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RESUMO 
 

Esta dissertação cujo título é “Um estudo com alunos adolescentes do Projeto Escola de 

Tempo Integral (Proeti) em Betim-MG: interpretando suas percepções sobre a escola e 

família” teve por objetivo analisar a efetivação da proposta de tempo integral da Secretaria 

Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em uma escola localizada no bairro 

Icaivera, na cidade de Betim- MG- Brasil, e conhecer as percepções dos alunos adolescentes 

sobre a escola e a família. Para isto, procurou-se abordar, aspectos históricos da proposta da 

escola de tempo integral no Brasil nas ultimas décadas, bem como a proposta atual da rede 

estadual de educação de Minas Gerais. A metodologia utilizada baseou-se na pesquisa 

qualitativa tendo como principais instrumentos de coleta de dados a observação, questionários 

e entrevistas com os alunos adolescentes do Projeto Escola de Tempo Integral (Proeti) e com 

alguns profissionais da escola pesquisada. Também foi utilizada a analise de documentos 

oficiais da escola e da SEE/MG. Os resultados do estudo demonstraram que a proposta de 

ampliação da escola para tempo integral ocorre devido uma demanda social ocasionada, 

principalmente, pela diversificação dos arranjos familiares em camadas populares na 

contemporaneidade, e as alterações nos papeis sociais desempenhados pelas pessoas dentro e 

fora de casa. Os alunos pesquisados encontram-se divididos entre a escola e a rua; e a escola 

de tempo integral seria uma possibilidade de resgate desses alunos através de atividades de 

culturais e esportivas nos espaços escolares ou outros. Os resultados desta pesquisa apontam 

que grande maioria dos alunos participantes do Proeti gosta de ficar na escola e afirmam ter 

boa relação com a escola e seus professores. Por outro lado alguns profissionais da escola 

pesquisada afirma que a rotina escolar, a falta de infra estrutura adequada e a ausência de 

formação impossibilitam desenvolver um trabalho de melhor qualidade. Os dados deste 

estudo também evidenciaram que mesmo passando mais tempo na escola do que com seus 

familiares a família é a instituição em que mais confiam e que possui mais prestigio entre os 

adolescentes pesquisados.  

 

Palavras-chave: Educação Integral. Escola de Tempo Integral. Proeti. SEE/MG. Adolescentes. 

Família. Escola. 

 

 

  



ABSTRACT 
 

This dissertation, entitled Um estudo com alunos adolescentes do Projeto Escola de Tempo 

Integral (Proeti) em Betim-MG: interpretando suas percepções sobre a escola e família, 

aimed to analyze the settlement of Minas Gerais State Board of Education’s proposal in a 

school localized in Icaivera district, in Betim/MG – Brazil, in order to know the perceptions 

of the teenager’s students about school and family. For this, it tried to approach the historical 

aspects of full-time school proposal in Brazil in recent decades and Minas Gerais state system 

of education’s current proposal, as well. The used methodology was the qualitative research, 

having as main instruments of data collection, the observation, questionnaires and interviews 

with teenager students of Programa Escola de Tempo Integral (Proeti) and with some 

professionals of the researched school. It was also performed an analysis of official 

documents from SEE/MG. The results of the study demonstrated that the integral school’s 

expansion proposal occurs due to a social demand caused mainly by the family diversification 

and, consequently, by the alterations on the social roles performed by people inside and 

outside home. The researched students, residents of popular means, find themselves divided 

between the school and the street, and the full-time school would be a possibility of a rescue 

of these students by cultural and sportive activities inside or outside the school. The results of 

the study demonstrated that the majority of students likes to stay in school and claims their 

good relationship with the school and the teachers. On the other hand, some professionals say 

that school routine, inappropriate physical conditions and no qualified staff make it 

impossible to develop a quality work.  Data also demonstrated that, even spending more time 

with school than with family, the teenagers trust much more in the last one, and that family 

the family is the most prestigious institution of the students surveyed. 

 
Keywords: Integral School; Full-time School; Proeti; SEE/MG; Teenagers; Family; School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação se constitui de uma pesquisa qualitativa sobre alunos adolescentes de 

uma escola pública estadual de Minas Gerais que participam do Projeto Escola de Tempo 

Integral (Proeti) e suas percepções sobre a escola e a família. A opção por uma pesquisa de 

caráter qualitativo evidenciou-se como adequada por permitir a imersão da pesquisadora no 

universo delimitado de estudo e subsidiar a interpretação dos dados dentro de um contexto 

específico (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

 A proposta de uma educação pública integral brasileira surge na década de 1930 

através do movimento Escola Nova e tem como um dos seus precursores Anísio Teixeira.  

 Influenciado pelos pensamentos de John Dewey e William Kilpatrick, Anísio Teixeira 

elaborou e consolidou as ideias de educação integral no Brasil, inicialmente através do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia, na década de 1950, e posteriormente, de outras 

experiências, como os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro; os 

Centros Integrados de Atenção Integral à Criança (CAICs), em Brasília; o Programa de 

Formação Integral da Criança (Profic), em São Paulo; o Programa Aluno de Tempo Integral e 

o Programa Escola de Tempo Integral, em Minas Gerais, objeto desta pesquisa.  

 Para aprofundar os conhecimentos teóricos acerca da discussão sobre tempo integral, 

os estudos de Cavaliere (2002), Paro (1988), Teixeira (1957), Chaves (2005), Brandão (1989) 

e Gadotti (2009) foram utilizados, a fim de revisar aspectos históricos e conceituais, 

ressaltando as principais mudanças ocorridas, suas características e matrizes ideológicas em 

cada tempo e local.  

 Em Minas Gerais, a proposta de uma escola de tempo integral na rede estadual se 

consolidou através do Projeto Aluno em Tempo Integral (Pati) e teve sua nomenclatura 

modificada para Projeto Escola de Tempo Integral (PROETI), com o objetivo atender às 

necessidades educativas dos alunos através da extensão do tempo na escola, proporcionando a 

eles melhorias no desempenho escolar e ampliação no universo artístico, cultural e esportivo.  

Atualmente, segundo dados do censo escolar 2010, o Proeti está implantado em todas 

as escolas da rede estadual de Minas Gerais, com no mínimo uma turma, em cada escola, em 

tempo integral. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011). 

Para realizar a pesquisa de campo, foi escolhida uma escola localizada no bairro 

Icaivera, na divisa entre os municípios de Contagem e Betim – MG. Esta atende a um total de 

1.838 alunos nos três turnos em que funciona, com 100 desses alunos participando do Projeto 
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Escola de Tempo Integral – um percentual de 5,4% do total de alunos da escola.  

 Iniciei a investigação de campo realizando uma pesquisa exploratória no bairro 

Icaivera, onde estabeleci contatos informais com alguns moradores e com um líder 

comunitário local. Posteriormente, realizei entrevista com eles, na tentativa de captar 

informações sobre as mudanças ocorridas no bairro e as condições de vida dos moradores.  

A origem do meu interesse por essa problemática reside em minha trajetória pessoal, 

acadêmica e profissional. A escolha do tema alunos adolescentes do Projeto Escola de Tempo 

Integral, suas percepções sobre a escola e a família está diretamente relacionada com a minha 

realidade. Nasci em um meio de vulnerabilidade social e parte da minha infância foi 

construída nesse meio.  

Durante o período da graduação, apesar de trabalhar na área comercial, tive alguns 

contatos com o campo educacional através dos estágios. Ao contrário de muitas colegas, que 

se interessavam mais pela modalidade de educação infantil, meu interesse maior era com 

adolescentes e jovens, o que acredito ser justificado pela minha idade na época e, 

consequentemente, pela minha sensação de pertencimento à categoria “jovem”.  

 Foram vários os estágios ao longo do curso de Pedagogia, e minha opção quase 

sempre eram os adolescentes e jovens, preferencialmente os de camada popular. Entre meus 

estágios, destaco o projeto Escola Aberta, uma parceria da PUC Minas com a Prefeitura de 

Belo Horizonte, em que os estagiários realizavam atividades de recreação e palestras sobre a 

sexualidade com crianças e adolescentes nos fins de semana. Participei desse projeto durante 

um ano e, mais do que um contato, pude estabelecer trocas de experiências e opiniões através 

dos diálogos constantes, além de conhecer um pouco mais sobre a vida e a realidade dos 

adolescentes.  

