormente. Das 10 escolas 
pesquisadas apenas 3 contavam com espaços adaptados e 
organizados para atender ao aluno em tempo integral, as outras 
7 apresentavam inúmeros problemas desde a infratestrutura com 
instalações inadequadas até o mais grave que é o quadro de 
profissionais para atuar nesse tipo de escola.

A maioria dos entrevistados apontou a infraestrutura 
como uma das maiores dificuldades para realizar um bom 
trabalho. Nenhuma das escolas pesquisadas foi construída com 
vistas a funcionar em tempo integral. Elas foram planejadas 
para o atendimento regular em dois turnos distintos. Por isso, 
as adaptações feitas nem sempre atendem a real necessidade 
dessas escolas e de sua clientela. 

Isso vem reforçar a necessidade do investimento amplo no 
que se refere à infraestrutura, a fim de a escola oferecer espaços 
adequados. Em seu desabafo a diretora reclama da falta de apoio 
do governo, para ela não é só a infraestrutura, a escola necessita 
ser vista como um espaço que requer “reparos”, manutenção. 
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A instituição precisa de recursos financeiros repasse de verbas 
para solucionar os problemas que surgem no seu dia a dia, pois, a 
escola funciona duas horas a mais que aquelas de tempo regular 
que trabalham apenas com dois turnos de 4h. Assim, a escola 
deve ter uma infraestrutura que atenda às reais necessidades 
dos educandos de tempo inteiro como constatamos nas escolas 
observadas, tais como: refeitório; cantina – almoxarifado – 
depósito – dispensa – padaria; sala de direção; secretaria; horta 
escolar; espaços de convivência - jardins; banheiros com e sem 
chuveiros; áreas livres cobertas e descobertas; quadra coberta 
e descoberta; piscina; auditório; biblioteca – sala de leitura; 
laboratório de informática; quiosques - sala verde – farmácia e 
gabinete médico e dentário.  

 Reforçamos que, além de refeitórios, banheiros bem 
equipados, quadra coberta, espaços livres, a escola precisa, 
também, oferecer um currículo adequado à sua realidade que é 
ser de tempo integral. Das 10 escolas observadas apenas 3 delas 
encontram-se com uma infraestrutura adequada para atender 
ao aluno em tempo integral. Conforme os gestores expuseram 
existem poucos problemas quanto à integração dos turnos e por 
isso eles utilizam todos os momentos do dia como momentos de 
aprendizagem. 

Com base nos depoimentos coletados, fica evidente 
que um dos fatores limitantes é o espaço físico, o qual interfere 
diretamente no desenvolvimento das atividades e no alcance dos 
objetivos propostos pela maioria das escolas pesquisadas. Daí 
a necessidade de se repensar e prever condições consideradas 
mínimas para o desenvolvimento das atividades previstas como 
laboratórios, quadra poliesportiva, salas de dança, entre outras.

O Tempo Pedagógico

 Para Moll et al (2012, p. 126) com referência ao “[...] 
debate da educação integral no Brasil ela é compreendida como 
educação escolar de dia inteiro, constituída e enriquecida por 
significativas possibilidades formativas”, ou seja, ela abarca tanto 

o campo cognitivo, afetivo, social, como o cultural, estético e 
lúdico. 

 Em sentido restrito, refere-se à organização escolar com 
o tempo de permanência dos estudantes estendendo-se para, no 
mínimo, sete horas diárias, tempo esse que é denominado, em 
alguns países, como jornada escolar completa. 

 Em sentido amplo, o debate acerca da educação integral 
considera as necessidades formativas nos campos cognitivo, 
estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros. 
A categoria ‘tempo escolar’ reveste-se, então, de relevante 
significado, tanto em relação à sua ampliação quanto no que 
tange à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar.

 Entretanto, não há consenso quanto à educação integral, 
nesse sentido, ela ainda é um grande desafio para a maioria 
dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa. Tanto para os 
coordenadores quanto para os diretores, há uma certa confusão 
quanto ao que se entende por educação integral e 60% dos 
entrevistados explicam o significado da escola de tempo integral 
e não o que realmente seria uma educação integral.

Analisando os depoimentos, percebemos os equívocos da 
equipe gestora quanto à definição de educação integral. Para 
muitos, falar em educação integral é falar em escola de tempo 
integral. Ainda não conseguem perceber a dimensão de uma 
educação integral que percebe o sujeito como um todo e que 
busca atendê-lo em todas as suas dimensões, corpo, mente, 
cognição, etc...

Assim sendo, ela deve educar para a cidadania. É isso 
que deveria diferenciar a EETI das demais escolas, pois esta 
oportuniza à criança vivenciar outras atividades que ela não 
vivenciaria fora da escola, em virtude de vários fatores externos, 
como os fatores sócioeconômicos e, também, pela não 
valorização de modalidades artísticas, culturais e desportivas, 
como essenciais ao desenvolvimento global do educando.

Nas escolas pesquisadas, constatamos que uma série de 
atividades é oferecida no turno inverso à base nacional comum, 
também denominado de “turno de ampliação da aprendizagem”, 
como já foi dito anteriormente. Todas as escolas funcionam 
seguindo a orientação do projeto da Seduc/GO, ou seja, de 
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manhã o foco consiste em atender a base nacional comum e à 
tarde as atividades diversificadas como pode ser constatado a 
seguir: música; dança; teatro; acrobacia; capoeira; laboratório 
de ciências; inglês; empreendedorismo; contação de história; 
esportes; educação ambiental; laboratório de informática; natação; 
recreação; artes visuais; oficinas de letramento; qualidade de vida 
e saúde; resolução de problemas etc.

Nas escolas pesquisadas têm em seu projeto as oficinas 
de letramento e resolução de problema, que funciona como um 
reforço das aulas de língua portuguesa e matemática, seguindo 
a orientação da Seduc/GO, e que, de certa forma, são as mais 
fáceis de se conseguir um professor para realizá-las. As outras 
modalidades citadas são oferecidas de forma esporádica, pois 
dependem do profissional que a escola tem disponível, uma 
vez que hoje os contratos só são por um ano e não podem ser 
recontratados. Não há direito de escolher a oficina conforme 
sua vontade ou aptidão, e nem há agrupamentos para facilitar as 
escolhas das crianças. 

É nesse tempo de aprender que “o tempo” assume 
grande relevância, pois a aprendizagem só ocorre por meio de 
uma reelaboração de esquemas, e isso deve ser oportunizado 
na escola de tempo integral. É nesse espaço que as crianças 
podem encontrar uma rotina organizada de tal forma que ela 
possa aprender e reaprender novos conceitos.

Entrelaçando pontos

O papel da escola, além de consolidar o desenvolvimento 
de valores e atitudes necessários a uma convivência social 
democrática e solidária, é oferecer subsídios para que o aluno 
desenvolva, por meio dos conhecimentos, das competências e 
habilidades adquiridas, a sua autonomia e a sua capacidade de 
aprender num mundo de mudanças tão velozes e profundas.

Acreditamos que podemos esperar muito mais do 
desenvolvimento dos educandos quando família e escola 
compartilham dos mesmos objetivos e atuam de forma cooperativa 
na discussão de questões pedagógicas e no acompanhamento 

das atividades desenvolvidas na escola. Essa cooperação 
favorece o diálogo, amplia o compromisso da escola com os 
resultados de aprendizagem e contribui sobremaneira para o 
enriquecimento das relações entre a equipe escolar e as famílias.

Sabemos que uma parcela significativa da população 
precisa da ETI para seus filhos. São pessoas da classe média 
baixa que ganham pouco e trabalham muito. Geralmente são 
famílias com muitas crianças em idade escolar e que tem 
dificuldades financeiras, que muitas vezes os impedem de 
atender as necessidades básicas de seus filhos. 

Na maioria dessas famílias falta lazer, saúde, alimentação 
e, por que não, educação. “O lugar de criança é junto à sua 
família e dentro da escola” (CAVALIERE; COELHO, 2002, p. 
225). Muitos pais não podem dar atenção, porque se encontram 
ausentes de casa, pois trabalham o dia todo. Outros não sabem 
como fazê-lo, porque não receberam isso quando crianças. A 
escola de tempo integral passa a ser, portanto, uma necessidade 
para muitas famílias.

Nas famílias de poder aquisitivo mais alto, a ajuda dos 
pais nas atividades escolares, a orientação estimuladora 
da aprendizagem, bem como a aposta em atividades de 
enriquecimento cultural e educacional, tudo isso configura-se 
num investimento de resultados educacionais inquestionáveis, e 
a EETI, que atende alunos cujos pais em geral não podem pagar 
por essas atividades, pode oferecer dentro da escola outras 
atividades importantes para o desenvolvimento dos alunos.

Para isso, é preciso que haja um planejamento cooperativo 
(que ainda não acontece em nenhuma das escolas pesquisadas, 
pois ainda não é assegurado o horário semanal para planejamento 
coletivo pela equipe de professores) entre os docentes no sentido 
de garantir a aprendizagem dos conteúdos, o aprofundamento de 
estudos sobre determinados temas, a ampliação do repertório 
cultural do aluno, bem como o atendimento específico aos alunos 
com dificuldades.

Não podemos negar as razões políticas, sociais e 
educativas, que subjazem a esses desafios, uma vez que a escola 
pública nasceu para prestar um serviço que deveria atender às 
necessidades de muitas famílias, serviço esse tão desejado e 
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socialmente pertinente, que, de certa forma, abriria as portas à 
conquista da tão sonhada equidade social, porque contribuiria 
para o processo de inclusão das crianças vindas das camadas 
sociais inferiores, por meio de um conjunto de experiências 
educativas que, de outra maneira, não teriam como usufruir.

Escola do Conhecimento

A perspectiva do projeto da ETI é a de que a escola fosse 
capaz de elaborar um currículo que oportunizasse atividades 
práticas com o firme propósito de que o estudante pudesse 
vivenciar experiências pedagógicas significativas. Assim, 
perguntamos aos gestores como estava a integração entre os dois 
e nesse sentido, percebemos que a escola acaba funcionando 
sem mediação entre os turnos ou que quem faz essa mediação 
em alguns casos é a coordenadora pedagógica.

Percebemos que o processo de aquisição de conhecimentos 
é sempre “construído” pelo aprendiz, permeado pelo contexto 
familiar, escolar, social e cultural que são dimensões fundamentais 
para que a aprendizagem ocorra. Nessa perspectiva, podemos dizer 
que aprendizagem é uma construção pessoal e social resultante 
de um processo de experiências, desenvolvido individualmente 
pelo aprendiz, nessa perspectiva, pode ser traduzido por uma 
modificação de comportamento estável do indivíduo. 

Em razão desse caráter pessoal do processo de 
aprendizagem, reconhecemos que tudo aquilo que a criança 
aprende com a ajuda de outra pessoa, seja ela um adulto, uma 
criança da mesma idade ou mais velha, pode ser reelaborado e 
incorporado aos seus conhecimentos, de modo a modificar seu 
modo de pensar e, também, de agir. A escola de tempo integral, 
concebida sob a ótica de uma instituição educativa responsável 
pela formação humana no sentido integral da educação, constitui-
se, ao mesmo tempo, em um desafio e em processo de conquista 
dos educadores, exigindo deles motivação, compromisso, 
preparo teórico/técnico e, sobretudo, um olhar diferenciado 
para o enfrentamento das ações pedagógicas pertinentes e 
necessárias a essa metodologia de trabalho.

Escola do Acolhimento

No discurso dos gestores fica evidente que a escola 
de tempo integral, além de trabalhar com o conhecimento é 
essencialmente do acolhimento. Pensar em uma escola do 
acolhimento é, segundo a diretora, oportunizar mais aconchego, 
atenção, ao aluno. Assim, a escola que sobrou para os pobres 
transforma-se em escola assistencial e acolhedora, que cuida, 
zela e substitui a escola do conhecimento pela escola do 
acolhimento social.

Acreditamos que a escola precisa ser sim espaço de 
socialização dos alunos, lugar de compartilhamento, onde suas 
dificuldades e ritmos são respeitados. Mas, além disso a escola 
precisa pautar-se em conhecimentos teóricos e práticos, que 
favorecerão o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral de 
seus educandos. Para Libâneo (2011, p. 4): “Aprender então 
consiste no desenvolvimento de capacidades e habilidades de 
pensamento necessários para assimilar e utilizar com êxito os 
conhecimentos.” 

Conforme Dalben (2011), quando acolhemos de certa forma 
já estamos favorecendo o conhecimento e a aprendizagem. Uma 
das críticas feitas pela autora quanto à escola do acolhimento 
é que esse tipo de escola não ensina ou, então, não está 
preocupada em transmitir os conhecimentos escolares. Essa 
escola não se preocupa em ensinar o respeito às tradições 
culturais e à autoridade do professor, que, nesse caso, é a figura 
que representa o conhecimento. 

Dalben (2011, p. 66) afirma, nesse sentido, esta ideia: “A 
escola passa a ser espaço de vivência grupal e do exercício da 
sociabilidade, deixando de desempenhar o seu papel histórico de 
transmissão de conteúdos às gerações mais novas”.

Ressaltamos que a escola do acolhimento tem sua origem 
na Delaração Mundial da Educação para Todos (1990) a qual 
considera que a escola tradicional é incapaz de se adaptar ao novo 
contexto de sociedade, pois ela se organiza de forma conteudista 
e já essa nova perspectiva de escola, conforme Libâneo (2011),

[...] se caracterizá como lugar de ações socioeducativas 
mais amplas, visando ao atendimento das diferenças 
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individuais e sociais e à integração social. [...] Assim não 
se trata de manter aquela ‘velha’ escola assentada no 
conhecimento, isto é, no domínio dos conteúdos e na 
formação das capacidades cognitivas, mas uma escola 
que valorizará formas de organização das relações 
humanas, nas quais prevalecem a integração social, a 
convivência entre os diferentes, o compartilhamento de 
culturas, o encontro e a solidariedade entre as pessoas 
(p. 4). 

 Merece destaque sim a falta de espaço, a ausência de 
um refeitório, de um vestiário, de um banheiro com chuveiro, 
de uma quadra coberta, contudo, não devemos nos esquecer 
de que o pedagógico acaba ocorrendo. O professor não deixa 
de fazer o seu trabalho, muitas vezes em condições precárias, 
com salas lotadas, pouco ventiladas, mal iluminadas, com pouco 
recurso didático. Apesar disso, ele instiga o aluno na busca do 
conhecimento, a levantar e confrontar suas hipóteses.

 Nesse sentido, importa destacarmos que a gestão é 
fundamental no movimento da escola de tempo integral, pois 
articula toda a equipe escolar, ela é a responsável pelo que se 
ensina e o que se aprende na escola, uma vez que uma equipe 
gestora motivada, orientada por objetivos claros e que compartilha 
esses objetivos com toda a equipe, principalmente com os 
professores, é fundamental para o sucesso da escola. Mas, com 
a realidade atual no Estado de Goiás, isso é difícil de ocorrer, 
porque há uma alta rotatividade no quadro de professores e, pior 
ainda, muitas escolas contam com muitos contratos temporários 
que duram apenas um ano e não podem ser renovados. 

 Defendemos a ideia de que, independentemente de ser 
escola do conhecimento ou do acolhimento a escola deveria 
desenvolver o ensino como condição humana, procurando 
conhecer as necessidades do sujeito dentro das suas 
especificidades, suas limitações, seus anseios, pois conhecer é 
aprender novos caminhos, desvendar esses caminhos, e, acima 
de tudo familiarizar-se com suas inquietações, o conhecimento é 
uma propriedade intelectual.

 Assim, podemos dizer que as avaliações implantadas pelo 
Governo Federal criaram “[...] a matemática da aprendizagem” 

(DALBEN, 2011, p. 56). Eles utilizam matrizes curriculares e, de 
certa forma, padronizam o ensino num país tão diverso como o 
Brasil, criam também, a magia das escalas estatísticas que nos 
informam quem é produtivo e quem não é. Dessa forma, ensejou-
se o ranqueamento e passou-se a pairar a competitividade entre 
as escolas e essas mesmas escolas passaram a “treinar” seus 
alunos com simulados mensais e até semanais para conseguirem 
um bom desempenho nessas avaliações.

 Miranda (2005) apresenta o termo “socialidade” para 
ressaltar que a escola de tempo integral está organizada como um 
tempo/espaço destinado à convivência dos alunos, à experiência 
de socialidade, distinguindo-se dos conceitos de socialização e 
de desenvolvimento da sociabilidade tratados pela sociologia e 
pela psicologia.

 Essa escola foi orientada para o ensino, que se sustentou 
na arte de ensinar tudo a todos e estaria, ainda, atenta às 
necessidades individuais de um aluno que, conforme Miranda 
(2005, p. 640), “[…] desponta como indivíduo em uma sociedade 
que disfarça mal, sob o manto da igualdade de direitos, sua 
realidade injusta e excludente”.

Também é preciso salientarmos que, apesar da participação 
dos professores e demais atores sociais no processo de 
implantação da proposta, essa adesão não garante a compreensão 
da proposta, uma vez que, pelos relatos, percebemos que muitos 
ainda não entendem a proposta ou, até mesmo, demoram a se 
adaptar a essa mudança de tempo, espaço, etc.

A carga horária dos docentes efetivos pode variar, mas a 
maioria está trabalhando apenas no turno do currículo básico, 
e as demais atividades, como oficinas no turno de ampliação 
da aprendizagem, são feitas por professores contratados 
temporariamente com duração de um ano. Isso foi apontado como 
um grande entrave pelos gestores, pois, assim que o professor 
começa a se adaptar ele é substituído e quase sempre por outro 
contrato e a escola tem que começar do “zero”.

A implantação da ETI torna-se um desafio maior quando se 
leva em conta que ela deve ser uma proposta de gestão escolar 
mais compromissada com alunos, pais e comunidade escolar. 
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Para tanto, todos os envolvidos nesse processo devem estar 
interessados em seu bom funcionamento, que prevaleça a 
conjugação de extensão do tempo físico, a otimização do 
espaço, e consequentemente, garantindo-se um contexto 
educativo integrado e articulado, assegurando-se a unidade 
da proposta pedagógica com vistas a uma educação básica 
em tempo integral.

Enfim, entendemos que, ao pensarmos no tempo 
escolar, concebemos a educação no sentido completo, 
como processo de humanização, construção do ser humano 
enquanto ser cultural, ético, portador de uma identidade, de 
saberes, crenças e valores e, ao contrário disso, a escola 
de tempo integral que deveria ser escola do conhecimento 
permanece como escola do acolhimento social.

Conclusão

O interesse pelo objeto de estudo aqui proposto levou-
nos a pesquisar as escolas de tempo integral implantadas 
em 2006 na rede estadual de ensino de Goiás a fim de 
buscarmos respostas para a nossa inquietação inicial que era 
a de constatar se a escola de tempo integral vinha atendendo 
aos seus propósitos iniciais que eram o de garantir aos 
seus alunos a aquisição de conhecimentos indispensáveis 
à construção da cidadania como partícipes e responsáveis 
pela realidade social na qual estão inseridos.

Pudemos perceber no decorrer da pesquisa que as 
parcerias com outros órgãos e/ou instituições, comércio 
e a comunidade, foram fundamentais para o processo 
de implementação das escolas, haja vista que das dez 
pesquisadas 3 delas contam com apoio externo à SEDUC 
para atender melhor o seu aluno em tempo integral.

De modo geral, as adaptações que deveriam ser feitas 
após a implantação do projeto ainda não se concretizaram em 
50% das escolas e, além disso, duas delas estão passando 
por uma reforma e ampliação, isso dificulta ainda mais a 

realização das atividades que exigem espaços adequados 
para as práticas desportivas como as quadras cobertas, 
salas de dança, espaços cobertos livres para favorecer a 
permanência das crianças o dia inteiro na escola.

Necessitamos ressaltar ainda que, de todas as escolas, 
a pertencente a escola da Subsecretaria de Silvânia é a mais 
estruturada para atender aos alunos em tempo integral, mas, 
convém destacarmos que ela já foi construída e planejada na 
década de 1960 com o propósito de funcionar em regime de 
internato. 

À guisa de conclusão, queremos esclarecer que 
7 escolas pesquisadas ainda enfrentam muitos desafios 
para sua implementação, pois, possuem instalações 
indadequadas, condições precárias de trabalho, recursos 
humanos e materiais e, também, muitas dificuldades quanto 
à organização do espaço e tempo das atividades propostas 
no turno ampliado.

Afirmamos que a EETI, que em sua proposta inicial de 
implantação se propunha a ser a escola do conhecimento, 
traz fortes indícios de ter-se constituído na escola do 
acolhimento social. É a escola que vem auxiliar a família que 
precisa trabalhar e não tem onde colocar seus filhos. Todos 
os adultos da família precisam trabalhar a fim de gerar renda 
para a sua subsistência, e a possibilidade de deixarem as 
crianças em uma escola de tempo integral passa a ser vista 
positivamente por essas pessoas de menor renda, pois, 
de modo geral, ela acolhe, cuida, zela e mantem a criança 
ocupada. 

Para favorecer o conhecimento nas escolas de tempo 
integral, são necessários muitos invetimentos por parte 
dos órgãos governamentais, melhorando as condições 
de trabalho dos professores, oportunizando a prática de 
vivências pedagógicas em espaços pensados e planejados 
para esse fim deixando as adaptações ou “puxadinhos” 
dos espaços para outro momento, além disso, é preciso 
investimento, profissionais com formação permanente que, 
pelo seu trabalho, possam assegurar a autonomia da escola. 
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Resumo

O trabalho aqui apresentado teve por objetivo analisar 
as concepções dos alunos bolsistas, oriundos do curso de 
Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado 
de Minas Gerais – UEMG, os quais desenvolvem atividades de 
extensão no Programa Escola Integrada (PEI), em parceira com 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). 

O foco dessa pesquisa foi a concepção dos bolsistas 
acerca da formação que recebem para atuar como monitores do 
PEI. Por se tratar de um programa de extensão, a análise proposta 
torna-se importante por averiguar as contribuições desta parceria 
para a formação dos graduandos e educandos envolvidos no 
trabalho. Além disso, é também importante destacar os tipos 
de formações previstas pelo PEI e sinalizar se estas de fato 
acontecem. 

Como referencial teórico apoiou-se em alguns estudos 
relacionados à educação integral, (Moll, 2012; Coelho, 2004 e 
Paro,1998), à formação docente (Nóvoa, 2011; Lima e Pimenta, 
2004; Roldão et al., 2009 e Zeichner, 2008 e 2010). Para a 
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pesquisa empírica optou-se por uma abordagem qualitativa 
que privilegiasse escutar os estudantes bolsistas sobre suas 
percepções em relação à essa experiência de monitoria  na Escola 
Integrada, utilizando-se para tal a entrevista semiestruturada. 

A análise de conteúdo (Bardin, 1991), das entrevistas 
realizadas à luz do quadro teórico revelou a importância dessa 
prática de extensão na formação de estudantes do curso de 
pedagogia, embora tenha apontado à necessidade de alguns 
ajustes na orientação dos mesmos. Identificou-se, um elevado 
numero de bolsistas que lidam com adolescentes, mesmo que 
essa faixa etária não seja contemplada pelo currículo do curso de 
pedagogia, pois ultrapassa o 2º ciclo. Portanto, cabe perguntar, 
em que medida os estudantes recebem apoio e orientação 
específica para tal. Constatou-se, finalmente, que o suporte dado 
pela FaE/UEMG e pelas escolas da PBH é satisfatório, porém 
incompleto, explicitando a demanda de suportes adicionais, 
como cursos formativos, que apesar de ofertados pela PBH em 
alguns casos, não alcançam todos os bolsistas.

Palavras-chave: Educação Integral; Programa Escola 
Integrada; Formação docente; Extensão universitária.

   
1. Introdução

 A pesquisa apresentada neste artigo teve por objetivo 
analisar as concepções dos alunos bolsistas, oriundos da 
Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas 
Gerais (FaE/UEMG) sobre a parceria da UEMG/Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (PBH), que acontece por meio do 
programa de extensão Programa Escola Integrada (PEI). 

A parceria permite aos graduandos dos cursos oferecidos 
na UEMG/Campus Belo Horizonte tornarem-se monitores 
(bolsistas) do programa de educação integral da prefeitura nas 
diversas escolas da Rede Municipal de Educação (RME).

 O foco da análise desse projeto foi identificar a concepção 
dos bolsistas acerca da formação que estes recebem para 
atuar como monitores do PEI. Por se tratar de um programa de 

extensão, a análise proposta torna-se importante por averiguar as 
contribuições desta parceria para a formação dos graduandos 
e educandos envolvidos no trabalho. Além disso, é também 
importante destacar os tipos de formações previstas pelo PEI e 
sinalizar se estas de fato acontecem. 

  Como referencial teórico apoiou-se em alguns estudos 
relacionados à educação integral, como Moll (2012), Coelho 
(2004) e Paro (1998), e formação docente, como Nóvoa (2011), 
Lima e Pimenta (2004), Zeichner (2008, 2010) e Roldão et al. 
(2009). Para a pesquisa empírica optou-se por uma abordagem 
qualitativa que privilegiasse escutar os estudantes bolsistas 
sobre suas percepções em relação à essa experiência de 
monitoria na Escola Integrada, utilizando-se para tal a entrevista 
semiestruturada.

  Uma análise de conteúdo das entrevistas realizadas à 
luz do quadro teórico revelou a importância dessa prática de 
extensão na formação de estudantes do curso de pedagogia, 
embora tenha apontado para a necessidade de alguns ajustes 
na orientação dos mesmos. E como desdobramento esse 
trabalho provocou reflexões que geraram um segundo projeto 
de investigação, deste mesmo objeto, dessa vez em um curso 
de pedagogia de uma faculdade privada com grande atuação 
na Escola integrada como forma de complementar e esclarecer 
alguns aspectos do presente estudo.

 

2. A formação docente e a proposta de educação 
integral do Programa Escola Integrada

A educação integral é um tema importante, por discutir a 
formação completa do ser humano. Segundo Coelho (2004), o 
tema foi bastante pensado e discutido na Europa, no início do 
século XX, pelos anarquistas; já no Brasil foi primeiramente 
trabalhado pelos Pioneiros da Educação, em especial por Anísio 
Teixeira. 

Para os anarquistas, tratava-se de uma forma de 
emancipação intelectual dos operários, visando à autonomia do 
sujeito. Para isso, a formação do operário não poderia ser inferior 
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à da burguesia, a classe detentora do poder. Era necessária 
uma instrução completa, como a requeria a força intelectual 
do século. O objetivo era “a formação completa do homem, 
para que ele o seja na plenitude filosófico-social da expressão” 
(COELHO, 2004, p.06). Ainda de acordo com Coelho (2004), 
eles privilegiavam a educação primária, pois a visualizavam como 
base para a formação integral desejada.

Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos Pioneiros, essa 
formação pretendia educar o trabalhador da indústria como um 
todo, ou seja, era uma educação que englobaria as dimensões 
física, intelectual, cívica e espiritual do homem, além de prepará-
lo para estar apto às constantes mudanças no método produtivo, 
advindas das descobertas e inovações técnico-científicas 
(COELHO, 2004). Para isso, a escola deveria educar, formar 
hábitos, atitudes, cultivar aspirações e preparar realmente a 
criança para a sua civilização. A civilização aqui abordada era 
a civilização técnica e industrial que já estava em permanente 
mutação. 

Assumindo a gestão do processo que busca identificar e 
dar visibilidade a experiências de educação integral em curso, Moll 
(2012, p.30) selecionou estudos realizados por pesquisadores 
de universidades públicas para destacar a importância desses 
registros na tessitura de redes de significação de teorias e 
práticas que vão explicitando a educação integral nas dimensões 
narrativas ancoradas nos contextos de vida e de trabalho desses 
diferentes autores que destacam a necessidade da educação 
para a vida na reinvenção da escola e das tarefas que nela 
congregam.

  Nos dias atuais, as demandas, sejam da sociedade sejam 
do mercado, são muitas em relação à escola. Muito se espera da 
educação escolar no sentido da formação humana e profissional. 
Nesse novo contexto, com a intenção de oferecer educação 
em tempo integral aos seus alunos do ensino fundamental, a 
Rede Municipal Educação (RME)/PBH implementou o PEI. 
Iniciado em 2006 em sete escolas, o Programa hoje possui 
149 escolas participantes dentre as 170 (Dados fornecidos pela 
PBH/2012) escolas de ensino fundamental do município. Tendo 
como concepção a formação integral do sujeito, esse Programa 

pretende ampliar o tempo e o espaço em que acontece a formação 
escolar, pois além da escola e dos professores, existem outros 
atores que podem propiciar uma formação ampla e completa da 
criança ou do adolescente (BELO HORIZONTE, 2007). 

 O Programa instituiu a figura do professor comunitário, 
que vem a ser um docente membro efetivo da RME/PBH e na 
maioria das vezes já atuava na própria escola. Assim, compete 
a eles a execução e a coordenação do PEI no estabelecimento 
onde lecionam. 

 Outras figuras relevantes são os monitores, os agentes 
culturais e o apoio, sendo os primeiros os responsáveis pelo 
desenvolvimento das atividades e oficinas com os educandos, 
enquanto o último tem como função dar o suporte ao professor 
comunitário na coordenação do programa. Os monitores são os 
bolsistas das Instituições de Ensino Superior (IES), já os agentes 
culturais são pessoas oriundas da própria comunidade atendida. 
A função de apoio geralmente é exercida por ex-agentes culturais, 
mas também existem ex-monitores que assumem esse cargo.

 Nas IES, os monitores recebem orientação de um 
docente da instituição para o desenvolvimento das atividades. 
Esse docente é designado “professor orientador”, cuja função é 
a de acompanhar o planejamento e a execução das atividades e 
de monitorar e avaliar o trabalho do monitor.

Segundo o projeto do PEI (2007), as ações desenvolvidas 
pelos bolsistas devem estar sob a coordenação do professor 
orientador e do professor comunitário. Tal acompanhamento faz-
se necessário, tendo em vista tratar-se de um profissional ainda 
em formação. 

Segundo Nóvoa (2011), a formação do professor acontece 
por meio da prática e na sua reflexão. Portanto, o PEI oferece a 
oportunidade aos estudantes de pedagogia da FaE/CBH/UEMG 
de atuarem, enquanto ainda estão na graduação.

O que caracteriza a profissão docente é um lugar outro 
(...) no qual as práticas são investidas do ponto de vista 
teórico e metodológico, dando origem à construção de 
um conhecimento profissional docente. (NOVOA, 2009, 
p. 28) 
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 Nóvoa (2011) considera ainda que a teoria é insuficiente 
sem a reflexão sobre sua prática, pois a práxis permite que 
esses graduandos compreendam e vivenciem o conhecimento 
que lhes estão sendo apresentados na faculdade. 

Levando em consideração que na atividade docente deve 
haver um equilíbrio entre inovação e tradição (NÓVOA, 2011), 
o PEI possibilita que esse equilíbrio ocorra, pois aqueles que 
atuam como educadores ainda não possuem os vícios da sala 
de aula e, portanto, têm mais liberdade na maioria das vezes, de 
executarem suas atividades em espaços fora da sala de aula e, 
em muitos casos, fora da escola.

Considere-se ainda, que o ofício do professor é imperioso, 
por ser importante difundir (ensinar) os saberes socialmente 
necessários, ou assim considerados (ROLDÃO et al., 2009). 
As atividades desenvolvidas pela Escola Integrada – em tempo 
integral - permitem que efetivamente a escola propague esses 
valores. Afinal, não é possível abordar todo o conhecimento 
necessário em apenas quatro horas (COELHO, 2004), 
sendo necessária a ampliação das atividades de formação no 
contraturno escolar.

Dentre as experiências de educação integral que foram 
colocadas em prática no Brasil, é possível destacar a dos CIEP’s 
(Centros Integrados de Educação Pública). Implantada pelo 
então governador Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro, 
a formação dos educadores que atuaram nessas escolas foi 
falha na análise de Paro (1988) e de Coelho (2004). De acordo 
com Paro (1988) a formação ofertada pelo governo para os 
educadores preocupava-se em fornecer fórmulas ao invés de 
apresentar metodologias e propor uma reflexão sobre a prática.

Para Coelho (2004), há uma confusão entre os conceitos 
de educação integrada e educação integral entre os educadores 
e esta compromete a atuação docente. Compreende-se por 
educação integrada, aquela que integra diferentes disciplinas e 
áreas, aplicando, portanto, os conceitos de transdisciplinaridade 
e interdisciplinaridade na formação discente. Já educação integral 
consiste em formar o sujeito em determinadas áreas específicas, 
não ofertadas ou aprofundadas pela escola regular, como forma 
de complementação educacional e cultural, oferecendo, por 

exemplo, atividades relacionadas às artes, o raciocínio lógico 
matemático e o conhecimento e desenvolvimento do corpo.   

Embora se entenda a viabilidade de tratar a concepção de 
educação integral como escola em tempo integral é importante 
esclarecer que a prática educacional em tempo integral não 
consiste, necessariamente, na educação integral. Sendo 
assim, podemos afirmar que há uma redução da perspectiva 
de formação integral do ser-humano, e a educação, neste caso 
ofertada, apenas permite a integração das diversas áreas do 
conhecimento, não promovendo efetivamente uma educação 
integral.

Diante do exposto, torna-se clara a relevância do assunto, 
uma vez que a educação é um dos pilares da sociedade, 
conforme está expresso nos diversos documentos que regulam 
a vida dos cidadãos brasileiros e da educação em particular. 
Em nossa Constituição Federal (1988), o direito à educação é 
assegurado no Artigo 6º, como um direito social, juntamente com 
o direito à saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, além 
do direito a assistência aos desamparados.

Assim, comprovando a importância do tema, o 
Ministério da Educação já havia estabelecido a perspectiva 
de apoiar programas de educação integral no PDE – Plano de 
Desenvolvimento da Educação – programa governamental que 
criou em seu âmbito o Programa “Mais Educação”, por meio 
da Portaria 17/2007, do MEC, visando “fomentar a educação 
integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio 
a atividades sócio-educativas no contraturno escolar” (Portaria 
17/2007).

Percebe-se no texto da Portaria Ministerial a 
intencionalidade dos gestores educacionais do governo federal 
de apoiar a ampliação da oferta da educação integral. Mas isto 
se torna mais evidente na medida em que o próprio FUNDEB 
– Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – prevê 
percentuais de repasses diferenciados para os municípios 
que adotam o tempo integral na educação de suas crianças e 
adolescentes (BRASIL, 2007a).
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Desta forma, é possível esperar por um crescimento das 
iniciativas de educação integral nas redes municipais de ensino, 
ampliando de maneira significativa projetos implementados e, 
por conseguinte, o universo de estudantes contemplados. É 
fundamental o acompanhamento e análise do preparo dos 
envolvidos com o Programa Escola Integrada. Como esta 
pesquisa se limitou a estudar a formação sob a ótica dos 
monitores, serão demonstradas as considerações levantadas.

 
3. Aspectos Metodológicos 

A escolha da pesquisa qualitativa se deve ao fato de esta 
abordagem permitir um maior aprofundamento da investigação. 
Apoiou-se nas orientações de André e Ludke (1986) tendo em 
vista que se pretendia uma coleta de dados numa perspectiva 
descritiva, preocupando-se com o “processo” e finalmente 
com o “significado” que os sujeitos entrevistados atribuem à 
sua formação docente.

 Uma pesquisa bibliográfica foi iniciada no momento de 
redação do projeto e aprofundada ao longo do desenvolvimento 
da investigação, buscando analisar o tema à luz de pressupostos 
teóricos consistentes e coerentes.

Para a realização dessa investigação no âmbito do 
Programa de extensão da FaE/UEMG articulado com as 
Escolas Integradas da PBH, definiu-se como amostra  todos 
os 23 bolsistas que atuavam no programa no ano de 2012, 
até o mês de agosto. A elaboração do roteiro das entrevistas 
semiestruturadas contemplou essencialmente questões 
referentes aos aspectos da orientação, do planejamento, da 
prática pedagógica, suportes oferecidos e da satisfação dos 
monitores/bolsistas com o programa, sob a ótica da formação 
docente.

As entrevistas foram realizadas no período de agosto à 
outubro de 2012 após contato  por   e-mail e  telefone  para  
agendamento das  mesmas.  A receptividade foi razoável, 
apesar de o coordenador do Programa precisar intervir para que 

alguns respondessem, sendo que dois, mesmo assim, não se 
dispuseram a fazê-lo. Sendo a dificuldade maior a conciliação 
dos horários dos bolsistas para se submeterem à entrevista 
gravada, com a permissão de todos, que duraram cerca de 
quinze minutos cada. Essas entrevista foram realizadas nas 
dependências da FaE, a exceção de duas que foram via e-mail.

A análise dos dados foi fundamentada em Bardin (1991), 
sendo o conteúdo tratado por unidades de registro, conforme 
os temas do roteiro de entrevista, os quais foram categorizados 
a partir dos depoimentos dos bolsistas entrevistados. 

Assim, para abranger os principais aspectos da 
formação, delimitou-se alguns campos fundamentais a serem 
estudados. São eles: o planejamento, a orientação recebida, 
a formação, os suportes, o registro, os motivos de ingresso, a 
satisfação e a pretensão em continuar no programa.

4. Caracterização dos bolsistas

Antes de descrever as percepções dos estudantes 
bolsistas sobre a experiência de formação docente vivida na 
Escola Integrada, apresenta-se uma breve caraterização do 
perfil e da atuação destes, conforme apresentado na Tabela 1.

Constata-se na Tabela 1, que a maioria dos monitores 
são mulheres e a há uma concentração maior de estudantes 
dos três primeiros períodos, havendo um equilíbrio entre os 
estudantes do meio e do fim do curso. A maior parte deles 
atua em escolas nas regiões Centro-Sul e Leste. Em relação 
à orientação na FaE esta é feita por sete professores, sendo 
que um deles orienta cerca da metade dos monitores.

As oficinas são bem diversificadas, mas nota-se um 
predomínio daquelas de apoio às atividades curriculares 
da sala de aula, com títulos variados (reforço escolar, 
acompanhamento pedagógico, para casa). Em seguida se 
destacam as oficinas na área lúdica com os jogos/recreação 
das diversas áreas, a língua portuguesa com leitura e escrita 
ficando os demais temas com apenas uma oficina cada.
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       Tabela 1 – Caracterização dos bolsistas 

Bolsista Gênero Período Orientador Oficina
Tempo 

de 
Atuação

Faixa 
Etária

Regional 
da 

escola

B01 F 3º X Jogos 
matemáticos 2 meses 6 –14 Norte

B02 F 1º Y Reforço escolar 1 ano e 
2 meses 6 –10 Oeste

B03 F 3º X Acompanhamento 
pedagógico 3 meses 7–8 

(7–14) Centro-Sul

B04 F 3º X Jogos 
Matemáticos 7 meses 7–12 Centro-Sul

B05 F 3º X Para casa/Artes 
Visuais 4 meses 6–16 Centro-Sul

B06 F 2º K Acompanhamento 
pedagógico 3 meses 6–12 Venda 

Nova

B07 F 8º N Educomunicação 3 anos 12–16 Leste

B08 F 6º N Culinária 2 meses 13–15 Leste

B09 M 4º Z Jogos 
Matemáticos

1 ano e 
2 meses 6–12 Centro-Sul

B10 F 2º X Jogos 
pedagógicos 4 meses 9–13 Noroeste

B11 F 8º W Letramento na 
sexualidade

1 ano e 
9 meses 10–15 -

B12 F 8º W Educação 
Ambiental 3 anos 11-14 Noroeste

B13 F 4º X Língua 
Portuguesa 3 meses 10–13 Barreiro

B14 F 3º W Orientação 
pedagógica 6 meses 6–10 Venda 

Nova

B15 F Não se 
aplica X Jogos e 

brincadeiras
2 anos e 
5 meses 6–8 Noroeste

B16 F 3º J Contação de 
histórias 4 meses 7–10 Leste

B17 F 2º Y Jogos 
Matemáticos 1 mês 9–13 Centro-Sul

B18 M 3º X Leitura e escrita 6 meses 9–10 Nordeste
B19 F 3º X Recreação 2 meses 6–12 Centro-Sul

B20 F 2º X Jogos e 
brincadeiras 1 mês 9–14 Leste

B21 M 6º N Jornal na escola 2 anos e 
5 meses 9–13 Centro-Sul

Fonte: dados coletados nas entrevistas realizadas durante a pesquisa com 21 
dos 23 bolsistas que atuaram no período de junho a setembro/2012

Da mesma forma a faixa etária dos alunos das escolas 
municipais, havendo uma mistura de crianças e adolescentes em 
grande parte dos casos, variando de 6 a 14 anos com predomínio 
dessa primeira faixa. Essa constatação leva a um questionamento 
sobre em que medida as disciplinas do curso de pedagogia tem 
o foco nessas faixas etárias, sendo que as disciplinas do curso, 
amparadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 
de Graduação em Pedagogia (2006), dão aporte para o trabalho 
com crianças do 1º e 2º ciclo (até o 5º ano).

  5. A experiência da Escola Integrada na formação 
de estudantes de pedagogia

Inicialmente cabe esclarecer que as constatações aqui 
apresentadas se limitam à percepção dos bolsistas da amostra 
entrevistada e que, portanto não se pretendem generalizantes, 
embora em sua singularidade sirvam de pistas para futuras 
investigações.