Para conclusão do curso de Pedagogia, foi elaborado um trabalho final em grupo1. 

Para realização desse trabalho, optamos pela temática Um olhar pedagógico sobre a 

sexualidade na adolescência. O texto foi composto por um referencial teórico e uma pesquisa 

de campo realizada em duas escolas, sendo uma de caráter público, e outra, particular. Foram 

discutidas questões sobre o papel da escola e da família na orientação sexual dos adolescentes 

e sobre o que é ser adolescente, suas frustrações e dificuldades de relacionamento com a 

escola e com a família em termos de sexualidade.  

As perguntas que nortearam este trabalho foram: A maneira como a escola trabalha o 

tema da sexualidade acrescenta algo para os alunos? Onde os adolescentes buscam 

                                                 
1 O grupo foi composto pelas alunas Alyne Rates, Andreza Vieira, Christiani Barros e Gleicilene N. Fialho.  
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informações para suas dúvidas sobre sexo e sexualidade? A escola estabelece diálogo com os 

adolescentes e com suas famílias sobre sexo e sexualidade? 

Em decorrência do aprendizado que a realização desse trabalho me proporcionou, 

trago outra temática para a realização da pesquisa desta dissertação. Desta vez, a sexualidade 

deixa de ser o foco, e o tempo integral assume este lugar; entretanto, os sujeitos de pesquisa 

continuam sendo a escola, os adolescentes e as famílias.  

Ao sair da universidade, minha experiência profissional enquanto professora e 

pedagoga também se deu com crianças e adolescentes.  

Primeiramente, trabalhei como pedagoga em uma escola da rede particular de Belo 

Horizonte, durante um ano. Nessa escola, tive dificuldades em me adaptar à rotina e à 

proposta pedagógica, o que ocasionou um desempenho não satisfatório.  

Fazendo uma auto-avaliação, decidi não permanecer na referida instituição, mesmo 

sabendo que a escola desejava minha permanência. Dessa forma, um mês depois fui trabalhar 

como designada em uma escola pública estadual, situada em um bairro de camada popular, 

onde se passa minha pesquisa de campo.  

Após um ano de frustrações profissionais vividas na escola particular e ainda na 

condição de recém-formada, me sentia na obrigação de mostrar bons resultados diante do 

investimento de quatro anos do curso de graduação. Esse foi um momento em me via apenas 

com duas opções: fazer bem o que havia escolhido, objetivando a realização profissional, ou 

mudar de profissão.  

Nos seguintes dois anos em que estive na escola estadual, consegui mostrar um bom 

trabalho e recuperar minha auto-estima em termos profissionais. Se, por um lado, a escola se 

abriu para minhas ideias e meus objetivos, por outro, tive de me empenhar muito para mostrar 

que era capaz.  

No exercício da minha função, tinha contato frequente e direto com pais, professores e 

alunos. O conhecimento adquirido com essa experiência foi o impulso para desenvolver esta 

pesquisa, na tentativa de compreender melhor a realidade dos alunos e suas famílias e o modo 

como essas relações interferem em seus percursos de escolarização.  

Percebe-se, nas escolas, que existem muitas dúvidas, e também interesse dos 

profissionais da educação em conhecer melhor os alunos e ajudá-los e construir um futuro 

mais promissor. Entretanto, a falta de diálogo e o excesso de tarefas no âmbito educacional 

muitas vezes interrompem o estreitamento de tais relações, fazendo com que a escola seja 

apenas um lugar de transmissão de conteúdos formais.    
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Ao ingressar no mestrado, no início do ano de 2010, apresentei uma proposta de 

pesquisa, com interesse em investigar a formação histórico-cultural dos adolescentes no 

âmbito escolar, com o foco na família. No entanto, ao chegar ao campo de pesquisa, deparei-

me com um problema: os alunos do turno da tarde, horário de que dispunha para realizar a 

pesquisa, eram crianças de 6 a 10 anos, faixa etária que não era de interesse da investigação. 

Os alunos adolescentes estudavam no turno da manhã e da noite, horários indisponíveis para 

esta pesquisadora, devido ao seu trabalho. Visto que o turno da noite da escola X é marcado 

por muita ausência por parte dos alunos, interrupção de aulas e problemas de segurança, 

minha única opção era escolher outra instituição de ensino.  

Depois de dois anos de intenso trabalho na escola X, com contato direto com 

professores, alunos e comunidade, em turnos variados, já tinha um pouco de conhecimento 

sobre o campo, o que me ajudaria no processo de investigação. Tal conhecimento não poderia 

ser descartado. Minha experiência nessa escola, a receptividade das pessoas e a abertura da 

escola para a realização da pesquisa também foram fatores determinantes para definir tal 

escolha, além do meu sentimento de obrigação de dar algum retorno para essa comunidade 

docente, discente e local.  

Assim, após conversar com o diretor da escola X e com minha orientadora, surge a 

ideia de pesquisar os alunos do Proeti, visto que eles se encontravam no horário e na faixa 

etária de interesse da pesquisa.  

Ao longo das orientações, das leituras e das disciplinas cursadas no Mestrado, tal 

proposta de investigação foi sendo lapidada e tomou a forma da proposta atual que, como bem 

aprendi, se apresenta em constante reconstrução, ou seja, é uma construção sempre inacabada, 

na medida em que é permanentemente objetivo e objeto de reflexão e reflexibilidade sobre 

meu próprio trabalho.  

Aliado às leituras, meu interesse foi direcionado a dar voz esses alunos adolescentes 

do Proeti, ao que eles pensam sobre a escola e a família, bem como à escola, buscando a 

compreensão e apreensão dos sentidos construídos em seus contextos naturais e em situações 

que eles comungam.   

 Tendo em vista esse quadro, busquei desenvolver uma pesquisa na tentativa de 

responder às seguintes questões: Quem são os alunos adolescentes do Proeti? O que pensam 

sobre o Proeti e sobre a escola em que estudam? O que pensam sobre a família?  

 Para tanto, dada a complexidade da temática, a metodologia qualitativa foi escolhida, 

visto que suas características permitem ao pesquisador chegar à compreensão e interpretação 

dos fenômenos sociais, com base nas perspectivas dos atores e através da participação em 
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situações de suas vidas, o que lhe possibilitaria compreender o significado que os outros dão 

às suas próprias experiências. Segundo Bogdan e Biklen, 

  

Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos. Como é que as pessoas negociam os 
significados? Como é que se começaram a utilizar certos termos e rótulos? Como é 
que determinadas nações começaram a fazer parte daquilo que consideramos ser o 
“sendo comum”? Qual a história natural da atividade ou acontecimentos que 
pretendemos estudar? (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 
 

Através dessa abordagem, consegui captar com coerência a maneira como os alunos 

adolescentes percebiam sua participação no Proeti e suas percepções sobre a escola e a 

família.  

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), a principal característica 

das pesquisas qualitativas é a de seguir uma tradição interpretativa. Isso significa que essas 

pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, 

percepções, sentimentos e valores, e de que seu comportamento tem sempre um sentido, um 

significado que não se dá necessariamente a conhecer de modo imediato, precisando ser 

desvelado.  

Dessa posição decorrem algumas características, entre as quais se pode destacar a 

visão holística, que parte do princípio de que a compreensão de um comportamento ou evento 

só é possível em função da compreensão das inter-relações que emergem de um dado 

contexto. Esse tipo de pesquisa se mostrou, pois, indicado para a apreensão dos elementos 

mais significativos da percepção dos alunos adolescentes do Proeti sobre a escola e a família.  

Conforme ressaltam Mazzotti e Gewandsnajder (1998), as pesquisas qualitativas são 

multimetodológicas, isto é, usam grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta 

de dados. Assim, para o desenvolvimento deste trabalho, utilizei como instrumentos 

metodológicos a observação, a pesquisa e as notas de campo, as entrevistas, questionários e a 

análise de documentos, buscando apreender e interpretar essa realidade.  

As observações sistemáticas permitem ao pesquisador que ele absorva várias situações 

ou fenômenos que geralmente não são obtidos por meio de perguntas, pois a observação direta 

da própria realidade transmite aquilo que há de mais imponderável e evasivo na vida real 

(CRUZ NETO, 1998). 

No estabelecimento de ensino investigado, observei os alunos em poucos momentos 

dentro da sala de aula; minhas observações se concentraram nos espaços do refeitório, durante 

os lanches, na quadra e na saída da escola. Também foram feitas observações durante a 
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aplicação dos questionários.  

Essas observações contribuíram para a detecção de aspectos como o comportamento 

dos adolescentes com os professores e com seus colegas, como também a variação de 

comportamento em relação aos espaços da escola. Juntamente com essas observações, foram 

feitas as notas no caderno de campo. Segundo Magnani (1997), o caderno de campo é um 

instrumento de pesquisa que permite ao pesquisador, através das situações registradas, 

compreender o contexto no qual os dados e as informações foram obtidas. 

 

[...] evoca e supõe um estado de aprendiz, daquele que, por nada saber, tudo anota, 
não deixa passar nada. E é justamente por esse atributo que o caderno de campo, 
mais do que qualquer outro objeto do kit, representa e simboliza a prática e a 
atitude fundamental do antropólogo [...]. Diante da cultura dos outros, somos todos 
aprendizes e, quase sempre, aprendizes desajeitados. (MAGNANI, 1997, p. 4). 

 

A observação se tornou um importante instrumento de pesquisa, pois permite 

descrever um mundo social focalizando detalhes de cenas, objetos, pessoas e ações percebidas 

pelo pesquisador. As notas de campo foram profícuas para a realização desta pesquisa, na 

medida em que possibilitaram a descrição dos atores envolvidos na investigação, detalharam 

cenas recorrentes e inéditas e caracterizaram objetos que interferiram em minhas análises. 

Para Vianna (2003), a observação é uma das mais importantes fontes de informação 

em pesquisas qualitativas em educação, pois, ao longo dos anos, ela tem contribuído para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, constituindo uma técnica metodológica valiosa.  

De acordo com os autores citados, a observação de fatos, comportamentos e cenários é 

extremamente valorizada pelas pesquisas qualitativas. 

A análise das informações contidas nos questionários, por sua vez, possibilitou a 

elaboração e o aprofundamento de outras questões no momento das entrevistas.  

Para aplicação do questionário aos alunos do Proeti, inicialmente foi feito um pré-

teste, com quatro alunos, sendo um menino e uma menina de cada turma do projeto, do turno 

da tarde. O objetivo dessa metodologia era validar o instrumento, verificando possíveis 

dúvidas dos alunos em relação a algumas palavras utilizadas, e o tempo médio de duração da 

aplicação do questionário. Os alunos que realizaram o pré-teste foram escolhidos pelas 

professoras de cada sala de forma aleatória. Poucas foram as mudanças feitas nos 

questionários depois do pré-teste.  

Após a aplicação inicial, os alunos foram sendo chamados em grupo de três ou quatro 

alunos de uma mesma sala. A aplicação aconteceu em lugares variados, obedecendo à 

disponibilidade do espaço físico da escola. Alguns foram aplicados na biblioteca, no 
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refeitório, em salas de aula vazias, e a maior parte foi aplicada no laboratório de informática. 

No total, foram oito grupos de alunos que responderam ao questionário, totalizando 30 alunos, 

sendo 14 meninos e 16 meninas.        

O tempo médio para aplicação dos questionários dos alunos foi de uma hora e dez 

minutos, por isso foi feita apenas uma aplicação por dia, respeitando o horário de recreio, 

saída e educação física dos alunos.  

A metodologia de aplicação do questionário possibilitou que, após a leitura de cada 

pergunta, alguns alunos, por livre vontade, respondessem em voz alta, ocasionando pequenos 

diálogos entre os colegas e a pesquisadora. Algumas vezes era comum o seguinte diálogo: 

 
Pesquisadora faz a leitura da pergunta. 
Aluno: Porque é isso, uai.2 
Pesquisadora: Então escreve a sua resposta.  
Aluno: Hã fessora, eu não vou escrever isso não.  
Pesquisadora: Mas não é isso que você pensa? Então pode escrever sem receio. 
Aluno: Então tá.  
(Diálogo entre pesquisadora e aluno do Proeti)3 

  
Situações como essas aconteceram repetidas vezes, principalmente nas questões 

abertas. A maneira como o questionário foi aplicado possibilitou que a pesquisadora tentasse 

garantir que a resposta falada pelos alunos fosse transcrita. Outra opção utilizada pela 

pesquisadora foi o registro no caderno de campo, durante e após a aplicação dos 

questionários, relatando o comportamento do grupo, dos alunos e suas colocações em relação 

às perguntas.  

Outro instrumento metodológico utilizado foram as entrevistas do tipo semi-

estruturadas na escola, em momentos agendados previamente. Além das entrevistas, conversei 

informalmente com alguns pais e profissionais da escola durante as observações. Tais 

conversas foram registradas em diário de campo e também utilizadas na escrita da dissertação.  

As entrevistas, segundo Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998), por sua natureza 

interativa, permitem tratar de temas complexos, que dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente através de questionários. De um modo geral, as entrevistas qualitativas são 

muito pouco estruturadas, sem uma ordem rigidamente estabelecida para as perguntas, 

assemelhando-se muito a uma conversa. Por sua vez, Bourdieu (1998) lembra que a entrevista 

pode ser considerada como uma forma de exercício espiritual, visando a obter, pelo 

esquecimento de si, uma verdadeira conversão do olhar que lançamos sobre os outros nas 

                                                 
2 As respostas imediatas dos alunos após a leitura de cada pergunta levam a crer que eles, naquele momento, 
expressavam o que realmente pensavam. 
3 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 12 de setembro de 2011. 
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circunstâncias comuns da vida. Para ele, graças à explicação, à concretização e à 

simbolização, as entrevistas estão à altura de exercer um efeito de revelação. Elas permitem 

um equivalente mais acessível de análises conceituais complexas e abstratas: torna sensível, 

inclusive, através dos traços aparentemente mais singulares da enunciação (entonação, 

pronúncia etc.), a escrita objetiva que o trabalho científico se esforça para despender. 

Tais entrevistas foram realizadas durante o ano de 2011, com três moradores do bairro 

Icaivera, sendo um líder comunitário e sete profissionais da escola X, a saber: o diretor atual, 

uma supervisora pedagógica do turno da tarde, responsável pelo Proeti, duas professoras que 

lecionavam para as turmas investigadas, dois professores do turno regular, que trabalham há 

mais tempo na escola, e uma ex-diretora da escola investigada. As entrevistas realizadas 

foram gravadas em áudio e transcritas por mim, com o objetivo de garantir a maior fidelidade 

possível ao conteúdo e à forma dos depoimentos prestados. 

As entrevistas com os profissionais da escola X foram feitas dentro da própria 

instituição, no horário de serviço. As entrevistas com os moradores e com a ex-diretora da 

escola foram feitas respeitando dias e horários estabelecidos por eles.  

Utilizei, ainda, informações provenientes de fontes documentais, como documentos 

publicados pela Secretaria Estadual de Ensino de Minas Gerais e o regimento da escola X. Ao 

realizar cada entrevista, foram informados aos entrevistados os objetivos e os seguintes 

aspectos: da gravação da entrevista em áudio; da realização de anotações pelo entrevistador; 

da utilização exclusivamente para fins da pesquisa; do sigilo e do anonimato das entrevistas.  

Na medida em que os dados foram coletados, procurei identificar relações e construir 

interpretações, o que, como lembra Becker (1999), gerou novas questões e aperfeiçoou as 

anteriores, visto que fui levada a buscar dados complementares e elaborar outras perguntas, 

respondidas muitas vezes através de conversas informais. Foi, portanto, um processo de 

constante diálogo com os dados, subsidiado pelos referenciais teóricos, que transcorreu até a 

análise final da investigação. 