Conforme citado anteriormente, a pesquisa foi dividida em 
unidades de registro – temas – e estes por sua vez categorizados 
(BARDIN, 1991). Os temas elegidos foram: elaboração de 
planejamento, orientação para atuação no PEI, formações 
complementares, suportes para atuação no PEI, elaboração de 
registro da vivência no cotidiano do PEI, motivo do ingresso, 
satisfação com a vivência como monitor e pretensão de continuar 
no programa.

Acredita-se que todos esses aspectos são constituintes de 
uma experiência geradora de saberes a partir de relações sociais 
que o estudante bolsista estabelece com o meio em que atua, 
no caso, com os alunos, professores da escola municipal e ao 
mesmo tempo com os professores  orientadores  na universidade, 
ou seja, a relação com o saber se dá a partir dessa relação com 
o meio.

 No que concerne à realização de um planejamento, 
conforme foi constatado, destaca-se o fato de somente um dos 
entrevistados não o elaborar. Comprovou-se que daqueles que o 
elaboram a maioria tem algum tipo de ajuda para fazê-lo. Quanto 
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a periodicidade na elaboração, dentre os que citaram o assunto, 
a maioria opta pelo planejamento semanal.

 Já com relação às orientações garantidas pelo PEI, uma 
na IES e outra na escola, o relato dos bolsistas as avalia de forma 
diferenciada. Há uma maior insatisfação quanto à participação 
do professor comunitário. Ainda assim, todas duas são avaliadas 
como positiva pela maioria dos entrevistados. Destaca-se que na 
orientação ofertada pela FaE, prevalece a modalidade coletiva.

Dentre as falas, percebe-se que uma das críticas sobre a 
orientação na IES é a ausência de instrução mais específica para 
os conteúdos da oficina, como relatam B04 e B17. Entretanto, o 
auxílio em relação a questões de relacionamentos interpessoais 
com os alunos foi amplamente citado como exemplificado na fala 
de um bolsista: 

A gente reúne toda semana e falamos das nossas 
dificuldades e diante daquela dificuldade nós somos 
orientados. Dificuldades principalmente em termo de 
relações com os alunos. (B19)

Quanto a percepção dos alunos bolsistas sobre o suporte 
que recebem para atuar no PEI, notou-se que a maior parte dos 
estudantes considera que a FaE oferece algum tipo de auxílio 
para a atuação no programa, todavia há ressalvas quanto a forma 
como a instituição se posiciona perante à SMED e à PBH, como 
citam B07, B08 e B12. Verificou-se que a maioria dos bolsistas 
acredita ter suporte para lidar com conflitos interpessoais e que 
as disciplinas do curso, o orientador e/ou outros bolsistas e o 
professor comunitário e/ou equipe do PEI é que exercem essa 
função.

Assim, podemos concluir que na maioria dos casos, há um 
preparo para as oficinas, bem como um aporte para a atuação no 
programa. Outro ponto de interesse e investigação da pesquisa 
foi à questão de formações complementares para essa prática, 
seja por meio da PBH, que oferta alguns cursos formativos, ou 
por iniciativa própria do estudante.

A pesquisa aferiu que a oferta de cursos formativos via 
PBH, seja ministrado pela SMED ou por alguma instituição 

parceira, como a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) 
ou o Grupo Galpão Cine Horto, é insuficiente, pois em um total 
de 21 monitores, apenas 9 fizeram algum curso, ou seja, pouco 
menos da metade. O que não se repete na análise das iniciativas 
próprias, na qual apenas dois bolsistas não fazem pesquisa 
ou cursos formativos. Ainda que a maior parte deles façam 
pesquisas, alguns também buscam cursos como uma forma de 
complementação e preparação para a atuação.

Dentre estas pesquisas, foram citadas a prática de leituras 
complementares ou específicas e buscas na internet. Destacam-
se das leituras complementares e buscas na internet o interesse 
em conhecer melhor a comunidade em que trabalha como dizem 
B02 e B20. 

Assim como a preparação, o acompanhamento e 
aprimoramento são essenciais para a prática de um docente, a 
reflexão também é de extrema importância, pois permite a esse 
que ao refletir sobre a sua prática a modifique para que esta 
seja mais produtiva e positiva (NÓVOA, 2009). Por essa razão, a 
pesquisa buscou identificar se a prática de registro é usual dentre 
os entrevistados, pois ainda segundo Nóvoa (2009) é através do 
registro que o professor faz a reflexão sobre a prática, tornando-
se um profissional reflexivo.

Identificou-se que quase a metade dos monitores não 
possuem esse hábito de fazer registro de suas vivências. Dentre 
os que possuem esse costume, a maior parte compartilha o que 
é registrado, o que auxilia na formação de um profissional coletivo 
(NÓVOA, 2009).

Outros aspectos que a pesquisa buscou focar foi o ingresso, 
a satisfação e a permanência desses bolsistas no programa. A 
entrada no programa é advinda de fatores diversos, mas que 
são importantes, pois especificam os objetivos do estudante que 
possibilitarão ou não uma satisfação com a experiência e por fim, 
será fundante na permanência ou não no programa. 

O ingresso no PEI na maioria das vezes estava vinculado 
com o interesse de ter uma experiência na área, bem como pela 
questão financeira. Em alguns casos é a soma dos dois fatores, 
como verificou-se na situação de B05, B06, B15 e B17. Quanto às 
outras motivações, encontram-se a crença de que este programa 
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é uma prática inclusiva – B20 –, e a compatibilidade de horários 
com o trabalho do bolsista – B18 –.

Já no quesito satisfação, a resposta da maior parte 
dos estudantes foi de plena satisfação, como foi averiguado. 
Destacam dentre os que se dizem satisfeitos, o fato de que 
acreditam que o retorno das atividades produzidas são muito 
positivos – B07 –, ou de que a experiência possibilitou se 
identificar com a área – B10 –, ou ainda por permitir conhecer 
a realidade escolar – B16 –. Entre os mais ou menos satisfeitos 
a questão de falta de material e espaço foi uma ponderação – 
B13 –. Enquanto nos insatisfeitos, algumas das queixas são: o 
modo como os alunos são tratados pela equipe de PEI – B08 
– e a insatisfação com a gestão da escola e do programa – B01 
–.

Finalmente, quanto à pretensão de dar continuidade à 
experiência, é importante frisar que três dos entrevistados já 
haviam deixado o programa no momento da entrevista. Destes, 
apenas um saiu mesmo estando satisfeito, pois encontrou outra 
oportunidade com uma bolsa com remuneração maior – B18 –. 

No grupo dos que permaneceram há uma divisão entre 
os que já estabeleceram um prazo ou situação limite e aqueles 
que ainda não tem uma decisão tomada. Destaca-se, entretanto, 
que a maioria já tem definido que ficará, mesmo que por uma 
periodicidade variada. 

  6. Considerações finais

 A partir da investigação proposta, foi possível analisar e 
conhecer melhor a formação que os bolsistas atuantes no PEI 
tem, bem como os desdobramentos dessa.

Percebe-se que aquilo que está proposto nas diretrizes 
do programa (BELO HORIZONTE, 2007), em relação à 
orientação na IES e o acompanhamento e suporte na escola 
pelo professor comunitário, de fato ocorrem e, na avaliação dos 
entrevistados, de forma satisfatória. Entretanto, faltam suportes 
adicionais, como cursos formativos, que apesar de ofertados 
pela PBH em alguns casos, não abarcam todos os bolsistas.

Algumas questões surgem a partir desse estudo, como 
qual é a diretriz assumida pela FaE/UEMG para lidar e atuar no 
programa, pois em muitos momentos constatou-se nos  relatos 
dos entrevistados que há atitudes diferentes seja nas formas de 
orientação ou nos tipos de suportes  que  lhes  são  ofertados 
para conflitos de cunho interpessoal. Além disso, foi apontado 
por dois estudantes a ausência ou passividade da instituição 
perante a PBH.

Um diagnóstico importante e que não fazia parte do 
objetivo inicial da pesquisa, foi o número elevado de bolsistas 
que lidam com adolescentes, mesmo que essa faixa etária não 
seja contemplada pelo currículo do curso de pedagogia, pois 
ultrapassa o 2º ciclo. Portanto cabe perguntar até que ponto a 
FaE/UEMG forma para a atuação com esse público, mesmo que 
não tenha sido uma reclamação dos bolsistas, à exceção de B08 
que diz ter aprendido a lidar com a faixa etária por ter irmãos 
adolescentes e um pouco com a teoria da psicologia.

Essa pesquisa levantou, ainda, outra indagação sobre se 
a realidade da FaE é semelhante à de outras IES, tendo uma 
diretriz estabelecida pela SMED acerca da atuação destas no 
PEI, ou se cada IES faz a sua opção e tem liberdade de gestão 
e desempenho. Para tal já foi realizada uma segunda pesquisa, 
dando continuidade à essa investigação de forma a complementá-
la, que já encontra-se em fase de encerramento.

Enfim, esta pesquisa serviu de estudo inicial acerca 
da temática e alcançou seu objetivo, pois diagnosticou alguns 
pontos importantes acerca da formação e das condições para a 
construção de saberes, daqueles que atuam como monitores no 
programa e estão sendo formados para a docência.
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Resumo

O trabalho visa apresentar as práticas, metodologias e 
estratégias da orientação do Programa Escola Integrada da UFMG 
(PEI-UFMG) no apoio e formação das(os) bolsistas que atuam nas 
escolas da rede municipal de educação em Belo Horizonte – MG. 
Apreendeu-se que o diferencial dos Encontros de Orientação, em 
relação aos outros espaços de formação dentro do PEI/UFMG, é 
a centralidade das demandas das(os) bolsistas na condução das 
discussões. Outro elemento comum a todas as orientações é o 
aspecto tridimensional da estrutura dos encontros: acolhimento, 
atividades desenvolvidas e formação de conceitos. Estas dimensões 
guiam os direcionamentos e encaminhamentos dados às demandas 
das(os) bolsistas.

Palavras chaves: Escola Integrada - Práticas e Metodologias 
de Orientação.
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Apresentação

O Programa Escola Integrada na UFMG (PEI-UFMG) 
iniciou-se em 2007, com a assinatura de um convênio de 
cooperação técnica, científica e cultural entre a UFMG e a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O PEI-UFMG soma-se 
as ações de extensão do Programa UFMG integrada à Educação 
Básica. Visa a formação interdisciplinar das(os) estudantes da 
licenciatura, com acesso a diversidade das escolas públicas 
possibilitando vivências e experiências de ensino, ao mesmo tempo 
que contribui à interação com a comunidade e compartilhamento 
de conhecimentos (GUIMARÂES, 2010).

Como parte do princípio da extensão ligada à pesquisa, 
entre os anos de 2010 e 2011 o Projeto Apoio a Escola Integrada, 
do Observatório da Juventude (FAE/UFMG), desenvolveu a 
pesquisa Quem faz a Escola Integrada? com objetivo de conhecer 
os diferentes atores responsáveis pela educação integral no 
município. Com base nos dados desta pesquisa levantou-
se questionamentos sobre as ações de orientação, formação 
e acompanhamento desenvolvidas pela UFMG com as(os) 
bolsistas que atuam nas escolas. Iniciando assim a pesquisa 
de caráter qualitativo, registro, mapeamento e sistematização 
de metodologias de orientação nas diferentes áreas de atuação 
dos bolsistas do Programa Escola Integrada/UFMG. Ambas 
pesquisas foram financiadas pela PROEX-UFMG.

Entre os anos de 2012 e 2013 foram feitas observações 
dos encontros de orientação nas sete áreas então existentes: 
Acompanhamento Pedagógico, Artes Visuais, Educação Física, 
Linguagens, Ciências, Música e Teatro. As perguntas norteadoras 
das observações foram: Que saberes, conhecimentos, 
metodologias são construídos nos processos de orientação no 
PEI?  Que impactos têm na formação das(os) estudantes que dele 
participam? O acompanhamento e orientação das(os) bolsistas 
têm ajudado nas ações que eles desenvolvem nas escolas? A 
atuação no PEI/UFMG contribui para a formação destes alunos? 
De que forma?

O presente trabalho apresenta os resultados pré-
eliminares desta pesquisa. Faremos uma apresentação geral das 

sete áreas de orientação observadas destacando: a dinâmica 
dos Encontros de Orientação, a relação das(os) orientadores 
com as(os) bolsistas, as metodologias e práticas adotadas pela 
orientação, a construção dialógica com as(os) bolsistas de novas 
metodologias e práticas, os desafios e dificuldades enfrentados 
pelas(os) bolsistas e os caminhos encontrados com o auxílio 
das(os) orientadores para superar os mesmos e planejar junto 
com as(os) bolsistas a realização das oficinas do Programa 
Escola Integrada.

Áreas de Orientação do PEI-UFMG 

As reuniões de orientação do PEI-UFMG objetivam 
acompanhar o desenvolvimento das atividades das (os) bolsistas 
dentro da Escola Integrada (EI), oferecendo espaço-tempo 
de formação e apoio continuado ao trabalho realizado. As 
orientações se dão por meio de discussões teórico-práticas das 
questões trazidas pelas(os) bolsistas aos encontros mediante 
suas vivências nas escolas ou das propostas de conteúdo às 
oficinas definida pela coordenação das áreas.

As áreas de orientação são coordenadas por docentes 
doutores da UFMG e contam com uma equipe de apoio formada 
por bolsistas da pós-graduação – doutorado e mestrado –, além 
de bolsistas de acompanhamento pedagógico da graduação. 
Cada área de conhecimento tem organização própria e são 
acompanhados pela coordenação pedagógica do programa. Os 
grupos de orientação das sete áreas observadas são de modo geral 
heterogêneos e interdisciplinares. Conforme as observações da 
pesquisa as reuniões de cada área eram semanais com duração 
mínima de duas horas e máxima de quatro.

Os encontros da área de Acompanhamento Pedagógico, 
observados no segundo semestre de 2012, eram organizados 
pela psicóloga e doutoranda Erivâne Rocha Ribeiro, e 
aconteciam sempre nas quartas-feiras, às 16:30h, na sala 02 
da pós-graduação da Faculdade de Educação. O grupo de 
acompanhamento pedagógico contava com vinte um bolsistas 
de graduações distintas da UFMG como: letras, matemática, 
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pedagogia, física, química, história e ciências sociais. No período 
observado foram realizadas dinâmicas como a mandala, escravos 
de Jó, técnicas de leitura coletiva, entre outras em suporte a as 
atividades desenvolvidas pelas(os) bolsistas nas escolas.

Os encontros da área de Artes Visuais, observados no 
segundo semestre de 2012, eram organizados pela professora 
da Escola de Arquitetura e Design da UFMG, Maria Luiza Viana, 
e pelos bolsistas de acompanhamento pedagógico, da pós-
graduação, Henrique Teixeira e Leonardo Souza. A área era 
coordenada pela Profª DRª Amarílis da Faculdade de Educação. 
Aconteciam às sextas-feiras, com início às 9 horas da manhã e 
término às 12 horas, na sala 1107 da Faculdade de Educação. O 
grupo contava com quarenta e quatro bolsistas de graduações 
distintas da UFMG como: Artes Visuais, Arquitetura e Design. No 
período observado foram realizadas discussões teórico-temáticas 
sobre sexualidade e concepções sobre o ensino e o ensino de 
artes. Também ocorreram oficinas de sumi-e (técnica de pintura 
japonesa), origami e fotografia como exemplo de atividades 
alternativas a falta de materiais para as oficinas desenvolvidas 
pelas(os) bolsistas nas escolas.

Os encontros da área de Educação Física, observados no 
segundo semestre de 2012, eram organizados pela mestranda 
Gabriela Arantes. A área era coordenada pela Profª Drª Andrea 
Moreno do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da 
Faculdade de Educação. Aconteciam sempre às sextas-feiras, às 
17 horas e terminava geralmente às 19h, na FAE sem definição 
de local específico para os encontros. O grupo contava com vinte 
bolsistas de graduações distintas da UFMG como: pedagogia, 
educação física, terapia ocupacional, fisioterapia e letras. No 
período observado práticas esportivas diversificadas e jogos 
foram apresentadas como “solução” para a falta de espaço físico, 
o desinteresse dos alunos, e a ausência de materiais.

Os encontros de orientação da área de Linguagens, 
no segundo semestre de 2013, eram organizados pela 
Mestranda Caroline Peixoto e Silva com o apoio da bolsista 
de acompanhamento pedagógico Thaís Soares Souza. A área 
era coordenada pela Profª DRª Aracy Martins da Faculdade de 
Educação. Aconteciam das 14h às 16h, na FAE sem definição 

de local específico para os encontros. O grupo contava quatorze 
bolsistas do curso de Letras. No período observado foram 
desenvolvidas oficinas: de jornal, de alfabetização e letramento, 
de literatura, de rádio, dente outras como exemplo de atividades 
para as oficinas realizadas pelas(os) bolsistas nas escolas.

Os encontros da área de Ciências, no segundo semestre 
de 2013, eram organizados pela mestranda Tatiana Cristina 
Candido Camargos, com apoio da bolsista de acompanhamento 
pedagógico Keila Alves da Silva. A área era coordenada pelo 
Prof. Dr. Francisco A. Coutinho do Departamento de Métodos 
e Técnicas de Ensino - DMTE/FAE. Aconteciam das 17:30h 
às 18:30h, na FAE, sem local definido para os encontros. 
O grupo contava com vinte e dois bolsistas de graduações 
distintas da UFMG como: ciências biológicas e farmácia. No 
período observado as oficinas de horta suspensa, jogos de 
cartas, mímicas, origamis e excursão a parques e museus foram 
apontadas como alternativas a falta de espaço e materiais para 
as oficinas realizadas pelas(os) bolsistas nas escolas.

Os encontros da área de Música, no segundo semestre 
de 2013, eram organizados pela Prof.ª Drª Heloísa Feichas com 
o apoio da bolsista de acompanhamento pedagógico Jéssica 
Nayara. Aconteciam das 17:30h às 22h, na Escola de Música 
da UFMG em forma de disciplina optativa. O grupo contava com 
quatorze bolsistas de graduações distintas da UFMG como: 
música, musicoterapia e psicologia. Nos encontros haviam dois 
estudantes não bolsistas do PEI/UFMG que se matricularam na 
disciplina. No período observado atividades desenvolvidas como 
percussão corporal, trabalho com a voz, audição de diferentes 
tipos de música e visitas à Escola de Música da UFMG foram 
apontadas como alternativas a falta de instrumentos para a 
realização das oficinas nas escolas.

Os encontros da área de Teatro, no segundo semestre de 
2013, eram organizados pelo mestrando Reginaldo Santos com 
o apoio da bolsista de acompanhamento pedagógico Fabiane 
Galvão Mariano Machado. A área era coordenada pela Profª Drª 
Maria Clara Lemos dos Santos. Aconteciam das 10h às 12h, 
na Teatro Universitário TU/UFMG. O grupo contava com treze 
bolsistas de graduações distintas da UFMG como: teatro, letras 
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e aquacultura. No período observado foram relatadas pelas(os) 
bolsistas as seguintes atividades desenvolvidas nas oficinas: 
jogos teatrais, movimento corporal, composição, ensaio e 
apresentação de peças.

Experiências Compartilhadas

Nas sete áreas observadas na pesquisa apreendeu-se que 
as(os) orientadoras(es) tinham como prática pedagógica a acolhida 
das(os) bolsistas no momento inicial do encontro. E a dimensão 
do acolhimento se estendia do decorrer do encontro ao pós-
encontro pelas redes sociais e e-mails. A forma como a acolhida 
é oferecida ensejava um espaço de troca de conhecimentos – de 
acolhida da experiência e dos saberes das(os) bolsistas e encontro 
com a experiência e os saberes das(os) orientadoras(es). Assim 
os encontros se caracterizam como um espaço de construção de 
ideias, de experiências compartilhadas, saberes e novas práticas 
que ultrapassam a proposição de atividades e dinâmicas de 
auxílio aos bolsistas em suas oficinas.

Espaço para proposição de atividades, formação teórica 
em temas pertinentes as áreas e o trabalho desenvolvido nas 
escolas, avaliação das oficinas, discussão do planejamento, 
registro dos encontros e encaminhamentos à demandas das(os) 
bolsistas. Os encontros de orientação se revelaram um espaço 
dialógico-reflexivo sobre a educação e a prática do ensino. Os 
encontros de orientação eram espaço para desabafo e alegrias. 
Espaço para conversas corriqueiras e conversas sérias. Espaço 
de brincadeiras. Espaço de expor desejos, anseios, angústias, 
dúvidas, experiências e vivências. Espaço de escuta. Espaço de 
pausa. Espaço de reflexão. Espaço de estímulo a autonomia e 
a ação dialógica. Espaço de amparo e fortalecimento. Espaço 
de arrefecimento da realidade escolar que choca, emociona e 
convida a ação. Espaço de compreensão dos limites da ação 
e limitação das estruturas. Espaço de formação em formação. 
Espaço de acolhimento, de afeto e de norte.

Nos encontros de orientação as(os) bolsistas eram 
estimulados a expor suas vivências, dificuldades, e atividades 

desenvolvidas na escola e a partir dos relatos orientação e demais 
bolsistas dialogavam com vistas a troca de experiências, saberes 
e ajuda recíproca – com estímulo a autonomia e amadurecimento 
profissional. Vejamos um exemplo:

“Um bolsista dá como exemplo uma dinâmica que 
fez com as(os) estudantes, onde ele dividiu a sala 
em pequenos grupos e distribuiu sílabas a eles, e 
eles teriam que formar palavras com estas sílabas e 
procurar o significado delas no dicionário. Segundo 
ele as(os) estudantes começaram a fazer a atividade e 
logo se cansaram, e que os mais velhos se recusaram 
a fazer, pois têm uma resistência com o português. 
A orientadora diz que as(os) vão ter mesmo essa 
resistência com a oficina de linguagem, e que por isso 
ele deve tentar se afastar do modelo aula português 
da escola regular, buscando ser dinâmico com os 
meninos. Uma bolsista veterana no grupo se direciona 
a ele dizendo que a integração com as(os) estudantes 
vêm com o tempo. E a partir do momento que você 
vai conhecendo o grupo e eles te conhecendo o 
respeito vem, que as crianças gostam muito de testar 
os novos monitores pra saber até onde vai o limite 
deles.” (Caderno de Campo da Área de Linguagem: 5ª 
observação do encontro de orientação - dia 03.10.13).

Os encaminhamentos, direcionamentos, sugestões 
de atividades e alteração de práticas eram conduzidos pela 
orientação que intervinha a cada relato feito pelas(os) bolsistas. 
Faziam apontamentos de possíveis correções de práticas e 
posturas na atuação na escola e desenvolvimento das oficinas. 
Sugeriam pesquisas para aprofundamento das técnicas aplicadas 
nas oficinas. Ensejavam discussões teóricas para problematizar 
as práticas. Debatiam concepções sobre os sujeitos da 
educação. No entanto não monopolizavam a fala e tão pouco 
as intervenções. A prática do acolhimento permitia que as(os) 
bolsistas se sentissem livres para expor experiências semelhantes 
as relatadas. Dizer os caminhos tomados para superar as 
dificuldades sejam elas de transmissão das técnicas ensinadas 
nas oficinas às metodologias e estratégias pedagógicas utilizadas 
para lidar com a desmotivação das(os) estudantes, indisciplina, 
dificuldades com o processo das técnicas, etc.



112911
28

Demandas das(os) bolsistas

As(os) bolsistas do PEI-UFMG que atuam nas escolas 
municipais no programa escola integrada, são contratados 
para ministrar oficinas de teatro, fotografia, natação, dança, 
acompanhamento pedagógico, ciências, música, dentre outras. 
São estudantes de graduação em grande parte na modalidade 
de licenciatura. A condição de estudante das(os) bolsistas é 
óbvia, mas facilmente esquecida uma vez que atuam nas escolas 
ensinando, sendo assim espontaneamente nominadas(os) como 
professoras(es) pelas(os) estudantes, coordenação, agentes 
comunitários e até as(os) próprias(os) bolsistas em suas 
interações com as(os) participantes das oficinas.

A atuação nas escolas coloca as(os) educadoras(es) em 
formação em contato com realidades de pobreza, violência e 
sucateamento da educação. Deste modo, em sua maioria, as(os) 
bolsistas chegavam aos encontros de orientação trazendo em 
seus relatos as surpresas, anseios, angústias e medo ante os 
desafios que eram colocados a suas atuações dentro das escolas.

A partir das reflexões sobre os dados coletados nas 
observações apreendeu-se que estes desafios podem ser 
divididos em quatro categorias de análise: problemas de 
infraestrutura, pedagógicos, político-institucionais e divergência 
de concepção. Para algumas destas demandas apresentadas 
pelas(os) bolsistas a orientação acolhia  a experiência descrita, 
problematizava o contexto em que ela se inseria, diminuindo o 
peso dado no calor do relato e apresentava norteamentos para o 
contorno ou superação dos desafios. Entretanto, como veremos 
a seguir, há desafios além do limite de ação das(os) bolsistas e da 
própria orientação configurando-se como desafios ao Programa 
Escola Integrada.

Os problemas de infraestrutura abrangem uma diversidade 
de situações desde a arquitetura das escolas não planejadas à 
educação integral, e desta forma sem espaço físico adequado 
para comportar simultaneamente as atividades da escola regular 
e da escola integrada. Gerando resistência ao PEI por parte 
dos atores da escola regular, bem como colocando limitações 
as atividades das oficinas tanto na variedade da oferta como 

no desenvolvimento dos projetos. Passando pelas condições 
precárias de muitas escolas com falta de banheiros e água. 
Há também ausências de laboratório de ciências equipados, 
espaços de recreação e artes, quadras esportivas e áreas para 
plantio de hortas.

Ante estas demandas relativas a desafios de infraestrutura a 
orientação propunha o desenvolvimento de atividades alternativas, 
muitas vezes resultando na reelaboração do projeto inicial 
planejado pelas(os) bolsistas em prol da realização das oficinas. 
Assim na área de ciências a orientadora propunha a realização 
de atividades conjugadas, como o início de hortas suspensas, 
paralelo ao trabalho conceitual da germinação com plantação 
de feijão em algodão. Também foram propostas excursões em 
parques para exploração ecológica e o desenvolvimento dos 
conceitos sobre meio ambiente. Na área de teatro o orientador 
recomendava a adaptação dos cenários aos espaços da escola 
destinados a oficina, ampliando o conceito de cenário como 
algo fixo, articulando sua criação a elaboração da peça. Em 
todos os casos o estímulo era sempre de usar a criatividade 
no planejamento das oficinas para superar os obstáculos da 
infraestrutura.

Denominamos de desafios pedagógicos os ligados a 
situações sociais, culturais e econômicas que exigem práticas 
pedagógicas específicas e a mudança de concepções para 
seu enfrentamento, consistindo em posicionamentos políticos 
no sentido de agenciamento do saber enquanto poder de 
mudança. As demandas dizem respeito à indisciplina; a violência; 
a intolerância a diversidade racial, religiosa e de gênero; a 
presença de estudantes com deficiência, de diferentes formas, 
sem o devido acompanhamento e atenção para efetiva inclusão; 
e a variação de níveis de letramento e cognição entre as(os) 
estudantes que dificulta o acompanhamento-atendimento de 
todas(os) em isonomia pelas(os) bolsistas.

Ante estas demandas mais pedagógicas as(os) orientadores 
respondiam com a formação de conceitos abrindo espaço dentro 
dos encontros para debater teoricamente os temas suscitados 
pelas demandas das(os) bolsistas. Como o debate sobre 
sexualidade que aconteceu na área de artes visuais e a discussão 
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sobre deficiência na área de linguagem. A utilização de jogos era 
o recurso recomendado pelas(os) orientadoras(es), com um todo, 
para enfrentar situações de indisciplina e variação de níveis de 
letramento e cognição. Já as situações de violência e intolerância 
racial, religiosa e de gênero resultavam em discussões, que em 
muitos casos, escapavam ao domínio teórico-conceitual e a práxis 
das(os) orientadores.

Os desafios político-institucionais foram nominados assim 
por se relacionarem as políticas públicas de educação: seus 
arranjos institucionais, seus baixos orçamentos, avaliações e 
correções ineficazes. Tal conjuntura determina ritmos e tempos 
de educação acelerados que impossibilitam o cumprimento do 
tempo de planejamento das oficinas dentro da escola. Limitam o 
número de monitores de apoio as oficinas ao mesmo tempo em 
que excede o número desejável de estudantes por atividades. 
Oferta um cardápio rico e variado de projetos de oficinas, no 
entanto estabelece burocracias e limitações para o acesso 
aos materiais permanentes e de consumo necessários ao 
desenvolvimento das oficinas – como instrumentos musicais, 
itens para confecção de peças teatrais, material de consumo 
para acompanhamento pedagógico, etc. Colocamos também 
na categoria político-institucional a ausência de projetos que 
viabilizem o uso dos espaços da comunidade à concepção de 
cidade educadora. Em todos os relatos sobre as atividades 
externas as escolas evidenciaram-se que bolsistas e estudantes 
realizam as atividades de modo precário e com risco a segurança 
por não terem os recursos financeiros necessários aos translado 
seguro e utilização de materiais necessários as atividades, número 
insuficiente de monitores para acompanhar as(os) estudantes 
nos ambientes externos a escola, e, por não serem devidamente 
acolhidos pela comunidade/cidade.

Os encaminhamentos das(os) orientadoras(es) para estas 
demandas, concernentes aos desafios político-institucionais, 
consistiam na recomendação de diálogo junto a coordenação 
do PEI nas escolas com fim de superação das dificuldades e 
para tanto as(os) bolsistas eram estimulados a ter autonomia 
à resolução dos conflitos e a desenvolver amadurecimento 
profissional. O estabelecimento do tempo de planejamento dentro 

da escola, a requisição de recursos previstos no orçamento do 
PEI-PMBH para a compra materiais permanentes e de consumo 
para a realização das oficinas, e atividades externas as escolas 
eram desafios que ficavam a cargo das(os) bolsistas. Já as 
questões mais institucionais como o excesso de estudantes por 
oficina, a falta de monitores, a operacionalização das demandas 
por oficinas pelas escolas eram resolvidas pela orientação junto 
a coordenação do PEI-UFMG e a SMED.

Por fim, os desafios de divergência de concepção 
dizem respeito ao ainda incipiente debate e esclarecimento 
da compreensão do que é a Escola Integrada e sua 
complementaridade a Escola Regular (ER). Pelas observações 
dos encontros de orientação apreendeu-se que os desacordos 
entre as(os) bolsistas do PEI e os demais atores das escolas 
deve-se: a associação da Escola Integrada com a Escola Plural 
e os fracassos que está política gerou; a rivalidade equivocada 
entre ER e EI; e, a diversidade de concepções sobre a educação, 
o ensino e os sujeitos da educação que os diversos atores 
envolvidos mobilizam no dia a dia e nas práticas escolares.

As demandas pertinentes as divergências de concepções 
eram trabalhadas na formação de conceitos de maneira mais 
aprofundada em discussões teóricas, como ocorrido nos 
encontros de orientação das áreas de artes visuais e ciências. E 
de modo pontual no decorrer das orientações a medida que os 
conflitos relativos a concepções sobre as áreas de conhecimento 
e os sujeitos da educação apareciam nos relatos das(os) bolsistas.

Metodologias e Estratégias

Referindo-se as questões comuns a todas as áreas de 
orientação as metodologias e estratégias podem ser generalizadas, 
como quando as(os) bolsistas relatavam a interferência da 
divergência de concepção (sobre a escola integrada e o trabalho 
das oficinas) da coordenação do PEI-PMBH no desenvolvimento 
das atividades, na medida em que eram solicitados a mudar de 
prática pela coordenação. Estratégia comum a todas e todos 
orientadores foi o de reforçar junto aos bolsistas a concepção de 
escola integrada que os movia. Estimular a busca de diálogo para 
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resolver as dificuldades junto a coordenação, e a asseveração de 
que não podiam abdicar da posição de bolsistas do PEI-UFMG 
e do direcionamento que recebiam dentro da concepção da 
educação integral, para atender a orientações divergentes.

Outra questão comum eram os relatos sobre indisciplina e 
violência. Em suas intervenções as(os) orientadoras(es) buscava 
problematizar as situações vivenciadas pelas(os) bolsistas com 
as(os) estudantes e direcionavam para uma aproximação as(aos) 
estudantes através do diálogo para conhecer e compreender a 
realidades que cada um se inseria, e a utilizar a prática de jogos e 
dinâmicas para instrumentalizar a aproximação, o diálogo e a troca 
de saberes. Os jogos também eram estimulados para construir 
a imagem do ambiente escolar como local de educação ligado 
ao prazer e ao afeto. Distanciando as atividades das oficinas da 
imagem de professor-aluno e do modelo de sala de aula.

Quando os relatos traziam as dificuldades com o espaço 
físico e a ausência de material as(os) orientadoras(es) estimulavam 
as(os) bolsistas a buscar espaços e materiais alternativos ao 
mesmo tempo que com diálogo junto coordenação do PEI-PMBH 
na escola deveriam pleitear espaços mais adequados e liberação 
de verba para aquisição de materiais. Já quando os relatos 
traziam as subjetividades das(os) bolsistas, seus anseios suas 
dúvidas, e angústias em relação a realidade da educação e suas 
primeiras experiências enquanto docentes as(os) orientadoras(es) 
acolhiam estes relatos mais emotivos, ouviam as vivências e se 
aproximavam das(os) bolsistas colocando suas experiências 
enquanto docentes. Assim assemelhando-se as(os) bolsistas 
as(os) orientadoras(es) compartilhavam seus conhecimentos e 
experiências de modo afetivo e dialógico. Ao mesmo tempo em 
que ensinavam a posição de escuta e diálogo que as(os) bolsistas 
eram estimulados a reaplicar nas suas relações dentro da escola 
integrada.

Tridimensão da Orientação

Os encontros de orientação visam apoiar e instrumentalizar 
as atividades das(os) bolsistas nas oficinas do PEI-PMBH. De 

modo geral orientadoras(es) iniciavam o encontro solicitando que 
as(os) bolsistas relatassem como foi a semana, falassem como 
foram as oficinas, expusessem as dificuldades vividas na escola. 
Relatassem se estão tendo alguma dificuldade em aplicar as 
oficinas. Contassem as descobertas junto as(aos) estudantes. Se 
fizeram o planejamento das atividades. Enfim, que apresentassem 
os elementos a serem discutidos no encontro de orientação.  De 
modo que, em resumo, os encontros de orientação giram entorno 
da dimensão: atividades desenvolvidas.

Nos encontros observados os relatos foram diversos 
abrangendo temas relativos ao cotidiano da escola como a 
vivência com as(os) estudantes e as questões morais e éticas 
que surgiam ligadas a indisciplina, roubo, violência, sexualidade 
e drogas. As interações com outros atores da escola integrada 
(agentes comunitários, monitores, professores, direção, 
coordenação do PEI e demais bolsistas) e as divergências de 
concepções sobre a escola integrada e a prática das oficinas. 
Os relatos também abarcavam aspectos subjetivos dos bolsistas 
que traziam suas dúvidas, angústias e anseios em relação a 
realidade da educação e suas primeiras experiências enquanto 
docentes. Além disso, houve questões relativas às condições de 
trabalho como ausência de material para as oficinas; disputa por 
espaço, ou espaço inadequado, as atividades das oficinas. Assim 
junto as questões referentes a dimensão central do encontro 
as(os) bolsistas apresentam à orientação a conjuntura na qual se 
inserem na escolas. Esta pode ser dividida em quatro conjuntos 
de fatores, já desenvolvidos no item Demandas dos bolsistas, 
são eles: problemas de infraestrutura; pedagógicos; político-
institucionais; e, divergências de concepção.

Os relatos das(dos) bolsistas sobre estas questões por 
vezes foi enunciando em tom de desabafo, surpresa e emoção 
sendo batizado como “muro de lamentações” por grande parte 
das(dos) orientadoras(es). Observou-se que respondendo a está 
dimensão mais afetiva da fala das(dos) bolsistas a orientação 
realizava o movimento de acolhimento das falas e das vivências 
que elas expressavam. O acolhimento, aqui, têm duas acepções: 
a de acolhida – no momento inicial do encontro quando acontece a 
escuta das vivências, das dificuldades e anseios das(os) bolsistas 
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– e a de amparo – no decorrer de todo o encontro quando 
as(os) bolsistas eram estimulados autonomia para resolver e a 
compreensão das realidades para atuar. Assim o direcionamento 
que recebiam era de relativizar as dificuldades, se posicionar 
na realidade a qual estavam inseridas(os) e buscar diálogo 
com os atores envolvidos (agentes comunitários, monitores, 
professores, direção, coordenação do PEI e estudantes) no 
problema para o melhor encaminhamento a questão.

Na operacionalização das demandas mais teóricas 
das(dos) bolsistas a orientação promovia discussão de artigos 
e vídeos. Os temas variaram entre questões surgidas das 
vivências nas escolas – como sexualidade, indisciplina e inclusão 
– a questões mais específicas sobre as áreas de conhecimento, 
a concepção da escola integrada e os sujeitos da educação. 
Ocorriam também por parte das(dos) bolsistas sugestões de 
livros, filmes e outras fontes de pesquisa para a elaboração e 
práticas nas oficinas.

Com o descrito acima temos que o eixo central dos 
encontros de orientação são as atividades desenvolvidas 
nas oficinas subsidiado e sustentando pela dimensão do 
acolhimento e da formação de conceitos. A prática pedagógica 
central é o acolhimento, as demais metodologias e estratégias 
da orientação variam conforme a particularidade da área de 
conhecimento e idiossincrasia das(os) orientadoras(res), e, 
conforme as observações elas surgem no fazer da orientação. 
No “aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e 
retocando” as ideias, estratégias e concepções sobre ensino 
e docência.

Bolsistas formularam uma diversidade de questionamentos 
ante as dificuldades enfrentadas e demandaram atividades 
formativas sobre práticas pedagógicas, e, de concepções 
sobre a educação e os sujeitos da educação. Muitos destes 
estudantes encontraram no auxílio das(os) orientadores os 
caminhos para superar as dificuldades. Destarte, asseveramos 
que os Encontros de Orientação são fundamentais a formação 
profissional das(os) bolsistas bem como o apoio a suas 
atividades nas escolas.
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pelo fazer compartilhado 
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Resumo

Este texto discute os ganhos de aprendizagem observados 
em jovens da Oi Kabum! - Escola de Arte e Tecnologia de Belo 
Horizonte devido à proposta pedagógica de Gestão Coletiva, 
na qual os estudantes participam ativamente dos processos 
de gestão da escola, sendo corresponsáveis pela decisões 
tomadas e ações desenvolvidas. Apresentamos aqui os reflexos 
da experiência de participação na formação dos jovens, em 
termos educacionais, sócio-políticos e interpessoais, e suas 
repercussões em outros espaços de interação social para além 
da escola (como a família, o trabalho e a comunidade).  

Palavras-chave: aprendizagem; iteração social; 
formação dos jovens.

Apresentação

O envolvimento dos diversos sujeitos que compõem a 
comunidade escolar em discussões e tomadas de decisão 
coletivas são crescentemente percebidos como cruciais para 
o bom funcionamento das instituições de ensino e para a plena 

efetividade dos processos educativos. A Oi Kabum! – Escola 
de Arte e Tecnologia de Belo Horizonte traz em seu projeto 
pedagógico uma proposta de Gestão Coletiva cujo objetivo 
é envolver, além da coordenação, alunos, educadores, 
familiares, funcionários e a comunidade em geral nos 
processos de gestão da escola, tornando-os corresponsáveis 
pela decisões tomadas e ações desenvolvidas. Tal proposta 
parte de uma crença no potencial da Gestão Coletiva para 
favorecer o envolvimento dos sujeitos nas questões de 
interesse comum, contribuindo para que se sintam agentes 
ativos na constituição daquele espaço que constroem 
conjuntamente.

 Tal experiência de participação parece se mostrar como 
condição fundamental para o exercício pleno da cidadania 
no âmbito de outras relações que extrapolam o ambiente 
escolar. O encontro com essa outra lógica de organização 
sociopolítica faz emergirem dificuldades e desafios, ao mesmo 
tempo em que possibilita novos olhares sobre a educação. 
Neste texto, discutiremos os principais fatores em jogo em 
uma proposta de Gestão Coletiva, visando compreender 
os reflexos da experiência de participação na formação dos 
jovens, seus ganhos de aprendizagem, bem como algumas de 
suas repercussões em outros espaços de interação social para 
além da escola (como a família, o trabalho e a comunidade). 

A Oi Kabum!, o Oi Futuro e a Associação Imagem 
Comunitária 

A Oi Kabum! é uma escola de arte e tecnologia criada em 
2001 pelo Instituto Oi Futuro , como um programa educativo 
em arte que visa promover o desenvolvimento integral das 
potencialidades de jovens por meio da expressão criativa e 
da ação autônoma e coletiva. Buscando uma melhoria efetiva 
nas possibilidades de inserção desses jovens no mundo do 
trabalho, a escola busca instigá-los a se apropriarem com 
fluência das tecnologias da comunicação e da informação em 
processos de criação artística. 

1. Para mais informações 
sobre o trabalho 
desenvolvido pelo Instituto 
Oi Futuro, acesse o site: 
www.oifuturo.org.br/.

1
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A escola trabalha com alunos e egressos do Ensino Médio 
em escolas públicas. Os jovens especializam-se em uma de 
cinco linguagens – Design Gráfico, Webdesign, Computação 
Gráfica, Vídeo e Fotografia – e participam das atividades em 
quatro núcleos transversais: História da Arte e Tecnologia, Ser 
e Conviver, Oficina da Palavra e Design Sonoro. Os jovens 
integram ainda os Grupos de Gestão, formados por educadores 
e educandos, que têm por objetivo gerir as diversas áreas de 
funcionamento da escola. Todas essas atividades são distribuídas 
em uma carga-horária semanal de 20 horas. A base do processo 
formativo tem duração de 18 meses, sendo que, transcorrido esse 
período inicial, cada jovem tem a opção de integrar um Núcleo de 
Produção pelo período de mais 18 meses, realizando trabalhos 
relacionados às linguagens artísticas da escola.

O programa de formação foi idealizado e estruturado pelo 
Instituto Oi Futuro, responsável pelo acompanhamento e avaliação 
das ações desenvolvidas, além de arcar com todos os custos. 
Existem quatro escolas no Brasil: em Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, Salvador e Recife. A tarefa de implementar o programa 
em contextos específicos cabe a ONGs parceiras, que se valem 
de seu know how metodológico para garantir o cumprimento dos 
objetivos estabelecidos coletivamente. Na capital mineira, a Oi 
Kabum! é fruto da parceria do Oi Futuro com a Associação Imagem 
Comunitária (AIC)   e com o PLUG MINAS .   A Associação 
Imagem Comunitária – Grupo de Pesquisa e Experimentação em 
Mídias de Acesso Público é uma ONG que atua desde 1993 na 
luta para promover o acesso público à comunicação baseado 
na produção coletiva, bem como na criação de experimentações 
estético-expressivas em diferentes mídias. 

Desde seu início, a AIC sempre procurou aliar as 
intervenções sociais presentes em seus diversos projetos à 
produção de conhecimento a partir dos mesmos. No olhar da 
AIC, a Oi Kabum! BH se mostra como uma experiência educativa 
privilegiada para a realização de uma pesquisa como esta, e os 
saberes gerados nesse ambiente têm muitas contribuições a dar 
para a educação brasileira. Por isso, foi idealizado este artigo, 
como produto final de uma pesquisa realizada sobre a proposta 
pedagógica da Gestão Coletiva. 

Métodos da Pesquisa

Para desenvolver esta pesquisa, escolhemos o método 
de abordagem qualitativa, por privilegiar o aprofundamento das 
análises, o contato direto e prolongado com o campo e com os 
sujeitos. Em tal abordagem, a “ênfase recai sobre a compreensão 
das intenções e do significado dos atos humanos”, cujo sentido 
não se dá a conhecer de modo imediato (Alves-Mazzoti, 2004, 
p. 131). Foram utilizados procedimentos como descrições 
detalhadas de situações, eventos, atitudes, interações e citações 
diretas de relatos dos sujeitos. As etapas seguidas na pesquisa 
foram as seguintes: 

observação inicial – acompanhamento das práticas 
pedagógicas diárias da escola, sem roteiro definido e registrando 
tudo o que se mostrava relevante;

observação participante – acompanhamento das atividades 
pedagógicas e processos formativos de modo mais direcionado, 
focando em momentos que melhor poderiam subsidiar as análises. 
A pesquisadora colocava questões e interagia com os sujeitos;

entrevistas semi-estruturadas – conversas orientadas por 
um pré-roteiro de questões, mas abrindo-se para desvios de rota;

grupos focais  – debates entre a pesquisadora e um grupo 
de indivíduos com questões lançadas aos participantes de modo 
a favorecer a troca livre  de argumentos;

consulta de documentos – acesso a documentos que 
contribuem para a compreensão dos princípios que guiam a 
Oi Kabum! BH, como o Projeto Pedagógico, relatórios sobre 
processos formativos, atas de assembleias e reuniões. 

A Gestão Coletiva na Oi Kabum! BH

A proposta de Gestão Coletiva na Oi Kabum! BH se 
baseia na organização da comunidade escolar em Grupos de 
Gestão, que fazem parte da grade curricular da escola. Trata-
se de uma carga horária dedicada diretamente à gestão, bem 
como à reflexão sobre suas dinâmicas de funcionamento, o que 

2. Para mais informações 
sobre o trabalho 
desenvolvido pela AIC, 
acesse o site: www.aic.
org.br.

3. O Plug Minas - 
Centro de Formação e 
Experimentação Digital 
é um projeto do Governo 
de Minas dedicado à 
juventude, inaugurado em 
junho de 2009. Para mais 
informações, acesse: 
www.plugminas.mg.gov.
br.

2 3
4. Os três grupos focais 
realizados para auxiliar a 
pesquisa aconteceram 
cerca de cinco meses 
após o ingresso dos 
jovens na Oi Kabum! BH. 
A seleção dos jovens 
foi aleatória. Para as 
entrevistas individuais, 
foram escolhidos 
quatro jovens, a partir 
da observação de sua 
atuação nos Grupos de 
Gestão. Escolhemos 
jovens que participavam 
intensamente das 
atividades, apresentando 
com frequência críticas 
e sugestões. Dos 
quatro jovens, três deles 
participaram do Conselho 
Gestor.
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inclui: a infra-estrutura e a organização da escola, políticas de 
uso e compartilhamento de espaços e equipamentos, sistemas 
de circulação de informações e tomadas de decisão sobre temas 
de interesse coletivo. 

 Os grupos contam com a presença de oito a doze jovens e 
um ou dois educadores, coordenadores ou membros da equipe 
técnica, que exercem ali a função de orientadores, isto é, não 
centralizam funções nem responsabilizem-se individualmente 
pelas tarefas do grupo, visto que o objetivo é promover o 
desenvolvimento, pelos jovens, da autonomia e capacidade 
de auto-gestão por meio da divisão de responsabilidades. A 
participação se dá prioritariamente a partir da escolha dos 
próprios jovens. Os Grupos de Gestão não possuem eixos 
temáticos fixos (com exceção do Conselho Gestor, explicado 
adiante), podendo ser reconfigurados de tempos em tempos. 
Boa parte dos grupos, porém, foi criada no início da escola e 
se mantém até hoje. Os grupos em atividade atualmente são: 
Conselho Gestor, Comunicação, Biblioteca, Equipamentos, 
Práticas Sustentáveis, Escambo de Saberes, Em Diálogo, 
Montagem de Exposições, Pesquisa e Cineclube. Os encontros 
são semanais, com uma carga horária de 1h50, no total de 112h 
ao longo de toda a formação.

 Perpassando as ações de todos esses grupos, e com um 
papel central na proposta de Gestão Coletiva, está o Conselho 
Gestor, uma instância de representatividade dos jovens em 
diálogo com a coordenação. Diferente dos demais grupos, o 
mecanismo para a participação é eleitoral. Os interessados se 
candidatam e os jovens votam nos colegas que irão representá-
los nessa instância. São eleitos dois representantes de cada 
turma, em um total de 10 a 12 jovens, cuja função é levar 
demandas, problemas, temáticas e sugestões para a pauta de 
discussão do Conselho. Eles têm também a função de informar 
e dialogar sobre as discussões realizadas, dando retorno 
aos colegas sobre o que foi deliberado. Segundo o projeto 
pedagógico, os principais objetivos do Conselho Gestor 
são “promover a tomada de decisões compartilhadas sobre 
questões que dizem respeito ao funcionamento da escola”, 
“possibilitar o planejamento conjunto de ações e estratégias 

para o uso dos recursos disponíveis” e “acompanhar as 
atividades dos outros grupos, núcleos e espaços da escola”.

 O que é Gestão Coletiva
 
A aposta na importância dos Grupos de Gestão para a 

formação dos jovens busca desenvolver, de modo mais profundo, 
a autonomia, a capacidade de argumentação e o envolvimento 
com o coletivo, extrapolando a formação em arte para desenvolver 
aprendizados sociopolíticos e de relacionamento interpessoal. 
Primeiramente, buscamos respostas possíveis para a seguinte 
questão: o que vem a ser, exatamente, o que a Oi Kabum! 
BH chama de Gestão Coletiva? Partimos em busca do olhar 
dos jovens sobre ela – sua proposta, seus objetivos, limites e 
possibilidades. Percebemos que a noção de Gestão Coletiva 
era associada a dois conceitos principais: tomada de decisão e 
ações coletivas. 

Jovem 1: É quando é a opinião de todo mundo, a gente 
vai conversar com todo mundo pra ver o que vai fazer. É 
quando todo mundo pensa no bem da maioria.

Jovem 2: Acho que está dentro disso mesmo, da gente 
conversar com todo mundo para ver o que vai fazer, já 
que não é só para o nosso grupo, é uma coisa que vai 
ser para a escola toda. Então a gente tenta, pegando 
esse pouquinho de gente que é do grupo, ter uma visão 
que seria melhor para a escola toda. (Grupo Focal sobre 
Gestão Coletiva, 2º semestre/ 2011)

 Notamos que, em um período relativamente curto de 
permanência na escola, os jovens se apropriam de certos 
preceitos básicos da proposta, que passam a ser compartilhados 
e utilizados para nortear suas ações. Eles demonstram 
compreender a importância de um sistema de organização 
coletiva que dê voz a todos, que favoreça a troca de argumentos, 
que tenha razões claras, decisões justificadas, abertura para a 
diversidade de pontos de vista e no qual o fim último seja o bem 
coletivo. 
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 Outro aspecto relevante para o processo deliberativo, do 
qual os jovens demonstram ter consciência, é de que algumas 
questões, por seu nível de complexidade, demandam um tempo 
mais estendido para o debate. Há certos assuntos sobre os quais 
é preciso se debruçar com cuidado, considerá-lo sob diversas 
facetas, rever opiniões, sendo que uma decisão precipitada 
pode gerar complicações futuras. A fala de uma jovem explicita 
esse ponto:

Eu acho que alguns assuntos a gente deve ter a conversa 
até cansar, até chegar ao final. Nunca vai ter todo mundo 
concordando, pois é democracia. Mas acho que, quando 
é compartilhado, as opiniões devem ser expostas e 
argumentadas até o fim, até a pessoa comprar a opinião 
do outro. Da mesma forma que a gente passou o 
semestre inteiro discutindo sobre a questão do corte da 
bolsa. (Entrevista individual com jovem)

 A tomada de decisão relativa ao desconto na bolsa 
devido a faltas e atrasos foi uma situação exemplar. Trata-se de 
um tema delicado, que gerou um longo debate envolvendo a 
maior parte dos jovens da escola, educadores e coordenação, 
via Conselho Gestor. A questão dizia respeito à criação de 
uma política pela qual o valor mensal recebido pelo jovem por 
sua bolsa de estudos na Oi Kabum! BH sofreria desconto 
de acordo com a quantidade de faltas e atrasos que ele 
apresentasse durante o mês. A questão envolvia variáveis 
importantes, como os motivos para as faltas e atrasos, a oferta 
de contrapartidas para compensar as ausências, o valor que 
deveria ser descontado e as consequências desse desconto 
para cada jovem. A discussão sobre o tema foi longa, o que 
permitiu que todos os envolvidos expressassem seus pontos 
de vista e compreendessem as razões oferecidas, e que, ao 
fim do processo, os jovens diretamente afetados legitimassem 
a política construída (mesmo aqueles que, a princípio, não 
concordavam com ela). 

 Foi interessante notar, por suas falas, que os jovens tinham 
clara consciência de que o resultado satisfatório dessa decisão 
se devia ao modo como ela foi tomada, isto é, atendendo aos 

preceitos fundamentais da deliberação democrática. Este é o 
comentário de um jovem sobre o caso:

A decisão sobre o desconto na bolsa era uma decisão 
delicada, mas como foi discutida, todo mundo 
entendeu e concordou. Ela foi melhorando com os 
debates, ninguém se sentiu injustiçado. (Grupo Focal 
sobre Gestão Coletiva, 1º semestre/ 2011) 

É importante, aqui, ressaltar um ponto fundamental. 
No Projeto Pedagógico e nos demais textos e documentos 
já produzidos pela escola, encontramos definições gerais 
dos mecanismos que guiam os procedimentos dos Grupos 
de Gestão, além de justificativas para a adoção da proposta, 
mas não existem documentos que estabeleçam regras claras 
de conduta, modelos ideais de ação ou detalhamentos de 
como o sistema deve funcionar. A determinação de modelos 
procedimentais pode levar à cristalização de modos de agir e 
de solucionar problemas, o que vai na direção contrária a uma 
das crenças mais fundamentais da AIC: a revisão constante 
de suas próprias metodologias. “O fechamento para os erros, 
como forma de evitar novos problemas, enseja a repetição e a 
cristalização de formas, conteúdos e processos de produção, 
o que os condena à obsolescência em maior ou menor prazo” 
(Melo et all., 2006, pg. 54). A aposta de que o erro, o acaso, o 
risco e o conflito não devem ser eliminados, pois é a partir deles 
que o novo pode surgir, é um princípio que orienta desde as 
práticas formativas e educativas da AIC até sua postura política 
de crença em uma gestão mais democrática. 

Mas se não existe uma transmissão teórica desses 
conteúdos, como os jovens os assimilam em tão pouco tempo, 
sendo mesmo capazes de expressá-los discursivamente? 
Acreditamos que isso ocorre justamente porque não se trata 
de um aprendizado teórico, mas de vivências experimentadas 
diretamente por eles ao desempenhar tarefas diárias. Bordenave 
defende que a participação é, como os demais processos 
sócio-humanos, algo que pode ser aprendido e aperfeiçoado, 
e afirma:
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essas coisas não se adquirem numa sala de aula, mas na 
chamada práxis, que é um processo que mistura a prática, 
a técnica, a invenção e a teoria (…) Evidentemente, 
o tipo de educação que pode fomentar esses tipos 
de aprendizagem não é a educação tradicional, quer 
consista na transmissão pura e simples de conteúdos, 
quer na moldagem do comportamento humano com 
objetivos preestabelecidos. A participação não é um 
conteúdo que se possa transmitir (...) também não é uma 
destreza que se possa adquirir pelo mero treinamento. A 
participação é uma vivência coletiva e não individual, de 
modo que somente se pode aprender na práxis grupal. 
Parece que só se aprende a participar, participando. 
(DIAZ BORDENAVE, 1994, pg. 73)

É justamente por se tratar de um aprendizado prático e 
coletivo, vivenciado e construído ao longo da ação, que esse 
conjunto de preceitos básicos da Gestão Coletiva, bem como 
os aprendizados que dele derivam, parecem ser apreendidos e 
compartilhados pela comunidade escolar com notável rapidez e 
consistência.

A consciência dos fluxos da gestão e o cuidado 
com o espaço

 Além de experienciarem o processo de tomada de decisão, 
os jovens também vivenciam a complexidade dos fluxos de uma 
instituição, aprendendo como a lida com qualquer demanda 
passa por burocracias, requer negociações e está sujeita a 
procedimentos nem sempre imediatos ou de fácil resolução. Um 
exemplo disso ocorre quando um jovem do grupo da Biblioteca 
acompanha o processo de compra de um livro. Ele desempenha 
atividades como: pesquisar livrarias, levantar orçamentos, avaliar 
as ofertas, acompanhar a encomenda, entrega e recebimento, 
catalogar o livro e colocá-lo no acervo. O jovem então se dá 
conta de que o livro não “sai da livraria e aparece na prateleira da 
escola”. Há um exigente processo envolvido na compra que o faz 
tomar consciência de que a resolução de demandas não é algo 
simples, o que o retira de uma postura confortável de exigência 
sem ação. 

O grupo te faz experimentar os dois lados: de quem 
quer a coisa e de quem sabe o processo necessário para ela. 
Normalmente, você quer uma coisa, mas não tem ideia do que é 
preciso para que aquilo aconteça, entende? (Grupo Focal sobre 
Gestão Coletiva, 2º semestre/ 2011)

Ao mesmo tempo, essa consciência da complexidade 
dos fluxos logísticos de todo processo (criativo, produtivo, 
administrativo etc) propicia aos jovens o desenvolvimento de 
habilidades de organização pessoal. Eles aprendem a estabelecer 
metas, criar estratégias para concretizá-las, seguir prazos, 
entender e expressar com mais clareza o que visam realizar. 

Hoje eu me exponho melhor até pra lidar na aula, 
eu acho que mudei pra melhor, os projetos que eu 
faço... Eu consigo planejar, escrever, colocar tudo 
no papel... Antes ficava tudo na cabeça, e agora me 
ajudou a negociar as coisas. Acho que me ajudou muito 
profissionalmente. (Entrevista individual com jovem)

Esse tipo de aprendizado tem reflexos diretos no mundo 
do trabalho, na formação de profissionais mais autônomos e com 
habilidades que extrapolam a atuação em áreas específicas, 
evitando a superespecialização e a fragmentação dos campos 
do saber e do fazer.

Outro aprendizado crucial resultante da experiência de 
gerir coletivamente diz respeito à conscientização acerca da 
importância do cuidado com o espaço que se ocupa e com a 
infraestrutura que se utiliza. Na medida em que passam a se ocupar 
de tarefas ligadas à manutenção, organização e conservação 
de recursos, os jovens sensibilizam seu olhar e se tornam mais 
atentos no uso dos mesmos, revendo hábitos e comportamentos 
inadequados ou danosos aos bens coletivos.

Acho que quando a gente se sente mais inserido, 
fazendo mais parte da escola, a gente tem outro olhar 
sobre a questão de cuidado, de preservar mais, de 
preocupar mais com a escola. (Grupo Focal sobre 
Gestão Coletiva, 2º semestre/ 2011)
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 O grupo de gestão de equipamentos traz um bom 
exemplo. Seus participantes cuidam do almoxarifado da escola, 
onde são armazenadas câmeras, microfones, computadores e 
todo tipo de equipamento. O grupo realiza tarefas de organização 
(identificação dos materiais por etiquetas, distribuição em caixas 
etc.), catalogação (levantamento de todo o acervo para compor 
uma planilha, controlando a entrada de novos equipamentos 
e a saída daqueles em uso) e desenvolvimento da política de 
uso (para acordar coletivamente as possibilidades de utilização 
pelos jovens, educadores e comunidade da escola em geral). 
O fato de os jovens experimentarem semanalmente a gestão 
dos equipamentos provoca uma sensibilização do olhar e uma 
mudança de atitude, com vistas a evitar os danos que eles 
sabem serem difíceis de resolver. Percebeu-se que uma câmera 
abandonada em um canto da sala pode ser invisível para toda 
a turma e mesmo para o educador, mas não para o jovem que 
passou pelo grupo.

A construção do desejo – Os Grupos de Gestão 
como espaço de transformação de interesses          

 Ao longo da pesquisa, buscamos compreender o que 
motivava ou desmotivava os jovens a participar de um determinado 
grupo, investigando quais seriam os “atrativos” ou estratégias para 
favorecer o envolvimento e a cooperação. Foram feitas perguntas 
como: “por que você escolheu este Grupo de Gestão?” e “como 
vocês avaliam a participação de vocês na Gestão Coletiva?”. 

Escolhi o cineclube porque a gente vai discutir sobre 
os filmes e eu acho que isso vai aumentar o meu 
conhecimento, assim, falando de vídeo. (Entrevista 
individual com jovem)

Eu escolhi o grupo da Biblioteca no primeiro semestre, 
porque gosto de ler, de mexer com livros. Gostei do 
grupo e continuei nele no semestre seguinte. (Grupo 
Focal sobre Gestão Coletiva, 2º semestre/ 2011)

 Entre todos os entrevistados e participantes de grupos 
focais, nenhum afirmou ter escolhido o grupo pensando 
primeiramente em contribuir com a gestão da escola. A motivação 
inicial para a participação parte do interesse pessoal pelas 
vivências e aprendizados que oferecem e pela busca de novas 
habilidades e conhecimentos, bem como pelo gosto pessoal em 
desenvolver atividades consideradas prazerosas. 

 A Oi Kabum! BH não considera problemática a associação 
entre atividades de interesse coletivo e desejos pessoais. Pelo 
contrário, reconhece a necessidade de que a participação 
parta de uma motivação do sujeito, e não de uma imposição da 
coordenação ou do currículo escolar, determinando a escolha 
individual dos jovens como o principal critério para a seleção dos 
participantes. Evidencia-se a crença de que tanto o aprendizado 
quanto a participação estão diretamente ligados ao desejo, 
entendido como motivação pessoal para o engajamento. 

É interessante notar como, aos poucos, os jovens ganham 
consciência dessa associação e se sentem confortáveis em 
explicitá-la, argumentando que isso não indica uma postura 
individualista, mas uma escolha pessoal que não deixa de estar 
associada a benefícios coletivos.

Eu acho que me sinto ativo nas questões que eu quero 
defender, nas questões que eu estou envolvido. Isso não 
é tanto uma coisa individual, os lugares que interessam 
a mim interessam a outras pessoas também. Por 
exemplo, eu me interesso por biblioteca e fotografia. 
Eu vou atuar mais nessa parte, tentar essa gestão da 
biblioteca e da fotografia, o que não é tão individual 
porque tem outras pessoas usando a biblioteca e a 
fotografia. (Grupo Focal sobre Gestão Coletiva, 2º 
semestre/ 2011).

Bordenave analisa as forças atuantes na dinâmica 
participativa de grupos humanos e afirma que “os membros de 
grupo participam mais intensamente quando percebem que o 
objetivo da ação é relevante para seus próprios objetivos” (DÍAS 
BORDENAVE, 1994, pg. 50). É de suma importância, no entanto, 
explicitar o que percebemos em relação ao que chamamos 
desejo, motivação ou interesse pessoal: trata-se de sentimentos 
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continuamente construídos e modificados pelas experiências 
vividas pelos sujeitos. Os interesses de um indivíduo não são 
estanques, resultantes de uma identidade intrínseca e imutável, 
mas sim construídos a partir de influências de caráter social, 
cultural, político e interpessoal, podendo se modificar diante de 
novos aprendizados e vivências.

Juarez Dayrell defende que, “no trabalho com os jovens, 
a força propulsora tem de ser o desejo”. Tal desejo, no entanto, 
se modifica e se recria continuamente, pois a juventude é 
precisamente o momento em que o jovem se coloca questões 
como “quem sou?” e “para onde vou?” – “questões cruciais 
que remetem à identidade e ao projeto de vida, duas dimensões 
que aparecem interligadas e são decisivas no processo de 
amadurecimento” (DAYRELL, 2005, pgs. 1-4).

Da mesma forma que os jovens desenvolvem sensibilidade 
para a importância das atividades coletivas (o que é favorecido 
pela possibilidade de escolherem atividades pelas quais se 
interessam no grupos de gestão), eles também desenvolvem 
novos interesses e desejos ao tomar contato com experiências 
que, a princípio, tenderiam a rejeitar. 

A Gestão Coletiva rompe os muros da escola

Outro foco desta pesquisa era investigar se os jovens se 
apropriavam dos aprendizados oriundos da Gestão Coletiva em 
outras dimensões de suas vidas e, sendo este o caso, como 
ocorreria tal apropriação. Percebemos que suas relações sociais 
e o modo como lidam com a vida em coletividade são influenciados 
pelas experiências vividas na Oi Kabum! BH de diversas formas. 

 De um lado, os jovens passam a identificar contextos, 
externos à Oi Kabum!, em que são levados em conta princípios 
democráticos como os da proposta de Gestão Coletiva 
(participação coletiva, flexibilização de hierarquias, o respeito à 
diversidade etc). É o caso de uma jovem que, indagada sobre seu 
primeiro contato com a proposta de Gestão Coletiva, afirmou já 
ter vivido experiências semelhantes, porém sem esse nome.

Eu já trabalhei numa escolinha e alguns assuntos a gente 
tratava assim, sentava e discutia todo mundo de igual 
pra igual. Vou dar outro exemplo da minha casa: a gente 
vive dessa forma, não há aquela hierarquia, pai, mãe pra 
tomar as decisões. Também na ONG onde eu faço parte 
a gente vai decidir os artistas que vão apresentar no dia 
da intervenção, o lugar, como vai ser o horário de cada 
um, o que vai acontecer, o tanto de verba que vai ser 
destinada para cada intervenção - tudo é discutido entre 
todos. (Entrevista individual com jovem)

 Por outro lado, percebemos também que os aprendizados 
relativos à Gestão Coletiva promovem mudanças nos 
comportamentos sociais dos jovens, modificando antigas formas 
de ver o mundo e de se relacionar. Eles passam a exigir em 
outras esferas de sociabilidade que as relações sejam pautadas 
por critérios democráticos, eles mesmos demonstrando o 
esforço para orientar suas ações nesse sentido. Uma jovem dá 
um exemplo desta aplicação no mundo profissional.

O meu horário é 6h da manha e já é pesado, tem de 
levantar às 4h e ficar até 12h20, o tempo todo olhando 
para uma tela de computador e com 40 minutos para 
você sair, tomar café e voltar. A gente tem que pensar 
em como alternar nossos horários, como lanchar, como 
tirar as coisas de um sistema e transferir para o outro... 
E a minha equipe – que a gente considera que é uma 
das mais unidas na turma da manhã – consegue fazer 
tudo junto. A gente senta e conversa: ‘vamos tentar 
fazer desse jeito. Se não der certo, a gente tenta de 
novo’ e é a opinião de todo mundo. Eu aprendi isso: eu 
não quero esse jeito porque vou pensar no jeito que dê 
para todo mundo. (Entrevista individual com jovem)

Outra jovem falou da aplicação de conhecimentos ligados 
à Gestão Coletiva em sua escola regular:

Onde eu estudo tem uma turma querendo melhorar a 
escola, fazendo projetos pra ela recuperar o nome que 
ela tinha no passado. Eu levo muita coisa daqui pra lá, a 
coisa da gente levantar uma pauta e todo mundo falar, e 
depois levar pra coordenação pra chegar numa decisão 
pelo bem comum. (Entrevista individual com jovem)
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Notamos, assim, que em um período relativamente curto 
de experiência com a Gestão Coletiva, os jovens passam a 
identificar a importância e amplitude do aprendizado que ela traz – 
relativo às relações humanas, ao falar e ouvir, argumentar, pensar 
coletivamente. Tais aprendizados são rapidamente colocados em 
prática em suas vidas, em âmbitos de interação como família, 
trabalho, escola e relações interpessoais.

Considerações Finais

Certamente, são muitos os desafios que se colocam 
quando se opta por uma proposta pedagógica que cria espaços 
para que a divergência e o conflito emerjam e se tornem visíveis. 
Não tivemos aqui a oportunidade de discutir tais desafios, por 
limitações práticas quanto à extensão do texto, mas buscamos 
mostrar como a proposta de Gestão Coletiva da Oi Kabum! BH 
é profícua na construção de aprendizados essenciais ligados 
à formação humana, política, artística e profissional. Entre 
dificuldades de implementação, perspectivas abertas e desafios 
vividos cotidianamente, as vivências com a Gestão Coletiva na 
Oi Kabum! BH nos mostram que a experiência de participação é 
parte essencial da formação dos sujeitos.

A participação é o caminho natural para o homem 
exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, 
afirmar-se a si mesmo (...). Além disso, sua prática 
envolve a satisfação de outras necessidades não menos 
básicas, tais como a interação com os demais homens, 
a autoexpressão, o desenvolvimento do pensamento 
reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas, e, ainda, a 
valorização de si mesmo pelos outros. Conclui-se que 
a participação tem duas bases complementares: uma 
base afetiva – participamos porque sentimos prazer 
em fazer coisas com outros – e uma base instrumental 
– participamos porque fazer coisas com outros é 
mais eficaz e eficiente que fazê-las sozinhos. (DÍAZ 
BORDENAVE, 1994, pg. 16)

 O fim último visado ao tornar pública esta experiência é o 
de fazer a educadores e profissionais da Educação uma proposta: 

que criem, para seus jovens educandos, possibilidades de 
participação, de discussão e argumentação, de reflexão coletiva 
e construção conjunta do espaço educacional compartilhado. 
Pois o que se percebe como fruto disso é que, encontrando 
oportunidades, os jovens podem se tornar cidadãos ativos, 
críticos, participativos, colaborativos e conscientes.
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Resumo

Esta pesquisa é resultado de um Termo de Cooperação 
Técnica entre o Ministério da Educação/Coordenação Geral de 
Educação Infantil e a Universidade Federal do Espírito Santo. 
Teve por objetivo pesquisar, por meio de um estudo exploratório 
quanti-qualitativo, as práticas e as concepções do “tempo 
integral” na educação infantil em dez municípios capixabas em 
seus contextos rural e urbano. A partir de entrevistas do tipo 
semi-estruturadas a cinco categorias de sujeitos (professores, 
gestores escolares, gestores municipais, famílias e crianças), 
foi possível identificar um processo de naturalização da oferta 
do tempo integral como um dos grandes efeitos da tradição da 
“educação assistencialista” da educação infantil (KHULMANN JR, 
1998), fazendo emergir formas institucionalizadas e justificações 
múltiplas de ampliação do tempo de permanência das crianças 
em creches e pré-escolas sem que isto remeta diretamente a 
um projeto pedagógico diferenciado e à interpelação de políticas 

públicas como possibilidade problematizadora de afirmação 
da educação infantil como primeira etapa da educação básica. 
Por meio da análise de fatores de natureza econômica, social, 
política e pedagógica, as experiências do tempo integral na 
educação infantil reascende novas e velhas polarizações em 
torno dos princípios e finalidades da educação infantil, sobretudo 
em contextos cuja crescente inserção da mulher no mercado de 
trabalho, as novas condições da família na contemporaneidade, a 
introdução de novas formas de tipificação da violência desafiam 
a própria noção de “tempo integral” e de “educação integral” na 
educação infantil e o reconhecimento da criança como sujeito 
de direitos.  Os resultados da pesquisa trazem as evidências de 
algumas contradições na ampliação do tempo de permanência 
de crianças em creches e pré-escolas, ora percebida como uma 
estratégia catalisadora de afirmação dos direitos das crianças, 
ora concebida como uma exortação moral e jurídica destinada às 
crianças socialmente desvalidas, culminando, assim, em modos 
distintos e controversos de apropriação da educação infantil 
como primeira etapa da educação básica.

Palavras-chave: Tempo integral na educação infantil. 
Educação infantil. Educação em tempo integral.  

Introdução

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar, 
por meio de um estudo exploratório qualitativo, as experiências 
realizadas em diferentes cidades do Estado do Espírito Santo e 
as múltiplas justificativas de ampliação do tempo de permanência 
das crianças em creches e/ou pré-escolas localizadas na área rural 
e urbana, visando compreender as concepções e motivações em 
torno do atendimento da educação infantil em tempo integral. Os 
resultados da pesquisa apontam que a oferta da educação infantil 
em tempo integral é uma realidade nos diferentes municípios 
capixabas, contudo essa experiência tem apresentado cenários 
ora contrastantes ora complementares ao reconhecimento da 
educação infantil como primeira etapa da educação básica.
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Um grande desafio tem se colocado à nossa histórica 
tradição escolar brasileira de turnos parciais e períodos de quatro 
horas letiva. Trata-se da ampliação da jornada escolar como 
uma política educativa presente nos diferentes níveis de ensino 
dos estados e municípios brasileiros. Na história da educação 
brasileira, diferentes manifestações ideológicas e políticas 
surgiram em torno da “educação integral” ou da “escola integral”, 
sem que isso implicasse, necessariamente, na reconfiguração do 
tempo de permanência dos alunos na escola. 

Quando os debates se presentificam em torno da idéia 
da “educação em tempo integral” ou “escola em tempo integral” 
temos aí uma dupla provocação ao fenômeno educacional: uma 
pela via da redefinição dos conteúdos e atividades escolares no 
turno e contraturno e da reconfiguração da estrutura administrativa 
escolar (universalização x critérios de matrículas, organização do 
tempo, financiamento, carga horária de trabalho, contratação de 
profissionais e seleção de alunos) e outra, tão desafiadora quanto 
a primeira, pelo critério motivador que justifica a necessidade de 
ampliação da jornada escolar nas unidades de ensino.

Ainda que muitas dessas experiências não tenham 
conseguido sobreviver com o tempo em função de vários fatores, 
o que vem ocorrendo no Brasil é um crescimento vertiginoso 
da ampliação do tempo escolar e de iniciativas voltadas à 
educação em tempo integral, nas escolas de educação básica 
(CAVALIERE, 2002), sobretudo no ensino fundamental. Como 
forma de incentivar a ampliação da educação integral, o governo 
federal criou, em 2008, o Programa Mais Educação, destinado 
às escolas que atendem a maioria de alunos cadastrados no 
Programa Bolsa Família e com menos de 3.5 pontos no Ideb – 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica . 

Instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº. 
17/2007, que tem por objetivo fomentar a educação integral de 
crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades sócio-
educativas no contraturno escolar, articuladas ao projeto de 
ensino desenvolvido pela escola e dos processos escolares com 
outras políticas sócio-culturais, o Programa Mais Educação é 
uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. 

Ainda que sejam princípios orientadores do Programa Mais 
Educação a qualidade da educação, a articulação da educação 
com outras políticas públicas, prevenção a situações de violação 
dos direitos da criança e do adolescente, o que observamos é 
um empenho significativo do Programa melhorar o desempenho 
escolar e ampliar a permanência dos alunos na escola, sobretudo 
em territórios mais vulneráveis, com o objetivo de reduzir os 
índices de evasão e reprovação escolar e de distorção idade/série. 
Essa perspectiva, sem dúvida, desafia a concepção sistêmica 
e universalizante de educação, uma vez que o Programa está 
voltado exclusivamente para o ensino fundamental, sobretudo às 
escolas com baixo Ideb e que atendem em sua maioria alunos 
cadastrados no Programa Bolsa Família.

Quando esta questão é deslocada ao campo da educação 
infantil não há um programa consolidado de âmbito federal. O 
que temos são iniciativas isoladas, motivadas, sobretudo, pela 
reivindicação da família em colocar os filhos em unidades de 
tempo integral ou por iniciativa próprias de governos. Ainda 
que alguns aspectos da matriz discursiva do Programa Mais 
Educação parece inspirar a implementação do tempo integral no 
âmbito da educação infantil, o que observamos é uma ênfase na 
ampliação do tempo de permanência das crianças, sobretudo 
naquelas instituições cujos territórios se encontram em áreas mais 
vulneráveis decorrentes da pobreza e em função dos chamados 
“riscos sociais” que ameaçam os direitos das crianças pequenas. 

Embora grande parte dos efeitos da tradição da “educação 
assistencialista” (KUHLMANN JR, 1998) na educação infantil 
continua a se perpetuar como um elemento forte de promoção 
de ampliação do tempo de permanência das crianças nas 
instituições educativas, principalmente nas creches, a extensão 
desses efeitos tem ameaçado a tênue experiência da educação 
infantil como primeira etapa da educação básica, ora porque a 
ampliação do tempo das crianças em creches e pré-escolas tem 
se constituído unicamente pelo viés da reivindicação familiar ou 
do apelo das promessas políticas; ora pelo viés da reprodução 
do modelo do ensino fundamental comumente adotado. 

Por diferentes motivações, tais experiências, se apresentam 
pouco consistentes sob o ponto de vista teórico e metodológico 

1. Índice de qualidade 
da educação básica 
instituído pelo Ministério 
da Educação no ano 
de 2007. Esse índice 
é obtido a partir do 
cruzamento de duas 
variáveis: taxa de 
aprovação dos alunos e 
desempenho na Prova 
Brasil, e seus resultados 
são apresentados numa 
escala de zero a dez.

1
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(SANTOS, 2010; MARCHIORI, 2011), realidade esta que tem 
influenciado significativamente as relações estabelecidas dos 
adultos com as crianças, a forma como a educação infantil tem 
se constituído como uma política pública e como primeira etapa 
da educação básica, o modo como o currículo tem orientado 
as práticas pedagógicas destinadas às crianças pequenas 
das creches e das pré-escolas, só para citar algumas dessas 
constatações.

A hipótese de que a experiência da educação integral 
na educação infantil se mantém principalmente sob a égide da 
ampliação do tempo de permanência da criança na instituição é um 
anúncio do quão se fazem necessários estudos e pesquisas que 
nos permitam compreender os diferentes desafios e motivações 
que têm se constituído em torno da demanda de ampliação do 
tempo integral ou da educação em tempo integral na educação 
infantil. Portanto, uma análise mais apurada dos diferentes 
processos que vem ocorrendo em torno da organização e 
implementação dessas propostas é um caminho importante para 
subsidiar as políticas de educação infantil. 

Com o intuito de compreender as concepções, motivações 
e estratégias que se configuram em torno do atendimento da 
educação infantil em tempo integral, esta pesquisa teve como 
objetivo identificar e analisar, por meio de um estudo exploratório, 
as experiências existentes em diferentes cidades do Estado do 
Espírito Santo, cujos contextos diversos (creches e pré-escolas 
públicas localizadas no campo e nos centros urbanos), tem feito 
emergir formas institucionalizadas e justificações múltiplas de 
ampliação do tempo de permanência das crianças em creches 
e/ou pré-escolas. 

A expansão das creches e pré-escolas continua a ser 
um tema inquietante, sobretudo se considerarmos os efeitos 
da afirmação de direitos consagrados pela Constituição de 
1988 e pela LDB/1996; as mobilizações sociais em torno dos 
direitos da criança pequena; as reivindicações do movimento de 
mulheres; as novas responsabilidades públicas e obrigações dos 
municípios com a educação infantil (CAMPOS, ROSEMBERG, 
FERREIRA,1995). Contudo, num contexto onde as lutas pela 
universalização da educação infantil reatualizam debates e 

colocam em xeque a capacidade do Estado de promover novas 
interlocuções públicas em torno da educação infantil como 
primeira etapa da educação básica, o que percebemos é um 
quadro eivado de disparidades onde a negação de direitos expõe 
as evidências de uma cidadania inconclusa e demiurga. 

Se a universalização da educação infantil ainda constitui-
se em uma luta inacabada, sobretudo se considerarmos a 
histórica invisibilização das crianças de zero a três anos de 
idade na sociedade brasileira, quando os olhares se voltam 
para a expansão da educação em tempo integral em creches e 
pré-escolas, novas interpelações por políticas públicas surgem 
no horizonte da reivindicação e da ampliação por direitos. É 
justamente a possibilidade problematizadora dessas questões 
que nos permitiu adentrar com maior profundidade no terreno 
conflituoso que cerca a demanda por ampliação do tempo de 
permanência das crianças nas unidades de educação infantil.

Desenvolvimento da pesquisa

Com o objetivo de analisar as concepções, motivações 
e estratégias que se configuram em torno dos processos de 
organização e implementação do atendimento do tempo integral 
nas creches e nas pré-escolas como subsídios às políticas de 
educação infantil, esta pesquisa   teve como objetivos principais: 
a) identificar os fatores de natureza econômica, administrativa, 
educacional, social e política que motivam a organização e 
implementação da educação infantil em tempo integral nas 
creches e pré-escolas; b) investigar os efeitos/consequências 
da educação infantil em tempo integral na vida das crianças e 
de suas famílias, na organização e administração escolar e nas 
práticas pedagógicas; c) compreender os significados atribuídos 
pelas crianças, famílias, professores, gestores escolares e 
secretarias de educação à experiência da creche e pré-escola 
em tempo integral.

Considerando a diversidade dos contextos investigados, 
foram consideradas duas etapas para a recolha dos dados. A 
primeira etapa do estudo exploratório constituiu-se da aplicação 

2. “Educação em Tempo 
Integral na Educação 
Infantil: um estudo das 
concepções e práticas no 
Estado do Espírito Santo”. 
Pesquisa em andamento 
por meio de um Termo 
de Cooperação Técnica 
entre o MEC/COEDI e a 
UFES (2013/2014).
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de um questionário a todos os municípios capixabas, numa 
tentativa de extrair alguns elementos que subsidiassem as 
etapas seguintes da pesquisa. A sistematização das questões 
encaminhadas por 94% dos municípios respondentes contribuiu 
para caracterizar melhor os contextos e identificar o quantitativo 
de atendimento da educação infantil em termos de matrícula 
inicial e número de instituições (campo e centro urbano, tempo 
parcial e integral, creche e pré-escola). A partir destes dados, 
foram estabelecidos critérios mais rigorosos para a escolha 
dos municípios a serem investigados in loco, de acordo com os 
objetivos propostos. 

Para a seleção dos municípios considerados na segunda 
fase da pesquisa, foram utilizadas as referências aplicadas 
pelo Governo do Estado do Espírito Santo na definição das 
Microrregiões e Macrorregiões do Estado.  Na tentativa de 
contemplar um município em cada microrregião, os critérios para 
a escolha dos dez municípios selecionados foram adotados de 
acordo com os quesitos previstos em uma escala de prioridade: 
1) Oferta de Educação Infantil em Tempo Integral na área urbana 
e rural; 2) Municípios que possuem instituições que ofertam 
Educação Infantil (0 a 6 anos) exclusivamente em Tempo Integral; 
2.1. Municípios que possuem instituições que ofertam Educação 
Infantil (0 a 6 anos) exclusivamente em Tempo Integral levando 
em consideração maior número de instituições do município; 3)   
Municípios que possuem instituições que ofertam pelo menos 
uma das etapas da Educação Infantil (creche ou pré-escola) 
em Tempo Integral. Os municípios selecionados representam 
as seguintes Microrregiões: Metropolitana (Vitória), Rio Doce 
(Linhares); Central Serrana (Santa Leopoldina), Litoral Sul 
(Anchieta); Sudoeste Serrana (Domingos Martins), Nordeste 
(Pinheiros), Centro Oeste (Vila Valério), Noroeste (Barra de São 
Francisco), Centro Sul (Castelo), Caparaó (Ibatiba).  