Com tudo isso, aprendi que o papel do pesquisador no campo é de extrema 

importância, como avalia Minayo (2004) sobre o que diz Becker (1999), afirmando que, nas 

Ciências Sociais, o trabalho de campo é entendido como uma das fases da investigação 

científica que é realizado em um determinado espaço da vida cotidiana e, nesse processo, o 

pesquisador realiza a coleta de dados de forma a analisá-los posteriormente. Tal trabalho é 

essencial para o desenvolvimento da pesquisa, já que apresenta várias complexidades, na 

medida em que o pesquisador trabalha com agentes sociais que, como ele, também vivencia 

comportamentos que nem sempre são previsíveis, cuja compreensão exige a interpretação das 



 
 

 

33

orientações e motivações precedentes. 

A presença de um pesquisador no campo pode levar algum desconforto para os atores 

pesquisados, pois, apesar de todo o cuidado e de toda a transparência que a relação 

pesquisador e pesquisado exige, pude observar, em alguns momentos, as restrições com 

algumas palavras, e até certa desconfiança acerca de como aqueles dados seriam interpretados 

e divulgados.  

Ressalto novamente que o conhecimento do campo e dos profissionais da escola X, 

bem como a abertura para a realização da pesquisa, ajudou muito nesse sentido, como afirma 

Velho, em suas pesquisas sobre grupos que lhe são familiares: 

 
Lido com indivíduos que narram suas experiências, contam suas histórias de vida 
para um pesquisador próximo, às vezes, conhecido. As preocupações, os temas 
cruciais são, em geral, comuns a entrevistados e entrevistador. A conversa não é 
sobre crenças e costumes exóticos à socialização do pesquisador. Pelo contrário, boa 
parte dela faz referência a experiências históricas, no sentido mais amplo, e 
cotidiano também do meu mundo, e às minhas aflições e perplexidades. Eu, o 
pesquisador, ao realizar entrevistas e recolher histórias de vida, estou aumentando 
diretamente o meu conhecimento sobre minha sociedade e o meio social em que 
estou mais diretamente inserido, ou seja, claramente envolvido em um processo de 
autoconhecimento. (VELHO, 2002, p. 17) 
 

 As conversas informais surgiam naturalmente, como uma espécie de bate-papo. 

Minha presença na escola não era totalmente estranha, pois muitos alunos ainda se lembravam 

de mim, e o fato de não trabalhar mais naquela instituição favorecia as confidências.  

A plena realização em um trabalho de campo requer algumas articulações, com 

destaque para a interação entre o pesquisador e os atores sociais envolvidos na pesquisa.  

Esse interagir entre pesquisador e atores pesquisados não se limita às entrevistas e 

conversas informais, mas também aponta para a compreensão da fala dos sujeitos em suas 

ações. Vale lembrar que é através dessa compreensão que nos tornamos capazes de 

compreender melhor os aspectos rotineiros, as relevâncias, os conflitos, os rituais, assim como 

a delimitação dos espaços público e privado.  

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. 

Capítulo 1 – A Introdução, como primeiro capítulo, traça inicialmente uma breve 

trajetória da pesquisadora até o campo, justificando a escolha do tema, os objetivos da 

pesquisa, a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos e a organização dos 

capítulos desta dissertação.  

Capítulo 2 – Educação integral, tempo integral e horário integral: conceitos e 

concepções. Aqui, apresento uma discussão sobre os conceitos citados no título, além de 
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apontar uma trajetória histórica do tempo integral no Brasil, ressaltando as experiências em 

âmbito nacional até chegar ao Projeto Escola de Tempo Integral (Proeti), objeto de estudo 

desta dissertação.  

Capítulo 3 – O contexto da pesquisa: o bairro, a escola e o Projeto Escola de Tempo 

Integral (Proeti). Neste capítulo, apresento, de forma descritiva, o contexto no qual esta 

pesquisa foi realizada: o bairro Icaivera, a escola estadual X, localizada entre os municípios 

de Contagem e Betim – MG, e o Projeto Escola de Tempo Integral, bem como seu 

funcionamento e sua estrutura física e pessoal. Procuro também apresentar os alunos 

adolescentes que participam do projeto e suas visões sobre o espaço escolar. Nessa discussão, 

a adolescência foi abordada como uma fase da vida em que os adolescentes estão propensos a 

transformações físicas e sociais. 

Capítulo 4 – Adolescentes do Proeti – suas percepções sobre a escola e a família.  

Nesta parte da pesquisa, busquei apresentar os dados coletados através do questionário e das 

entrevistas do campo. Procuro traçar um perfil socioeconômico dos alunos adolescentes da 

escola X, bem como descrever e interpretar suas percepções sobre a escola e a família.  

Capítulo 5 – Considerações finais.  Nesse capítulo, retomo algumas interpretações 

que foram feitas ao longo da pesquisa, a fim de estabelecer uma reflexão sobre a proposta de 

educação em tempo integral nas escolas e a visão dos alunos adolescentes sobre o que se 

refere a suas experiências na escola e na família. Assim, apresento algumas considerações 

sobre o que foi possível alcançar a partir da problematização construída e dos objetivos 

definidos nesta dissertação. 
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2 EDUCAÇÃO INTEGRAL, TEMPO INTEGRAL E HORÁRIO INTEG RAL: 

CONCEITOS E CONCEPÇÕES  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas das principais concepções sobre 

educação integral, tempo integral e horário integral, procurando resgatar a trajetória histórica 

da educação integral, bem como as ideias, em âmbito internacional, que influenciaram tal 

proposta no Brasil.  

Na tentativa de entender melhor a proposta da Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais – SEE/MG –, implementada na rede pública estadual, é necessário, 

inicialmente, compreender as concepções de educação integral e tempo integral, num contexto 

histórico.  

Assim, apresento algumas experiências de escolas de educação integral e tempo 

integral que antecederam a proposta atual da SEE/MG, a fim de analisar o que há de inovador 

e o que se pode esperar de uma educação integral. 

Contudo, as expressões educação integral, tempo integral e horário integral 

necessitam ser explicadas, não apenas por se tratar do tema central deste capítulo, mas 

também porque a referida explicação auxiliará na compreensão do texto em seu conjunto.   

As expressões tempo integral e horário integral, apesar da diferenciação de 

significado, serão utilizados ao longo deste texto como sinônimas, uma vez que as leituras 

feitas sobre tal assunto não revelaram distinção entre elas.  

Entende-se por tempo integral e horário integral a extensão, a ampliação do tempo 

escolar, assim como propõe Lígia Martha Coelho (1997): “escola pública de horário integral 

deve ser vista como uma conjugação de extensão – tempo físico quantificável.” (COELHO, 

1997, p. 55). Já a educação integral encontra-se numa perspectiva mais ampla, entendida 

como um processo de formação do ser humano em todas as dimensões: social, emocional, 

cognitiva.  

Conforme dispõe o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, considera-se educação básica em 

tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante 

todo o período letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na 

escola ou em atividades escolares.  

Atualmente, segundo dados do censo escolar 2010, mais de 1,3 milhão de alunos 

matriculados no ensino fundamental têm educação em tempo integral, sendo que, dos alunos 

matriculados na rede pública, 4,7% recebem educação em tempo integral, contra 1,6% da rede 
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privada de ensino. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011). 

Dentre as matrículas de educação em tempo integral, 65% possuem tempo de 

escolarização menor que sete horas, porém, quando somadas às atividades complementares, 

cumprem a duração exigida pelo Fundeb.  

Ao analisarmos a duração das turmas de escolarização, constatamos que 95,8% dos 

alunos matriculados na rede pública do ensino fundamental permanecem entre quatro e sete 

horas nas escolas. Entre as turmas com duração menor que 4 horas no ensino fundamental, 

44,6% iniciam suas atividades a partir das 17 horas, ou seja, no turno noturno.  

Somando-se o tempo em atividades complementares com o de escolarização, quase 

850 mil podem ser considerados alunos em tempo integral, de acordo com a Fundeb.  