Alguns resultados -  primeira fase

Os dados obtidos na primeira fase da pesquisa apontaram 
que a oferta da educação infantil em tempo integral era uma 

realidade nos diferentes municípios capixabas. A matrícula inicial 
das crianças nas creches em tempo parcial é de 67,6%, em 
tempo integral é de 32,4%. Na pré-escola, o atendimento às 
crianças no tempo parcial em relação ao tempo integral era ainda 
maior, pois apenas 7,5% dessas crianças possuíam a matricula 
inicial no tempo integral, o que demonstra uma focalização de 
atendimento em tempo parcial na pré-escola. Comparando a 
matrícula inicial em tempo integral nas creches e nas pré-escolas 
obtivemos os seguintes dados: matrículas na creche tempo integral 
(32,4% das crianças) e matrículas na pré-escola tempo integral 
(7,5% das crianças). Quanto ao quantitativo de instituições que 
atendiam exclusivamente o tempo integral, identificamos 23,5% 
de atendimento nas creches e 7,4%, nas pré-escolas.

Por meio da análise de variância - ANOVA (estatística 
paramétrica que permite a análise de equivalência das médias 
alcançadas pelos diferentes grupos em relação ao construto 
investigado) foi possível identificar as diferenças em relação às 
matrículas iniciais das crianças nas creches em tempo integral nas 
diferentes microrregiões do estado. O resultado do procedimento 
ANOVA sugere que existe diferença, de pelo menos uma das 
microrregiões, em relação ao percentual médio de crianças 
matriculadas nas creches em tempo integral (F(9,59)=3,793; 
p=0,001). Quando estabelecemos uma análise complementar, 
percebemos que a região metropolitana apresenta o menor 
percentual médio de crianças matriculadas em tempo integral 
nas creches. 

Se na primeira fase do estudo exploratório pudemos 
identificar, ao menos em seus aspectos mais gerais, a 
configuração do atendimento da educação infantil, seja em 
tempo parcial, seja em tempo integral, para a segunda fase 
foram indicadas duas instituições de educação infantil em cada 
um dos dez municípios selecionados, obedecendo, assim, os 
seguintes critérios de escolha: 1) Possuir instituição em área 
urbana e na área rural; 2) Contar com atendimento em creche 
e em pré-escola exclusivamente em tempo integral; 3) Contar 
com atendimento em creche e pré-escola simultaneamente em 
tempo integral e parcial. Caso, tais municípios selecionados não 
contemplassem o atendimento simultaneamente em creche ou 

3. A divisão dos 
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pré-escola, seria realizado um sorteio para se definir a instituição 
em que se realizaria a pesquisa.

Como sujeitos da pesquisa, privilegiamos as crianças e 
seus respectivos pais e/ou responsáveis, professores, gestores 
das unidades de educação infantil e secretários de educação. 
Para a recolha das vozes das crianças foi adotada uma estratégia 
diferenciada junto a seis crianças com idades de três e cinco 
anos de idade vinculadas às famílias selecionadas. 

Alguns resultados – segunda fase

Levando-se em consideração as variáveis previamente 
estabelecidas e as questões elaboradas em questionários com 
questões semi-estruturadas, alguns resultados preliminares da 
segunda etapa da pesquisa foram sistematizados de acordo 
com sua perspectiva administrativa, pedagógica e orçamentário-
financeira.

Quanto aos desafios administrativos encontrados na 
consolidação do tempo integral na educação infantil, os gestores 
apontaram algumas disparidades entre o “tempo parcial” e o 
“tempo integral”, o que tem implicado modos distintos e, às 
vezes, contraditórios, de atuação e visibilização da experiência da 
educação infantil. A fragmentação dos tempos de permanência 
das crianças tem ocasionado, além de outras questões, uma 
fragilidade da educação infantil enquanto primeira etapa da 
educação básica, já que ao tempo denominado de “regular” ou 
“parcial” é instituída uma visibilidade pedagógica e ao “tempo 
integral” uma visibilidade mais assistencial. Além disso, os 
recursos destinados ao tempo integral parecem subalternizados 
em relação ao “tempo parcial”, já que a ele é dada as mesmas 
condições matérias e de espaço para a realização do trabalho. 
Um outro fator atrelado a este está a necessidade de contratação 
de profissionais mais qualificados para trabalharem com a 
especificidade do tempo integral na educação infantil, uma 
vez que há uma predominância de contratações temporárias e 
profissionais não habilitados exercendo as mesmas funções.

Quanto aos aspectos pedagógicos, de acordo com os 
professores entrevistados, a ausência de um projeto político-
pedagógico articulado às Diretrizes Curriculares Nacionais de 
Educação Infantil tem sido causa de muitas distorções quanto 
aos objetivos da permanência das crianças pequenas em jornada 
ampliada na educação infantil, uma vez que a ausência de um 
debate pedagógico acerca dessa experiência tem produzido 
novas cisões entre o cuidar e o educar, despotencializado o 
sentido da avaliação e do planejamento, além de secundarizar 
as questões que dizem respeito às condições de trabalho 
com qualidade e à formação dos profissionais para atuarem 
no tempo integral. Outra questão levantada foi a necessidade 
de considerar as realidades distintas de atendimento, já que o 
tempo integral é uma experiência presente em contextos rurais 
e urbanos.

Quanto ao aspecto orçamentário-financeiro, os sujeitos 
entrevistados (gestores, família e professores) destacam a 
necessidade de maior autonomia financeira da instituição 
para atender a especificidade do tempo integral, bem como, a 
garantia de repasse de recursos diferenciados para atender as 
demandas do “tempo parcial” e “tempo integral” e das instituições 
localizadas em contextos urbanos e rurais. Além disso, apontam 
a necessidade de contratação de profissionais para atuarem 
no tempo integral da educação infantil em articulação com o 
professor.

Do que pudemos apreender, a experiência do tempo 
integral na educação infantil, na maioria dos municípios 
investigados, ainda constitui-se como reflexo de uma matriz 
cultural assistencialista, reforçando assim, a ausência de redes 
de proteção e políticas públicas articuladas em torno da infância, 
já que há uma predominância no critério de matrícula crianças em 
situação de “vulnerabilidade e risco social”. Um outro fator está 
na constatação de que a maioria das atividades com as crianças 
ocorrem em salas de aula, apontando, assim, uma precariedade 
de alternativas de trabalho além do espaço escolar. Esta situação 
é ressaltada, sobretudo, pelas crianças quando afirmam que se 
pudessem escolher estariam “em casa brincando” ou “na casa 
da avó” e não na “creche”.
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Apesar da configuração de “política pública”, a maioria das 
propostas do tempo integral na educação infantil não tem nenhum 
tipo de sistematização, avaliação específica ou planejamento, 
ficando fragilizada a eventuais mudanças na administração 
municipal. Na maioria das vezes, ela não nasce de uma demanda 
pedagógica e sim de um apelo “popular” das famílias e/ou 
“judicial”, demandado pelo Ministério Público ou Conselho Tutelar. 
Tudo isso nos desafia a pensar em que medida a oferta do tempo 
integral tem se constituído como uma política da educação infantil 
e como um reconhecimento da criança como sujeito de direitos 
articulados à complexidade de seus mundos de vida para além 
do contexto escolar. 

São algumas dessas evidências que nos desafiam a 
questionar a complexidade da educação infantil em tempo 
integral na contemporaneidade e como esta experiência tem se 
colocado no interior mesmo da educação infantil como um direito, 
sobretudo, da criança.

Considerações finais

As diferentes experiências que se configuram em torno da 
ampliação do “tempo integral” ou da “educação em tempo integral 
na educação infantil”, as polarizações em torno das finalidades 
expressas da educação infantil e do ensino fundamental, as 
disparidades de investimento público na educação infantil, os 
desafios em torno da universalização da educação infantil, a 
obrigatoriedade da matrícula na pré-escola, as exigências da vida 
contemporânea culminando com a inserção crescente da mulher 
no mercado de trabalho, as responsabilidades públicas em 
torno do combate à pobreza, a ampliação e reconhecimento das 
crianças como sujeitos de direitos, são algumas das evidências 
do quanto a educação infantil em tempo integral precisa ser 
analisada com o objetivo de aprimorar as políticas públicas 
destinadas às crianças pequenas. Ainda que a ampliação do 
tempo de permanência das crianças na educação infantil não 
seja um tema atual, os desdobramentos de natureza política, 
pedagógica, econômica e social que emergem dessa experiência 

nos provocam a compreender melhor os nexos de uma realidade 
que continua a alojar os paradoxos e os desafios de nossa 
educação e de nossa sociedade.

Assim, de um lado, temos algumas contradições que 
precisam ser superadas na afirmação do tempo integral como 
uma experiência “da educação infantil”, e de um outro lado, a 
possibilidade de aprender com o tempo integral e o que ele 
nos desafia a pensar a própria educação infantil e a necessária 
afirmação do bem-estar social das crianças. 

Não podemos deixar de considerar que a implementação 
do tempo integral na educação infantil tem “provocado” outras 
lógicas discursivas e práticas nas instituições de educação 
infantil, sobretudo, quando seu trabalho tem apontado para 
uma configuração pedagógica diferenciada e demandado a 
participação das crianças em outros espaços sócio-culturais da 
cidade. Se tudo isso tem produzido novas tensões em torno da 
afirmação da educação infantil como primeira etapa da educação 
básica, tem também demandado novas responsabilidades 
públicas e obrigações com a educação infantil.
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Resumo

O presente estudo faz parte da composição do trabalho 
de conclusão do curso de especialização: “O Programa Bairro 
- Escola da Prefeitura de Nova Iguaçu - Um estudo exploratório 
sobre seus significados para a escola e a família”, desenvolvido 
no curso de especialização em Organização Curricular e Prática 
Docente na Educação Básica, na Faculdade de Educação da 
Baixada Fluminense-UERJ, que permitiu identificar o significado 
que a escola e a família têm sobre os objetivos do Programa 
Bairro-Escola, no que se refere a complementação escolar e 
verificar os fatores que contribuíram para a família optar ou não 
pela participação da sua criança no programa. O Programa Bairro-
Escola do município de Nova Iguaçu teve por objetivo a ampliação 
da jornada escolar e a organização curricular, considerando uma 
política educadora para toda a cidade. No entanto, a pesquisa 
revelou, no interior de algumas escolas, a presença de ações 
desintegradas e desconexas da concepção de projeto autônomo 
de ação pedagógica no que se refere ao desenvolvimento do 
Programa. Quanto à relevância do estudo em questão, é possível 
destacar que está relacionada à análise da compreensão das 
práticas desenvolvidas pelas escolas da rede municipal de ensino 

1. Professora Inspetora 
Escolar- Secretaria de 
Estado de Educação/ 
RJ e Pedagoga efetiva 
do Instituto de Aplicação 
Fernando Rodrigues da 
Silveira- CAP/ UERJ. 
Atuou como Professora 
do 1ºsegmento da rede 
pública de ensino do 
município de Nova Iguaçu 
e como Supervisora 
Educacional na rede 
pública de ensino do 
município de Mesquita.

1



116711
66

de Nova Iguaçu para promover a formação integral dos estudantes 
de educação básica considerando as dimensões ética, estética, 
social, cognitiva, motora e o exercício da cidadania. Foi realizada 
uma pesquisa de campo e como procedimentos de coleta de 
dados houve a realização de entrevistas, além de observações 
realizadas ao longo da pesquisa em eventos específicos.

Palavras-chave: Formação Integral, Programa Bairro-
Escola, Organização curricular.

1. Introdução

O interesse pela temática deve-se a identificação 
profunda com as políticas que envolvem a ampliação da jornada 
escolar/tempo integral e/ou a educação integral e as práticas 
educativas ou escolares de ampliação da jornada escolar /
tempo integral desde 2008 - momento que iniciei a atuação 
como professora do 1º segmento na rede municipal de Nova 
Iguaçu. Tal interesse culminou no trabalho de conclusão do 
curso de especialização “O Programa Bairro - Escola da 
Prefeitura de Nova Iguaçu - Um estudo exploratório sobre seus 
significados para a escola e a família” , que teve por objetivo 
identificar a compreensão que a escola e a família têm sobre 
as propostas do programa Bairro-Escola, bem como verificar 
os fatores que contribuíram para a família optar ou não pela 
participação da sua criança no programa. Fundamentou-se 
na abordagem qualitativa, por permitir, através dos dados 
levantados, a compreensão profunda de certos fenômenos. 
Foi realizada uma pesquisa de campo e, como procedimentos 
de coletas de dados foram realizadas entrevistas, além de 
observações realizadas ao longo da pesquisa em diferentes 
momentos, como em conversas informais com diferentes 
profissionais da escola: professores, gestores. A entrevista 
foi realizada com profissionais de duas escolas distintas. Os 
sujeitos entrevistados, da escola investigada,  foram: uma 
Coordenadora de horário integral, três responsáveis de alunos 
que participaram do Programa e três responsáveis daqueles 

que não participaram. Da escola investigada: uma Diretora 
Geral e uma Coordenadora Político - Pedagógico.

2. O Bairro-Escola

Tomando como base o conceito de Cidade Educadora, o 
conceito de Bairro-Escola aponta que a educação pode ocorrer 
além dos limites da escola se estendendo a toda comunidade, 
assim aproveitando todas as possibilidades de aprendizagem. 
Deste modo, o bairro passa a ser entendido como um laboratório 
de experiências educativas.

Nesse contexto a escola é percebida como elemento 
mobilizador, a partir do qual se cria uma rede cidadã para a 
troca de conhecimentos e valores. Tudo é fonte de histórias, 
de conhecimento, de aprendizado. Conforme trata o inciso 
VI do Art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 
9394/96 que aponta que os estabelecimentos de ensino terão 
a incumbência de promover a articulação com as famílias e 
a comunidade, desenvolvendo processos de interação da 
sociedade com a escola. Assim, o projeto pedagógico da escola 
deve estar associado ao projeto de gestão e planejamento do 
bairro. Ou seja, faz-se necessário um diálogo entre as atividades 
do contraturno com as atividades da escola.

Outro conceito atrelado ao Bairro- Escola é a Educação 
Integral- que é uma educação que além da ampliação da 
permanência do aluno na escola, propõe a realização de atividades 
que possam contribuir para: elevar a autoestima e a motivação da 
comunidade escolar, especialmente, dos estudantes; reforçar e 
favorecer a aprendizagem, assim desenvolvendo as competências 
inerentes ao desenvolvimento da cidadania e contribuindo para a 
elevação dos níveis de aprendizado dos alunos e diminuição dos 
índices de insucesso escolar como, evasão, abandono escolar e 
reprovação. 

Com a ampliação da jornada escolar, o turno regular 
é complementado com oficinas de aprendizagem, atividades 
esportivas e culturais. As 7h os alunos vão para a escola. Parte 
vai para a sala de aula e a outra para o bairro. No horário de 
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12h eles se encontram para tomar banho e almoçar. No período 
da tarde o processo é invertido. Os alunos passam a ter 5 
refeições diárias. No período da pesquisa, para a participação no 
Programa a criança e/ou adolescente deveria estar regularmente 
matriculado e seus pais ou responsável realizarem a assinatura 
do termo de adesão. A organização do desenvolvimento do 
Bairro-Escola de Nova Iguaçu era realizada em seis programas 
intersecretariais de governo: Programa Educação Integral, 
Programa de Requalificação Urbana, Programa de Proteção à 
Vida, Programa Juventude, Programa Democratização da Cultura 
e Programa Participação e Redes de Sustentabilidade.

3. Currículo No Bairro-Escola

“As grandes mudanças exigem também o esforço 
contínuo, solidário e paciente das pequenas ações” 
(Moacir Gadoti)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 9.394/96 em 
seu Art. 87, inciso IV, parágrafo 5º aponta que serão realizados 
todos os esforços para a progressão das redes escolares públicas 
urbanas de ensino fundamental para o sistema de escolas de tempo 
integral. Fato confirmado pela Portaria Normativa Interministerial 
n° 17, de 24 de abril de 2007 que trata da implementação do 
Programa Mais Educação. Entendendo que, o conceito de 
educação integral, conforme aponta Gonçalves 

(...) é aquele que considera o sujeito em sua condição 
multidimensional, não apenas na sua dimensão 
cognitiva, como também na compreensão de um sujeito 
que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num 
contexto de relações. Isso vale dizer a compreensão de 
um sujeito que deve ser considerado em sua dimensão 
bio-psicossocial. (2006, p 130)

Segundo Libâneo (2002) uma escola de qualidade deve 
ser, primeiramente, “uma esfera democrática da sociedade”. A 

democratização do ensino por ele entendida se reflete numa 
escola pública, unitária e democrática para todos. Os “saberes 
elaborados” por ela transmitidos devem ser construídos 
historicamente e criticamente, já que o sujeito deste processo 
é concebido como um ser histórico. Diante disso, a concepção 
de currículo na educação integral pode ser compreendida como 
“(...) programa que proporciona conteúdos e valores para que os 
alunos melhorem a sociedade em relação à construção social da 
mesma.”, conforme menciona Schubert (1986, p. 26 e ss. apud 
SACRISTÁN, 2000, p.14) ao expressar algumas das impressões 
globais sobre o currículo. Sacristán (2000) também contribuiu 
para o presente estudo por apontar que o currículo é algo 
dinâmico, que obtém forma e significado educativo à medida que 
passa por uma série de processos de transformação dentro das 
atividades desenvolvidas na escola.  

 A elaboração do Projeto Pedagógico depende do 
entendimento que os profissionais da escola têm da escola e da 
organização de seu currículo. Em Sacristán (2000) o currículo 
é uma prática complexa, por isso é possível encontrar diversas 
perspectivas que destacam pontos de vista, focos alternativos 
“com diferente amplitude que determinam a visão ‘mais 
pedagógica’ do currículo” (SACRISTÁN, 2000, p.14). Também 
será percebido como “opção historicamente configurada, 
que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, 
política, social e escolar; está carregado, portanto, de valores 
e pressupostos” (SACRISTÁN, 2000, p.17). Daí (socialização, 
segregação a importância de compreendermos como as 
finalidades atribuídas à instituição escolar, formação, integração 
social, entre outras) influenciam nos objetivos que orientam o 
currículo. Por isso, Sacristán (2000, p.17) menciona “que é por 
meio dele que se realizam basicamente as funções da escola 
como instituição”, pois o trabalho pedagógico é organizado a 
partir da instituição do currículo.

Nóvoa (1995) contribui ao apontar que “as escolas não 
podem mudar sem o empenhamento dos professores; e estes não 
podem mudar sem uma transformação das instituições em que 
trabalham”. Ramos (2001) ratifica que só haverá processos de 
transformação quando existe conscientização das propostas por 



117111
70

parte dos envolvidos no processo educacional, o que requer, na 
maioria das vezes, uma mudança de mentalidade, somente uma 
transformação a este nível poderá alterar as práticas educativas.

Partindo do princípio que o fazer integrado contribui para 
a qualidade do processo ensino-aprendizagem, a construção do 
currículo no Programa pode ser compreendida como “trabalho 
associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre 
seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto” (LÜCK, 
2002, p.15). 

Para que esse trabalho seja realizado é necessária a criação 
de ambiente participativo envolvendo a comunidade interna, como, 
professores, alunos, equipe pedagógica e funcionários e externa, 
como por exemplo, os familiares dos alunos e os moradores do 
bairro.  O próprio poder público local se mostra consciente sobre 
a importância do fortalecimento da relação escola-comunidade, 
conforme Garcia afirma que

(...) convencidos da importância da Educação para a 
mudança das condições da vida das populações que 
devem ser atendidas, estão inovando em muitos aspectos, 
(...) estimulando a maior participação dos atores (pais, 
alunos, professores e comunidade em geral) na vida 
educativa (2001, p.128)

No entanto, os fatos observados revelaram que isso é 
questionável. Já que o município, em que a escola é situada, é 
palco de um poder público local que atua de forma politicamente 
centralizadora e intervencionista, consolidando uma prática 
de submissão, que, de certo modo, influencia no processo 
educacional desenvolvido no interior da escola, como na relação 
desta com o programa Bairro-Escola.

O poder público local também contribui para inibir a 
criação de um ambiente participativo, a partir do momento 
que impõe, mesmo que implicitamente, o desenvolvimento do 
programa nos estabelecimentos de ensino público do município. 
Assim limitando algumas das ações que a escola organiza com 
o propósito de aumentar as possibilidades de reflexão, diálogo, 
com isso obtendo a autonomia no pensar próprio. Diante disso, 

é possível identificar que nem sempre as ações vivenciadas na 
escola coincidem com as ações desejadas.

Diante desse conflito a escola tem duas alternativas: 
atender, sem questionamento, às determinações da política 
educacional estabelecida pelo município, ou tentar reorganizá-la 
de acordo com a realidade e proposta da escola, assim traçando 
sua própria política educativa. 

Quanto a orientação que a escola tem em relação a 
comunidade em geral, é possível notar que, na maioria das 
vezes, a primeira não reconhece a ação educativa da segunda, 
desejando a sua ajuda apenas “para tratar de questões periféricas 
da vida escolar como, por exemplo, aspectos físicos e materiais 
da escola.” ( LÜCK, 2002,p.17)

4. O Programa Mais Educação

No ano de 2009 todas as escolas municipais de Nova 
Iguaçu foram orientadas quanto à implantação do Programa Mais 
Educação. De acordo com a entrevista da Coordenadora Político 
Pedagógica da escola investigada 2,

O governo federal destinou uma verba à prefeitura e 
esta repassou para a escola (que por orientação da 
prefeitura teve que fazer um projeto para a implantação 
do programa e utilização da verba, para assim ser 
aprovado). A escola não foi perguntada se gostaria 
de participar ou não do programa. A prefeitura 
informou todas as escolas sobre o programa e sobre 
a necessidade de fazer um projeto para posteriormente 
ser avaliado pelo MEC.

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria 
Interministerial n.º 7/2007 e integra as ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia 
do Governo Federal para a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. 
Sendo a construção de uma ação intersetorial entre as políticas 
públicas educacionais e sociais, desse modo, contribuindo tanto 
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para a diminuição das desigualdades educacionais, como para a 
valorização da diversidade cultural brasileira. Por isso, promove 
o diálogo entre as ações empreendidas pelos Ministérios da 
Educação – MEC, da Cultura – MINC, do Esporte – ME, do 
Meio Ambiente – MMA, do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome – MDS, da Ciência e da Tecnologia – MCT e, também 
da Secretaria Nacional de Juventude e da Assessoria Especial 
da Presidência da República, esta última por meio do Programa 
Escolas-Irmãs. Atende, prioritariamente, escolas de baixo 
IDEB, situadas em capitais, regiões metropolitanas e territórios 
marcados por situações de vulnerabilidade social, que requerem 
a convergência prioritária de políticas públicas. Essa estratégia 
promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades 
educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre 
os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e 
diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos 
professores.

5. Compreensão pela família da política de 
educação integral do município

PUHL, Antônio menciona que o modo como a família 
trata a educação e a escola influi na maneira como as crianças/
adolescentes se interessam ou não pelos estudos. E mais  

O grau de estima e de valorização que se dá, em 
família, aos estudantes é um gerador de motivação ante 
o aprendizado escolar. Isto pode detectar uma fonte 
constante de valores e motivos positivos, uma força e 
estímulos contínuos e originar estímulos culturais que 
se desenvolvem condições favoráveis à aprendizagem. 
(PUHL,1994, p.25,26)

Além disso, a partir das observações e das entrevistas 
foi possível notar que a maioria dos familiares entrevistados 
demonstrou pouca clareza quanto a finalidade do Bairro-Escola. 
No entanto, consideram importantes as atividades propostas no 
programa. Consideram o horário integral importante “pelo fato 

dos alunos ficarem na escola invés de em casa sozinhos quando 
os responsáveis saem para trabalhar.”  

Alguns dos familiares entrevistados entendem que esse 
programa atende ao objetivo de reforçar a aprendizagem. No 
entanto, não conseguiram indicar algum avanço significativo na 
aprendizagem de seus filhos.

Os familiares entrevistados dos alunos não participantes 
mencionaram que não assinaram o termo de adesão, por 
considerarem que seria melhor ensiná-los em casa como indica 
a fala de uma avó “acho melhor ensinar meu neto em casa”. Essa 
fala revela que alguns familiares entendem que o Programa de 
educação integral, resume-se apenas a atividades de reforço. 
Percebe-se que muitos familiares têm uma compreensão muito 
restrita sobre a ação educativa do Bairro-Escola.

A ampliação da compreensão do papel da política de 
educação integral dará à família a possibilidade de estimular 
de modo eficaz o desenvolvimento da criança e ajudá-los nos 
encaminhamentos necessários.

6. Considerações finais

As escolas investigadas e as famílias entrevistadas 
demonstraram pouco entendimento quanto ao Programa 
mobilizador da educação integral, não conhecendo seus 
princípios norteadores e teóricos. Mas ambas, reconhecem a 
importância da implantação do horário integral. No entanto, uma 
das reclamações da escola investigada 1 sobre o programa 
bairro-escola é que no início de sua implantação no município 
foram apenas convidadas para discutir em grupo sobre situações 
já definidas anteriormente, ou seja, não tiveram o poder de 
decisão efetivamente. 

Alguns familiares entrevistados entendem o Programa 
apenas como reforço escolar e a maioria demonstraram 
desinformação quanto aos seus objetivos.

Mesmo com o desenvolvimento de estratégias para reforçar 
a parceria entre a escola e a família, previstas no Bairro-Escola e 
em outros programas vinculados a ele, como o Mais Educação, 

5.  Fala de uma mãe 
entrevistada.

5
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nota-se que o relacionamento entre ambas continua conflituoso. 
A escola deve refletir e praticar o que Paulo Freire revela 

Não devemos chamar o povo à escola para receber 
instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões, 
punições, mas para participar coletivamente da 
construção de um saber que vai além do saber da pura 
experiência feita, que leve em conta suas necessidades 
e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe 
transformar-se em sujeito de sua própria história. A 
participação popular na criação da cultura e da educação 
rompe com a tradição de que só a elite é competente 
e sabe quais são as necessidades e interesses de 
toda a sociedade. A escola deve ser também um 
centro irradiador da cultura popular, à disposição da 
comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la. 
A escola é também um espaço de organização política 
das classes populares. A escola como um espaço de 
ensino-aprendizagem será então um centro de debates, 
idéias, soluções, reflexões, aonde a organização popular 
vai sistematizando sua própria experiência. O filho do 
trabalhador deve encontrar nesta escola os meios de 
auto emancipação intelectual, independentemente dos 
valores da classe dominante. A escola não é só um 
espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, um 
modo de ser. ( FREIRE,1991, p.16).
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Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na 
igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós 
envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a 
vida com a educação. (Brandão, 1989)

Resumo

O presente estudo tem como objetivo apresentar os 
resultados obtidos a partir de ações/intervenções realizadas 
por meio da parceria entre uma escola da Rede Municipal de 
Ensino de Belo Horizonte e uma ONG na comunidade do bairro 
Novo Aarão Reis. Esta parceria se deu em duas frentes: ONG-
Escola e ONG-Programa Escola Integrada. No que se refere a 
primeira frente, a parceria começou em 2010 com diálogo entre 
ambos os gestores sobre as características e demandas da 
comunidade. A partir deste primeiro momento, algumas ações 

foram planejadas, tendo início com o encaminhamento de alguns 
alunos pela Escola no período complementar para as atividades 
oferecidas pela ONG. O objetivo principal era contribuir para a 
formação integral do sujeito aluno, dentro de uma concepção de 
educação pautada em valores como identidade e valorização do 
território como produtor de cultura. Nesta perspectiva, as ações 
visavam promover momentos nos quais os alunos vivenciassem 
situações de protagonismo. Em 2013, iniciou-se a parceria 
ONG-Programa Escola Integrada, como reflexo das ações da 
primeira frente. Este desdobramento ocorreu pela necessidade 
de discussão de concepções ampliadas de educação integral, 
visto que tanto a ONG quanto o Programa Escola Integrada 
tem fortes objetivos em comum. Portanto, a gestão de ambas 
as instituições primou pela aproximação institucional, indo de 
encontro ao tradicional confronto de busca por alunos diante 
de metas exigidas pelas secretarias de governo. Para ambas 
as frentes, a parceria possibilitou várias ações que culminaram 
no reconhecimento da parceria em nível nacional. O resultado 
do desenvolvimento dos alunos nos aspectos cognitivo, cultural 
e social foi um dos muitos aspectos avaliados para que a 
parceria recebesse a premiação regional na 10ª Edição do 
Prêmio Itaú Unicef em 2013. Recentemente, como forma de 
fomentar o debate sobre Educação Integral, Escola e ONG 
foram convidadas a promover o 1º Encontro de Irradiação e 
Mobilização de Educação Integral. Portanto, as parcerias 
ONG-Escola e ONG-Programa Escola Integrada promoveram 
efetivamente a qualificação do atendimento educacional ao 
aluno da comunidade do Novo Aarão Reis.

Palavras-chaves: ONG/Escola; Programa Escola 
Integrada. 

O presente estudo tem como objetivo descrever a parceria 
realizada entre uma ONG e uma escola municipal, ambas situadas  
no bairro Novo Aarão Reis, na regional Norte de Belo Horizonte. 
A região é conhecida, sobretudo, pelo tráfico de drogas e pela 
pobreza.
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A Escola Municipal Herbert José de Souza atende a 
estudantes de 1º, 2º e 3º ciclos, incluindo EJA e projetos municipais 
de aceleração de estudos, como Entrelaçando e Floração. A 
média de estudantes matriculados anualmente é 1250 alunos, em 
sua grande maioria, moradores do próprio bairro. A comunidade 
é extremamente carente no que diz respeito a possibilidades 
culturais, econômicas e sociais, pois vive à margem da sociedade 
e a economia do bairro está relacionada ao tráfico de drogas. 
Muitos dos alunos, ainda aos 8 anos de idade são “aviõezinhos”. 
Dizemos que logo na infância as crianças já estão, de alguma 
forma, envolvidas com o tráfico (direta ou indiretamente). Tudo 
isso, provavelmente, explica a dificuldade da escola em trazer a 
família para a escola e em criar estratégias para garantir o bom 
comportamento dos alunos, que em sua maioria, são agressivos, 
sem limites e apresentam muita dificuldade cognitiva.

Com relação ao corpo docente, temos anualmente muitas 
vagas remanescentes. Frequentemente, muitos tomam posse 
e, ao se depararem com a localização da escola ou perfil dos 
nossos alunos e da comunidade, tentam transferência para outra 
instituição de ensino. Para aqueles que não conseguem, o pedido 
de exoneração do cargo é uma frequente opção observada. 
Alguns acham que a direção da escola é “maleável” e não cobra 
dos pais a presença. Poucos entendem que o aluno tem o direito 
de permanecer na escola e que muitas vezes estamos de mãos 
atadas frente a negligência dos pais em relação aos filhos. Além 
disso,  muitos professores que chegam ou não tem experiências 
pregressas como docentes ou são recém-saídos da rede privada 
para a pública e encontram muita dificuldade em se adaptar ao 
novo perfil de público atendido.

Quanto aos pais e responsáveis pelos alunos, tivemos 
nos últimos anos uma participação muito pequena dos mesmos 
na escola, que constantemente alegam a ausência pela falta 
no trabalho, muito trabalho em casa ou mesmo esquecimento. 
Em 2011, como forma de trazê-los, algumas estratégias foram 
utilizadas: as reuniões passaram a ser feitas em dois horários: 
um pela manhã e um pela noite,  uma vez que ponderamos que 
a presença seria fundamental para a continuidade e melhoria 
do trabalho; mandamos o comunicado da reunião incluindo um 

sorteio de uma cesta de chocolate; na primeira assembleia, 
colocamos como uma das pautas a entrega do Kit escolar, e 
para reunião de pais, colocamos também como pauta a entrega 
do uniforme escolar. Dessa forma, garantimos um número muito 
significativo de famílias na escola, mas acreditamos que essa 
adesão não teria tal proporção se essas estratégias não tivessem 
sido adotadas.

A partir de 2012 passamos a exigir a presença dos pais 
daqueles alunos que há muito tem apresentado problemas de 
comportamento: indisciplina, agressão aos pares, ameaças 
verbais ao grupo de funcionários e professores da escola. Alguns 
alunos também chegam com sintomas de uso de drogas. Outros, 
apresentam extrema dificuldade de aprendizagem. Tal ação foi 
e continua sendo um desafio constante, pois muitos pais dizem 
que, se for para ter que ir constantemente a escola, vão tirar o 
filho da mesma. É sempre melindroso saber dizer a eles, sem 
ofendê-los, que a responsabilidade pela educação e disciplina 
do filho é primeiramente uma responsabilidade deles. Temos 
feito um trabalho integrado (professores-coordenação-direção) 
para que os pais sintam-se responsáveis pelo filho e percebam a 
importância da escola para o sucesso deles. Além disso, temos 
construído junto aos pais algumas estratégias de ‘correção’ 
dos filhos, pois muitos acham que a solução é bater, quando 
na verdade, os filhos necessitam da presença dos mesmos e 
de sanções disciplinares que não a agressão física. Temos 
conseguindo com alguns, mas ainda é um desafio muito grande.

As medidas citadas acima tiveram reflexo nos professores 
também. Muitos, principalmente do 3º ciclo, tem dito que 
percebem a escola mais aliada a eles, buscando soluções 
para o problema da indisciplina. Entretanto, percebem também 
nossas limitações. Não por coincidência, os alunos que nos 
trazem mais problemas são exatamente aqueles que os pais 
não estabelecem ligação com a escola. Esse aspecto faz com 
que muitos professores apresentem insatisfação, estresse e 
comportamentos indesejados e inadequados com os alunos 
(gritam, usam jargões inapropriados, etc).

O maior desafio da Escola é, portanto, atingir os pais e 
saber falar uma linguagem que seja entendida e que de fato surta 
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efeito no entendimento da importância dos mesmos no processo 
de ensino aprendizagem dos filhos.

No que diz respeito ao cultural, quase todas as 2ª e 6ª 
feiras, temos hora social, onde os alunos fazem apresentações 
culturais, tendo a possibilidade de apresentarem a culminância 
dos trabalhos desenvolvidos em sala, para o restante da escola 
e para a comunidade escolar. Além disso, ressaltamos que o 
espaço da escola é cedido à comunidade no turno da noite e 
aos sábados para prática do futebol; aos domingos para ensaio 
de quadrilha; e durante a semana para projetos como Fica Vivo 
e outros da região. São desenvolvidas atividades de taekwondo, 
futebol, teatro, dança de rua, grafite, dentre outras. Esses projetos 
atendem também aos alunos da escola.

Tais ações têm auxiliado a aproximação dos pais; e os 
alunos, percebendo uma postura firme por parte do grupo de 
coordenação e direção, demonstram desafiar menos. Porém, 
não se trata da proporção que gostaríamos de ver, pois ainda é 
frequente casos relacionados ao mal comportamento.

A ONG Centro de Promoção e Assistência Social Ana 
Bernardina - CEPAS - (pronuncia-se ce-pás) nasceu na década 
de 80 no bairro Novo Aarão Reis, na época uma região de 
assentamento com seus moradores vivendo em tendas de 
lona. Diante das necessidades desta comunidade, Dona Ana 
Bernardina, também moradora do bairro, buscava doações de 
alimentos, preparava e distribuía sopa em sua casa. Por este 
motivo, a instituição ainda hoje é popularmente conhecida como 
“Casa da Sopa”. Atualmente, a direção, que assumiu em março 
de 2010, busca promover a mudança do assistencialismo para a 
promoção de transformação. Partindo do atendimento de crianças 
e adolescentes no período do contra turno escolar, atividades 
familiares e infanto-juvenis são promovidas, evitando assim que 
fiquem ociosos. 

O objetivo é fomentar a arte na comunidade e, 
principalmente, permitir o acesso dos jovens à cultura, o que 
ainda é muito difícil para certas camadas sociais. Além das artes 
visuais, o projeto contempla oficinas de dança – balé clássico, 
contemporâneo, jazz, hip hop e ritmos baianos –, esportes (jogos 

e brincadeiras) e teatro. Esse último, especialmente, mostra que 
o “show tem que continuar”. No fim de cada ano, o grupo faz 
apresentações cênicas, sendo a mais recente O mágico de Oz, 
no Teatro da Maçonaria, no Bairro Santa Efigênia, na Região 
Centro-Sul de BH.

“O tema das relações entre os jovens e os processos 
educativos em que estão inseridos, além de mobilizar 
educadores e pesquisadores no geral, nos remete 
a uma grande complexidade. Quando se trata de 
juventude, todos os especialistas na área são unanimes 
em afirmar a diversidade de experiências e práticas que 
configuram o jeito de ser jovem na contemporaneidade. 
Os jovens são atores plurais, abertos à experimentação 
e propensos a assumir diferentes identidades 
dependendo do contexto e  das relações sociais em 
que estão inseridos (MELUCCI, 2004). Da mesma 
forma, os processos e espaços educativos dos quais 
participam também são variados e extrapolam os 
muros da escola e o ambiente da família”. (LEÃO, apud  
DAYRELL, 2011, p. 99)

A relação entre o Centro de Promoção e Assistência 
Social Ana Bernardina e a Escola Municipal Herbert José de 
Souza existe desde 2010, por meio do diálogo entre ambos os 
gestores (escola e ONG) sobre as características e demandas da 
comunidade. A partir deste primeiro momento de diálogo, algumas 
ações foram planejadas, tendo início com o encaminhamento de 
alguns alunos pela Escola no período complementar para as 
atividades oferecidas pela ONG. Esta parceria surgiu através da 
reestruturação das atividades da instituição e com a implantação 
do Projeto Arte D’Aki. Ainda em 2010, foi realizada uma visita à 
comunidade para mapear os equipamentos e futuros possíveis 
parceiros. 

No primeiro momento, por meio do contato com os membros 
da comunidade, foi realizada uma sondagem completamente 
informal, apenas para conhecer e ver a demanda de crianças 
e adolescentes que poderiam participar das atividades. No 
decorrer das conversas, percebemos que a equipe da escola 
estava precisando de motivação e as crianças estavam sem 
limites. A partir desta demanda, a ONG se propôs a realizar uma 
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gincana com as crianças e adolescentes para trabalhar valores e 
cidadania, e participou também de algumas reuniões da equipe 
ministrando palestras motivacionais.

Tais ações foram um sucesso e surtiram o efeito 
desejado. Desde então (há quatro anos), o CEPAS e a Escola 
Municipal Herbert José de Souza são parceiros, conversando e 
pensando em primeiro lugar no desenvolvimento das crianças e 
adolescentes. Atualmente a ONG atende a cerca de 120 alunos 
da escola parceira. A parceria está bem consolidada e a cada dia 
tecemos um pouco mais esta rede da transformação, gerando 
esperança e ampliando as possibilidades de desenvolvimento 
integral das crianças e adolescentes do território.

De 2012 até o momento, as ações tornaram-se mais 
sistematizadas. Frequentemente são planejadas ações conjuntas 
que possibilitem ampliar os horizontes das crianças, dando a elas 
mais e melhores oportunidades de inserção social, de valorização 
do espaço e da cultura local e de envolvimento com outras áreas 
e campos da linguagem que não apenas a curricular, - pois esta 
já é exigida na educação escolar. Desta maneira, a formação 
integral do sujeito aluno tem se tornado o foco da parceria, dentro 
de uma concepção de educação pautada em valores como 
identidade e valorização do território como produtor de cultura. 
Nesta perspectiva, as ações visam promover momentos nos 
quais os alunos vivenciem situações de protagonismo.

A partir de 2013 esta parceria se deu em duas frentes: 
ONG-Escola e ONG-Programa Escola Integrada da EMHJS. 
O Programa Escola Integrada da EMHJS (PEI/EMHJS) foi 
implantado em 2009 em um imóvel localizado a aproximadamente 
300 m da escola sede. As oficinas e os passeios correspondem, 
para a maioria dos alunos, à única via ampliada de acesso cultural, 
considerando suas inúmeras manifestações. Na matriz curricular 
atual do PEI/EMHJS, encontram-se as seguintes oficinas: meio 
ambiente, música, informática, acompanhamento pedagógico, 
taekwondo, capoeira e grafite. Os principais desafios enfrentados 
pelo Programa são de gestão, pois percebe-se que as tarefas da 
direção das escolas se multiplicam e tornam-se cada vez mais 
complexas. Entretanto, os sujeitos da gestão, por mais que mudem 
em função de novos mandatos, permanecem os mesmos, o que 

gera uma sobrecarga de trabalho altíssima; na integração, nota-
se que as dificuldades ocorrem em duas vias: 1) A integração 
do currículo escolar de cada instituição ou rede com as oficinas/
atividades desenvolvidas, gerando um paradoxo em relação 
aos pressupostos teóricos dos Programas de tempo ampliado/
integral e um suposto cenário de DUAS escolas, como se fossem 
os horários do aluno definidores de duas instituições totalmente 
diferentes; 2) a integração da escola com sua comunidade, visto 
que, quando isso ocorre, se deve à necessidade de espaço a 
se ocupar pelos alunos, e não pelo fato da comunidade estar 
envolvida no processo educativo de suas crianças e jovens; na 
formação dos educadores, pois o incentivo à formação destes 
sujeitos inexiste ou, quando ocorre, vem de iniciativas isoladas, 
via coordenação dos Programas ou direções das escolas. 