 

2.1 Trajetória Histórica da Educação Integral e Escola de Tempo Integral no Brasil 

 

No início do século XX, os ideais e as práticas educacionais reformadoras iniciados 

com o movimento Escola Nova4 refletiam a necessidade de ressignificar a escola, fazendo 

com que esta viesse a cumprir um papel sócio-integrador. As teorias escolanovistas, que já 

circulavam na Europa e na América do Norte desde o final do século XIX, ganharam força no 

Brasil na década de 1930 e contaram com a participação fundamental do educador Anísio 

Teixeira, expressa, principalmente, pela divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova5. Tal documento propunha uma mudança bastante abrangente no sistema brasileiro de 

ensino, pregando a universalização da escola pública, laica e gratuita, e defendia a educação 

integral como direito biológico de cada indivíduo e como dever do Estado. A educação 

integral, segundo os pioneiros da Escola Nova, era um direito de todos. 

 Dentre outros nomes que assinaram esse documento, pode-se destacar Fernando 

Azevedo6 e Lourenço Filho7, intelectuais que ocupavam cargos técnicos e administrativos nos 

                                                 
4 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino de inspiração liberal, que 
objetivava formar o homem produtor para a sociedade industrial. Movimento especialmente forte na Europa, na 
América e no Brasil, na primeira metade do século XX. Os primeiros grandes inspiradores da Escola Nova foram 
o escritor Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e os pedagogos Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e Freidrich 
Froebel (1782-1852). O grande nome do movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-
1952). No Brasil, pode-se mencionar Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971), dentre outros.     
5 Esse Manifesto foi escrito em 1932, por educadores escolanovistas que descreveram o projeto educacional 
almejado para o Brasil e que apontam as reformas necessárias ao ensino brasileiro para a consolidação desse 
projeto. O Manifesto foi assinado por 26 pessoas, entre elas Fernando de Azevedo, Anísio Spinola Teixeira, 
Lourenço Filho, Cecília Meireles, Raul Gomes etc.  
6 Fernando de Azevedo foi redator do Manifesto dos Pioneiros e um dos reformadores do Ensino do Distrito 
Federal.  
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governos. À época, buscavam consolidar os ideais da Escola Nova e as reformas do sistema 

escolar. 

Dentro das propostas desse Movimento, a escola amplia o número de tarefas sob sua 

responsabilidade e assume compromissos maiores do que aqueles encontrados na escola 

tradicional, como, por exemplo, o maior contato com as famílias e uma metodologia mais 

interativa. A educação integral, nesse movimento, significou um ensino escolar ampliado em 

suas tarefas sociais e culturais e esteve presente nas propostas das diferentes correntes 

políticas período.   

Para Vitor Paro (1988), “o escolanovismo advogava uma formulação interna da 

escola, de modo que ela pudesse fornecer a cada indivíduo uma educação integral que o 

capacitasse a viver como cidadão.” (PARO, 1988, p. 190). O autor faz referência a uma 

educação integral relacionada à formação dos indivíduos e à formação educativa das escolas; 

no entanto, ele não se refere à ampliação do tempo escolar.  

Ainda segundo Paro (1988), as escolas de tempo integral existentes nesse período 

funcionavam como internatos ou semi-internatos, e em sua maioria eram escolas de caráter 

confessional, que privilegiava aspectos formativos e pedagógicos. Manter os filhos em tais 

instituições era símbolo de status; somente as famílias com melhor condição econômica os 

enviavam, para que recebessem uma educação mais elaborada, já que essas instituições 

transmitiam não só conhecimentos do mundo letrado, mas também ensinavam valores e 

zelavam para preservação dos costumes.  

 Juntamente com o movimento da Escola Nova, durante o século XX, ocorreu uma 

série de experiências educacionais, em várias partes do mundo, as quais podem ser 

consideradas precursoras da concepção de escola de tempo integral, como, por exemplo, as 

Casas das Crianças, orientadas por Montessori, na Itália, e a Escola para a Vida, criada por 

Decroly, em Bruxelas.  

Segundo Ana Maria Cavaliere 

 
Do ponto de vista político-social, as novas ideias eram uma reposta à generalização 
e laicização da educação escolar alcançada, na Europa e nos Estados Unidos, em fins 
do século XIX. O ideal da educação para todos ganha concretude, e esta concretude 
põe em xeque as tradições escolares. Já do ponto de vista do conhecimento 
científico, as novas idéias eram uma conseqüência dos avanços da biologia e da 
psicologia, que embasavam uma nova visão da criança, da aprendizagem, da 
educação em geral e da educação escolar. (CAVALIERE, 2002, p. 252). 

                                                                                                                                                         
7 Manoel Bergstrôm Lourenço Filho (1897-1970) foi diretor geral de ensino do Estado de São Paulo, promoveu a 
reforma do ensino normal e profissional e criou ainda o serviço de Psicologia Aplicada, uma biblioteca central 
de educação e o Instituto Pedagógico, onde se realizou os primeiros cursos de educação em nível superior. 
(GADOTTI, 2004, p. 24)   
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Contudo, em que pesem as influencias de países europeus, o entendimento dos modos 

como a concepção de educação integral se desenvolveu no Brasil passa, necessariamente, pela 

história do pensamento e das práticas educacionais reformadoras, reunidas pelo movimento 

Escola Nova (CAVALIERE, 2002).   

No Brasil, essas ideias tiveram grande repercussão, por meio dos escritos e ações de 

Anísio Teixeira, durante as décadas de 20 e 30 do século XX, como referido anteriormente. 

Anísio Teixeira, durante sua formação, sofreu influência dos pensamentos de John Dewey e 

Wiliam Kilpatrick, o que resultou em uma base teórico-filosófica para a construção de um 

projeto reformista que objetivava alcançar áreas mais amplas da cultura, da socialização 

primária, da preparação para o trabalho e para a cidadania (CHAVES, 2002). 

É também essa autora que afirma que Anísio Teixeira foi influenciado por aqueles 

mesmos autores no que se refere ao significado de escola no mundo moderno. Para Dewey e 

Kilpatrick, segundo ela, a escola se transforma através das mudanças na maneira de ensinar, 

visto que, para eles, as atividades deveriam ser guiadas pelo interesse do aluno. As ideias de 

um programa autoritário, que impõe a submissão do aluno, a fragmentação dos conteúdos, a 

separação entre a sala de aula e a vida, já não cabia mais na proposta da escola para o mundo 

moderno. Consequentemente, aprender deixava de ser um processo de memorização e passava 

a significar o fazer para um novo agir, por isso a importância do aprendizado relacionado à 

prática.  

As propostas pedagógicas do movimento Escola Nova, de um modo geral, estão 

ligadas à comunicação e à integração dos conhecimentos formais com as experiências práticas 

do cotidiano. Para Teixeira (1957), a escola não é uma preparação para a vida, e sim a própria 

vida, ou seja, o indivíduo cresce na ação, no fazer. Por esse motivo, é função da escola 

promover espaços e oportunidades para o desenvolvimento de habilidades necessárias ao 

viver do próprio indivíduo.   

Na defesa de uma escola que contemplasse aspectos da própria vida do aluno, o autor 

defendeu uma escola regional valorizadora dos costumes locais, que fosse enraizada no meio 

em que está inserida, sendo servida e dirigida por professores das regiões:  

 
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, embora em nível 
elementar, nos seus alunos, hábitos de competência executiva, ou seja, eficiência de 
ação; hábitos de sociabilidade, ou seja interesse na companhia de outros, para o 
trabalho ou 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 seus e de outrem. 
(TEIXEIRA, 1957, p. 125). 
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Assim, o método de ensino nessas escolas perpassava a ligação dos conhecimentos 

escolares e a vida concreta dos alunos.   

As ideias de implantação de educação integral no Brasil propostas por Anísio Teixeira 

estavam baseadas em um sistema educacional norte-americano chamado Platoon, que previa 

rodízio de horário entre os espaços escolares e aumento das matérias a serem ofertadas aos 

alunos. Sobre esse aspecto, algumas considerações se fazem relevantes.   

 

2.2 O sistema Platoon  

 

Segundo Chaves (2002/2003), o Platoon é um sistema de ensino americano que Anísio 

Teixeira conheceu nos anos de 1927 e 1928, em visitas aos Estados Unidos. Nesse período, 

Anísio Teixeira ficou fascinado com o projeto e resolveu experimentá-lo em solo brasileiro.  

Na primeira metade dos anos 30, Anísio Teixeira, diretor da Instituição Pública do 

antigo Distrito Federal, na tentativa de reorganizar a diretoria, propõe a criação de novas 

superintendências, a renovação geral das escolas e a inauguração de cinco escolas 

experimentais, que fossem verdadeiros laboratórios de experimentação de métodos e de 

soluções para o ensino. A ideia de Anísio Teixeira, de transformar a escola em um 

laboratório, está fundamentada na escola de Dewey, como afirma Chaves:  

 
A escola de Dewey foi inaugurada em 1896, em Chicago, para testar as próprias 
ideias educacionais do filósofo americano, a sua estruturação a partir do Sistema 
Platoon deve-se às experiências implementadas por William Wirt, no estado da 
Indiana em 1912, que desejando um melhor aproveitamento do tempo e do espaço 
escolar, cria uma estrutura onde os alunos não teriam salas fixas, mas circulariam 
entre elas a partir de um horário pré-estabelecido, com base em seus próprios 
interesses. (CHAVES, 2003, p. 2)  
 

Silveira  afirma que, apesar de o projeto Platoon se definir apenas como uma forma de 

organização administrativa, na prática ele funcionava como uma estrutura organizacional que 

se ligava às questões pedagógicas da escola. (SILVEIRA apud CHAVES, 2003). Chaves 

(2003) ressalta que o interesse de Anísio Teixeira em tal projeto estava relacionado à busca de 

soluções para os problemas de qualidade e quantidade de vagas nas escolas, uma vez que este 

previa o alargamento do tempo escolar diário, o incremento do número de matérias e a 

ampliação do espaço escolar. O aumento de vagas nas escolas, por esta proposta, se daria por 

meio de um sistema de rodízio das turmas – organizadas em pelotões – entre os espaços afins, 

em que os alunos pudessem, ao longo do dia escolar, vivenciar diversas experiências 

educacionais.  
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Desse modo, o sistema Platoon estruturava o ensino nos princípios do trabalho, do 

estudo e da recreação. As atividades se distribuíam entre brincadeira, exercício, estudo 

intelectual, trabalho em oficina e atividades sociais e de expressão dentro e fora da escola.  

Nessa perspectiva, a ideia de sala de aula como local de aprendizado fixo e estático é 

eliminado. As aulas passam a ser ministradas em ambientes variados, como parques, jardins, 

piscina, sala de desenho. A educação física, a música, os trabalhos manuais, a biblioteca e o 

auditório passam a ter um horário fixo na grade curricular da escola, bem como a matemática, 

a linguagem e os estudos sociais.  

Para tamanha diversidade de espaços, era necessário idealizar um projeto arquitetônico 

em conformidade com tais exigências, e bem diferente do desenho da escola tradicional. 

Chaves (2003), ao escrever sobre a experiência de uma das escolas experimentais de Anísio 

Teixeira, apresenta essa nova concepção arquitetônica da escola, em que as ideias 

administrativo-pedagógicas expressas na arquitetura possibilitariam, com baixo custo, abrigar 

um número maior de crianças e oferecer amplos espaços para implementar as exigências do 

sistema Platoon, conforme já descritas.  

  O espaço e tempo organizados através desse sistema, segundo Chaves (2003), 

poderiam aumentar em 20% o tempo diário das aulas, e em 40% a capacidade de matrículas.  

Os propósitos e as práticas apresentadas através das salas ambiente e de atividades 

como jornal, clube literário, oficinas, auditório e biblioteca visavam a um ensino enriquecido 

através de uma forma diferente de ensinar e aprender, com um clima de cooperação e 

camaradagem entre alunos e professores. As integrações das atividades culturais, sociais, 

intelectuais e lúdicas tinham por objetivo a formação integral das crianças, através da 

ampliação do tempo escolar.  

Assim, pode-se considerar que o sistema Platoon teve grande importância na 

experiência brasileira no que se refere à educação integral e à escola de tempo integral. 

Percebe-se que suas ideias e seus fundamentos ainda estão presentes em muitas escolas de 

hoje, na busca de ressignificar o espaço e o tempo, com o objetivo de melhorar a qualidade do 

ensino através de uma formação integral e tornar a escola um espaço mais agradável para o 

aluno, espaço onde os conhecimentos adquiridos partem da vivência dos alunos e possam ter 

aplicação direta em sua vida prática.   
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2.3 Algumas experiências de educação integral no Brasil 

 

2.3.1 Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) – Bahia 

 

No Brasil, a iniciativa concreta de uma escola de tempo integral surge na década de 

1950, baseada nas ideias do movimento Escola Nova, como dito anteriormente. A ampliação 

do tempo escolar na rede pública tinha a preocupação de tornar a escola um espaço não só de 

instrução, mas também de formação integral. Tal espaço visava à construção de valores como 

autonomia, iniciativa, responsabilidade e cooperação. Intencionava promover noções de 

direitos e deveres, objetivando o desenvolvimento integral dos alunos.  

O idealizador dessa proposta foi Anísio Teixeira, na época Secretário de Educação e 

Saúde do Estado da Bahia. O projeto educacional de Anísio Teixeira iniciou-se com o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), inaugurado no dia 21 de outubro de 1950, mesmo com 

suas instalações apenas parcialmente construídas. Localizado no bairro da Caixa D’Água, um 

dos mais pobres de Salvador, o CECR tinha uma proposta que visava a suprir as necessidades 

básicas de educação dos alunos das camadas populares. Tal projeto previa a construção de 

outros centros educacionais, em todo Estado da Bahia, nas áreas demográfica e 

economicamente baixa.  

Para Terezinha Eboli (1971), o projeto foi considerado modelo de organização e 

coragem. O planejamento consistia em: 

 

a) Quatro escolas com 1.000 alunos cada, classe de nível primário; 

b) Um parque escola com sete pavilhões para as práticas educativas; 

c) Uma biblioteca; 

d) Um dormitório para 200 crianças. 

 

Os dormitórios seriam destinados a 5% das crianças consideradas sem lar, porém, em 

1964, com o encerramento da construção do CECR, essa parte não se tornou realidade. Anísio 

Teixeira propôs, ainda a criação de nove centros de educação popular em Salvador, com o 

intento de expandir sua proposta pedagógica;  todavia, apenas um foi construído.  

As intenções do CECR como educação integral podem ser percebidas no discurso de 

Anísio Teixeira durante a sua inauguração – enunciado que, posteriormente, constituiu o 

documento básico do CECR:  
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Desejamos dar, de novo à escola primária, seu dia letivo completo. Desejamos dar-
lhe seus cinco anos de curso. E desejamos dar-lhe seu programa completo de leitura, 
aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, artes industriais, desenho, música, 
dança e educação física. Além disso, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, 
forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua 
civilização – essa civilização tão difícil de por ser uma civilização técnica e 
industrial e ainda mais difícil e complexa por estar em manutenção permanente. E, 
além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à criança, visto não ser 
possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive. (EBOLI, 1971, p. 
14) 

 
Os objetivos gerais do CECR eram: 

 

a) dar aos alunos a oportunidade de maior integração na comunidade escolar, ao 
realizar atividades que os levam à comunicação com todos os colegas ou com a 
maioria deles; 
b) torná-los conscientes de seus direitos e deveres, preparando-os para atuar como 
simples cidadãos ou líderes, mas sempre como agentes do progresso social e 
econômico; 
c) desenvolver nos alunos a autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a 
cooperação, a honestidade, o respeito a si mesmo e aos outros. (EBOLI, 1971, p. 
20) 
 

Para atender a tais perspectivas, aos alunos era atribuída uma rotina diária de quatro 

horas de aprendizagem escolar: linguagem, aritmética, ciências e estudos sociais. Depois eles 

eram encaminhados para a escola parque e, por mais quatro horas, desenvolviam atividades de 

horta, higiene bucal, atividades esportivas, artísticas e recreativas. Os estudantes, na escola 

parque ficavam agrupados não apenas pela idade, mas também por suas preferências em 

turmas de 20 a 30 cada, pelos diversos setores:  

 

a) Trabalho: atividades de artes aplicadas, industriais e plásticas.  

b) Educação Física e recreação: jogos, recreação e ginástica.  

c) Socializante: formação de grêmio, jornal da escola, rádio escola, banco e lojas. 

d) Artístico: aulas de música instrumental, canto, dança e teatro.  

e) Extensão cultural e biblioteca: leitura, estudo e pesquisa.  