O desdobramento da parceria ocorreu pela necessidade 
de discussão de concepções ampliadas de educação integral, 
visto que tanto a ONG quanto o Programa Escola Integrada 
tem fortes objetivos em comum. Portanto, a gestão de ambas 
as instituições primou pela aproximação institucional, indo de 
encontro ao tradicional confronto de busca por alunos diante de 
metas exigidas pelas secretarias de governo. 

As ações conjuntas citadas acima e desenvolvidas em 
ambas as frentes foram:

• Participação do CEPAS nas reuniões de equipe, em 
momentos festivos e na hora social da Escola;

• Formação conjunta entre os educadores do CEPAS e os 
educadores do Programa Escola Integrada;

• Encaminhamento de crianças e adolescentes dentro de 
uma dinâmica de indicação e comunicação entre Escola-CEPAS-
Programa Escola Integrada;

• Acompanhamento das famílias das crianças e 
adolescentes atendidos pela Escola e pelo CEPAS;

• Reunião de pais ou responsáveis em formato coletivo;
• Acompanhamento dos boletins escolar das crianças e 

adolescentes atendidos pela Escola e pelo CEPAS;
• Realização de um desafio esportivo envolvendo CEPAS-

Programa Escola Integrada;
• Visitas coletivas e excursões em espaços da cidade.
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Tal articulação, que se consolida cada vez mais, aproxima 
as duas instituições e permite que nos organizemos a partir 
de uma linguagem única entre a escola, família e ONG, 
possibilitando a criança e ao adolescente uma segurança de 
que seus direitos estão sendo garantidos, além do sentimento 
pertencimento aos espaços que estão inseridos. Outro ganho é 
o melhor desempenho escolar das crianças e adolescentes, pois 
os alunos tornam-se mais participativos e compromissados com 
as suas tarefas escolares. 

“A escola ainda está isolada, mas é mito pensar que 
é a única instituição que pode lidar, de fato, com a 
educação. Por outro lado, sua desvalorização também 
é falsa. O alcance da escola no País é da ordem de 
54 milhões de pessoas. A luta pelo fortalecimento da 
escola fortalece a ONG.” (CENPEC, 2003)

Como equipe de trabalho, foi possível perceber o 
crescimento na capacidade de comunicação e nas trocas, 
tendo como elemento base o diálogo e o fácil acesso entre as 
duas instituições. Desta maneira, foram possíveis momentos de 
planejamento, troca de experiências e avaliação do trabalho.

Tal parceria tem crescido a cada dia, podendo ser 
percebida a partir de vários desdobramentos, graças à abertura 
de ambas as partes para trabalhar e pensar em prol de melhores 
condições de inserção da comunidade. As ações ampliam-se 
às famílias, sendo mais de 15.000 pessoas e cerca de 5.000 
famílias atendidas. 

Os principais motivos que favorecem para os acertos são: 
a flexibilidade em rever horários para que as crianças possam 
participar das atividades da ONG, a comunicação entre as 
instituições e o respeito pelo trabalho do parceiro.

Passados quatro anos de parceria, fica compreensível 
na prática o provérbio africano: para mudar uma criança é 
necessário  toda uma aldeia. Acreditamos que os desafios a 
serem enfrentados estão relacionados à busca de mais tempo 
para que mais ações sejam planejadas e realizadas. Acreditamos 
que dentre vários aspectos que definam Educação Integral, 

enfatizamos o foco nas ações de educação e proteção social 
de crianças e adolescentes, a promoção da autonomia e do 
exercício da cidadania e a formação de agentes multiplicadores 
de conhecimentos e atitudes.

Compreender a instituição educativa no território, ouvir 
suas demandas, acompanhar sua história, valorizar 
os saberes e fazeres locais também tem sido um dos 
grandes desafios educativos para gestores, tanto 
de ONG’s quanto em escolas. Experiências ricas e 
emocionantes nascem da apropriação dos espaços 
públicos ou privados disponíveis nas cidades, levando 
a educação das crianças e adolescentes a se ampliar e 
se modificar gradativamente. (LOMONACO E SILVA, 
2013, p. 107)

Para ambas as frentes desta parceria, as várias ações 
promovidas culminaram com o reconhecimento em nível nacional. 
O resultado do desenvolvimento dos alunos nos aspectos 
cognitivo, cultural e social foi um dos muitos aspectos avaliados 
para que a parceria recebesse a premiação regional na 10ª Edição 
do Prêmio Itaú Unicef em 2013. O projeto contemplado foi o 
projeto Arte D’Aki, que leva para os alunos nomes contemporâneos 
como Vik Muniz, artista plástico brasileiro de fama internacional, 
o pintor e escultor pernambucano Romero Britto e os premiados 
designers de móveis Humberto e Fernando, os Irmãos Campana. 
Na Oficina de Artes Visuais, a turma fez uma releitura da obras 
dos artistas e se espelhou neles para criar objetos. No caso de 
Vik Muniz, eles usaram material descartável, da mesma forma 
que o artista recorre ao lixo para fazer seus quadros. Inspirada 
nos Irmãos Campana, os alunos fizeram cadeiras com barbante. 
Para as lixeiras elaboradas com cola e jornal, as formas e cores 
de Romero Britto serviram de modelo.

 Recentemente, como forma de fomentar o debate sobre 
Educação Integral, Escola e ONG foram convidadas a promover 
o 1º Encontro de Irradiação e Mobilização de Educação Integral. 
Tal ação é uma iniciativa da Fundação Itaú e o UNICEF (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância) organizado pela ONG e escola 
parceira, com acompanhamento técnico do CENPEC (Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária). 
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Este encontro teve como objetivo Mobilizar e estimular gestores 
e executores das políticas públicas de educação, assistência 
social, cultura e esportes para a valorização de ações articuladas 
com vistas a Educação Integral, fomentar o debate sobre 
Educação Integral, enfatizando a participação da sociedade civil 
organizada em articulação com políticas públicas e fortalecer as 
ações desenvolvidas em parceria (ONG e Escola) no âmbito da 
Educação Integral. O evento aconteceu no Espaço BH Cidadania 
- CRAS Novo Aarão Reis e abordou o tema “Educação Integral 
e a Intersetorialidade”. Tal ação foi fruto da premiação recebida 
através do Premio Itaú Social, em função da parceria consolidada 
entre as duas instituições.

Acreditamos que, proporcionando melhoria de perspectiva 
dos atendidos, é possível gerar transformação familiar e da 
localidade, preparando o indivíduo para sua inserção na sociedade 
como um multiplicador de valores e ideias.
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Este artigo tem por objetivo analisar a experiência de 
parceria entre a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS e 
a rede municipal de ensino de Vitorino/PR para a implementação 
da proposta de educação integral e em tempo integral. A UFFS, 
por meio do projeto de extensão “Educação Integral e em Tempo 
Integral: formação e acompanhamento da implementação” 
oportunizou cento e noventa e duas horas de formação teórico-
metodológica por meio de reflexão e produção de alternativas 
pedagógicas e de gestão. A realização desses debates permitiu 
a construção de espaços comuns entre a universidade e a rede 
municipal de ensino, envolvendo ao longo de todo o projeto um 
público de mais de cem pessoas - coordenadores, professores 
pesquisadores, professores supervisores e professores e 
gestores em exercício na educação básica – ao longo do ano 
de 2014.  A formação foi realizada por meio de encontros 
presenciais que abordaram temáticas referentes às diversas 
áreas do conhecimento e também foram desenvolvidas atividades 
semipresenciais e à distância, visando a efetivação, no cotidiano 
escolar, dos estudos realizados por meio de experiências, 
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projetos e produção de material didático referente a formação. 
Cabe destacar que este projeto contou com financiamento da 
Ação 20 RJ e  Fundo de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Palavras-chave: Educação Integral. Tempo Integral. 
Educação básica. Universidade. Formação Continuada

Introdução 

 Entende-se que implementar uma proposta de 
educação integral e em tempo integral em uma rede municipal 
de ensino implica enfrentar desafios relativos a organização 
dos espaços escolares, a revisão de atividades curriculares a 
serem desenvolvidas e os métodos pedagógicos. Isto requer 
envolvimento de toda comunidade escolar para a  construção 
da proposta educacional que garanta o desenvolvimento social, 
intelectual, físico, emocional e afetivo dos estudantes, ou seja, sua 
formação integral. Exige da gestão e dos profissinais da educação 
um repensar as suas atividades, conhecer a proposta e refletir 
sobre os encaminhamentos a serem seguidos por meio de um 
processo de formação continuada em serviço. Para tal, realizar 
parceria com uma universidade pode ser um dos caminhos que 
auxiliam na efetivação da proposta na rede de ensino.

 As políticas de formação de profissionais da educação 
básica adotadas pelo MEC via FNDE e Programa Mais Educação 
possibilitaram a parceria entre a Universidade Federal da Fronteira 
Sul – UFFS e o município de Vitorino/PR na realização de um 
curso de extensão, no qual foi possível perceber que este, ao 
implantar a política pública e criar na sua rede escolas de tempo 
integral, vive uma realidade com atividades que proporcionam 
importantes experiências de aprendizagem e articulação com a 
comunidade local. 

 Por outro lado, a concretização desta proposta faz surgir 
a necessidade de compreeder o significado da concepção 
de educação integral como formação integral, por isso, a 
importância de desenvolver um trabalho de forma conjunta entre 
educação básica e superior, já que a universidade como instância 

formadora de profissionais para a escola atual possui condições 
de contribuir neste processo.

 Neste artigo apresenta-se, inicialmente, como ocorreu 
o processo de implantação e implementação da educação 
integral e em tempo integral no município de Vitorino/PR, em 
seguida, descreve-se as atividades realizadas nesta parceria 
e, na sequência, aborda-se algumas considerações sobre a 
importância da formação continuada.

A escola de tempo integral como política pública 
municipal

 O município de Vitorino/PR instituiu o “Programa Escola 
de Tempo Integral” do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
com a Lei Municipal nº 1170/2011, com o objetivo de ampliar a 
aprendizagem das diferentes áreas do conhecimento, aumentar 
o tempo de permanência do aluno na escola e proporcionar 
experiências artísticas, científicas e filosóficas visando a formação 
integral da criança e do adolescente.

 Neste ínterim, no início de 2013 o município solicitou 
adesão ao Programa Mais Educação, passando a compor assim 
o grupo das redes municipais que fazem parte do programa. O 
Programa mais Educação é uma das políticas do atual governo 
federal que objetiva garantir a qualidade da educação pública 
e compõe o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 
lançado em 2007. Constitui-se como uma estratégia indutora 
para que estados e municípios passem a ampliar a jornada diária, 
nas escolas públicas brasileiras, tornando-as de tempo integral. A 
adesão do município ao Programa só foi liberada pelo Ministério 
da Educação - MEC em novembro de 2013.

 Assim, a proposta pedagógica municipal, para a educação 
de tempo integral, prevê atividades que permitem diálogos entre 
as diferentes áreas do conhecimento, conforme determinado 
pelo Programa Mais Educação, passando a organizar o currículo 
por  macrocampos, dentre eles: acompanhamento pedagógico; 
cultura, artes e educação patrimonial; esporte e lazer. As 
atividades oferecidas são: acompanhamento pedagógico, canto 
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coral, informática, gaita, capoeira, teatro, artes plásticas, práticas 
circenses, xadrez, balé, dança, teatro, empreendedorismo, 
motricidade e jogos cognitivos, contação de história, artesanato e 
oficina de produção de texto. Tais atividades se interligam com as 
áreas de conhecimento da base nacional comum – Linguagens, 
Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

 Além disso, é proporcionado acompanhamento 
psicopedagógico visando a melhoria do processo de 
aprendizagem do estudante. Esta proposta busca atender  a 
concepção de Educação Integral que defende que “não é mais 
possível acreditar que o sucesso da educação está em uma 
proposta curricular homogênea e descontextualizada da vida do 
estudante.” (MOLL, 2011, p. 05).

 Os princípios da Educação Integral, definidos no Decreto 
nº 7.083/2010, compreendem o direito de aprender como 
condição para o desenvolvimento de uma sociedade democrática 
e também reconhece que o ser humano tem múltiplas dimensões 
e peculiaridades de desenvolvimento, ou seja, a educação integral 
entende que todos os estudantes são sujeitos com capacidades 
que podem ser ampliadas e potencializadas através de trocas 
e interações proporcionadas, principalmente, pela escola. 
(BRASIL, 2010).

 Em relação a estrutura física, houve uma adequação as 
necessidades do tempo integral e as escolas disponibilizam 
refeitório, salas de recurso, ginásio de esportes, biblioteca 
e laboratório de informática. Além disso, são desenvolvidas 
atividades em outros ambientes como: Ginásio Municipal de 
Esportes, Secretaria de Educação, Biblioteca Cidadã, Campo de 
Futebol e Praça Municipal. Essas estratégias de envolver outros 
espaços formativos além do espaço escolar, proporciona uma 
aprendizagem conectada ao universo de vivências do aluno. Esta 
é uma ação que se baseia na perspectiva da Educação Integral 
a qual defende que a formação do estudante seja feita, além da 
escola, com a participação da família e da comunidade.

 A implantação e concretização desta política fez surgir a 
necessidade de compreensão do significado da concepção de 
educação integral como formação integral, pois uma proposta de 
educação integral, entende que a educação é como uma “força 

que expande tempos e espaços, tece ideias, sentidos e busca 
parcerias intersetoriais e intergovernamentais.” (MOLL, 2011, p. 
8).

 A proposta de implantação e implementação de uma 
política de educação integral, considerando a ampliação da 
jornada escolar e a expansão de oportunidades formativas, 
vivenciada pelo município de Vitorino/PR de certa forma antecipa 
o cumprimento da meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE, 
correspondente ao decênio 2011 – 2020, que visa oferecer 
educação em tempo integral em cinquenta por cento das escolas 
públicas de educação básica. (BRASIL/PNE, 2011). 

 Num cenário de políticas públicas que visam criar 
oportunidades formativas para todos, ofertar uma escola com 
tempo e educação integral significa incentivar o desenvolvimento 
cultural e humano para que o futuro abra novas oportunidades 
e revele outros cenários sociais com “tempos e espaços de um 
justo e digno viver.” (ARROYO, 2013, p.12).

 Todas esta mudanças ocasionadas pelas políticas públicas 
municipais remetem à necessidade de formação dos profissionais 
da educação para que ocorra a sua efetivação, tarefa que as 
redes municipais historicamente vêm delegando a empresas 
de assessoria pedagógica, muitas delas da rede privada, que 
cobram grandes quantias e nem sempre estão conectadas com 
os objetivos da educação pública nacional. Esse contexto, tem 
direcionado as prefeituras a buscar convênio com Universidades 
Públicas, que por sua vez são credenciadas pelo governo federal 
a prestar este serviço a educação básica. Isto possibilitou a 
parceria entre a a Universidade Federal da Fronteira Sul e a 
Secretaria Municipal de Educação e do Esporte de Vitorino, 
no Paraná na realização do Curso de Extensão “Educação 
Integral e em Tempo Integral: formação e acompanhamento da 
implementação no município de Vitorino/PR”.

A parceria entre educação básica e superior

 O trabalho foi iniciado com grande expectativa: trazer 
a proposta de uma educação com mais qualidade pela ação 
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pedagógica, a qual se transforma pelo aperfeiçoamento dos 
docentes. A experiência vivenciada demandou a realização de 
diversos encontros entre os participantes da universidade e 
da Secretaria de Educação do município para organização e 
reorganização dos trabalhos, já que é um desafio muito grande 
proporcionar formação para todos os professores de uma rede 
de ensino que atuam com educação integral. 

 Com o objetivo de um trabalho interdisciplinar e partilha 
colaborativa entre universidade e município, todas as etapas do 
projeto foram planejadas coletivamente. Para a organização das 
atividades que foram desenvolvidas com os professores da rede, 
realizaram-se encontros de planejamento entre os professores 
pesquisadores, os supervisores e as coordenações para discutir 
o trabalho interdisciplinar e realizar estudos sobre a temática da 
Educação Integral.

 Com o objetivo de conhecer a comunidade escolar e 
coletar possíveis temáticas a serem desenvolvidas nas formações, 
realizou-se um diagnóstico, por meio de visitas às escolas, 
de conversas informais com os professores e também pela 
aplicação de questionários e entrevistas, o que proporcionou, 
num segundo momento, a construção das propostas de trabalho 
para as diferentes áreas do conhecimento.

 Os professores pesquisadores, em colaboração com os 
professores da rede municipal de ensino, desenvolveram estudos 
e oficinas para produzir e compartilhar experiências sobre 
educação integral e educação de tempo integral. A formação 
teórico-metodológica buscou oferecer um ambiente de debates 
e relatos de experiência referente a dinâmica pedagógica e 
curricular das escolas de tempo integral como espaços e tempos 
de aprendizagem.

 Os encontros presenciais, no formato de oficinas 
ou minicursos, foram ministrados por vinte professores 
pesquisadores e abordaram temáticas de diversas áreas: 
História; Geografia; Matemática; Língua Portuguesa; Educação 
Física; Gestão Escolar; Tecnologias Educacionais; Políticas 
e Legislação Educacional; Educação Especial e Educação 
Inclusiva; Planejamento e Currículo na perspectiva da educação 
integral e das escolas de tempo integral. 

O curso de extensão contou também com atividades 
semipresenciais e à distância visando a efetivação no cotidiano 
escolar, dos estudos e reflexões realizados nos encontros, bem 
como a elaboração de material didático pedagógico e construção 
de propostas político pedagógicas em cada local de trabalho. 
Para essas atividades, os professores pesquisadores produziram 
material que serviram de base para a formação teórica dos 
professores. Também solicitaram que os professores da rede 
municipal relatassem suas experiências de trabalho as quais 
foram publicadas em um caderno pedagógico e um livro.

Os encontros visaram pensar no cotidiano escolar como 
espaço de reflexão e construção de novas relações e novos 
saberes da docência. Buscou-se romper com o modelo de 
levar um “projeto pronto” que deve ser seguido e aceito pelos 
professores da educação básica. Pelo contrário, os professores 
foram ouvidos em suas reflexões e angústias referentes ao 
processo de ensino-aprendizagem visando assim a construção 
de espaços comuns entre a universidade e a rede municipal de 
ensino.

 Com o propósito de socializar as experiências 
desenvolvidas e para finalizar o projeto, foi realizado o Seminário 
“Educação Integral: experiências e possibilidades” com o intuito 
de divulgar  os trabalhos desenvolvidos, bem como fortalecer o 
diálogo com à comunidade local e regional. 

Formação continuada: parceria entre universidade 
e educação básica 

Vivemos um tempo de desenvolvimento rápido, com novos 
cenários sociais, culturais e comerciais, onde as distâncias 
são superáveis e a conectividade consagra a possibilidade de 
experimentar a distância de forma nova, aproximando o nível 
local com o global. As novas tecnologias, como elemento 
de comunicação, promovem trocas materiais e simbólicas 
e potencializam mudanças sociais. Também geram capital, 
proporcionam trocas de conhecimentos, permitem que as 
pessoas ajam com desenvoltura e contribuem para o intercâmbio 
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de informações mundiais. Essas complexas transformações 
contemporâneas interferem nos sujeitos da escola e então, 
como pensar a formação de professores articulando escola, 
universidade e políticas educacionais?

As novas configurações da sociedade modificam as 
estruturas sociais do trabalho, os processos científicos e 
tecnológicos, instigam a produção de novos conhecimentos 
e o professor sente-se pressionado por essas novas 
necessidades. Para enfrentar esta nova realidade, grupos de 
professores tornam-se agentes que leem, compreendem e 
interpretam as necessidades de ensino e formação humana, 
desenvolvendo processos de mediação e intensificando 
a utilização de novas metodologias, materiais e mudanças 
de atitude. Esses processos são desenvolvidos a partir de 
necessidades da prática e não somente como adaptações 
ou imposições de propostas oficiais. (GABARDO e 
HAGEMEYER, 2010, p. 99). 

Inúmeros estudos apresentam a necessidade de 
mudanças na educação, mas os rumos a serem seguidos 
ainda não estão definidos. O que temos visto é a contradição 
entre os discursos, que afirmam considerar a educação 
como importante para o desenvolvimento de uma nação e, na 
prática, o que se observa é a necessidade de muitos avanços.

Com a intenção de construir um novo projeto educativo, 
onde todos tenham direito a uma educação de qualidade 
e consigam atingir um bom patamar de escolarização, a 
formação de professores é apontada como essencial à 
melhoria da qualidade da educação básica. 

Pensando a formação continuada, a prática associada 
a uma experiência consolidada poderá trazer uma formação 
mais sólida e inovadora. É consenso o reconhecimento que 
a formação de professores é importante para uma educação 
de qualidade e o Brasil tem investido em políticas que 
contribuam para a sua melhoria. 

 Os programas de formação continuada pretendem 
auxiliar o professor no exercício da docência, pois a profissão 
de professor “é uma atividade humana complexa, com 
características próprias, exercida em unidades escolares 

que são singulares e, por isso, requerem e mobilizam novas 
perspectivas de pesquisa” (TARDIF, 2012, p. 21).

 Com um olhar mais atento à formação de docentes para a 
educação básica, a Política Nacional de Formação de Professores 
pretende aproximar universidade e escola no desenvolvimento de 
práticas formativas diversificadas e favoráveis ao binômio teoria 
e prática, destacando o interesse pela docência, a promoção 
da integração entre educação superior e educação básica, a 
qualificação da formação acadêmica, a elevação da qualidade do 
ensino ofertado na escola pública e a valorização do magistério. 
(CAPES/DEB, 2013). 

 A Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9394/96 (BRASIL, 
2014), em seus artigos relativos à educação superior, no Título 
V,  capítulo IV, Artigo 43, destaca o papel da universidade em 
promover a extensão; no Artigo 63, inciso III  estabelece que 
as instituições formadoras devem manter os “programas de 
formação continuada para profissionais da educação”. 

 Uma das políticas de indução governamental para melhoria 
da qualidade da educação básica pública é a Rede Nacional 
de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da 
Educação Básica Pública – RENAFORM, que foi instituída pelo 
Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria n 1328/11 
(BRASIL, 2014). A RENAFORM está vinculada à Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI) e a Secretaria de Educação Básica (SEB). O MEC 
oferece apoio técnico e financeiro, bem como coordena os 
Programas oferecidos pela RENAFORM.

 A necessidade de os professores estarem em constante 
formação deve-se ao fato de o trabalho docente ser uma forma 
de trabalho não-material, pois ao fim do processo não há a 
produção de um bem material, mas a inserção no âmbito do 
saber produzido pela humanidade, histórica e coletivamente, 
no processo de produção das condições da existência 
humana (SAVIANI, 1984). Assim, justifica-se a importância e 
a necessidade de estudar e refletir sobre a formação docente, 
pois a  produção humana está em movimento e o professor deve 
ter acesso a esses conhecimentos para que possa contribuir 
com a função social da escola que é oportunizar o acesso aos 
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conhecimentos produzidos/construídos historicamente pela 
sociedade.

Considerando que a formação profissional se constitui 
não apenas por meios teóricos adquiridos durante a formação 
específica, mas também pelas vivências pessoais, culturais 
e pelos conhecimentos práticos adquiridos na vida diária da 
profissão, a formação continuada se caracteriza por ser uma 
proposta que centra seus objetivos no desenvolvimento de 
metodologias, estratégias e projetos inovadores. Essa é a ideia 
base de algumas iniciativas propostas que expressam a vontade 
de encontrar uma nova articulação entre os conhecimentos 
produzidos na universidade e os saberes desenvolvidos pelos 
professores em sua prática cotidiana, permitindo que os 
professores da universidade se aproximem mais da educação 
básica.

O objetivo de construir programas sólidos e coesos de 
formação continuada é possibilitar que cada professor se torne 
de fato educador. Como nos diz Freire, “não é no silêncio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação-
reflexão-ação” (1987, p. 78). Assim, a formação docente deve 
ser um processo que proporcione possibilidades de crescimento 
pessoal e coletivo. A produção do conhecimento deve acontecer 
num processo reflexivo, crítico e transformador. Deve ser um 
projeto permanente que possibilite caminhos para se criar 
alternativas para discutir e redefinir a prática docente.

Vivemos em uma sociedade em que a sala de aula se 
projeta para além das quatro paredes e, enquanto prática social, 
a educação é realizada por todas as instituições da sociedade 
e, enquanto processo sistemático e intencional, ocorre nas 
escolas e nas universidades. Isso exige do docente uma prática 
pedagógica comprometida com o ser humano enquanto sujeito 
sócio-histórico, que traz consigo uma enorme riqueza de 
conteúdos adquiridos ao longo de sua existência e que podem 
ser compartilhados e dialogados com os conteúdos curriculares.

Para entender como está o ensino, deve-se levar em conta 
como está a formação inicial e continuada dos professores. 
Diante dessa realidade, observa-se que há um empenho das 
universidades e dos governos federal, estadual e municipal 

em oferecer uma formação de qualidade aos futuros e atuais 
docentes. Destaca-se aqui, que a formação continuada dos 
professores da educação básica está sendo entendida como uma 
das novas funções das Instituições de Educação Superior (IES) 
em cooperação com as Secretarias de Educação. É possível 
perceber que esta função está sendo desempenhada por meio 
de cursos, oficinas, seminários, projetos de extensão (ANDRÉ, 
2013). 

Assim, o trabalho desenvolvido entre universidade e rede 
municipal de ensino buscou a construção de novos caminhos 
para se criar alternativas para discutir e redefinir a prática docente. 

 

 Algumas palavras finais

  Considerando que a educação integral, além de ampliar 
os tempos, espaços e oportunidades educativas, deve ter como 
objetivo o desenvolvimento social, intelectual, físico, emocional 
e afetivo da criança e adolescente, lembamos de Kant que nos 
diz que: “entre as descobertas humanas há duas dificílimas: a 
arte de governar e arte de educar.”  (KANT, 2006, p. 19). Talvez 
esta seja uma das razões pelas quais motivem a  construir uma 
educação que contribua com o desenvolvimento dos sujeitos. 

 Com a experiência vivenciada no projeto percebeu-se o 
quanto pode ser realizado quando o olhar e os recursos seguem 
a mesma direção, buscando o aperfeiçoamento daqueles que 
trabalham com e para a educação e as relações humanas. O 
projeto possibilitou o contato com as realidades da educação 
básica e a certeza de que trabalhar com educação integral exige 
estar sempre na construção do conhecimento, enfrentando 
o desafio de aproximar a teoria e a prática, considerando a 
especificidade de cada sujeito e contexto escolar.

É importante ressaltar que no decorrer das atividades 
surgiram novas propostas de trabalhos fazendo com que os 
professores pesquisadores reorganizassem as propostas e 
temáticas para os encontros de formação. Foi possível perceber 
que um processo dialógico e problematizador das práticas 
educativas pode ser mais eficaz para repensar a oferta de 
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formação e as práticas dos professores que atuam na educação básica.
 Acredita-se que por meio deste projeto, intensificou-se o 

debate acerca da Educação Integral e em Tempo Integral na região 
de abrangência da UFFS -Oeste do Estado de Santa Catarina, Norte 
e Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e Sudoeste do Estado 
do Paraná. . Além disso, cabe destacar que a UFFS, desde sua 
criação, preocupou-se em gerar diálogos com a comunidade interna e 
externa, mobilizar experiências de aprendizagem e propor referenciais 
educativos embasados na realidade em que se encontra inserida. 

 Ao desenvolver este projeto, a UFFS reafirma seu compromisso 
com a formação de professores para a educação básica. Além disso, 
foi um momento que proporcionou  aproximação da educação superior 
com a educação básica.
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Resumo

A implementação de políticas e programas de educação 
integral tem apresentado avanços e desafios que variam conforme 
a realidade de cada rede de ensino. O debate sobre como as 
Secretarias de Educação têm se organizado para superar os 
desafios da implementação dessa política pode contribuir para 
que a educação integral se torne realidade para outros municípios 
e estados. Com o intuito de continuar proporcionando subsídios 
teóricos e reflexivos nessa área, o Cenpec, a Fundação Itaú 
Social e o UNICEF realizaram, entre abril e novembro de 2012, 
uma pesquisa sobre como a educação integral estava sendo 
implementada em algumas localidades. A pesquisa deu origem 
ao livro “Percursos da Educação Integral em busca da qualidade 
e da equidade”, lançado em abril de 2013. Durante o período 
de coleta de informações, foram visitadas 20 experiências 
de educação integral desenvolvidas em diferentes redes de 
ensino, sendo que destas 17 pertenciam às redes municipais de 
educação e 3 às redes estaduais. O objetivo do estudo foi o de 
identificar quais eram os pontos fortes, caminhos percorridos, 
aprendizados e desafios de cada uma das experiências a partir 
de quatro eixos eleitos como prioritários para o desenvolvimento 
da pesquisa, a saber: 1) novas metodologias e estratégias 
para promover a aprendizagem, 2) formação de educadores, 
3) gestão de programas e políticas de educação integral e 4) 

avaliação e monitoramento. Apesar de as experiências visitadas 
não representarem uma maneira única de a educação integral 
ser posta em prática, o estudo ressalta aspectos fundamentais 
de cada eixo temático que devem ser considerados ao se 
elaborar um programa ou uma política de educação integral, 
abrangendo questões relativas à promoção de novas formas 
de aprendizagem a partir de propostas pedagógicas que 
reorganizem tempo, espaços e currículo; ao estabelecimento 
de relações de aprendizagem com as comunidades e a cidade; 
às diferentes maneiras de se investir na formação dos agentes 
envolvidos na proposta; à gestão do programa e da política a 
partir da Secretaria da Educação e em parceria com outras 
Secretarias; o estabelecimento de canais de comunicação com 
a família, comunidade e instituições parceiras; à construção de 
indicadores que monitorem o desenvolvimento do programa e 
contribuam tanto com aprimoramento como com a aprendizagem 
dos estudantes, entre outros. Cada experiência visitada trouxe 
uma enorme quantidade de ideias e de dúvidas, mas também 
de soluções que podem, de fato, auxiliar outras Secretarias 
de Educação que apresentam as mesmas dificuldades, 
contribuindo, assim, com a concretização da educação integral 
no Brasil.

Palavras-chaves: educação integral; rede municipais de 
educação; família e comunidade.

Introdução

Tendo como horizonte a construção de uma sociedade 
democrática, torna-se urgente discutir quais são as aprendizagens 
fundamentais que ajudarão os jovens a desenvolver conhecimentos, 
atitudes e valores que contribuam para a convivência com as 
diversidades, os cuidados com o planeta e a justiça social. É 
importante que crianças e jovens aprendam também a cuidar 
de si com responsabilidade, conheçam seus direitos e deveres 
e construam seus projetos de vida, buscando, com autonomia, 
informações e conhecimentos necessários.
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As estratégias para o desenvolvimento dessas aprendizagens 
devem considerar as múltiplas formas de aprender das novas 
gerações. Conhecer o lugar onde se vive, poder circular e se 
apropriar dos espaços públicos, participar da vida comunitária 
visando o bem comum são aspectos cada vez mais importantes 
na educação de crianças e adolescentes. A incompletude das 
instituições leva à reflexão sobre os diferentes aportes que cada 
uma pode dar para a educação na sociedade contemporânea. 
Todos esses aspectos têm impulsionado as discussões em torno 
da educação integral. 

Nesse sentido, para colocar em prática as políticas e 
programas de educação integral, muitas redes de ensino tem 
se deparado com desafios e apresentado avanços que variam 
conforme a realidade de cada localidade. O debate sobre como 
as Secretarias de Educação têm se organizado para superar os 
desafios da implementação dessa política pode contribuir para 
que a educação integral se torne realidade em outros municípios 
e estados. 

Com o intuito de continuar proporcionando subsídios 
teóricos e reflexivos nessa área, o Centro de Estudos e Pesquisa 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), a 
Fundação Itaú Social e o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) realizaram, entre abril e novembro de 2012, 
uma pesquisa sobre como a educação integral estava sendo 
implementada em algumas localidades, que deu origem ao livro 
“Percursos da Educação Integral em busca da qualidade e da 
equidade”, que será apresentado resumidamente nesse texto.

Objetivo

O objetivo do estudo foi o de identificar quais eram os 
pontos fortes, caminhos percorridos, aprendizados e desafios de 
cada uma das experiências a partir de quatro eixos eleitos como 
prioritários para o desenvolvimento da pesquisa, a saber: 

1) Novas metodologias e estratégias para promover a 
aprendizagem

2) Formação de educadores

3) Gestão de programas e políticas de educação integral e
4) Avaliação e monitoramento

Durante o período de coleta de informações, foram 
visitadas 20 experiências de educação integral desenvolvidas em 
diferentes redes de ensino, sendo que destas 17 pertenciam às 
Secretarias Municipais de Educação (SME) e 3 às Secretarias 
Estaduais de Educação (SEE), são elas: SEE do Amazonas, SEE 
Goiás, SEE do Ceará, SME de Apucarana (PR), SME de Belo 
Horizonte (MG), SME de Betim (MG), SME de Canela (RS), 
SME de Campo Grande (MS), SME de Eusébio (CE), SME de 
Maracanaú (CE), SME Maringá (PR), SME de Mesquita (RJ), 
SME de Novo Hamburgo (RS), SME do Rio de Janeiro (RJ), 
SME de Piraí (RJ), SME de Russas (CE), SME de Santa Bárbara 
d’Oeste (SP), SME de Santos (SP), SME de São Bernardo do 
Campo (SP) e SME de Sobral (CE).

Discussão

Apesar de as experiências visitadas não representarem 
uma maneira única de a educação integral ser posta em prática, 
o estudo ressalta aspectos fundamentais de cada eixo temático 
que devem ser considerados ao se elaborar um programa ou 
uma política de educação integral, dos quais se destacam os 
seguintes:

1) Novas metodologias e estratégias para promover a 
aprendizagem

A ampliação da jornada escolar não visa somente elevar 
os índices de aprendizagem ou proporcionar proteção à infância 
e à adolescência. Essa questão traz também para o centro 
das discussões a função da educação oferecida pela escola, 
a importância de estudante ser conduzido por um educador 
especializado em outros momentos da jornada escolar, o que 
possibilitaria a ampliação das oportunidades de aprendizagem. 
O aumento da jornada implica ainda discutir o papel da 
convivência familiar e comunitária, ambas imprescindíveis para 
o pleno desenvolvimento do ser humano. O simples aumento 
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do tempo na escola não garante processos de aprendizagem 
mais significativos, tampouco favorece o desenvolvimento de 
aspectos subjetivos e sociais dos indivíduos; assim, mais tempo 
em período escolar não quer dizer, necessariamente, mais 
aprendizagem, o que torna ainda mais importante a reflexão 
sobre as diferentes dimensões da educação integral. Ao falar 
em ampliação necessária do tempo, estamos falando numa 
ampliação qualificada do tempo no qual o estudante participará 
de situações intencionais de aprendizagem.

Na concepção de educação integral, a escola assume 
o papel de articuladora e gestora de espaços e tempos. É na 
escola, ou nas instituições com as quais ela faz parceria, que os 
estudantes irão se deparar com novos desafios de aprendizagens 
e vivenciarão aspectos da socialização diferentes daqueles 
proporcionados por uma escola de turno parcial. Como as escolas 
brasileiras funcionam em dois ou três turnos, os educadores têm o 
desafio de receber mais alunos num mesmo momento e local, daí 
ser este, sem dúvida, um dos principais problemas encontrados 
por gestores e educadores que introduzem a educação integral 
em seus municípios: que espaços utilizar? Que atividades neles 
oferecer? É preciso mirar os espaços das escolas e também 
os de fora dela com outros olhos, potencializar seu uso, refletir 
acerca de qual infraestrutura é adequada para a ampliação da 
jornada e quais são os arranjos possíveis a serem feitos. 

Além das questões relacionadas ao espaço, o mundo 
contemporâneo interpela gestores, professores, educadores e 
toda a comunidade educativa a (re)pensar o currículo das escolas 
buscando o diálogo entre os conhecimentos tradicionais com a 
cultura, as novas tecnologias, as competências sociais e toda 
a diversidade de aprendizagens possíveis no mundo moderno. 
Faz-se necessário ousar e rever o ensino regular para dar conta 
de educar uma geração que nasceu na era da informação, da 
tecnologia e da velocidade. 

Pensar um novo currículo significa vislumbrar outras 
maneiras pelas quais a ação educativa possa ser efetivada. 
Os novos paradigmas consideram que a educação deve 
acontecer de uma maneira contextualizada e articulada ao 
universo sociocultural das cidades e comunidades, de modo 

que os currículos reflitam esse contexto e compartilhem sua 
intencionalidade com a comunidade. Tal concepção de ensino-
aprendizagem exige que a escola se abra ao seu entorno, que 
novos espaços de aprendizagem sejam incorporados, que a 
maneira de ensinar seja mais dinâmica, não apenas na oferta de 
atividades extracurriculares, mas também nos modos de fazer e 
de aprender. 

A partir das experiências visitadas, pode-se conhecer 
como diferentes municípios e estados estão inovando na 
maneira de realizar educação integral. O equacionamento dos 
problemas dialoga com as possibilidades de cada região; as 
novas metodologias de aprendizagem estão sendo incorporadas 
ao fazer cotidiano das escolas e o diálogo com novas linguagens, 
que complementam o conteúdo escolar, só tem beneficiado 
crianças e adolescentes de todo o país.

Esses municípios começaram com muita vontade, 
criatividade e na aposta de uma educação pública de qualidade 
sendo que algumas das lições aprendidas podem contribuir com 
a implantação de uma política de educação integral, a saber:

• A importância de se olhar para o território a  fim de 
estabelecer possibilidades de aprendizagem que conectem os 
saberes aprendidos nas escolas com o universo cultural dos 
estudantes, valorizando a cultura, os espaços e os saberes 
locais, mas sempre em conexão com o mundo;

• Refletir sobre as várias metodologias de ensino e 
adequá-las a um projeto de educação integral que repense a 
reorganização dos tempos e espaços, para que os estudantes 
sejam constantemente desafiados diante de novas possibilidades 
de aprendizagem.

• Envolver todos da comunidade escolar (famílias, 
professores, diretores, alunos, funcionários) na discussão sobre 
o tipo de educação integral que será oferecida,  possibilitando a 
integração constante de todos os agentes envolvidos.

• Utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis é uma 
maneira de inovar os métodos, ao mesmo tempo que se ensina 
ao estudante como navegar na rede de maneira  inteligente.

• Em relação aos adolescentes e jovens que 
constituem atualmente o grande desafio para os educadores, os 
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exemplos mostram que as demandas do mundo cotidiano, como 
a preparação para o trabalho, as tecnologias e, principalmente, 
a chamada à participação precisam estar presentes quando se 
pensa em uma educação integral provocativa para essa faixa 
etária.

2) Formação de educadores
Durante séculos, educar tem sido tarefa de uma dada 

instituição, realizada por um grupo de profissionais formados 
para esse fim, que compartilha conhecimentos organizados em 
disciplinas; já os modos de ensinar podem variar, e isso faz com 
que diferenciemos práticas pedagógicas. 

Outras formas de educar ou outras instituições são muito 
pouco consideradas quando se pensa em educação de crianças 
e adolescentes, salvo algumas exceções. Entretanto, isso vem 
mudando e de maneira bastante rápida desde o início dos anos 
2000 em nosso país. 

Conceber a educação de forma mais abrangente, que 
inclua outros atores e instituições não é ideia tão recente assim, 
mas quando feito em larga escala, como ocorre no Brasil hoje, 
realmente parece algo inovador. A educação integral, implementada 
em nosso país nesses últimos anos, vem colocando em xeque 
várias ideias até então hegemônicas, e adotando outras que vêm 
dar um novo tempero à escola: educar (quando fora do âmbito 
familiar) passa a ser tarefa de toda a sociedade (família, escola 
e comunidade), realizada por diferentes atores que ensinam, 
transmitem e trocam conhecimentos diversificados. Habilidades 
e competências emocionais, sociais, artísticas, físicas somam-
se às cognitivas até então preponderantes em qualquer nível do 
ensino escolar. 

As ideias relativas ao papel da escola e à concepção do 
ofício do professor, tão impregnadas na sociedade, atravessam 
o exercício docente de maneira mais profunda do que se pode 
imaginar. Daí uma das grandes dificuldades de alterar práticas, 
renovar saberes e rever concepções educativas. Assim, para 
mudar a escola é preciso também dar um grande mergulho nas 
concepções existentes sobre cargos, funções e papéis das 
profissões envolvidas. Isso não é, em absoluto, empreitada fácil, 

mas está ocorrendo em todo o país. E pode ser feito por meio da 
formação em serviço ou continuada, que não é mais um ideal a 
ser buscado, mas sim uma rotina para muitos educadores. 