 

Faziam ainda parte da escola os setores de direção e administração geral, com 

supervisão, currículo e orientação educacional, e os setores de assistência alimentar e médica-

odontológica.  

Esse projeto recebeu grande divulgação nacional e internacional, principalmente pelos 

seus aspectos arquitetônicos e pedagógicos. Porém, também foi alvo de muitas criticas devido 

a denúncias contra as condições precárias em que se encontravam as demais escolas do 

Estado da Bahia. 
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Mais tarde, Anísio Teixeira, como diretor do Instituto de Estudos Pedagógicos (Inep), 

pretendeu criar 28 escolas parque em Brasília. Algumas chegaram a ser construídas; 

entretanto, o projeto de educação integral não foi adiante devido ao alto custo de sua 

construção e manutenção.  

Anos depois, ainda foram criados centros de aprendizagem e produção, onde os 

estudantes participavam de programas de: aceleração de aprendizagem; desenvolvimento de 

inteligências múltiplas e de habilidades mentais; experimentação científica; integração de 

informática com as comunicações e suportes necessários à aprendizagem.  

Assim, pode-se inferir que Anísio Teixeira foi um dos pioneiros, construtor dos pilares 

da educação de tempo integral no Brasil. Através dos seus escritos sobre a escola, pode-se 

perceber que suas ideias inovadoras, bem como suas vivências e práticas, demonstraram o seu 

compromisso com a educação integral democrática, de qualidade e para todos.  

 

Somente escolas destinadas a fornecer informações ou certos limitados 
treinamentos mecânicos podem ainda admitir a serem de tempo parcial. A escola 
primaria, visando acima de tudo, a formação de hábitos de trabalho, de convivência 
social, de reflexão intelectual, de gosto e de consciência não pode limitar as suas 
atividades a menos que o dia completo. Devem e precisam ser de tempo integral 
para os alunos e servida por professores de tempo integral. (TEIXEIRA, 1957,  p. 
126)    

 

Anísio Teixeira justificou a necessidade de implantação e implementação da escola em 

tempo integral principalmente para as camadas populares, pois, para ele, 

 

Quase toda infância, com exceção de filhos de famílias abastardas, podia ser 
considerada abandonada. Pois, com efeito, se tinham pais, não tinham lares em que 
pudessem ser educados e se, aparentemente tinham escolas, na realidade não as 
tinham, pois as mesmas haviam passado a simples casas em que as crianças eram 
recebidas por sessões de poucas horas, para um ensino deficiente e improvisado. 
(TEIXEIRA, 1957, p. 15)  
   

Em meus estudos, não encontrei iniciativas de tornar a escola de horário parcial em 

horário integral no período entre as décadas de 1960 e 1970, o que me leva a crer que tal 

concepção ficou esquecida durante esses anos.  

 

2.3.2 Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) – Rio de Janeiro 

 

Decorridas três décadas da implantação do CECR na Bahia, outra experiência de 

maior visibilidade de ampliação da jornada escolar no contexto nacional ocorreu no Rio de 
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Janeiro, na década de 1980, na primeira gestão do governador Leonel Brizola8, quando foram 

criados os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) como retomada do projeto de 

escola pública de tempo integral de Anísio Teixeira.  

Nessa época, o Brasil enfrentava sérios problemas econômicos, decorrentes da 

aceleração da inflação e dos baixos índices de crescimento, além de uma profunda crise social 

provocada pela ditadura militar, instaurada em 1964.  

Brizola pretendia, através do programa de educação integral, dar um salto de qualidade 

no ensino fundamental, apresentando a escola de tempo integral como uma saída para o caos 

social em que se encontravam as crianças e os adolescentes das classes populares, ou seja, o 

programa se apresentava como possibilidade de transferir a responsabilidade de resolver os 

problemas sociais para a educação. Nessa perspectiva, o ensino em tempo integral surge com 

o pressuposto de preencher lacunas nas políticas públicas e nos problemas sociais localizados 

além dos limites da escola. Nesse período, criou-se uma comissão responsável pela 

elaboração do Programa Especial de Educação, com o objetivo de universalizar e ampliar o 

ensino público.  

O primeiro CIEP foi inaugurado em maio de 1985, localizava-se no centro da cidade 

do Rio de Janeiro e recebeu o nome de Tancredo Neves, em homenagem ao presidente da 

transição democrática que morrera no mês anterior, sem ter sido empossado. No período 

compreendido entre abril desse mesmo ano e março de 1987, outros 127 CIEPs foram 

inaugurados no Estado do Rio de Janeiro. Essa ampliação da rede fez parte da estratégia 

política da campanha eleitoral de Saturnino Braga, do PDT, para prefeito do Rio de Janeiro, 

onde foi eleito, em 1985, com vistas a dar continuidade à política educacional implementada 

pelo governo estadual. Porém o partido não teve a mesma sorte em relação ao o governo 

estadual, pois quem venceu foi Moreira Franco, do PMDB, que, em sua campanha, havia 

incorporado sem constrangimento a principal bandeira eleitoral de seu rival, como observa 

Brandão (1989).  

No governo de Moreira Franco, os CIEPs não tiveram a mesma atenção, pelo 

contrário, com o discurso de tornar iguais as condições para todas as escolas, esse governo 

iniciou um desmonte do horário integral da rede estadual, o que contribuiu para minimizar os 

avanços que essa proposta adquirira anteriormente.  

 

                                                 
8 Leonel Brizola foi eleito governador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em 1982 e teve como vice-
governador e Secretario de Estado de Ciência e Cultura Darcy Ribeiro. O projeto de Leonel Brizola previa a 
construção de 500 unidades escolares. Essa meta só foi atendida dez anos depois, em 1994, no seu segundo 
mandato.  
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Porém, com a nova eleição de Brizola para governador do Estado, em 1991, a proposta 

de escola em horário integral é retomada, sob a orientação de Darcy Ribeiro.  

Em seus estudos, Paro (1988) critica a proposta dos CIEPs e revela que a escola tem 

adotado “funções supletivas, isto é, aquelas funções que, historicamente, a escola foi sendo 

chamada a assumir” com a intenção de evitar ou minimizar os efeitos das mazelas sociais às 

quais os alunos das camadas populares são submetidos.       

 Ainda segundo o autor, o CIEP “Propõe-se como uma “escola-casa” que pretende 

respeitar os direitos da criança. Assumindo como verdadeiros alguns dos supostos fatores 

pelos quais os alunos não permanecem nas escolas ou não obtêm rendimento adequado”. 

(PARO, 1988, p. 20)   

 As razões pelas quais os alunos não permanecem na escola, de acordo com a proposta 

dos CIEPs, estão relacionadas à desnutrição, às dificuldades financeiras, às doenças, entre 

outros problemas. Dessa forma, o projeto propôs superar esses obstáculos mediante 

programas de alimentação e serviços médicos prestados à criança e seus familiares, de modo 

que os alunos tivessem melhores condições de aprender.  

 Os CIEPs, assim como o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), foram 

construídos preferencialmente em regiões onde se concentravam populações carentes do Rio 

de Janeiro, com o objetivo ensinar a ler, a escrever e a contar no devido tempo e com a 

correção desejável.  

 Segundo pesquisa realizada por Paro (1988), nos CIEPs as crianças ficavam no 

período das 7h às 17h e faziam três refeições diárias: café, almoço e jantar. O tempo na escola 

era dividido em quatro a cinco horas, pela manhã ou tarde, dentro da sala, onde recebiam de 

suas professoras os conteúdos pertinentes a cada série. As outras quatro horas e meia eram 

divididas entre refeições, recreação e atividades de Educação Física. O CIEP também oferecia 

atividades de esporte e participação em eventos culturais abertos à comunidade onde se 

situavam.   