Professores, gestores e educadores sociais começam a 
rever seus papéis, seus conceitos, suas ideias sobre educação 
e sobre sua própria função, de modo a poderem realizar as 
mudanças necessárias à implementação de uma educação 
integral abrangente. Sem que essa transformação ocorra, corre-
se o risco de serem desenvolvidas inúmeras ações sem que o 
essencial tenha sido revisto. Só tendo um relacionamento vivo e 
significativo com seu próprio trabalho, com o conhecimento, com 
as práticas existentes é que gestores, professores e educadores 
sociais poderão propor uma nova escola e um novo jeito de 
educar. 

Educadores e professores aprendem essencialmente com 
a prática. Entretanto, para que esse aprendizado seja realmente 
consistente, é preciso que haja um distanciamento entre o 
sujeito e sua realidade de modo que ele possa pensar sobre 
ela, colocar suas hipóteses em xeque, avaliá-las, buscar outras 
soluções para seus dilemas e isso se faz por meio da  formação 
continuada. No caso da educação integral, em que está em jogo 
não somente um modo de fazer, mas também de conceber a 
educação, a formação se torna ainda mais importante para ajudar 
os profissionais envolvidos a construírem um novo papel para si, 
para a escola, para a cidade. 

As experiências visitadas sinalizam temas interessantes 
que podem guiar outros que estão nesse caminho e também 
apontam para alguns temas comuns que parecem eficazes na 
formação de diversos profissionais da área da educação. Alguns 
deles são apresentados abaixo:

• Formadores que se aproximam daqueles a quem 
pretendem formar e acompanham sua prática de algum modo, 
costumam ter bastante êxito em seus objetivos. Caminhar  lado a 
lado sempre possibilita aprendizagens conjuntas.

• A sistematização das aprendizagens é fundamental e ao 
gerar produtos (instrumentos, guias, manuais, fichas, relatórios) 
auxilia o educador no seu cotidiano, além de possibilitar a ampla 
divulgação do processo, dos resultados e dos avanços. 
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• Professores e educadores se apoiam em grupos de 
referência que confirmam e alimentam seus valores e princípios, 
reforçando sua prática. Grupos de referência heterogêneos 
enriquecem e permitem que horizontes sejam ampliados, mas 
devem também permitir identificações entre os pares a fim de 
motivar e fortalecer os participantes. 

• O estabelecimento de parcerias com universidades para 
a formação dos educadores otimiza esforços e  conhecimentos e 
se apresenta como  um modelo bastante produtivo de capacitação. 

• Pautas e encontros de formação dinâmicos e que 
permitem aos participantes  vivenciarem eles próprios aquilo 
que irão desenvolver com crianças e adolescentes  parecem 
promover, em alguns casos, uma aprendizagem vivencial que 
pode ser importante para a aprendizagem profissional. 

• O sentido que  o professor ou o educador social dá 
ao seu trabalho é parte essencial da construção do seu papel e, 
portanto, da tarefa que eles se atribuem. 

• A formação continuada os ajuda a rever seu papel, sua 
relação com os educandos, com  os conhecimentos e, nesse 
caso, com a concepção de educação integral que se pretende 
desenvolver. 

• A formação continuada é fundamental para que os 
profissionais da educação ampliem seus referenciais, deem 
sentido ao seu trabalho e revejam seu papel, mas ela sozinha não 
é suficiente. 

• A formação tem que estar alinhada a outras estratégias 
de gestão educacional, como boas condições de trabalho, 
disponibilidade de materiais pedagógicos, valorização profissional, 
entre outras.

• A tutoria é uma estratégia de formação em serviço 
que tem trazido importantes  resultados para a atuação das 
equipes escolares. Por se tratar de uma prática que tem 
a própria escola como lócus de formação, permite que os 
técnicos das secretarias, responsáveis pelo trabalho de 
acompanhamento pedagógico, construam uma relação 
de parceria com os gestores e professores. Ao privilegiar 
esse tipo de formação, torna-se possível que os tutores 
acompanhem o planejamento, a execução e a avaliação dos 

projetos político-pedagógicos a partir dos conhecimentos e 
vivências dos próprios tutorados.

3) Gestão de programas e políticas de educação 
integral 

Gerir é a tarefa principal dos educadores que dirigem 
ou coordenam instituições, sejam secretarias, escolas 
ou ONGs. A gestão de uma instituição requer diversas 
habilidades, conhecimentos múltiplos, uma grande rede de 
apoio e informação e também capacidade para administrar 
simultaneamente diversos assuntos. 

Nos estados, municípios de grande porte ou mesmo 
em organizações não governamentais com estrutura 
consolidada, uma equipe preparada em cada assunto auxilia 
o gestor nessa tarefa. Nas grandes cidades, as Secretarias 
de Educação contam com uma estrutura e organograma que, 
em geral, dividem-se em áreas, variáveis em cada município 
(comunicação, jurídica, contabilidade, recursos humanos, 
planejamento etc.), permitindo que o trabalho seja realizado por 
especialistas. Nesse caso, a articulação entre os diferentes 
departamentos é fundamental para que a gestão caminhe de 
forma articulada. Já em municípios de pequeno porte, muitas 
vezes o responsável conta apenas com um ou dois auxiliares 
diretos, necessitando, de maneira mais consistente e próxima, 
do apoio dos diretores e coordenadores pedagógicos. 

Em diversas propostas de educação integral 
desenvolvidas no país, além da articulação interna à Secretaria, 
os gestores têm procurado implementar ações intersetoriais 
de modo que várias secretarias discutam conjuntamente o 
formato e a operacionalização da iniciativa.

Compreender a instituição educativa no território, 
ouvir suas demandas, acompanhar sua história, valorizar os 
saberes e fazeres locais também tem sido um dos grandes 
desafios educativos para gestores, tanto em ONGs quanto 
em escolas. Experiências ricas e emocionantes nascem da 
apropriação dos espaços públicos ou privados disponíveis 
nas cidades, levando a educação das crianças e adolescentes 
a se ampliar e se modificar gradativamente.
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Implementar e gerir programas e projetos é sempre uma 
tarefa difícil para qualquer educador. No caso das propostas de 
educação integral, que se caracterizam por uma grande variedade 
nos modos de fazer, a questão parece ainda mais complicada: 
por onde começar? O que fazer? Que espaços usar? Como 
avançar a partir do que se tem? Muitas vezes, sem se dar conta, 
educadores já seguem nessa direção, quando realizam atividades 
em parceria com outras instituições, quando chamam as famílias 
para participar e discutir, quando partilham ações com outras 
secretarias. Entretanto, uma proposta consistente em educação 
integral precisa ir além dos pequenos ensaios e experiências, 
pois uma educação que se pretende ampla, integral e integrada 
precisa ser, irremediavelmente, coletiva, combinada e formalizada 
por muitos. 

Na verdade, não há de fato um modo único porque as 
concepções mudam, os recursos de cada instituição ou município 
são diversos, os entraves e potências muito diferentes. A gestão 
de um programa ou projeto envolve uma variedade muito grande 
de componentes – recursos humanos, financeiros, materiais 
disponíveis; aspectos administrativos e políticos de diferentes 
carreiras dos funcionários; planejamento; monitoramento e 
avaliação; condições sociais, políticas e econômicas vigentes – 
que não caberia aqui discutir. Essa tarefa fica ainda maior quando 
se pensa a gestão de uma política que é, ao fim e ao cabo, a 
maneira mais eficaz porque sustentável e perene. 

Para implementar uma proposta é importante que os 
princípios, ideias e conceitos nos quais ela se ancora sejam 
debatidos por todos aqueles diretamente envolvidos. Portanto, 
em termos de gestão do projeto, podemos ressaltar os seguintes 
aspectos:

• A importância da discussão e da participação de 
diferentes instituições ou níveis das instâncias que planejam e 
participam da gestão do projeto/programa (grupos, comitês, 
departamentos, parceiros) para que seus fundamentos fiquem 
claros e sejam compartilhados por todos de modo que o projeto 
se sustente ao longo do tempo.

• O acompanhamento dos processos e fluxos do 
desenvolvimento do trabalho, assim como as ferramentas 

utilizadas para gerir o projeto (metodologias, instrumentos, 
tecnologias) permite que correções sejam feitas rapidamente, 
evitando erros, desperdício de trabalho ou de recursos.

• O território é polo central da  educação integral, 
mesmo quando a  concepção adotada concentra as atividades 
no seio das escolas.

• A implementação de uma proposta de educação 
integral no município implica a participação das diferentes 
políticas públicas que integram as secretarias de governo, numa 
ação intersetorial e integrada, assim como implica também a 
participação da sociedade civil organizada.

• A produção de documentos que registrem os princípios, 
os  modos de fazer, os resultados e avanços é sempre bem-
vinda porque permite a socialização do  processo e o registro da 
história da educação no município.

• Quando se compreende a realidade social de forma 
 dinâmica, vibrante, mutante, na qual vários fatores interagem 
e se influenciam, nenhum produto que lhe diga respeito pode 
ser considerado definitivo e acabado, pois ele será adequado 
enquanto responder às necessidades para as quais foi produzido.

4) Avaliação e monitoramento
Processos de monitoramento e avaliação entraram 

definitivamente na pauta da área educacional há mais de uma 
década. Em nível nacional, o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), a Prova Brasil, o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) e alguns outros exames ou indicadores geraram 
discussões acaloradas sobre a implementação de programas de 
avaliação de diferentes tipos e objetivos em todos os segmentos 
da educação. No terceiro setor, as ONGs foram movidas a avaliar, 
sobretudo, pela necessidade de prestar contas ao público e 
financiadores e de gerar informações sobre o próprio trabalho, 

Por todo o Brasil, encontramos ONGs, escolas, redes 
municipais e estaduais às voltas com a análise de dados 
colhidos de maneira mais ou menos rigorosa, que objetivam 
examinar resultados de sua ação. Educadores, técnicos e 
gestores se habituaram ao vocabulário da área, incorporando ao 
seu cotidiano palavras como critérios, indicadores, descritores, 
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objetivos, instrumentos etc., e muitas vezes se responsabilizam 
pela criação e execução de métodos que lhes permitem identificar 
seus problemas e avanços, o que sem dúvida vem gerando 
aprimoramento do trabalho educativo.

A importância de avaliar é, portanto, consenso, mas não 
reduz a dificuldade de fazê-lo, ao contrário. Elaborar uma prova 
sobre um conteúdo dado aos alunos sempre foi algo corriqueiro 
na prática do professor, mas isso é bem diferente de avaliar um 
programa que envolve muitas escolas e ainda outras instituições; 
saber se todas as turmas de 7º ano de uma escola foram bem 
em Ciências não equivale a descobrir se essas crianças estão 
mais sociáveis, respeitosas ou colaborativas. À medida que se 
ampliam ou se diversificam as áreas, habilidades, competências 
e conhecimentos trabalhados, também se tornam mais complexas 
as formas de apreender sua evolução/resultado, assim como 
dos programas que as geraram. O monitoramento e a avaliação 
de projetos ou programas educacionais são instrumentos 
fundamentais na educação integral uma vez que podem nos 
dizer se as estratégias e processos desenvolvidos estão sendo 
eficientes e eficazes e se produzem os efeitos desejados

Por essa razão, muitos gestores buscam ajuda de 
especialistas para criar programas, bancos de dados ou elaborar 
metodologias de avaliação; outros utilizam recursos externos. 
Seja qual for a forma utilizada, o monitoramento da prática é uma 
necessidade. De modo geral, isso significa que os educadores 
compreendem que é preciso ter diagnósticos cada vez mais 
claros sobre aspectos da sua realidade a fim de elaborar ações 
capazes de resolver ou minimizar problemas, gerar avanços, 
generalizações e efeitos multiplicadores, ou seja, progredir. Esta 
é, de fato, a finalidade da avaliação: ser instrumento para melhorar, 
aperfeiçoar, superar. 

O que as experiências visitadas mostraram é que, de modo 
geral, qualquer que seja o fenômeno a ser avaliado ou o processo 
desenvolvido, algumas questões estão sempre presentes, a 
saber:

• Diversas são as estruturas possíveis para organizar a 
lógica de uma avaliação: podem conter objetivos, perguntas, 
indicadores etc. Não há uma única forma correta, mas a 

consistência interna entre suas partes e a capacidade de que 
os critérios dela dialoguem com outros referenciais são pontos 
comuns.

• Qualquer método (de aprendizagem, monitoramento ou 
avaliação) que se escolha utilizar ou desenvolver implica um modo 
de conceber a realidade, portanto, existem conceitos e ideias 
que ancoram as propostas e processos a serem acompanhados 
e avaliados. Cabe então refletir sobre as opções que se faz ao 
escolher este ou aquele modo de fazer. 

• Para que um processo avaliativo seja, de fato, assimilado, 
apoiado, adotado e aperfeiçoado ele precisa ser discutido por 
todos os profissionais envolvidos. A participação das crianças, 
adolescentes e famílias também é viável e, mais que isso, 
desejável. Só assim vamos consolidando práticas democráticas 
e transparentes de cidadania. 

• Outro ponto importante a se levar em conta é que a 
escolha da metodologia de avaliação só pode ser feita a partir 
da reflexão sobre o que se quer avaliar. Com frequência, 
algo que nos parece impalpável e subjetivo pode ser avaliado 
tanto quantitativamente como qualitativamente, basta escolher 
indicadores e instrumentos adequados. Muitas vezes, técnicas 
de avaliação quantitativa são utilizadas junto com as qualitativas, 
pois não são, de forma alguma, excludentes.

• Alguns aspectos processuais de curto prazo, como a 
adesão ao programa, a adequação dos espaços e materiais dão 
informações rápidas sobre o andamento do programa. 

• Além dessas, existem aquelas diretamente relacionadas 
à melhoria da aprendizagem das crianças e obtidas mais a 
médio prazo, como: os alunos que frequentam a jornada integral 
melhoram suas notas? Que aprendizagens foram conquistadas 
nesse semestre ou nesse ano? E até resultados que podem ser 
aprendidos após o encerramento do programa.

• É preciso ainda considerar a necessidade de usar 
parâmetros que possam ser comparados tanto com outras 
instituições ou programas semelhantes, como com eles próprios, 
ao longo do tempo. Por exemplo, se uma escola usa nota de 
1 a 10 para avaliar seus alunos e outra usa conceitos de a a 
d, é preciso que as escalas sejam equiparadas para que os 
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resultados possam ser confrontados. Por isso, é importante que 
os indicadores “conversem” com outros já consolidados para que 
você possa analisar a sua realidade em si mesma, mas também 
em relação a outras semelhantes.

Implementar uma proposta de educação integral não é tarefa 
fácil. Implica enfrentar desafios relativos à uma nova organização de 
espaços e tempos, uma revisão dos conhecimentos e habilidades 
a serem desenvolvidos, descobrir outros profissionais com perfil 
para o trabalho com crianças e jovens; mudar métodos, rever 
a didática, somar novos pontos de vista. Requer envolvimento 
de todos – educadores sociais, professores, coordenadores, 
técnicos, gestores – para que discutam uma concepção de 
educação integral adequada a cada território. Significa, ainda, 
convocar a comunidade escolar que, num voto de confiança e 
respeito, possa abraçar a escola e torná-la um local onde se 
redescobre e se aprende o bom, o belo e o útil para a vida. Essa 
concepção de educação integral precisa ser instigante, de modo 
que desafie os profissionais envolvidos, da merendeira ao gestor, 
para que todos contribuam. Essa não é tarefa para se fazer só. É 
preciso construir um projeto com toda a equipe de trabalho; ouvir 
famílias, crianças e adolescentes atendidos; abrir os portões da 
instituição para dialogar com a comunidade e os parceiros. 

É um novo jeito de pensar a educação e cada experiência 
visitada trouxe uma enorme quantidade de ideias e de dúvidas, mas 
também de soluções que podem, de fato, auxiliar as Secretarias de 
Educação que apresentam as mesmas dificuldades, contribuindo, 
assim, com a concretização da educação integral no Brasil.
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“A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família será 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, 
Constituição Federal)

Resumo

A educação integral no município de Santos/SP atendeu 
em 2013 a uma média de 4.376 alunos em Núcleos e em 
Unidades Municipais de Educação de período integral, além dos 
930 alunos participantes do Projeto Para Ver a Banda Tocar que 
desenvolve atividades de banda e flauta. Para que esse número 
de atendimento possa ser ampliado com a qualidade desejada 
faz-se necessário uma política de avaliação e monitoramento 
contínua dos trabalhos, para as possíveis intervenções, o que 
tem sido realizado desde 2010. Em 2013, com a mudança da 
gestão municipal, a nova coordenação do Programa Escola 
Total implantou algumas mudanças: a inserção da função de 
Coordenadores Específicos (que promoveu maior diálogo com 
as equipes técnicas das Unidades Municipais de Educação), 
o trabalho com projetos nos eixos de arte (Africanidade) e de 
orientação pedagógica (Sustentabilidade), os estudos do meio 
planejados com dimensões formativas para os educadores, 
que, posteriormente, são desenvolvidos com os alunos, além da 
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formação dos educadores de acordo com as especificidades 
das oficinas realizadas. Até 2012, apenas as aprendizagens das 
crianças eram utilizadas para efeito de monitoramento e avaliação, 
entretanto, foi percebido que outras dimensões precisariam 
também de monitoramento para atingir a qualidade desejada. 
Sendo assim, alguns pontos relevantes foram pensados para 
a realização da avaliação e do monitoramento do Programa, 
refletindo tanto em dimensões estruturais quanto pedagógicas. 
Foram avaliadas as seguintes dimensões: Articulação do 
programa no território e na cidade; Formação de educadores; 
Infraestrutura e condições materiais; Acesso e permanência;  
Práticas educativas. Sendo assim, a partir de alguns indicadores 
traçados pela coordenação e equipe de orientação pedagógica 
do programa, em cada uma dessas dimensões, escolhemos 
algumas estratégias e criamos alguns instrumentos para a coleta 
de dados que nos permitiram análises fidedignas.

Palavras-chaves: território; cidade; educação integral; 
projeto escola total.

Repensando a caminhada com a formação de 
educadores

Em 2013 a coordenação do programa criou uma equipe 
de orientação pedagógica que ficou responsável pela formação 
continuada de todos os educadores participantes e também 
pelo acompanhamento e orientação dos trabalhos realizados nos 
Núcleos e Unidades Municipais de Educação de período integral. 
Foram planejados e executados encontros mensais de formação, 
respeitando-se as especificidades de cada um dos 3 eixos de 
trabalho: artes, desporto e orientações pedagógicas.

No eixo de Artes, foi elencado o tema gerador “Africanidade”, 
que possibilitou o conhecimento da cultura africana e de como 
ela se incorpora ao nosso cotidiano. A partir da formação dos 
educadores de artes, os alunos puderam conhecer e valorizar a 
riqueza cultural das diversas manifestações artísticas africanas 
que estão presentes em nosso dia a dia: músicas, danças, ritmos, 

estamparias, cores, vestimentas entre outros costumes. 
O desenvolvimento desse trabalho buscou ampliar o olhar 
estético bem como repertoriar o conhecimento da diversidade.

A formação do eixo pedagógico para os educadores 
da Hora do Dever ocorreu voltada para os projetos de 
sustentabilidade e, para os educadores de Contação de 
Histórias, ocorreu um trabalho com literatura que permitiu a 
utilização das múltiplas linguagens tanto na contação, quanto 
nos desdobramentos pedagógicos do trabalho com os 
alunos. A formação para a estimulação da leitura foi promovida 
constantemente para todos os educadores participantes por 
entendermos que a leitura pode ser inserida em todas as 
oficinas, dada a relevância desta para a vida cidadã.

A execução da formação do eixo do desporto ficou sob 
responsabilidade dos coordenadores locais do Programa 
Segundo Tempo (PST), que acompanham as mesmas datas 
elencadas pela coordenação do Programa Escola Total, 
porém, seguem as diretrizes do governo federal. O PST é 
desenvolvido por meio de convênio entre o Ministério do 
Esporte e a Prefeitura. Para que a formação contemple as 
diretrizes propostas pelo Programa Segundo Tempo, houve 
uma “capacitação” gerencial com a Coordenação Geral/ 
Pedagógica do ministério, em Brasília, com a finalidade 
de apresentar as diretrizes norteadoras de como deve 
ser realizado o programa. Participaram o coordenador 
pedagógico do Programa Escola Total da área, acompanhado 
por um técnico financeiro da Prefeitura, que socializaram as 
informações para a equipe de coordenação.

Analisando o resultado da “avaliação da formação de 
educadores do programa escola total em 2013”, respondido 
em grupo, pelos coordenadores dos oito núcleos do 
Programa Escola Total – Jornada Ampliada, concluímos que 
o número de encontros de formação pelo ponto de vista dos 
coordenadores de núcleo foi satisfatório, porque pontuaram 
entre a melhor avaliação e a seguinte, ou seja, 5 e 4, numa 
escala em que 5 é a melhor avaliação. Segue abaixo o gráfico 
1 com a avaliação das formações.

1. Programa estratégico 
do governo federal 
destinado a democratizar 
o acesso à prática e 
à cultura do esporte 
educacional. 

2. Capacitação é o termo 
utilizado pelo governo 
federal nas diretrizes do 
PST 

1

2
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Gráfico 1 – Avaliação das formações

Quanto à questão do que se orienta nas formações e 
o que se executa pelos educadores nos núcleos a pontuação 
ficou entre 5, 4 e 3, assim verificamos que essa questão deve 
ser observada como algo a aprimorar, porque compreendemos 
por esse resultado que ainda há educadores que não seguem 
satisfatoriamente o proposto nas formações.

Na questão viabilização dos projetos sugeridos, foram 
avaliados entre 5 e 4, sendo ainda que um núcleo se absteve da 
resposta. Consideramos este um importante dado de sucesso 
para ser mantido: o trabalho com projetos nas formações atingiu 
o resultado esperado.

Quando questionados sobre o interesse dos alunos pelas 
atividades das oficinas durante este ano surgiram as pontuações 
5 e 4 o que demonstra que a formação tem alcançado seus 

objetivos: despertar um maior interesse do aluno e oferecer 
qualidade nas atividades.

E, finalmente, no item referente às visitas dos formadores 
aos núcleos para orientações e auxílio em geral, foram avaliados 
entre 5 e 4, o que também revela que as visitas são estratégias 
positivas para a constante melhoria da qualidade do programa.

Concluímos que na dimensão da formação continuada o 
caminho percorrido foi bem sucedido, com apenas uma ressalva 
referente à algumas práticas executadas nos núcleos. A formação 
visa à promoção da qualidade das oficinas, portanto os planos de 
aula devem refletir o que foi orientado nos encontros de formação.

Práticas educativas

“O principal é que cada pessoa consiga ter um nível 
de autonomia intelectual que lhe permita formar 
o próprio juízo de valor diante das mais variadas 
situações, e que, em cada um desses momentos, ela 
tenha capacidade de escolher caminhos e alternativas 
baseadas no seu entendimento da realidade”. Jacques 
Delors

De acordo com o Art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) “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”, esse artigo chama a atenção 
da sociedade sobre seu papel educativo.

Em referência à educação formal, a mesma lei, em seu 
Art. 34.,incentiva os sistemas de ensino a ampliarem sua jornada 
escolar progressivamente no ensino fundamental. Jornada 
escolar é considerada aqui como o período em que a criança e o 
adolescente está sob a responsabilidade da escola, em atividades 
intraescolares e/ou extraescolares. Dessa forma, a ampliação do 
tempo de estudo ou da jornada escolar, possibilita uma maior 
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integração com outros espaços educativos que propiciam 
práticas educativas diversificadas, em uma ação intencional.

As intervenções e práticas educativas da jornada 
ampliada precisam dialogar com o projeto político pedagógico 
do ensino regular, para que ganhem mais sentido e que, em 
sua integração, promovam o caráter educativo e formativo 
desejado do atendimento integral.

A ampliação do horizonte pedagógico para além da sala 
de aula e para fora dos muros da escola, não está garantida 
apenas com a ampliação do tempo de permanência, e sim, por 
meio da construção de um novo paradigma educativo, com 
outra concepção de aprendizagem, de tempo e de espaço 
escolar.

Sendo assim, com o intuito de fortalecer a Educação 
Integral em Santos e visando à essa concepção de educação 
integral, a proposta de avaliação e monitoramento das 
aprendizagens dos alunos foi pautada nos quatro pilares da 
educação: aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender 
a fazer, por se entender que essa proposta amplia a visão de 
aprendizagem. 

A avaliação foi realizada por amostragem (aplicada a 
aproximadamente 50% dos alunos) e o critério de escolha 
estabelecido foi a seleção dos núcleos com maior número de 
alunos matriculados e frequentes em cada uma das regiões 
do município, além de UME de período integral. Os núcleos 
participantes foram: CAIS Prof. Milton Teixeira (zona leste), 
Centro Cultural da Zona Noroeste (zona noroeste), CAIS 
Santista (centro), Caruara (área continental) e Juventude 
(morros) e a UME João Papa Sobrinho.

Foi realizado um pré-teste utilizando os quatro 
instrumentos de avaliação (um para cada aprendizagem), 
em um dos núcleos do Programa que não fez parte da 
amostra, para que a aplicação posterior fosse bem sucedida. 
Foi elaborado também um vídeo e um material escrito de 
orientação para aplicação da avaliação. Todos os educadores 
e coordenadores do Programa Escola Total passaram por 
formação para conhecer o instrumento de avaliação e a forma 
correta de aplicá-lo.

A experiência foi rica e motivadora, e os resultados, 
analisados a seguir, revelam a veracidade das informações 
e a seriedade com que o trabalho vem sendo realizado no 
Programa.

Optamos por utilizar mandalas na avaliação das 
aprendizagens dos alunos. A mandala é utilizada também 
pelo Programa Mais Educação como uma estratégia possível 
para o diálogo entre os saberes, na perspectiva da Educação 
Integral frente aos desafios pedagógicos.

Por que uma Mandala? A Mandala é o símbolo da 
totalidade (aparece em diversas culturas primitivas e modernas) 
e representa a integração entre o homem e a natureza. O 
psicanalista e estudioso de símbolos Carl Jung afirmou que 
a Mandala retrata as condições nas quais construímos nossa 
experiência humana, entre o interior (pensamento, sentimento, 
intuição e sensação) e o exterior (a natureza, o espaço e o 
cosmo), o que vem ao encontro da concepção de educação 
integral da coordenação e dos formadores do programa. 
Desta forma, as mandalas foram produzidas a partir de uma 
reflexão sobre várias questões: as formações oferecidas 
aos educadores (conteúdos e estratégias), os projetos 
implantados, a normalização dos processos pedagógicos 
criados no programa em 2013 (a partir das orientações 
recebidas no período de auditoria na Secretaria de Educação, 
especificamente no Programa Escola Total) e nas pesquisas 
que nos indicaram a funcionalidade das mandalas.

Portanto, a Mandala caracterizou-se como um 
instrumento de avaliação favorável que permitiu o encontro 
entre a ludicidade e a investigação dos saberes diferenciados 
construídos durante o ano pelos alunos, de forma prazerosa, 
dinâmica e criativa em sua aplicação.

A figura 1 representa a avaliação do “aprender a fazer” 
que foi criada pautada em aprendizagens trabalhadas durante 
o ano pelos educadores do programa Escola Total. O aluno 
deveria, a partir das orientações do aplicador, escolher numa 
escala de 1 a 5, o quanto ele acreditava ter aprendido sobre 
o informado na frase destacada em cada uma das “fatias” da 
mandala.

3. 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 
Integral. 

4. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_conten
t&view=article&id=16727
&Itemid=1119

5. Jung, Carl G. O 
homem e seus símbolos. 
Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2006

3

4
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Figura 1 – Mandala utilizada como instrumento de avaliação do “Aprender a fazer”

Apresentamos a seguir os resultados obtidos em cada 
uma das aprendizagens monitoradas:

Aprender a aprender

O aprender a aprender preconiza o estímulo ao prazer 
de compreender, de conhecer e de descobrir. É preciso 
que as crianças e os jovens sejam estimulados a descobrir o 
prazer de estudar. Vale ressaltar a valorização da curiosidade 
e o estímulo à autonomia dos alunos, como facilitadores no 
estabelecimento de relações entre os conteúdos aprendidos e 
as experiências vivenciadas. É preciso pensar o novo, reconstruir 
o velho e reinventar o pensar, tornando prazeroso o processo de 
compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento.

 Gráfico 2 – Aprender a aprender

A avaliação nos mostra que as aprendizagens deste pilar 
estão bastante satisfatórias e que gostar de ler, jogar e dançar são 
atividades que estão presentes no cotidiano das crianças e jovens 
participantes do Programa. Outro ponto que deve ser ressaltado 
é que o cuidado com meio ambiente deve ser mais trabalhado e 
que a maioria ainda não aprendeu a buscar informações a respeito 
do que deseja, ou seja, o espírito investigativo e a habilidade da 
pesquisa necessitam de um olhar mais criterioso.

Aprender a conviver

O saber conviver é um dos grandes desafios deste século, 
quando se percebe uma humanidade marcada por guerras e 
conflitos. Em educação, espera-se estimular a convivência

ética entre os diferentes grupos e possibilitar a resolução 
de conflitos de forma pacífica, assumindo a dimensão de ser 
humano, como seres interdependentes.
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Gráfico 3 – Aprender a conviver

A avaliação do pilar “conviver” reflete o cotidiano dos 
núcleos, representado pelo gráfico 3, no qual a maior parte dos 
alunos participa adequadamente de festas, faz amigos, auxilia a 
quem precisa, porém, existe a dificuldade em cumprir combinados 
e em falar baixo nas oficinas/atividades, o que atrapalha ou 
impossibilita o trabalho em grupo com qualidade.

Verificamos a sinceridade dos alunos e a fidelidade dos 
dados, que traduzem em números, a realidade acompanhada 
pelos formadores nas visitas, em contato com os núcleos e UMEs 
de período integral.

Aprender a fazer

Relacionado à habilidade de execução, o “fazer” está 
intimamente relacionado ao “conhecer”. Portanto, é necessário 
oportunizar atividades práticas para que os alunos coloquem em 
jogo o que sabem para realizar as tarefas. Outro ponto que vale 
lembrar é que, geralmente, o “fazer” ocorre de forma coletiva 

ou em pequenos grupos, e torna-se essencial resolver conflitos, 
ter iniciativa e flexibilidade para executar o que foi solicitado, 
incentivando a coragem de executar, correr riscos, errar sem 
medo tentando acertar, enfim, a habilidade de fazer e cooperar.

Gráfico 4 – Aprender a Fazer

De acordo com o gráfico 4, surgiram as análises do 
“aprender a fazer” que geraram vários questionamentos a respeito 
do processo de leitura e escrita. Um número significativo de 
alunos (1055) afirmou ter aprendido a escrever pequenos textos 
com muita propriedade (avaliação 5) e, em contrapartida, a menor 
indicação para a pontuação 5, foi a leitura sem ajuda (715), ou 
seja, a autonomia na leitura ainda necessita de muita intervenção 
e está distante do cotidiano dos alunos. No que tange ao trabalho 
com o projeto de africanidade, percebe-se que em vários pilares 
aparece como algo que favoreceu a aprendizagem, bem como 
o trabalho com “contação de história”, “a habilidade de fazer 
perguntas” e o “separar o lixo para coleta seletiva”.
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Aprender a ser

Este pilar reafirma o conceito de educação de forma 
abrangente e integral, investindo na formação biopsicossocial 
do ser humano. Aprender a ser envolve autonomia e descoberta 
de seu próprio potencial de realização, em uma sociedade 
consumista e materialista, é necessário despertar os alunos 
para as dimensões da realização pessoal e comunitária, ou seja, 
a aprendizagem precisa ser integral, considerando todas as 
potencialidades do indivíduo.

Gráfico 5 – Aprender a Ser

O resultado, apresentado pelo gráfico 5, mostra que o pilar 
“aprender a ser” vem sendo trabalhado de forma equilibrada e 
eficiente. Também nos faz refletir acerca do desenvolvimento do 
aluno que está muito mais aberto a demonstrar seus sentimentos 
verdadeiros, auxiliar sem esperar retorno e cuidar do outro com 
dedicação de forma mais espontânea que o adulto, que pode ou 
não ter passado por situações que lhe impedem de dedicar-se ao 
outro com tamanha naturalidade.

O item que mais se destacou foi a alimentação saudável, que 
chama atenção pelo fato de que os alunos da educação integral 
fazem a maior parte de suas refeições na UME/Programa, com 
cardápios e lanches elaborados/orientados por nutricionistas. 
Desta forma, percebe-se que os alunos, identificam a alimentação 
saudável e as diversas possibilidades de exercitar a convivência 
harmoniosa com seus amigos de turma.

Participação dos pais

A Educação Integral promove também uma maior 
aproximação dos alunos com suas famílias, acaba criando 
mecanismos que auxiliam o fortalecimento dos vínculos quando 
motivam a participação dos alunos e familiares em eventos durante 
o ano. Geralmente são mostras de trabalho em que os alunos 
são colocados em lugar de destaque, por meio dos projetos, 
apresentações ou campeonatos em geral. Isso valoriza o aluno 
e melhora sua autoestima, o que reflete em sua vida familiar. 
Os pais sentem-se orgulhosos dos filhos, formando um círculo 
virtuoso de amorosidade e valorização da família.

Portanto, considerar a opinião das famílias no processo 
avaliativo potencializa a família como unidade de referência dos 
alunos, fortalece os vínculos com o Programa Escola Total e 
possibilita a responsabilidade compartilhada pela educação 
de crianças e adolescentes, muitas vezes, oriundos de famílias 
com riscos sociais e reduzidas possibilidades culturais. Todos 
os responsáveis dos alunos da educação integral receberam 
um questionário para preenchimento voluntário. Houve uma 
devolutiva de 1384 questionários (34%), um índice positivo 
considerando que tratava-se de um documento de preenchimento 
voluntário.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha 
(19/09/2013) com alunos adolescentes, solicitada pelo Itaú 
Social, apontou que 23% dos alunos com 16 anos ou mais acham 
que a educação integral é uma forma de evitar criminalidade, 
violência e o uso de drogas e revela que 90% dos entrevistados 
acham que a educação integral é necessária para o futuro das 
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novas gerações. Comparando os dados obtidos nessa pesquisa 
com a realizada pelo Programa Escola Total, temos algumas 
semelhanças que detalharemos a seguir.

As análises dos dados revelam a satisfação dos 
responsáveis pelo atendimento ofertado.

Em relação ao interesse pelo Programa, 99% dos 
responsáveis, afirmaram que o filho demonstra interesse pelas 
atividades e os poucos que não demonstram, sinalizaram 
falta de disposição do aluno ou falta de comentário em casa.

No que diz respeito ao que o aluno mais gosta de 
fazer no Programa, a imensa maioria, quase 50% dos 
respondentes, afirmaram que o esporte é o que mais agrada 
dentre as diversas atividades oferecidas.

É importante ressaltar que o questionário encaminhado 
aos responsáveis é composto também por perguntas 
subjetivas (abertas), em que os responsáveis respondem, 
em uma mesma questão, vários itens que retratam o 
seu posicionamento. A partir daí essas respostas foram 
categorizadas. Observou-se também que várias modalidades 
dentro do eixo de artes que foram sinalizadas (artes visuais, 
artes cênicas, artes, África, dança, música), também o skate 
e o surf, responsáveis por manter e atrair vários jovens para 
o Programa, tiveram uma avaliação mínima devido a oferta da 
atividade ser reduzida a alunos a partir de 10 anos de idade 
e não para todos os núcleos. São dados importantes para 
as análises realizadas. A oferta das oficinas são bastante 
variadas nos núcleos, ou seja, os núcleos não possuem as 
mesmas oficinas, o que foi levado em consideração para as 
análises.

Assim também ocorre com outras oficinas que são 
presentes em poucos núcleos pela dificuldade de encontrar 
educador com formação específica ou espaço adequado 
nos núcleos, como por exemplo, oficina de fotografia. Outra 
surpresa foi a avaliação de natação com 183 indicações e 
ofertada em apenas 3 núcleos, ou seja, praticamente todos 
os pais que possuem filhos provenientes destes núcleos, 
elencaram a natação como atividade de preferência dos 
alunos.

O questionamento acerca de algo que a criança ou 
adolescente teria interesse em aprender mais, a partir das 
atividades do Programa Escola Total, destacou-se a dança, a 
música, o esporte e a arte, porém, houve bastante equilíbrio 
entre as diversas oficinas selecionadas.

No que se refere ao que o aluno conta em casa sobre 
o que faz no Programa, percebe-se, que mais de 95% dos 
alunos comentam com os pais o que realizam. Esse ato de 
conversar em casa sobre as atividades desenvolvidas nos 
núcleos favorece a relação dialógica entre pais e filhos, para 
o programa é um indicador positivo de qualidade nesse caso.

Entendemos que o trabalho de estímulo para um maior 
envolvimento da família com seus filhos ainda é incipiente no 
cotidiano do programa. O trabalho da Escola Total visando 
uma maior atuação com a família, na perspectiva de ampliar 
a capacidade de diálogo e a relação de confiança com suas 
crianças e adolescentes, necessita de outras estratégias 
para se efetivar e poder conduzir reflexões acerca da 
responsabilidade dos pais em relação à educação dos alunos.

Algumas reuniões de orientação aos pais foram 
realizadas em parceria com algumas Unidades Municipais 
de Educação, nessas reuniões foi observada a necessidade 
de investimento desse diálogo como forma de potencializar 
o protagonismo das famílias de forma reflexiva e não 
assistencialista, por meio do acolhimento e do empoderamento 
pessoal.

Diante do exposto, verifica-se que o caráter 
assistencialista muitas vezes apontado, é irrelevante, visto 
que a qualidade das atividades tem igual importância para os 
pais escolherem onde deixam seus filhos.

Para encerrar, consideramos positiva a avaliação dos 
pais e pretendemos realizar encaminhamentos que contribuam 
para a superação das situações de vulnerabilidade social e 
do ciclo intergeracional da pobreza, valorizando os saberes 
comunitários que representam o universo cultural local, aquilo 
que nossos alunos levam para a escola e para os núcleos 
e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades de constante 
aprendizado.
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Conclusões

A pesquisa aqui apresentada revelou-se um importante 
instrumento no direcionamento de caminhos para melhoria da 
qualidade de atendimento dos alunos do Programa Escola Total.

Os resultados dessa avaliação, nas cinco dimensões indicadas 
por este estudo, possibilitam o aprimoramento do programa tendo 
como foco as necessidades apresentadas.

De modo geral, avaliamos que o programa, atingiu de maneira 
satisfatória seus objetivos, porém, quando tratamos de qualidade, 
sabemos que a procura pela excelência deve ser a meta das 
políticas públicas.

Sendo assim, entendemos que a avaliação e o 
monitoramento do Programa serão contínuos para que possamos 
dar encaminhamentos práticos e traçar objetivos cada vez mais 
eficazes e eficientes no atendimento das crianças e adolescentes 
atendidos pelo Programa. 
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Resumo

A pesquisa buscou identificar os desejos e dilemas 
das jovens, concluintes do ensino médio em escola pública, 
moradoras do Sitio Macajetuba I, localizado na cidade de 
Viçosa do Ceará. A pesquisa de campo, de caráter qualitativo, 
foi realizada no segundo semestre do ano 2013. Utilizamos 
como instrumentos de coleta e análise de dados o questionário 
estruturado, a observação participante, a entrevista estruturada 
e o grupo de discussão com o uso de técnicas projetivas. Os 
sujeitos da pesquisa foram sete jovens mulheres moradoras do 
Sítio Macajetuba I. Nos referenciamos em autores como: Dayrell 
(2011), Spósito (2005), Fanfani (2005),  Camacho (2004), 
Pais (2003), Groppo (2000), dentre outros. A pesquisa nos 
possibilitou identificar que o mundo do trabalho esta em primeira 
instancia para as pesquisadas; a entrada no universo acadêmico 
é tida como um poderá vir a ser; todas as jovens acreditam um 
dia poder conciliar trabalho e academia. Ao final da pesquisa foi 
possível considerar o quanto a vida das juventudes das camadas 
populares é complexa e recheada de (in)certezas. 
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Palavras Chave: Juventude. Escola. Mundo do Trabalho.
 

1- Introdução 

A pesquisa buscou identificar os desejos e dilemas das 
jovens moradoras do Sitio Macajetuba I da cidade de Viçosa do 
Ceará ao concluírem o ensino médio na escola pública e levanta 
reflexões construídas durante nossas trajetórias de formação 
escolar, acadêmica, social e política

As inquietações partiram da vivência e experiência de 
Joelda Veras Vieira - que vinha percebendo de forma constante 
“rumores” das jovens mulheres estudantes das escolas publicas 
que estudavam. Algumas expressavam-se de forma positiva 
outras referenciavam alguns aspectos negativos.

Todavia, sabemos que o ser humano a cada dia que passa 
necessita de inovações em sua vida, e a escola deve e precisa 
oferecer estas inovações em atividades diferenciadas, para que 
os jovens possam sentir mais prazer e interesses pelos estudos.

Segundo estudos de autores renomados sobre juventude 
como Dayrell (2011), Sposito (2005, Carrano (2003) dentre 
outros, esta temática vem sendo um foco discutido no Brasil em 
vários aspectos, desde a desigualdade social até a exclusão social 
na qual grande parcela dos jovens brasileiros, principalmente 
os rurais estão inseridos. E um dos maiores problemas no qual 
o jovem se torna obrigado a abandonar os estudos e se sentir 
excluído, é o desemprego. Pois os mesmos se sentem a margem 
de uma sociedade sem perspectivas de futuro que possa trazer 
uma vida mais digna. 

Spósito (2005) considera ainda, muito importante, que os 
pesquisadores se preocupem em pensar os alunos para além 
desta categoria, considerando também sua condição juvenil para 
compreender esta fase da vida do ser humano, ainda tão pouco 
pesquisada na área da educação. 

De acordo com Fanfani (2005, p. 2), os jovens que, 
atualmente, frequentam a escola pública de ensino médio 
encontram uma instituição que pouco tem a ver com os projetos 
de vida e futuro que fizeram para si e que, por causa disso, têm 

encontrado dificuldades em dar sentido para este espaço que 
“[...] não cumpre nenhuma função em seus projetos de vida”.

A intenção é analisar o lugar que esta instituição ocupa 
em suas vidas, suas expectativas em relação a ela, bem como 
desvelar olhares dos jovens sobre o ensino médio. Como pergunta 
norteadora de nossa pesquisa indagamos: qual a perspectiva 
das jovens mulheres ao terminar o ensino médio? 

Para melhor entender as reflexões sistematizadas nesse 
artigo, organizamos esse estudo em (03) três partes: na primeira 
será exposta uma breve discussão sobre Juventudes no plural: um 
pouco desse conceito, Escola do Ensino Médio: breve significado, 
A Educação e o Ensino Médio: Aspectos Legais; As Juventudes 
no Espaço Escolar: para além de aluno? A segunda parte aborda 
os Aspectos metodológicos, que tratam sobre a metodologia e 
os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa, um 
jeito de pesquisar: caminhos percorridos. Em seguida a terceira 
parte, trata sobre a análise de dados referente a pesquisa dividida 
em quatro tópicos: O sítio Macajetuba I, as Jovens e as Escolas: 
Situando os Cenários, as Escolas nas Perspectivas dos Jovens, 
a Escola Ideal para além de uma Estrutura Física, e o quarto 
tópico, da Escola a Universidade ou ao Mercado de Trabalho?: 
Certezas e Incertezas dos jovens do sítio Macajetuba I. E por fim 
as considerações finais.

1.1 A educação e o ensino médio: aspectos legais

 Para o desenvolvimento de uma política de educação 
muitos são os elementos, atores e situações envolvidas, desde 
a elaboração de uma proposta nacional, passando pelos 
pensadores de educação e finalizando no fazer do profissional 
na sala de aula, onde se materializa toda a teoria.

O atual sistema público de educação no Brasil vem 
passando por algumas transformações, sendo a expansão de 
matrículas em todos os níveis da educação básica o indicador 
mais significativo desse processo; afinal, com a expansão de 
vagas nas escolas públicas, os alunos provenientes das camadas 
populares têm, agora, a oportunidade de frequentar um espaço 
que, durante muito tempo, lhes foi negado. 

3. Pedagoga, primeira 
moradora do Sitio 
Macajetuba I a adentrar 
ao universo acadêmico 
público na Universidade 
Estadual Vale do Acaraú-
UVA. Membro do 
GEPECJU
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Enquanto cidadão brasileiro compreendemos que a 
educação é um direito de todos e dever do Estado, família e 
sociedade. Isso fica bem claro na Constituição Federal de 1988, 
a saber:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será 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. (CF, Art.205)

Um dos níveis de educação básica que é importante para 
a formação do cidadão é o Ensino Médio, que de acordo com a 
Lei de Diretrizes Bases da Educação Brasileira- Lei Nº 9394/96 
possui determinados aspectos de legalização, sendo muito bem 
enfatizado na Seção IV, Art. 35º. O ensino médio, etapa final da 
educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 
finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, 
no ensino de cada disciplina.

Para Silva (2013) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
de 1996 consagrou o ensino médio como educação básica. Este 
é um aspecto realmente positivo da Lei no sentido da definição de 
uma identidade para essa etapa educacional, em que pese não 
ter sido assegurada a necessária condição de obrigatoriedade. 

O ensino médio com duração mínima de três anos possui, 
conforme a LDB 9394/96, as finalidades de consolidação 
e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
de preparação básica para o trabalho; de formação ética, de 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico 
do educando; de compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos (LDB, Art. 35).

1.2 Escola do ensino médio: breve significado  

Falar da escola como espaço sociocultural é analisar 
a dimensão das diversas relações existentes em seu âmbito, 
principalmente quando nesta, esta envolvida o jovem. Isso por 
que representa algo muito importante para cada individuo que ali 
vivencia o cotidiano de cada sujeito, seja ele aluno ou professores 
que dela participa.

Segundo Szpeleta e Rockwell (1986 apud Dayrell, 1999), a 
escola enquanto instituição abriga uma organização oficial, com a 
finalidade de diferenciar trabalhos e definir relações, é entendida 
como um espaço social próprio e, em seu contexto isolado em 
duas visões: a institucional, regida por um conjunto de normas e 
regras que buscam delimitar as ações dos sujeitos; e a cotidiana, 
composta por uma complexa trama de relações sociais entre os 
sujeitos envolvidos, sejam elas positivas ou negativas. 

Para Dayrell (1999), a escola também é vista como 
instituição única, com os mesmos sentidos e objetivos, tendo como 
função garantir a todos, o acesso ao conjunto de conhecimentos 
socialmente acumulados pela sociedade, seguindo, portanto, a 
Constituição brasileira que nos diz: “somos todos iguais perante 
a lei”, que temos os mesmos direitos e deveres, e dentro desses 
direitos, a educação. Direito a uma educação de qualidade para 
que possamos ser seres capacitados de integrarmos em uma 
sociedade mais justa, digna e humana.

A escola, em especial a de Ensino Médio, constitui-se em 
instituição privilegiada de promoção de suportes para que os 
jovens elaborem seus projetos pessoais e profissionais para a 
vida adulta. (CARRANO, 2011).
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Neste aspecto, acreditamos que esta escola seja uma 
mediação entre a ação dos sujeitos e a rigidez da instituição, 
onde, possibilita a todo instante um elo entre a reprodução do 
velho e a construção do novo, ambos com igual poder.

1.3 As juventudes no espaço escolar: para além de 
alunos?

 
A escola contemporânea precisa acolher, educar e 

respeitar as culturas juvenis, não podendo mais viver fechada e 
desconhecedora dos outros espaços sociais por onde os seus 
estudantes circulam, produzem e apreendem hábitos, valores, 
visões de mundo e saberes – cultura – que trazem consigo 
para a escola, interferindo nas relações entre educadores e 
educandos, educandos e cultura escolar e entre os próprios 
educandos.

Spósito (2005) destaca que o aluno convive com a sua 
condição sexual, sua cor e sua geração, enfatizando, que 
estas características constituem as múltiplas dimensões de um 
mesmo ser e, portanto, precisam ser levadas em conta quando 
se pretende melhor compreender a relação alunos e escola. 

Camacho (2004) em sua pesquisa denominada “o 
jovem que há para além do aluno” aponta que a escola tem 
uma visão míope para essa categoria e sugere que essa 
instituição percebam- os como “jovens alunos” com condições 
juvenis distintas, e não apenas como “alunos”, uma vez que 
os jovens estudantes se reconhecem como “jovem” e como 
“aluno”, abertos as mudanças sociais, econômicas, políticas e 
tecnológica.

Deste modo, passamos a considerar o fato de que os 
alunos são jovens, portadores de culturas diferenciadas, 
construídas em outros espaços, além da escola, o que indicou a 
importância de extrapolar os muros da instituição e desenvolver 
estudos nestes espaços que concorrem e/ou interagem com 
ela como instâncias de socialização dos jovens e de construção 
de saberes e também de suas referências de mundo. Espaços 
tradicionais como, por exemplo, os grupos comunitários, a igreja, 

a família, e outros não tão tradicionais, mas profundamente 
significativos no contexto atual como a mídia, os grupos 
culturais, as “gangues”, “as galeras”, dentre outros.            

Não podemos manter escolas das quais muitos jovens 
saem convencidos de que são incapazes de aprender e sem 
qualificação para a vida. Muitos jovens sentem dificuldades 
de ingressar em uma universidade ou até mesmo chegar até o 
Ensino Médio. E na maioria das vezes eles colocam a maior culpa 
na escola por não oferecer um espaço adequado e com estrutura 
de qualidade. E assim, estes jovens se sentem desmotivados a 
buscarem melhores condições de estudo para conseguir realizar 
seus objetivos.

2. Um jeito de pesquisar: caminhos percorridos

A investigação deu-se a partir de uma pesquisa de campo 
com abordagem qualitativa com o uso do método do grupo de 
discussão. 

A escolha da pesquisa de campo deu-se por objetivarmos 
ter maior visibilidade da questão estudada, podendo ser 
“expressada para caracterizar as investigações em que, além da 
análise bibliográfica, e por vezes documental, os pesquisadores 
coletam dados com as pessoas, fazendo uso de diversas 
técnicas”. (MATOS e VIEIRA; 2001 p.44).

A escolha da pesquisa qualitativa parte do princípio que 
esta ajudaria a atingir nossos objetivos propostos, uma vez que 
oferece apoios metodológicos que possibilitam ao pesquisador 
a compreender e analisar de forma mais consistente os sujeitos 
nas relações estabelecidas pelo contexto social.

A pesquisa qualitativa ou naturalista “envolve a obtenção 
de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 
processo do que o produto e se preocupa em relatar 
a perspectiva dos participantes”. (BOGDAN E BIKLEN, 
1982 apud LUDKED,1986, p.13)
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Neste sentido, a pesquisa qualitativa complementa a de 
campo pois “tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento” (Idem. 
p.11), e, no entanto, exige que o pesquisador tenha contato 
constante com a questão estudada através do trabalho intensivo 
de campo. 

A pesquisa ocorreu no período de agosto a dezembro de 
2013. O cenário do estudo foi no Sitio Macajetuba I na cidade 
de Viçosa do Ceará. Os sujeitos da pesquisa foram sete jovens 
mulheres. Todas são estudantes do Ensino Médio de escolas 
públicas estaduais da referida cidade.

 Para obtenção dos dados empíricos, utilizamos como 
instrumentos de coleta e análise de dados o questionário 
estruturado, a observação participante, a entrevista estruturada e 
o grupo de discussão com o uso de técnicas projetivas. 

O questionário estruturado contendo perguntas abertas 
e fechadas foi utilizado com o intuito de conhecer o contexto 
socioeconômico, condição familiar e escolaridade dos sujeitos da 
pesquisa. Para Oliveira (2005), este tipo de instrumento é utilizado 
por permitir que o pesquisador conheça o objeto de estudo. 
Neste aspecto, a utilização deste instrumento foi importante para 
compreendermos melhor as condições socioeconômicas de 
cada sujeito participante bem como o perfil do grupo.

A observação participante ocorreu de forma livre durante 
as visitas a escolas bem como nossa convivência no Sitio 
Macajetuba I nos momentos das atividades. A observação 
participante consiste na participação real do observador na 
vida da comunidade, assumindo até certo ponto, o papel de um 
membro do grupo (GIL,1994). Ressaltamos que as sete jovens 
participantes da pesquisa responderam individualmente as 
entrevistas de acordo com as agendas de cada uma e no espaço 
que as mesmas se sentiam confortável para responder. 

A escolha da entrevista como um dos instrumentos de 
coleta de dados deve-se ao fato de que esta “é um procedimento 
de coleta de dados que envolve o encontro de duas pessoas 
— entrevistador e entrevistado. Trata-se de um procedimento 
relativamente comum nas investigações sociais” (APPOLINÁRIO, 
2009, p. 134). No tipo de entrevista realizada - entrevista semi-

estruturada, “(...) há um roteiro previamente estabelecido, mas há 
um espaço para a elucidação de elementos que surgem de forma 
imprevista ou informações espontâneas dadas pelo entrevistado”, 
conforme o autor supracitado.   

Neste aspecto, a entrevista foi realizada com as sete jovens 
e teve como objetivo identificar os olhares dos jovens sobre a 
escola pública, sobretudo sobre o ensino médio.

O Grupo de Discussão foi realizado com o objetivo 
de compreendermos a percepção das jovens sobre a escola. 
Segundo Wivian Weller (2006) os grupos de discussão servem 
para entendermos melhor as percepções de uma coletividade, 
respeitando seus pontos de vistas e suas vivências. Para a 
realização do grupo de discussão fizemos a seguinte pergunta 
norteadora: o que é escola? e cada jovem ficava livre para 
expressarem de acordo com suas vivências. 

As informações apreendidas no decorrer da pesquisa 
foram submetidas à análise do discurso e do contexto 
interpretativo, categorizadas e codificadas com o intuito de 
ir além da aparência dos fatos. Para Gil (2000), a análise de 
discurso não busca identificar processos universais e considera 
que o discurso é sempre circunstancial e construído a partir de 
recursos interpretativos particulares e tendo em mira contextos 
específicos.

3. Análise e discussões

3.1. O sítio Macajetuba I, as jovens e as escolas: 
situando os cenários 

O Sítio Macajetuba I está localizado a 12 Km da cidade de 
Viçosa do Ceará, o mesmo abrange um total de 35 famílias, nas 
quais há 2 ou mais jovens em cada uma, que estudam ou não .

Para traçar um perfil dos jovens sujeitos de pesquisa, foi 
utilizado os dados colhidos do questionário estruturado que foi 
respondido individualmente por cada jovem, antes do início das 
entrevistas e do Grupo de Discussão.

4. Fonte: Livro de Ata da 
Associação Comunitária 
de Macajetuba I,Zona 
Rural de Viçosa do Ceará
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Com esses dados, procuramos traçar um breve perfil 
através de alguns dados socioeconômicos das jovens 
pesquisadas, que acabam por delinear um contorno geral 
e caracterizações desse grupo. O total da amostra foi de 
sete respondentes, sendo o número total de participantes 
da pesquisa até o final da pesquisa, todas são do sexo 
feminino.

Levando-se em conta a faixa etária dos participantes, 
uma tem 15 anos e estuda no 1ª ano, uma tem 16 anos e 
estuda no 2º ano e cinco tem 17 anos e estudam no 3º ano. 
Isso indica uma situação regular quanto a idade/série. 

Sobre o estado civil, todas estão solteiras e moram 
com os pais. Todos os sujeitos compartilham do mesmo 
sonho, terminar o ensino médio para entrar na universidade 
ou trabalhar para ajudar a família.

No questionário foram identificadas quatro escolas 
onde os sujeitos da pesquisa estudam, a saber: 

Duas jovens estudam na Escola de Ensino Fundamental 
Salustiano da Costa Cardoso, a mesma funciona nos 
turnos matutino e vespertino, atendendo um público de 200  
estudantes. 

Duas jovens estudam na Escola de Ensino Fundamental 
e Médio Dr. Júlio de Carvalho que fica no centro da cidade, a 
mesma funciona nos turnos: matutino, vespertino e noturno, 
atendendo um público de 250  estudantes. 

Duas jovens estudam na Escola de Ensino Fundamental 
e Médio Manoel Rodrigues, também situada no centro da 
cidade de Viçosa, funciona nos turnos matutino, vespertino 
e noturno a mesma atende um total de 280  educandos, 
estas escolas têm como missão “transmitir aos alunos 
conhecimentos mútuos e uma educação de qualidade”  .  

Uma jovem estuda na Escola Estadual de Ensino 
Profissionalizante Professor Juca Fontenele, que fica situada 
no bairro São José desta cidade à 2 km do centro, funciona 
nos turnos matutino e vespertino, atendendo a um público 
de 180  estudantes, a mesma tem como missão “preparar 
os jovens do Ensino Médio para o mercado de trabalho”  . 

3.2. As escolas: perspectivas das jovens 

No grupo de discussão realizado com o intuito de 
compreender a percepção das jovens sobre a escola de uma 
maneira geral, identificamos que os jovens veem a escola como 
uma instituição central e nela buscam a educação escolar para 
além do aprender conteúdos, ou seja, estão na escola para 
formarem-se cidadãos e terem/ conseguirem um trabalho digno 
no futuro.

As falas abaixo revelam os sentimentos, desejos e sonhos 
dos jovens sobre o espaço escolar, quando perguntamos sobre 
“o que a escola representa?”, os jovens responderam:

É uma instituição que prepara o jovem para o mercado 
de trabalho (Jovem G) 

É um espaço de aprendizagem, onde podemos avaliar 
nossas capacidades e saber qual vai ser nosso futuro ( 
Jovem A) 

É a segunda casa da gente, é onde crescemos e onde 
também somos educados e aprendemos a ser cidadãos 
( Jovem M)

É o melhor caminho para progredir na vida e nos tornar 
um profissional. (Jovem J)

As falas acima vão ao encontro das discussões apontadas 
por Dayrell (2007), onde ele enfatiza que essa diversidade de 
olhares sobre a escola, representa a importância da mesma para 
cada um e que esta, está inclusa em seus projetos individuais, 
ou seja, que de uma forma ou de outra todos os alunos têm uma 
razão para frequentar a escola, construindo assim, uma trajetória 
de forma mais ampla ou restrita no contexto de planos para o 
futuro. 

Os jovens acreditam que, por meio do emprego, é possível 
garantir a sobrevivência e um futuro mais sustentável para si e 
para a família. Mas será que a escola tem a missão de preparar 
para o mercado de trabalho?

5. Dados coletados na 
Secretaria da Escola. 

6. Dados coletados na 
Secretaria da Escola.   

7. Dados coletados na 
Secretaria da Escola.  

8. Texto extraído do 
banner exposto no pátio 
da escola.

9. Dados coletados na 
Secretaria da Escola.

10. Texto extraído do 
banner exposto no pátio 
da escola.

5

6

7

8

9

10



124912
48

Apesar da precoce inserção do jovem no mercado 
de trabalho, seja pela permanência das necessidades de 
sobrevivência da família, seja como busca de autonomia e 
consumo, o mundo do trabalho não é mais uma referência central 
para os jovens trabalhadores. Ao buscarem a escola como forma 
de “melhorar de vida”, de “subir na vida”, estes jovens estão 
construindo nos seus interstícios situações propiciadoras de 
afirmação de suas identidades.

De acordo com Spósito (2005) no Brasil, a maioria dos 
estudos dedicados aos jovens tem voltado a atenção para as 
relações entre trabalho e educação. Nesses estudos, os jovens 
são identificados como trabalhadores e a escola como instituição 
a serviço do capital. Assim, o tratamento da juventude é, 
geralmente, subordinado à ótica das questões maiores referentes 
às formas de exploração e de reprodução da força de trabalho, 
ou dos problemas gerais que a estrutura educacional do país 
coloca em termos de qualificação e aproveitamento escolar.

 Para Marx (1980), o trabalho é a categoria fundante da 
sociabilidade humana, sendo, portanto, o fundamento das 
diversas formas pelas quais os homens organizam a produção e 
a distribuição da riqueza social. Ele garante que a centralidade do 
trabalho acontece pela relação dinâmica entre homem e natureza. 

O trabalho confere ao homem a dignidade, a força e 
o seu ser; em transformando a natureza, o homem transforma 
a si, pois essas transformações da natureza agem, por sua 
vez, sobre o homem e o modificam. Esta formulação permite 
entender o trabalho como “a única lei objetiva e ultra-universal 
do ser social que é tão eterna quanto o próprio ser social, ou 
seja, trata-se também de uma lei histórica, à medida que nasce 
simultaneamente com o ser social, mas que permanece ativa 
apenas enquanto esse existir” (LUKÁCS apud ANTUNES 2000, 
p.125). Nesta perspectiva, Marx defendia a ideia de que os meios 
de produção fossem coletivizados.

Segundo Pochmann (2001), as alterações na base 
da capacitação profissional estão a exigir: diversificação e 
qualidade dos programas de formação, valorização e certificação 
e competência laboral, especialização flexível e formação 
subsidiada com investimento público. O Brasil encontra-se 

ainda defasado, com sistema inadequado para a maioria dos 
jovens, não possibilitando que o Ensino Médio seja obrigatório 
e universalizado, com problemas de natureza quantitativa e 
qualitativa, ocasionando dificuldade de acesso ao nível superior.

3.3. A escola ideal: para além de uma estrutura 
física

A relação dos jovens com a escola é permeada por múltiplos 
sentidos e significados, por sentimentos positivos e negativos. 
Como espaço de encontro e sociabilidade, mas também do ponto 
de vista da sua função em termos de produção e transmissão 
de saberes e conhecimentos úteis à vida, à continuidade dos 
estudos e ao trabalho, ela é vista positivamente pelos jovens. 

Ao entrevistar os sujeitos percebemos em suas falas que a 
escola ideal deve possuir uma estrutura física mínima adequada 
aos estudantes, deve possuir um espaço amplo, arejado, com 
muitas árvores, salas de aulas amplas, espaços de lazer, refeitório 
banheiros adequados etc.

As falas abaixo revelam os desejos dos jovens: 

Eu quero estudar em uma escola bem ampla que tenha 
um grande espaço para lazer e que seja integral. (Jovem 
M) 

A escola do meu sonho seria uma escola com muitos 
jardins e rodeadas de árvores, para assim respirar um ar 
puro. (Jovem G)

Eu gostaria de estudar em uma escola que fosse bem 
grande com um espaço amplo, que fosse bem organizada 
e com professores capacitados. (Jovem A)

Até o Ensino Fundamental eu não estudava na escola 
que eu considerava ideal, mas agora no Ensino Médio 
estudo em uma escola profissionalizante, e considero-a 
a escola do meu sonho. (Jovem J)

As falas nos leva a entender o quanto o espaço físico é 
importante para a formação educativa dos jovens.  Dayrell (2001), 
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ao analisar a arquitetura escolar, coloca que o espaço físico 
também possui uma dimensão educativa que acaba interferindo 
consideravelmente na forma como os alunos, e também os 
professores, relacionam-se entre si e com o conhecimento. O 
autor chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, “não se 
leva em conta que a arquitetura é o cenário onde se desenvolvem o 
conjunto das relações pedagógicas, ampliando ou limitando suas 
possibilidades. Mesmo que os alunos, e também professores, 
o ressignifiquem, existe um limite que muitas vezes restringe a 
dimensão educativa da escola”. (DAYRELL, 2001, p. 10)

3.4. E depois do ensino médio pra onde eu vou?: 
certezas e incertezas das jovens de Macajetuba I 

Ao estar finalizar o Ensino Médio, a sociedade cobra dos 
jovens duas coisas: a entrada em um curso de nível superior 
ou ao mundo do trabalho.  Parece que estas condições são 
necessárias para que os jovens das classes populares mostrem 
ser cidadãos de fato. Claro que para muitos, o mundo do trabalho 
seja o mais ideal, uma vez que precisam trabalhar para sobreviver 
e ajudar a família.

 Na entrevista realizada com as jovens do Sitio Macajetuba 
I, perguntei as jovens qual o sonho delas ao terminar o Ensino 
Médio, as falas abaixo revelam que o mundo do trabalho como 
primeiro caminho a ser trilhado para depois entrada no ensino 
superior:

 

Eu quero trabalhar, ajudar minha família e depois entro 
num curso superior. (Jovem J)

Olha a escola nos prepara para o mercado de trabalho. 
Por isso vou primeiro trabalhar para de pois continuar os 
estudos. (G)

Prefiro entrar no mundo do trabalho para depois entrar 
numa universidade. (Jovem H)

Não sei, mas tudo indica que eu trabalhe primeiro e 
depois entre numa faculdade. (Jovem M)

As falas apontam para a reprodução do sentimento de 
condição ser jovem da classe popular no Brasil contemporâneo, 
sobretudo alimentada pela visão da sociedade e das Leis que 
direcionam o projeto de vidas das juventudes, sobre tudo 
relacionada a política de educação, a saber:

A Lei 9394/96 define que a educação escolar deve estar 
vinculada ao mundo do trabalho e à prática social e que 
compete à educação básica possibilitar uma formação 
comum com vistas ao exercício da cidadania e ao 
fornecimento dos meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores (SILVA, 2013).

Compreendemos que a vivência da juventude nas camadas 
populares é dura e complexa: os jovens enfrentam desafios 
consideráveis. Ao lado da sua condição como jovens, alia-se a 
da pobreza, numa dupla condição que interfere diretamente na 
trajetória de vida e nas possibilidades e sentidos que assumem 
a vivência juvenil. Um grande desafio cotidiano é a garantia da 
própria sobrevivência, numa tensão constante entre a busca de 
gratificação imediata e um possível projeto de futuro. (Dayrell, 
2007).

4. Considerações

Ao realizar a pesquisa, cujo objetivo foi entender a 
percepção dos jovens do sítio Macajetuba I de Viçosa do Ceará 
sobre a escola pública do ensino médio, foi possível perceber 
que os jovens visam a escola como uma segunda família, além 
de ser um lugar para a construção de um futuro melhor e nela 
depositam suas idealizações e constroem seus projetos de vida. 

A educação precisa está ligada a fortes laços, pois além 
de cumprir seu papel como facilitadora do processo ensino-
aprendizagem é dever da escola proporcionar aos seus alunos 
a socialização baseada nos valores humanos amor, respeito, 
carinho, amizade. É necessário que a interação entre os sujeitos 
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(professor e aluno), ultrapasse desse modo, a mera condição de 
ensinar.

A pesquisa nos possibilitou entender o quanto as jovens 
pesquisadas apostam e se dedicam à educação escolar para 
projetarem seus projetos de vidas, almeijarem sonhos para si 
e para a família. Foi possível perceber também a esperança de 
um dia adentrarem ao mercado de trabalho para ter uma renda 
fixa, salário, e outros benefícios, pensando em estruturar sua 
vida na sua própria localidade e posteriormente adentrarem na 
universidade.

Diferente das escolas regular, a escola profissionalizante 
é vista como a escola tope dos jovens estudiosos da cidade 
de Viçosa, dos que querem algo na vida, dos inteligentes. E as 
escolas regulares são estereotipadas pela comunidade e pelos 
próprios jovens como as escolas dos que precisam apenas 
terminarem o Ensino Médio e concluírem a Educação Básica.

Assim acreditamos que esta pesquisa possa contribuir 
para que a sociedade possa acreditar mais nos jovens do Sìtio 
de Macajetuba I, bem como os governantes possam investir em 
projetos que possibilitem as jovens construírem seus projetos de 
vidas pensando nelas e não somente em alimentar posteriormente 
o desejo dos governos em ter mais profissionais técnicos, que 
acreditem realmente na formação cidadã dos jovens estudantes 
das escolas públicas do Estado.
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Resumo
      
O trabalho em questão visa socializar reflexões relativas a 

insatisfações de jovens alunos que iniciaram o ano de 2014 em 
uma nova modalidade de ensino de horário integral, o ProEMI 
(programa ensino médio inovador), tais insatisfações são refletidas 
através de suas falas e atitudes. O referido programa vem sendo 
implementado no Ciep Brizolão 479 Mário Simão Assaf no 
município de Cachoeiras de Macacu no Rio de Janeiro, em três 
turmas do primeiro ano do ensino médio. O Ciep 479, como é 
normalmente denominado, já foi palco do desenvolvimento do 
segundo programa especial de educação do então governador 
Leonel Brizola , programa onde era desenvolvido o projeto de 
horário integral idealizado por Darci Ribeiro .

Palavras-chave: jovens; empoderamento; programa 
ensino médio inovador.

O ProEMI

O ProEMI (programa ensino médio inovador) é um 
programa do governo federal  em parceria com as secretarias 
de educação estaduais e distritais que foi instituído pela Portaria 
nº971/2009 e constitui uma tentativa de redesenhar os currículos 
do ensino médio possibilitando o aumento da carga horária ou o 
tempo de permanência na escola.

De acordo com o documento orientador do ProEMI, o 
programa tem uma expectativa de fortalecer o pacto nacional 
pela educação básica firmada entre o governo federal, estados e 
municípios a fim de promover a universalização do ensino médio 
até o ano de 2020 para jovens na faixa etária de 15 à 17anos.

O ProEMI é uma estratégia e, também, um instrumento 
para induzir ao redesenho dos currículos do Ensino Médio, 
compreendendo que as ações propostas inicialmente serão 
incorporadas gradativamente ao currículo, ampliando o tempo na 
escola, na perspectiva da educação integral e a diversidade de 
práticas pedagógicas de modo que estas, de fato, qualifiquem os 
currículos das escolas de ensino médio. (documento orientador 
p.4)

O projeto de redesenho curricular então, deve ser 
desenvolvido pelas escolas indicadas pelas secretarias de 
educação de estados e municípios, devem seguir as sugestões 
indicadas pelo documento orientador, e se aprovados, contam 
então com o apoio financeiro destinado a sua implementação. 

“A construção do Projeto de Redesenho Curricular (PRC) 
deverá ocorrer de forma coletiva e participativa contemplando 
ações que correspondam à realidade da escola e dos estudantes. 
(documento orientador. P.14)”

Como professora da escola, não entendi muito bem o 
processo de chegada desse projeto ao CIEP 479, só fiquei ciente 
quando fui escolher as turmas que  lecionaria no ano de 2014, fui 
informada que teríamos na escola um novo programa de ensino 
com o propósito de ampliação de carga horária e que poderia se 
constituir num novo programa de horário integral, portanto, em 
nenhum momento, lembro-me de ser convidada a participar do 
PRC.

1. O estado do Rio de 
Janeiro foi governado 
duas vezes por Leonel 
Brizola: o primeiro 
governo teve início em 
março de 1983 e término 
em março de 1987 e o 
segundo se iniciou em 
março de 1991 e findou 
em abril de 1994.

2. Darcy Ribeiro foi um 
antropólogo, escritor 
e político brasileiro 
conhecido por seu foco 
em relação aos índios 
e à educação no país. 
Durante o primeiro e 
o segundo governo de 
Leonel Brizola, criou, 
planejou e dirigiu a 
implantação dos Centros 
Integrados de Educação 
Pública (CIEP), um 
projeto pedagógico 
visionário e revolucionário 
no Brasil de assistência 
em tempo integral a 
crianças.

1
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A escola atende a uma clientela que vai desde o segundo 
segmento do ensino fundamental, ensino médio e a modalidade 
de ensino NEJA (nova EJA). Com a chegada do ProEMI, os 
alunos que estavam ingressando no primeiro ano do ensino 
fundamental vindos do nono ano da escola, foram informados 
que neste novo programa de ensino teriam que permanecer uma 
quantidade maior de horas na unidade escolar e aqueles que por 
algum motivo não pudessem, não poderiam mais permanecer na 
escola.

Para os alunos que vinham de outras unidades de ensino, 
poucos puderam escolher, já que o sistema de matrículas on-
line da SEEDUC é quem dirige os alunos às unidades escolares. 
Muitos jovens das turmas relatam que foram direcionados pelo 
sistema para a escola e que não desejavam estudar em tempo 
integral.

Eu fiz a matrícula no site e ele me indicou pra cá...aí eu 
fiquei. (aluna A)

Eu não sabia que era todo dia até tarde...(aluna B)

Portanto, muitos desses alunos, que estão com sua carga-
horária ampliada por este programa, não gostariam de estar nele.

 Foram formadas então três turmas de primeiro ano 
do ensino médio sob esta nova configuração de “escola” que 
constituiu uma inovação a todos os alunos e alunas da escola. 
Assim o CIEP 479, tornou-se uma escola com três categorias de 
estudantes: os alunos do ensino regular, os alunos da NEJA e os 
alunos do PROEMI

As questões 

A ideia inicial do trabalho surge quando inúmeras 
indagações relativas ao programa se apresentam. Como 
professora das turmas, observo alguma insatisfação por 
parte dos alunos em permanecerem na escola durante 
um período estendido, bem como o aumento das 
reclamações por parte de outros professores sobre o 
que eles chamam de “indisciplina” ou “comportamento 

inadequado em sala de aula”. Então os questionamentos 
surgem no sentido de compreender o que pode estar 
constituindo um empecilho para que estes estudantes, 
que são sujeitos dessa ação, ou deveriam ser,  não se 
empoderem desse espaço que está se constituindo em 
nome da melhoria e da qualidade de ensino? Será que 
as práticas pedagógicas adotadas por nós professores 
que também protagonizamos o processo  de ensino/
aprendizagem, não estão sendo direcionadas a 
promoverem um processo educativo emancipatório no 
sentido de Freire onde “A leitura do mundo precede a 
leitura da palavra” (FREIRE, 1989 P. 10)?

Esta leitura de mundo para os educandos deveria se 
constituir como uma leitura de sua própria vida, suas aspirações 
e desejos para que possam escrever suas próprias histórias 
constituindo suas identidades políticas e ideológicas, e assim se 
empoderarem do espaço educativo aproveitando ao máximo do 
processo de ensino/aprendizagem.

    A pesquisa em andamento tem como base a metodologia 
de cunho participativo através das entrevistas semi estruturadas 
feitas com os alunos da escola.

O diálogo com os educandos

Dialogando com as frases dos adolescentes que estão 
imersos no contexto dessa “nova” modalidade de ensino e 
alguns autores, percebo como o processo dialógico precisa 
estar presente quando intentamos uma educação realmente 
protagonizada pelos estudantes e como disponibilizar aos alunos 
maior quantidade de horas de permanência na escola (horário 
integral), não significa estar disponibilizando uma educação 
integral. 

É necessário, contudo, entender que tipo de educação 
e que tipo de escola pretendemos aos jovens das classes 
populares, independente de ser a escola de tempo integral ou 
não. É importante ter em mente que a cultura escolar (estatal) 
até hoje disseminada nas instituições de ensino,  é a cultura 
hegemônica e elitista, por ser a escola um local de disputas 
políticas e mesmo o ato de ensinar uma ação política, como diz 
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Chauí (2001. P.59)  “... a ideologia dominante também representa 
o espaço político”, assim a cultura hegemônica está imposta no 
espaço da escola e esta, não constitui a cultura trazida pelos 
alunos, assim, a proposta de redesenho curricular preconizada 
pelo ProEMI, precisaria necessariamente passar por um diálogo 
com os jovens estudantes.

Quando alguns alunos foram questionados sobre a 
escolha dos conteúdos da parte  diversificada do 
currículo no redesenho curricular, muitos disseram que 
as disciplinas “novas” “não serviam pra nada” e que 
“era perda de tempo”, quando perguntei se eles haviam 
participado da escolha dessas  disciplinas, disseram 
que não. Relatam também que gostariam de ter mais 
períodos de aula  das disciplinas obrigatórias como 
história, geografia, física e química e ainda dizem que 
estão tendo “mais do mesmo, tipo assim agente tem a 
mesma coisa das outras escolas só que mais tempo” 
(aluna C)

 Dizem que suas expectativas quanto à nova forma de 
ensino que foi criada para sua permanência na escola estavam 
indo por “água abaixo”, 

[...] eles não estão fazendo o que prometeram [...] que 
agente ia sair dessas aulas chatas  só em sala [...] ia ter 
vários cursos [...] que ia ter laboratório [...] passeios [...] 
teatro [...] Eles dizem que a verba não vem. Quem sabe 
chegando a verba as coisas melhorem se não é melhor 
voltar ao horário normal. (alunoD).

 Relatam também que estavam se sentindo desmotivados, 
porque os “outros cursos oferecidos na escola” para os alunos do 
ensino regular é vedado a eles. Percebo neste  diálogo com esses 
alunos o quanto ter uma escola com duas ou mais categorias ou 
modalidades de ensino pode constituir um fator importante para 
o impedimento do diálogo entre os pares, favorecendo processo 
de exclusão já tão ratificado pela cultura hegemônica escolar.

Parece que as expectativas geradas para estes alunos 
permanecerem na escola perpassava a ideia da escola ingênua  

de desenvolvimento de práticas desvinculadas tanto da cultura 
do aluno quanto da politização do mesmo. As promessas levaram 
os alunos a se tornarem vitimas de uma violência simbólica 
imposta desde a sua formação ainda nas séries iniciais, segundo 
Bourdieu (1992.p.20) “Toda ação pedagógica é objetivamente 
uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder 
arbitrário, de um arbitrário cultural”, sendo assim a formação 
neste caso não emancipa.

O capital cultural  constituído, na maioria das vezes, em 
suas relações sociais é o mesmo que o oprime e é o mesmo 
que está  imposto às famílias das classes populares e sendo 
este hegemônico, desprestigia a cultura dominada e implementa 
significado imprescindível à sobrevivência deste indivíduo a esta 
tal sociedade, favorecendo a continuidade do status quo da 
mesma. 

 Como são desprovidos do capital cultural preconizado por 
Bourdieu, olham a escola como o local de sua inserção social.

Sem terem suas expectativas atendidas, sem ter voz 
e sem o diálogo intercultural, os jovens tem dificuldades em 
descobrirem qual é o seu lugar, ou melhor, que sentidos trazem 
aquele lugar que ele passa a maior parte dos seus dias, para sua 
vida cotidiana. Acho que conseguem até perceber o potencial do 
lugar quando afirmam que gostam da escola, porém, não sabem 
como utilizar este potencial. Assim, o espaço escolar torna-se 
sem sentido.

 A escola apresenta-se muitas vezes como uma instituição 
obsoleta aos olhos de agentes e forças culturais que 
necessitam de uma outra educação  e que, portanto, 
tende a por em causa a legitimidade dos professores 
contribuindo para sua desprofissionalização. Por isso 
toda mudança educativa deve assumir-se, em primeiro 
lugar, como uma mudança cultural (SACRISTÁN, 
1999.p.77).

Uma situação concreta relativa à citação acima é a chamada 
‘rebeldia’ atribuída a alguns grupos de alunos que negam toda a 
imposição cultural imposta pelo sistema educativo e por conta 
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dessa negação são rotulados, discriminados e excluídos. Já ouvi 
na escola a seguinte frase por parte de alguns membros do corpo 
docente: “Não estão satisfeitos, é só mudar de escola!”

Reflexões sobre as práticas pedagógicas

Refletindo algumas práticas pedagógicas, incluindo a 
minha, percebo que esta falta de empoderamento do espaço 
escola, não está somente com os jovens educandos, sinto 
no corpo docente um descontentamento em seus fazeres 
pedagógicos. O professor desestimulado que não se deu conta 
do fazer político que está inerente ao seu fazer pedagógico. 
Segundo Nóvoa (1999. p.22) a profissão docente passa por 
uma crise a qual não se vislumbra solução em curto prazo, 
situações como “... insatisfação pessoal, elevado índices de 
absentismo e de abandono, insatisfação profissional traduzida 
numa atitude de desinvestimento e de indisposição constante” 
acentuam o caráter da desvalorização da profissão.

 Toda formação docente, desde a inicial foi pautada sob 
o domínio cultural elitista cujo status do poder simbólico do 
professor ainda  é alimentado pela cultura hegemônica, talvez 
até como forma de cooptação. Vale então problematizar  esta 
formação, não no sentido de criticar os cursos de formação, 
mas no sentido de refletir sob quais aspectos sociais se dá esta 
formação e como os aspectos sociais dessa formação contribuem 
para a desvalorização da profissão.

 Segundo Tardif a formação dos saberes não se dá 
apenas nos bancos escolares (desde o inicio da nossa inserção 
nos espaços educativos), mas também nos relacionamentos 
cotidianos e familiares, ou seja, está na  “cultura pessoal e 
profissional, aprendizagem com os pares” (2000.p.211), sendo 
assim essa cultura não é individual, mas sim adquirida no 
contexto social. Se este contexto social/cultural for diferente 
da cultura preconizada pela escola, na tensão entre as duas, 
pode ser vislumbrado algum processo de mudança, porém 
quando esta é a mesma alimenta-se a cultura dominante e 
elitista.

 Tal processo de reprodução da cultura dominante parece 
ser o que  acontece  com a maioria dos docentes. Contribui para 
observação deste aspecto quando comprovado o esvaziamento 
das lutas sindicais da categoria ao longo de pelo menos duas 
décadas.

Portanto, a própria formação docente pode estar 
acentuando o processo de separação entre a cultura trazida pelo 
aluno e a cultura hegemônica, porque tal qual o educando, o 
professor também se torna uma vitima de sua própria formação 
que reafirma e legitima o capital cultural eurocêntrico. Neste 
sentido, a nossa formação e dos nossos professores parece ter 
sido desprovida de um sentido de disputa de classes no campo 
da educação associado à questão cultural. Por isso talvez, a 
diminuição da discussão política no fazer pedagógico.

Concluindo por hora

Já nas entrevistas feitas, podem ser observadas questões 
que exigem um aprofundamento maior na investigação relativa 
ao desinteresse dos alunos em permanecerem por mais horas 
na escola e do seu empoderamento deste espaço educativo. 
Talvez estas questões estejam implicadas em todo o processo 
de implementação do programa, visto que temos na escola três 
modalidades de ensino concomitantes que são o ProEMI, o 
ensino médio regular e a NEJA (educação de jovens e adultos), 
parece que as três modalidades não se comunicam e pra cada 
uma delas há um tipo de gestão.

 O que pude observar é que os projetos que deveriam ser 
incorporados ao currículo básico ainda não foram implementados 
porque a verba para viabilizá-los ainda não foi disponibilizada, 
neste sentido, os alunos dizem que estão tendo “mais do mesmo”. 
Os alunos também não participaram do processo de escolha do 
currículo diferenciado, portanto não protagonizaram esta etapa 
do processo.

Mas apesar de todos os problemas citados e  de toda  
conjuntura do sistema educacional corroborarem para um quadro 
onde a dominação cultural seja efetiva no tocante a perpetuação 
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do sistema econômico que afirma as desigualdades, as exclusões 
e o individualismo, a escola é percebida como um local de 
constante movimento. 

Este movimento natural da escola é fundamental para o 
inicio das mudanças ou das negociações que possam levar a 
essas mudanças e para o empoderamento dos jovens educandos 
a este espaço que se pretende democrático. Entendo esse 
movimento como uma conseqüência positiva, ou um outro lado 
do processo de massificação da educação, um lado oposto 
daquele tão discutido que coloca em questão a qualidade. A 
partir do momento que a escola pública obrigatoriamente tem que 
aceitar uma quantidade considerável de pessoas com uma gama  
de diversidades culturais e que estas estejam reunidas em um 
espaço comum, essa diversidade induz a um conflito que como 
conseqüência pode redimensionar as práticas pedagógicas 
numa perspectiva de lhe dar um outro sentido, uma perspectiva 
emancipatória. A prática educacional dialógica entre educandos 
e professores então pode  se adequar às necessidades sociais, 
econômicas e culturais dos diferentes grupos culturais visto que 
essas práticas compartilham o mesmo espaço com os diversos 
contextos sociais.

Não é possível, através de uma pesquisa de curta duração 
avaliar todas as considerações que foram postas relativas ao 
ProEMI e a adaptação e adequação dos alunos a ele, porém 
a relevância do trabalho se constitui em repensar os processo 
de implementação, não só das políticas de horário integral, bem 
como das políticas educacionais do país no sentido de priorizar 
a voz dos sujeitos da ação  (toda comunidade escolar). Só assim 
estaremos tratando de uma educação emancipatória e formadora 
em todos os sentidos.

Talvez, seja imprescindível  na implementação das políticas 
púbicas educacionais, a participação ativa dos atores do 
processo, (educadores e educandos) e que esta participação 
possam emergir deste movimento da escola ganhando forças 
para a construção de um projeto educacional emancipatório.

 Para Santos “um projeto educativo tem de colocar o 
conflito cultural no centro do seu currículo. As dificuldades para 
fazer são enormes não só devido às resistências e a inércia 

dos mapas culturais dominantes, mas também devido ao modo 
caótico como os conflitos culturais tem vindo a ser discutidos no 
nosso tempo” (1996. p.24), portanto a questão cultural é o veio 
da discussão inicial que pode levar a transição para uma prática 
educativa dialógica e libertária. 

Acredito que mesmo a ampliação somente do tempo de 
permanência dos jovens na escola, sem a verdadeira educação 
integral seja um passo importante para que o debate político, 
pedagógico e cultural seja iniciado. Acredito que:

O necessário é que, subordinado, embora, à prática 
“bancária”, o educando mantenha vivo em si o gosto da 
rebeldia que aguçando sua curiosidade e estimulando 
sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se de 
certa forma o “imuniza” contra o poder apassivador do 
“bancarismo”.(FREIRE, 1996, p. 25)

Quanto maior o tempo de permanência dos alunos na 
escola, mais situações de conflito e rebeldia emergirão e mais 
as práticas dominadoras deverão dialogar com este conflito a fim 
de redirecionar as questões conflituosas. Só assim o poder da 
criação desabrocha tornando o homem sujeito e não objeto de 
suas próprias ações. 
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo apresentar as 
experiências vivenciadas na Escola Técnica Estadual Henrique 
Lage, vinculada à Fundação de Amparo à Escola Técnica 
(FAETEC), cuja matriz curricular propõe a integração do Ensino 
Médio ao Ensino Técnico.  Como resultante de diálogos entre 
as autoras, o presente estudo busca além de compartilhar 
experiências exitosas com o público interessado em educação, 
discutir a educação integral vinculada ao trabalho, numa 
perspectiva omnilateral, como forma efetiva de inserção do 
jovem na sociedade. Partimos de uma visão epistemológica de 
formação para o trabalho, numa dimensão pedagógica e política 
do processo de formação humana, onde qualificação humana 
diz respeito ao desenvolvimento de condições físicas, mentais, 
afetivas, estéticas, lúdicas capazes de satisfazer as múltiplas 
necessidades do ser humano no seu devir histórico. Por este 

1. Andressa Almeida 
Estevam de Souza - 
Graduada em Pedagogia 
pela Universidade 
Estácio de Sá em 2010. 
Especialista em Gestão 
Escolar- Educação Básica 
na UERJ-FFP 01-2013. 
Atualmente Mestranda 
inserida no Programa 
de Pós Graduação da 
mesma universidade 
na linha de pesquisa: 
Processos Formativos e 
Desigualdades Sociais. 
Integrante do NUFIPE 
- Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Filosofia, 
Políticas e Educação da 
Universidade Federal 
Fluminense/www.
nufipe.org; Contato: 
dessaestevam@hotmail.
com. 

2. Ingrid Ribeiro Couto 
– Graduada em História 
pela Universidade Federal 
Fluminense. Especialista 

1

2

3



126912
68

prisma, buscamos na reflexão das vivencias neste campo 
formativo, endossar o debate sobre a formação Técnica Integral, 
tendo como objetivo problematizar os debates do campo. 
Contudo, enfatizamos que nossa atuação, enquanto professores 
e gestores a favor da educação pública faz parte de um projeto 
maior de transformação da sociedade, no qual a educação é parte 
essencial, já que ela desempenha importante papel na mudança 
ou na continuidade das formas sociais existentes.

Palavras-chave: Formação Humana, Educação Integral, 
Trabalho. 

I. Introdução

 A preocupação em colaborar na organização de escolas 
em condições de interagir com o meio social circundante, bem 
como o reconhecimento de que a escola participa da vida 
dos indivíduos como integrante do processo de formação da 
sua subjetividade, são certezas que norteiam a nossa práxis 
pedagógica. 

 Na escola desenvolvem-se práticas sistemáticas e 
intencionais destinadas a cuidar do processo de integração dos 
indivíduos à sociedade. Segundo Florestan Fernandes, há uma 
interdependência estrutural e dinâmica entre a educação e o 
homem, na qual a primeira forma e a segunda, por sua vez, define 
o valor social da primeira. 

É preciso ter em mira esses dois polos do problema; 
os estudiosos tendem a dar muita importância ao 
primeiro, negligenciando mais ou menos o segundo. 
No entanto, a importância da educação como técnica 
social e as funções que ela chega a desempenhar na 
formação da personalidade dependem estreitamente 
do modo pelo qual os homens entendem socialmente, 
por causa de suas concepções do mundo e das suas 
condições de existência, as relações que devem 
se estabelecer entre a educação e a vida humana. 
(FERNANDES, 1966).

 

Formar, portanto, envolve a esfera da subjetividade, uma 
vez que implica referência a valores, sentimentos, sensibilidades, 
consciência, memória, imaginação, necessidades e que 
determinará, em última instância, o valor e a extensão das funções 
da educação no meio social.

A perpetuação do sistema capitalista não se faz 
automaticamente, é preciso engendrar toda uma lógica e 
fundamentação ideológica que o torne aceitável e desejável, 
realizando um movimento que produza de forma hegemônica 
“consensos” em defesa do projeto de sociedade defendido. A 
História está marcada por diversos processos de subjetivação 
ideológica que visam esse fim, estes embebidos de concepções 
que objetivam a manutenção do sistema posto. 

Contrapondo-se a esta idéia, partimos da concepção de 
que formar significa pensar uma atuação pedagógica e política 
“omnilateral”, que colabore para a formação de outro processo 
de subjetivação, que dê subsídios efetivos aos nossos alunos no 
seu processo de integração à sociedade. 

Nesse sentido, Frigotto enfatiza: 

A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento 
de condições físicas, mentais, afetivas, estéticas, 
lúdicas do ser humano (condições omnilaterais) capazes 
de ampliar a capacidade de trabalho na produção de 
valores de uso em geral como condição de satisfação 
das múltiplas necessidades do ser humano no seu devir 
histórico. (FRIGOTTO, 1995).

 Norteados pela concepção de educação integral e 
humanista, sob as bases de correntes marxistas, propomos no 
presente artigo aproximações de nexos teóricos às experiências 
vividas na Escola Técnica Estadual Henrique Lage, unidade 
da Rede de Apoio à Formação Técnica, localizada na Região 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Para isto, inicialmente, 
problematizaremos a discussão teórica de formação profissional 
ampliada numa perspectiva de "educação para trabalho”  em 
sentido antológico, esta não reduzida a “educação para o 
emprego" seguindo a tônica do debate da escola unitária, em 
seguida iremos realizar uma breve contextualização histórica 
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da presente unidade escolar. E, finalmente, elencaremos as 
experiências potentes dos espaços formativos integrais, que 
abarcam as esperas do saber e fazer, da educação e política, da 
vida e realidade, no qual estamos inseridos.

II. Educação e trabalho: elementos constitutivos e 
indissociáveis 

A educação recebe especial atenção como área 
estratégica de consolidação e perpetuação da lógica 
capitalista. O mercado de trabalho define habilidades de 
conhecimento, atitudes e valores na perspectiva de qualidade 
que lhes interessa. Isto demonstra o quanto o mundo do 
trabalho está vinculado ao mundo da educação, sobretudo das 
escolas que têm como função a formação técnica. As reformas 
que se processam no âmbito educativo e especificamente na 
formação técnico-profissional estão claramente predefinidas 
como estratégia particular do denominado ajuste estrutural ao 
capital. 

O Decreto nº 2208 de 17.04.97, além de separar a 
educação básica do ensino técnico-profissional, passando 
ao largo de uma perspectiva ontológica do trabalho, dividiu o 
ensino técnico em três níveis de modalidades, visando a atender 
a níveis de escolaridade distintos, demonstrando claramente o 
interesse pragmático, mercadológico da educação profissional: 
o nível básico, voltado para a massa de trabalhadores, jovens e 
adultos, com nenhuma ou baixa escolaridade, com o objetivo de 
"qualificar, requalificar ou reprofissionalizar"; e o nível técnico, 
destinado a matriculados ou egressos do ensino médio, com a 
perspectiva de desenvolver habilidades básicas e específicas 
de conhecimentos, geradoras da empregabilidade e nível 
tecnológico, destinado a egressos do ensino médio e técnico, 
para a formação de tecnólogos em nível superior. 

O mesmo decreto abriu espaço para uma intensa 
intervenção da iniciativa privada, ligada aos setores da indústria e 
do comércio, que passam a estabelecer o padrão de educação 
a ser oferecido, “na perspectiva das habilidades básicas e 

específicas de conhecimentos, atitudes e de gestão da qualidade, 
construtoras de competências para a “empregabilidade”’. 

Empregabilidade, aliás, é um conceito que desloca a 
responsabilidade social com o trabalho do plano governamental 
para o indivíduo, na medida em que transfere para ele a 
responsabilidade pessoal em adquirir um “banco ou carteira” de 
“habilidades básicas e específicas de conhecimentos” potenciais 
para o emprego, ou seja, para a possibilidade ou não do emprego.

O conjunto de competências que você comprovadamente 
possui ou pode desenvolver – dentro ou fora da empresa. É a 
condição de se sentir vivo, capaz, produtivo. Ela diz respeito 
a você como indivíduo e não mais à situação, boa ou ruim da 
empresa – ou do país. É o oposto ao antigo sonho da relação 
vitalícia com a empresa. Hoje, a única relação vitalícia deve ser 
com o conteúdo do que você sabe e pode fazer. (MORAES, 
1998, p. 53-57).

Diante da estreita relação educação e trabalho, 
vislumbramos um terreno de enfrentamentos hegemônicos, 
uma vez que, manifestam historicamente conflitivas e 
divergentes concepções de trabalho. Na perspectiva neoliberal 
a concepção de trabalho ganha nova roupagem, pois se torna 
instrumento de subordinação ao mercado e à livre iniciativa 
privada. Renega-se o fator constituinte e formador da existência 
humana. Desse modo, o ideário das novas habilidades – de 
conhecimento, de valores e de gestão, – e, portanto, de novas 
competências para a empregabilidade apagam o horizonte da 
educação e formação técnico-profissional como um direito 
subjetivo de todos.

A questão crucial e que conduz nossas reflexões 
sobre a concepção de educação é que, tal concepção, está 
profundamente relacionada com a concepção de trabalho 
e de homem. A perspectiva ontológica do trabalho define 
nossa concepção de educação. O conceito de trabalho como 
emprego, tarefa, ocupação se distancia da totalidade humana 
e é dessa concepção que discordamos porque são limitadas 
quanto à visão de homem e de sociedade. Nesse sentido ao 
tratarmos da organização do ensino médio com o técnico, 
como afirma SAVIANI,

5. FRIGOTTO, G. 
Globalização e crise do 
emprego: mistificações e 
perspectivas da formação 
técnico-profissional. 
BOLETIM TÉCNICO DO 
SENAC, n.25. Disponível 
em http://www.senac.
br/informativo/bts/index.
html.  Acesso em 11 de 
jan. 2014.

5

6. FRIGOTTO, G. 
Globalização e crise do 
emprego: mistificações e 
perspectivas da formação 
técnico-profissional. 
BOLETIM TÉCNICO DO 
SENAC, n.25. Disponível 
em http://www.senac.
br/informativo/bts/index.
html.  Acesso em 11 de 
jan. 2014.
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 (...) não se trataria de multiplicar as habilitações ao 
infinito para se cobrir todas as formas de atividade que 
se possa detectar na sociedade. Trata-se de organizar 
(...) processos de trabalho real (...) que articule trabalho 
manual com trabalho intelectual. Isto será organizado de 
modo que possibilite a assimilação não apenas teórica, 
mas também prática, dos princípios científicos que estão 
na base da organização moderna (SAVIANI, 1987, p.18). 

Atualmente configura-se um modelo educacional que 
prioriza a performatividade tendo como base a acumulação de 
informações que produzam “bons resultados” – um modelo 
formativo diretamente “interessado” ao mercado – tendo como 
objetivo central a manutenção do modelo hegemonico dominante. 
Gramsci  tras em seus escritos a terminologia a “escola de 
saber desinteressado”, levanta a concepção de que escola deve 
promover uma “cultura de ampla visão, séria profunda, universal e 
coletiva, que interessa a todos os homens.”   Neste emaranhado 
de tramas, a questão do trabalho se constitui nexo fundamental 
para presente analise, devido seu caráter estruturante na atividade 
produtiva em que ocupa lugar preponderante nos espaços 
sociais, culturais e educacionais. 

É preciso também ressignificar conceitos como os de 
democracia, cidadania, participação, etc. Tais conceitos se 
integram e se compõem: cidadão é o sujeito que tem sensibilidade 
social e se organiza politicamente para garantir direitos políticos 
e sociais para mudar a realidade específica à qual se vincula 
diretamente e a realidade geral circunscrita ao Estado Nacional. 
Cidadão não é o sujeito que apenas apresenta sintonia com 
objetivos predeterminados no sentido da colaboração com 
colegas ou competindo com estes.

Na ausência de uma lógica hegemônica que nos ampare, 
temos que insistir em construir formas alternativas de melhorar 
as relações que tem determinado o atual estado de coisas. É 
preciso, no entanto, negar a concepção de educação que vise 
apenas o fornecimento de mão-de-obra para o mercado. O 
desejo de formar o bom técnico não exclui o de formar o cidadão, 
assim o trabalho passa a ser entendido como necessidade 
humana inerente ao seu desenvolvimento desde a formação das 

primeiras comunidades humanas. É necessário compreender, 
portanto, que

O trabalho, na sua essência e generalidade, não 
é atividade laborativa ou emprego que o homem 
desempenha e que de retorno, exerce uma influência 
sobre a sua psique, o seu habitus e o seu pensamento, 
isto é, sobre esferas parciais do ser humano. O trabalho 
é um processo que permeia todo o ser do homem e 
constitui a sua especificidade. (KOSIK, 1995, p. 121).

É fundamental dizer que nossa atuação, enquanto 
educadores a favor da educação pública faz parte de um projeto 
maior de transformação da sociedade, no qual a educação é parte 
essencial, já que ela desempenha importante papel na mudança 
ou na continuidade das formas sociais existentes.

III. A trajetórica histórica e a formação da memória 
da escola técnica estadual henrique lage

Investigar as experiências vividas no sentido da formação 
para o trabalho da Escola Técnica Estadual Henrique Lage é 
voltarmos ao passado e rememorarmos toda a sua trajetória 
histórica, social, econômica e política, ao longo dos seus noventa 
e um anos de existência. 

A Escola Técnica Estadual Henrique Lage nasceu em 
consonância com os princípios econômicos vinculados à 
industrialização brasileira, nas primeiras décadas do século XX 
e com o objetivo de atender à necessidade de mão de obra 
especializada em carência no mercado de trabalho da época, 
principalmente o local. 

 “Criada nos moldes ultra-modernos” (Monção nº 
3661/2001), em 1923 , pela Sociedade Técnica Fluminense, 
no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, sendo 
autônoma, com subvenção Estadual. Teve como seu primeiro 
nome Escola Profissional Washington Luís, tendo como diretor 
o professor Amerino Wanick, um engenheiro conhecido como 
gênio do Ensino Profissional, tendo os cursos profissionais e 

7.  O termo 
“desinteressado” advém 
dos estudos de Gramsci 
sobre os moldes da 
escola moderna, ao 
tratar os estudos da 
língua latina e grega 
vinculada às literaturas 
e histórias políticas, tal 
como o caráter educativo 
de ideário humanista 
crescente em Atenas 
e Roma. Tais noções 
singulares não eram 
aprendidas com vistas a 
uma imediata finalidade 
prático-profissional, 
contava apenas, com 
o desenvolvimento 
interior da personalidade 
e formação do 
caráter por meio da 
absorção e assimilação 
de todo passado 
cultural da civilização 
européia moderna.  
Posteriormente, Gramsci 
amplia tal conceito 
através da articulação do 
termo a uma proposta de 
“escola desinteressada”.  
(Q.12 § 2, p.33)

8. Ver obra NOSELLA, 
2010; p.47.

7

8

9.  A comemoração da 
escolar se dá no dia 16 
de junho, porém não 
encontramos documentos 
oficiais que relatem este 
fato.

9
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pré-profissionais dando ênfase ao desenho e trabalho manual 
(madeira, metal e artes gráficas). Três anos após, em 31/01/1926 
ela foi incorporada ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro 
pelo governador Feliciano Sodré pelo decreto nº 2160. 

Em 1931, após a derrubada do presidente Washington 
Luís do governo, a escola passou a se chamar Escola do 
Trabalho do Rio de Janeiro, pelo Decreto n° 2541, do Governo 
Revolucionário. A Escola Profissional Washington Luiz é anexada 
à Escola profissional Visconde de Moraes, passando a ser 
chamada ESCOLA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO, 
sendo sediado em um período aproximado no bairro do Barreto·, 
na Rua Guimarães Junior, 182, endereço este que permanece até 
os dias de hoje, como Escola Técnica Estadual Henrique Lage. 
Esta mudança de endereço ocorreu pois o empresário Henrique 
Lage deu de presente sua chácara situada no bairro do Barreto, 
em Niterói, para o Governador Feliciano Sodré implementar os 
curso da Escola do Trabalho e fazer dela uma escola de ponta 
na formação de profissionais para atuarem na região, conhecida 
como a região industrial de Niterói, capital do Rio de Janeiro, 
neste período.

A denominação de Escola do Trabalho do Rio de Janeiro 
permaneceu até 1941, quando pela Deliberação de 20 de agosto 
de 1941, expedida pelo governador do Estado, passa a ser 
chamada de Escola Profissional Henrique Lage, em homenagem 
ao industrial brasileiro, Henrique Lage, cuja obra estava ligada 
ao Estado e principalmente à cidade de Niterói, local em que se 
encontram indústrias e estaleiros criados por ele.  

Em 11 de julho de 1964, segundo a lei nº 5341, passa 
a denominar-se Colégio Industrial Henrique Lage, com 
cursos técnicos a nível de 2º grau. Em 1972 pelo parecer 
nº 45/72 baseado na Lei 5692/71 passa a oferecer cursos 
técnicos de Edificações, Máquinas Navais, Estruturas 
navais, Eletrotécnica, Telecomunicações, Estradas e os 
cursos de auxiliar técnico em mecânica e em eletrônica, 
ambos em intercomplementaridade com o Ministério da 
marinha, sendo a educação geral ministrada no Colégio 
Henrique Lage e a formação especial no Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA);

Cinco anos após, em 1976, com a fusão do Estado do 
Rio de Janeiro, pelo decreto nº 804/76 ela passa a denominar-
se Colégio Estadual Henrique Lage. Em 1984 com o parecer 
606/84 do Conselho Estadual de Educação a escola passa 
a ter autonomia técnico-pedagógica e administrativa, ficando 
como escola Experimental para atender ao Programa de 
melhoria do ensino Técnico Agrícola e Industrial, MEC/BIRD. 
Em 1988 passa a ser chamada Escola Técnica Estadual 
Henrique Lage, denominação que permanece até os dias de 
hoje. No ano de 1996 pelo decreto nº 22011 a escola deixa de 
pertencer a Secretaria de Estado de Educação e é transferida 
para a Secretaria de Estado de Ciência e tecnologia.

Encontramos em documentos arquivados na escola, a 
efetiva preocupação de uma escola voltada para a formação 
íntegra do trabalhador, visando sempre a demanda da sua 
região. Temos pelo decreto nº 2.570 de 17 de abril de 1931 a 
efetivação e eficácia de uma educação integral e de qualidade 
ao futuro profissional: 

(...) tem por objetivo fundamental a execução de um 
plano de educação integral, que assegure o livre 
desenvolvimento da personalidade do aluno, bem como 
que proporcione, finalmente aos jovens educandos 
uma preparação profissional e técnica, subordinada a 
uma instrução de caráter essencialmente prático, que 
habilite o homem para a vida, (Decreto nº 2.570 de 17 
de abril de 1931). 

 Diante desta breve contextualização histórica, 
vislumbramos que desde sua criação a presente instituição é 
um corpo em destaque na construção de projetos formativos 
no cenário político da Rede Estadual. Obviamente, mesmo 
com influencias político/econômicas deste período sobre tais 
propostas formativas, é possível notar uma linha contínua de 
enfrentamentos pelo não compartimento e fragmentação do 
processo formativo destes sujeitos.

 As políticas públicas no âmbito Estadual, mesmo que 
com suas ações contraditórias, como nas dimensões nacionais, 
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tem se preocupado em realizar ações que visem à integração do 
teórico com o prático, as disciplinas técnicas com as disciplinas 
da formação geral, ao aluno e aos seus conhecimentos adquiridos 
de modo a alargar o processo educativo, transformando-o como 
meio estratégico para a transformação, salvo a limitação e 
complexidade de tais políticas. 

IV. A potencialidade transformadora da educação: 
experiencias e saberes produzidos 

Tendo como nexo central a potencialidade educativa da 
proposta de formação integral destacamos as experiências vividas 
pela unidade escolar, através das ações e projetos criados e 
produzidos pelos docentes e alunos. A fim de compartilhar ações 
reais construídas e efetivadas ao longo dessas décadas que 
priorizam a inserção do jovem na sociedade, visando à formação 
humana plena, que não considera como elementos dissociados o 
pensar e o agir, a educação e a política, a historia e a vida, tendo 
como princípio educativo o trabalho.

A tendência democrática da escola, intrinsecamente, 
não pode significar apenas que um operário manual se torne 
qualificado, mas que cada “cidadão” possa se tornar “governante” 
e que a sociedade o ponha, ainda que “abstratamente”, nas 
condições gerais de poder fazê-lo, a democracia política tende 
a fazer coincidir governantes e governados (no sentido do 
governo com o consentimento dos governados), assegurando a 
cada governado o aprendizado gratuito das capacidades e da 
preparação técnica geral necessárias à esta finalidade. (CC12, 
§1, p. 50)

Sob esses anseios epistemológicos, buscam-se realizar na 
presente instituição projetos que ratificam a intelectualidade no 
“fazer”, através de programas de iniciação científica em parceria 
com universidades, como UFRJ e instituições conhecidas no 
Estado do Rio de Janeiro por sua tradição em investimento em 
conhecimento científico entre os jovens, como o CEFET. 

Diante deste movimento a Escola Técnica Estadual 
Henrique Lage tem amplo destaque e reconhecimento externo 

através de feiras e exposições.  Listamos, a seguir, alguns 
dos projetos desenvolvidos por nossos alunos, no período de 
2011 a 2012, que obtiveram premiações, por vezes, em mais 
de uma feira sendo destaque com o Projeto CLP de Baixo 
Custo na categoria de Engenharia na FEBRACE  em 2011( 
2º lugar); e de empreendedorismo na FEBRACE em 2011(3º 
lugar). Com o Projeto desafio Solar conquistou o 2º lugar 
em Florianópolis (Fev/2011). Obteve destaque com o Projeto 
carteira anti-perda que consiste em uma carteira que possui 
um circuito interno que avisa ao dono, através de transmissão 
de dados, sempre que este perde ou esquece a carteira com 
dinheiro e documentos em algum lugar. Conquistando o 1º 
lugar na categoria ensino médio no prêmio Inovar Para Crescer 
2012 (PINCE), e o Prêmio GE de Inovação Tecnológica na 
FEBRACE 2013 em março de 2013, no Campus da USP 
(Universidade de São Paulo).

O projeto Ecobebedouro teve ampla visibilidade 
conquistando o 3º lugar na MOSTRATEC 2012 na área de 
Eletrotécnica em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul; 1º lugar 
na área de Eletrotécnica na EXPOTEC 2012, no CEFET-RJ; 2º 
lugar na área de Desenvolvimento de Tecnologia na FECTI 2012 
no Museu da República (Rio de Janeiro). Classificado como 
finalista para representar o Rio de Janeiro na MOSTRATEC 2013 
(Feira internacional), que reúne mais de 20 países do mundo 
inteiro, que acontece em outubro de 2013, em Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul.

A presente unidade também participou de Feiras e 
exposições com este projeto na EXPOSIT - Exposição de 
Ciência e Tecnologia - Macaé/RJ que ocorreram nos dias: 07 e 
09/11/2012 e com projetos de Eletrônica e Eletrotécnica na FECTI 
- Feira de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro – RJ, 
realizadas nos dias 10 e 11/11/2012.E obteve ampla visibilidade 
com os projetos rádio escola Henrique Lage, que conquistou 
o prêmio de Honra ao Mérito na área de Telecomunicações 
na EXPOTEC 2012, realizada no CEFET-RJ, em outubro. E o 
projeto Guia Eletrônico Áudio informativo, que conquistou o 2º 
lugar na área de Eletrônica na EXPOTEC 2012, em outubro, no 
CEFET-RJ.

10.   Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia

10
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V. Breves apontamentos finais
Com intuito de salientarmos ações que potencializam a 

transformação social, partimos da necessidade de se tornar ainda 
mais visível as iniciativas de projetos formativos integrais, que prezem 
pela formação plena do cidadão. Seguindo esta tônica, o advento da 
escola unitária significa a reconciliação entre o trabalho manual e o 
trabalho intelectual, que se corporifica não apenas, no espaço escolar, 
mas em toda a vida. Tornar-se governante, implica na tomada de 
consciência histórica, no desvelamento das contradições e tomada 
de decisão de integrar-se aos anseios coletivos absolvido por uma 
historicidade que o torne “o guia de si mesmo”.  Assim o principio 
educativo da escola única, irá refletir em todos os organismos de 
cultura, transformando-os e ressignificando-os enquanto conteúdos 
e projetos de formação.

Entendemos, contudo, que o processo formativo vai além das 
estruturas econômicas produtoras de funções sociais conformistas. 
A educação perpassa, ou deveria possibilitar o percurso por 
caminhos de uma práxis política organizadora das massas, não 
limitada exclusivamente a atender às necessidades de força produtiva 
econômica, possibilitando o fenômeno de “catarse” (Gramsci, 2005), 
“A transformação do individuo passivo e dominado pelas estruturas 
econômicas em sujeito ativo e socializado, capaz de tomar a iniciativa 
e se impor com o projeto de sociedade.” (Semeraro, 2009: 28). 

Desse modo, enfatizamos que o projeto formativo/pedagógico 
proposto por essas investiduras alargam e potencializam a 
transformação da sociedade, na medida em que buscam formar em 
todas as esferas produtivas técnico-intelectuais, que em suas ações 
mesmo que aparentemente manuais, trazem em si atos criativos 
e inovadores repletos de espírito critico. Buscando com sua auto 
governabilidade realizar pressões contra o sistema posto, alargando 
ainda mais as possibilidades de acesso a uma educação de qualidade 
integral e humanista, esta entendida por Gramsci - sob as bases dos 
espíritos renascentistas - como uma formação viva, culta, aberta e 
livre proporcionada por “uma escola que não hipoteque o futuro do 
garoto, nem obrigue sua vontade, sua inteligência, sua consciência e 
informação a se mover na bitola de um trem com estação marcada.” 
(GRAMSCI, apud NOSELLA, 2010, p. 50).
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Resumo

Este artigo tem es Pintos Affonso a partir das oficinas 
realizadas pelo Programa Mais Educação. A metodologia utilizada 
seguiu a análise de conteúdo de artigos e livros que envolvem-
se a temática da Educação Integral, em seguida se efetuou uma 
entrevista semiestruturada com o oficineiros responsável, e em 
seguida, fez-se a análise do material coletado. A partir da visão 
de Jaqueline Moll, Adriane Rojas, Paulo Freire, entre outros, 
buscamos identificar como essa forma educacional contribuiu 
para modificação/mudança da realidade dos alunos participantes 
da oficina, mostrando resultados concretos.

Palavras-chave: Programa Mais Educação, Teatro, 
Educação Integral.

Abstract: This article to show the project developed at 
the State Theatre High School Hermes Pintos Affonso from 
the workshops held by More Education Program. The methods 
included content analysis of articles and books that engage the 
theme of Integral Education, then it conducted a semistructured 
interview with the workshop instructors responsible, and then 
made to analyze the collected data. From the vision of Jacqueline 
Moll, Adriane Rojas, Paulo Freire, among others, seek to identify 
how educational this way contributed to modification / change 
the reality of the students participating in the workshop, showing 
concrete results.

Keywords: More Education Program, Theatre, Integral 
Education.

1.Introdução

 Este artigo busca priorizar as ações desenvolvidas na 
oficina de Teatro na Escola Estadual de Ensino Médio Hermes 
Pintos Affonso a partir do Programa Mais Educação (PME), 
para tanto, será feito primeiramente um debate sobre a escola e 
suas estruturas, em seguida será levantado informações sobre 
o PME e em um terceiro momento faremos uma análise da 
implementação da oficina em questão e terminaremos com os 
resultados expressivos dos alunos participantes do PME.

2. A escola

A Escola Estadual de Ensino Médio Hermes Pintos Affonso  
atende estudantes da zona urbana e rural (transporte cedido pela 
prefeitura) do município de Jaguarão  trabalhando em três turnos 
(manhã, tarde e noite) e dedica-se nas áreas de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e 
Adultos. 

No ano de 2014, efetuou 712 matrículas, apresentando 
um corpo docente de 43 professores e 9 funcionários. A escola 
observada possui uma estrutura antiga, com ambientes bem 
espaçosos contendo 27 salas (contando com os ambientes da 
administração) favoráveis para trabalhar atividades interativas e 
socioeducativas para o desenvolvimento dos alunos. 

A respeito da estrutura das salas de aula, estas apresentam 
cortinas, de dois a três ventiladores que funcionam parcialmente 
por sala, mesas e cadeiras pouco confortáveis para professores 
e alunos. A escola também apresenta biblioteca, laboratório de 
informática (com vinte computadores), uma sala de vídeo e um 
ambiente em que costuma-se guardar os instrumentos musicais 
da banda do colégio. 

No que tange as dependências hidro sanitárias, a 
escola contém banheiros espaçosos, arejados e que atendem 

1.  Pós- graduanda em 
Direitos Humanos e 
Cidadania. Licenciada em 
História (UNIPAMPA).

1

2.  Localizada no 
endereço Rua da Paz, n. 
1478, Jaguarão-RS. 

3.  O município de 
Jaguarão situa-se no 
extremo meridional do 
Brasil, na fronteira com 
a República Oriental 
do Uruguay, conta com 
13 escolas e sete já 
incorporaram o Programa 
Mais Educação.

2

3



128312
82

a demanda infanto-juvenil. Apesar de apresentar alguns 
problemas estruturais, a escola empenha-se na adesão de 
novos projetos que visam sua melhoria, tais como o Programa 
Mais Educação (PME), e convênios com a Instituição de 
Ensino Superior como a Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA) através de parcerias firmadas com os grupos 
PET’s (Programa de Educação Tutorial) e PIBID’s (Programa 
de Iniciação à Docência) desta Universidade. 

A escola também apresenta como já mencionado, três 
períodos de aulas, durante a manhã as aulas teoricamente 
seriam das oito horas ao meio dia e quinze, mas os alunos são 
liberados quinze minutos antes, pois os professores precisam 
de um período para almoçar pois muitos retornam no períodos 
vespertino em outros colégios. Durante a manhã a escola 
dedica-se a educação do Ensino Fundamental e Médio, no 
decorrer da tarde é aplicada aulas aos estudantes dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental (1º a 4º série) restringindo seu 
horário da uma e meia até as cinco e meia. No período noturno 
a escola tem como público, estudantes do Ensino Médio e EJA 
no qual os alunos entram as 19:30 horas e saem as 22:30.

Segundo a Coordenadora Pedagógica da mesma 
instituição, existe um relacionamento entre comunidade 
e a escola, na qual os responsáveis pelo colégio sempre 
que possível proporcionam palestras informativas. Sobre a 
adesão dos pais a essas atividades extraclasse, muitos não 
comparecem por motivo de jornadas de trabalho prolongadas, 
outros por não ter a dimensão de que o trabalho coletivo 
beneficiaria seus filhos, enfim, é uma escola mediana que 
busca melhorar a qualidade de ensino e está aberta a novos 
projetos.

    

3. O Programa Mais Educação

O Programa Mais Educação (PME), é uma das propostas do 
Governo Federal para suprir a carência educacional das escolas 
públicas brasileiras buscando uma perspectiva diferenciada, 
engajada para formação do aluno de maneira integral. 

Este programa foi instituído pela Portaria Interministerial 
17/2007 e regulamentado sob Decreto Presidencial 7.083/2010 
compondo o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
2011-2020 que em sua 6º meta estipula a oferta da educação 
em tempo integral em 50% das escolas públicas de Educação 
Básica de todo país.

 A partir dessa meta, o PME, abarca este ideal na busca de 
um ensino que ultrapassasse os campos pedagógicos suprindo 
os estudantes nas “dimensões afetivas, artísticas e espirituais” 
(Rojas, 2009, p. 5) tendo como estratégia para realização deste, 
a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas.

O PME iniciou suas atividades em 2008 com 1.380 
escolas em 55 municípios beneficiando 386 mil estudantes 
dos 27 estados brasileiros, priorizando as capitais e regiões 
metropolitanas, já em 2009 alcançou mais de 5 mil escolas em 
126 cidades de todos os estados incluindo o Distrito Federal. No 
ano de 2010, alcançou um total de mais de 400 municípios que 
detinham mais de 90 mil habitantes e que possuíam um Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) desfavorável. 
Segundo o Moll (2011) em 2014 a ampliação do Programa deverá 
abranger todo território nacional. 

4. As Oficinas de Teatro

Como proposto, o artigo irá abordar a oficina teatro 
ministrada por E.A.  formado em Artes Visuais e estudante do 
curso de Pedagogia. A trajetória deste enquanto oficineiro, 
iniciou-se em março de 2012, na qual ministrou atividades na 
área da “brinquedoteca” inserindo o teatro como veículo de 
ensino. No próximo ano (2013) trabalhou na área de leitura e 
desenvolvimento de textos com foco para ambientes virtuais e 
elaborou com os estudantes o processo de construção de um 
espetáculo.

  A escola ao total possui matriculados no Programa Mais 
Educação cento e vinte alunos divididos em cinco turmas de 
vinte a trinta estudantes, porém como observado o índice de 
desistência é elevado por adversos motivos, como por exemplo, 

4.  Sigla empregada para 
salvaguardar o nome do 
oficineiros.

4
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os pais não conduzirem seus filhos à instituição, preguiça, etc.. 
Dessa forma, as turmas se constituem de quinze a vinte alunos, 
podendo ocorrer variações de presença nos dias e épocas 
escolares, contudo a oficina de teatro é a que apresenta maior 
contingente. 

No que tange a rotina dos alunos nessa oficina em 
específico, o ministrante é categórico ao expressar que faltas 
desnecessárias ou não justificadas acarreta no desligamento 
do mesmo para a apresentação teatral, o que gera nos alunos 
um “senso de prioridades”, tornando-os assíduos à oficina e 
compromissados com suas atividades.

Sobre a busca do tema para confecção de uma peça, E.A. 
abordou que é seguido alguns processos, como a proposição 
de um projeto em que segue análise de estudo de caso para 
comprovar ou não a aderência que a temática estaria contribuindo 
para a escola, alunos e comunidade externa. Aprovado o 
tema, segue-se uma incansável leitura de textos, debate sobre 
os personagens para que os alunos se familiarizem com seus 
personagens, e assim possam compreendam psicologicamente 
como age cada um dos papéis. Após essa primeira imersão dos 
alunos, os ensaios práticos começam e quando as apresentações 
se aproximam a frequência dos encontros é diário.

Sobre as apresentações já realizadas, o grupo em 2012 
executou a peça “Minha mãe natureza” (Ludmila Marczkowski), 
em 2013 estrearam o espetáculo “FLICTS” inspirada na obra 
de Ziraldo e no ano de 2014, foi iniciado os ensaios da peça: 
“Sítio do Pica Pau Amarelo”. As apresentações foram feitas na 
escola (em datas festivas), no Círculo Operário (Clube da Cidade 
de Jaguarão) e na Universidade Federal do Pampa-Campus 
Jaguarão.

As escolhas das obras já citadas seguiram critérios 
diferenciados, no primeiro ano (2012) foi almejada uma temática 
de fácil abrangência (meio ambiente) e também foi carregada com 
intuito de aproximação do oficineiros com os alunos, visto que 
este teria sido o primeiro contato entre ambas as partes. No ano 
seguinte, o assunto geracional para peça foi a inclusão social com 
foco no bullying, visto que alguns alunos eram indiferentes para 
com um menino vindo de outro estado que possuía um sotaque 

que diferia do riograndense, nesse momento, E.A. colocou esse 
aluno para ser o Flicts (personagem principal), e  percebeu que 
a problematização na temática mudou a postura dos estudantes. 

No ano decorrente (2014) a escolha pela obra de Ziraldo 
foi derivada da escolha pelo oficineiros do “resgate de alguns 
hábitos da época da obra”, visto que para os estudantes, esses 
não tinham conhecimento de como era a comunicação durante 
o período da obra, acreditando que mídias como o facebook 
sempre existiram, bem como o computador.  

Durante o processo das oficinas, E.A. apontou que era 
comum a conversa, mas que através de diálogos, os alunos 
foram se tornando mais calmos e menos resistentes as propostas 
sugeridas. Após a apresentação da peça, o oficineiros relata uma 
mistura de sentimentos, tanto de afinidade com aqueles alunos “tu 
acabas adotando estes pra ti” outros como o sentimento de vitória 
e dever cumprido. Destacando que durante a construção das 
peças, buscava-se cada vez mais o anseio pelo desenvolvimento 
do conhecimento, para que depois, o ápice prosseguisse na 
apresentação desta.

5. Considerações Finais

Este artigo visou estruturar um estudo de caso da oficina 
de teatro realizado em uma escola estadual do município de 
Jaguarão a partir da análise da implementação da Educação 
Integral por um Programa do governo federal instituído por lei 
chamado Programa Mais Educação, que visa trabalhar com os 
alunos durante o contra-turno. 

Observamos ao longo dessa pesquisa uma mistura de 
sentimentos que o oficineiro relatou sobre os pais e a respeito dos 
alunos ao decorrer das apresentações, estes, segundo E.A. se 
sentiam orgulhosos, e mais firmes de si mesmo para elaborações 
de atividades. Também abordou que existia uma transparência por 
parte dos alunos, que estavam em cada encontro se dedicando 
mais e uma de suas maiores vitórias teria sido ter conquistado e 
tocado não só os alunos, mais familiares, vizinhos e amigos que 
comparecendo nas peças e apoiaram cada integrante.
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Por último o oficineiro destacou a importância da 
educação em tempo integral para quebra barreiras, de medos, 
de preconceitos, resistências, etc., desenvolvendo um lado 
afetivo entre os pares, a escola e pelos professores, destaca 
também que a inclusão do teatro e da música (aprendizagem 
de um instrumento) no cotidiano desses alunos se tornaram 
oportunidades únicas na vida desses alunos, os quais se mostram 
com afinco.

Assim E.A. aponta que a experiência no PME foi um 
relevante acontecimento em sua história, em que pode perceber 
a importância de um educador na vida de cada estudante, não 
só pelo ensino, mas pela experiência do contato direto com a 
vida pessoal de cada integrante que os chamam de pai, amigo 
e conselheiro, fazendo amigos e não somente formando alunos.
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