 Entretanto, essa pesquisa revela as contradições existentes entre o discurso oficial e a 

prática observada. Ressalta os problemas enfrentados pelo corpo docente e discente dentro do 

universo da educação integral, principalmente devido a sua localização em área popular. O 

cenário educacional é marcado por uma corrente de causa/efeito que envolve pobreza, 

marginalidade e violência. As famílias são retratadas pelos professores como inadequadas, 

numerosas e, até mesmo, irresponsáveis, por não propiciarem um ambiente afetuoso para as 

crianças, sendo assim responsabilizadas pelas características de agressividade e revolta dos 

filhos. 
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 O autor constatou, em sua pesquisa, que as crianças de baixa renda eram consideradas 

“diferentes” devido aos seus comportamentos, sua maneira de falar, aos hábitos adquiridos no 

ambiente em que viviam, onde não eram estimuladas a melhorar. Para os professores, esse era 

o motivo que levava as crianças a não terem sucesso na escola.  

Paro (1988) afirma, também, que os professores dos CIEPs acreditavam existir uma 

distinção entre uma criança pobre e uma criança rica. Os professores afirmavam que elas eram 

essencialmente diferentes na fala e na inteligência. Enquanto a criança pobre volta sua 

inteligência para lutar pela sobrevivência imediata, a criança de família abastada é muito mais 

estimulada a estudar e aprender, já que não precisa pelejar por comida ou algo parecido. 

Assim, infelizmente, torna-se comum uma criança de baixa renda chegar à escola e apresentar 

desvantagem devido ao ambiente em que vive.  

Dentro dessa visão, o projeto oficial propunha uma escola diferente, que oferecesse 

mais tempo de ensino para as crianças, considerando sua cultura e propiciando vivências para 

a formação global do indivíduo. Contudo, mais uma vez, o discurso e a prática são 

contraditórios. Professores ouvidos nessa pesquisa, através das entrevistas, revelaram que a 

sociedade, a família e a rua eram consideradas instituições corruptoras, enquanto a escola é 

tida como instituição salvadora, que possui o papel de corrigir as distorções que as outras 

instituições produzem nas crianças, protegê-las e garantir seu desenvolvimento cognitivo 

social e afetivo.  

Zaia Brandão é uma das autoras que também se posicionou contra tais políticas 

educacionais, devido ao seu caráter assistencialista. Para ela, a política dos CIEPs pode ser 

considerada um enorme retrocesso e é inviável propor a educação como solução diante de 

tantos problemas sociais, como a fome e marginalidade. A autora também ressalta que esse 

foi um projeto muito discutido e estudado; todavia, na maioria das vezes, as discussões não 

estavam relacionadas à importância educacional em si, mas voltadas para interesses políticos 

e personalistas.  

O governador Brizola (e suas ambições à presidência), o professor Darcy (sua 
genialidade discutível e sua megalomania incontrolável) a hegemonia nacional da 
arquitetura, nem sempre funcional, de Orçar Niemeyer. Tudo isso visando à disputa 
político-partidária. (BRANDÃO, 1989, p. 120)  
  

É possível afirmar que os CIEPs ganharam prestígio entre a população do Estado do 

Rio de Janeiro e que as campanhas ao governo que se sucederam, de uma forma ou de outra, 

prometiam dar continuidade ao programa dos CIEPs.  

Dentre outras críticas que Brandão faz, referentes à política dos CIEPs, podem-se 

destacar: 
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• A falta de participação dos professores e profissionais da educação na definição 
da política educacional do Estado [...]  
• A criação de uma rede paralela de ensino de extrema visibilidade política para 
apenas 5% dos alunos do ensino público do Estado [...] 
• Os CIEPs se transformaram nos outdoors de promoção política do governo do 
Estado [...] 
• O tempo integral é uma utopia para a realidade de nosso sistema escolar, onde 
ainda está bastante generalizado o 3º turno escolar [...] 
• A falta de uma proposta pedagógica nova que justificasse os CIEPs: não houve 
preocupação na preparação dos professores [...] 
• O custo dos CIEPs é muito grande [...] (BRANDÃO, 1989, p. 121-122) 
 

 Atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, alguns CIEPs continuam funcionando em 

horário integral, outros em horário parcial. Eles encontram-se divididos entre as redes 

estadual e a municipal de ensino.  

 Apesar de terem recebido várias críticas, inclusive a de não terem conseguido 

ultrapassar o caráter assistencialista, centralizador e político partidário, os CIEPs se tornaram 

referência para outros estados nos anos de 1980 e para o governo federal nos anos de 1990, 

conforme analisa Coelho (2000). Tais experiências serão mostradas adiante.   

  

2.3.3 Centros Integrados de Atenção a Criança e ao Adolescente (CIACs) e Centros de 

Atenção Integral à Criança (CAICs) – Brasília  

 

Em 1990, no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), com apoio direto de 

Leonel Brizola, a proposta de uma escola de tempo integral reaparece, levando o nome de 

Centro Integrado de Atenção a Criança e ao Adolescente (CIAC). O primeiro CIAC foi 

inaugurado em novembro de 1991, na Vila Paranoá, periferia de Brasília, com 

aproximadamente 4 mil m2 de área construída. 

Conforme Amaral Sobrinho e Parente (1995) analisam, o governo federal, a partir de 

1990, promoveu ações integradas de educação, saúde, assistência e promoção social para 

crianças e adolescentes como forma de assegurar melhores condições de vida às camadas 

populares. Nesse contexto, o governo criou, em 14 de maio de 1991, o programa Minha 

Gente. Esse projeto tinha a proposta de reduzir os efeitos da pobreza nas periferias urbanas, 

com ações integradas direcionadas a crianças e adolescentes. 

 

O modelo proposto teve as seguintes características: atendimento social integrado 
em um mesmo local; atendimento em tempo integral; envolvimento comunitário; 
desenvolvimento de programas de proteção à criança e à família; gestão 
descentralizada; e, como característica principal, a implantação de unidades físicas – 
o Centro Integrado de Atenção a Criança e ao Adolescente – CIAC. Este centro 
previa o atendimento em creche pré-escola e ensino de primeiro grau; saúde e 
cuidados básicos; convivência comunitária e desportiva. O projeto previa a 
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construção de 5 mil unidades em convênio com estados e municípios. (AMARAL 
SOBRINHO; PARENTE, 1995, p. 6) 

 

Foi estabelecida a meta de construção de 5 mil CAICs para atender a 6 milhões de 

crianças das escolas de ensino fundamental, em horário integral, no país inteiro. A princípio, o 

projeto foi gerado no âmbito do Ministério da Saúde. Foi lançado como uma nova concepção 

de escola de tempo integral, apresentando-se como projeto inovador, sem fazer menção às 

demais experiências desenvolvidas no país. A criação dos CAICs foi criticada por muitos 

profissionais da educação, que o consideravam promocional e assistencialista, e não 

pedagógico.  

Como bem coloca Kramer, 

 
O CIAC situa-se na contramão dessa perspectiva de construção da democracia, não 
apenas pelo que poderia ser realizado com os recursos destinados aos grandes 
conjuntos arquitetônicos, mas principalmente pelo que se consolida aos olhos da 
população: a morte da escola como estado de emancipação cultural, a cristalização 
da escola como um serviço de assistência. (KRAMER, 1991, p. 461)   
 
Concebidos como “escolões” para os pobres, marcados pelo assistencialismo, 
alijando a realidade de vida das populações infantis e juvenis que estão no trabalho 
produtivo direta ou indiretamente, os Ciacs chegam agora para convencer a 
população de que nunca a escola se preocupou em ensinar, de que nunca foi essa 
sua função, de que esse fim não pode ser alcançado nas milhares de escolas comuns 
existentes neste país. (KRAMER, 1991, p. 469)   
  

O programa foi concebido inicialmente pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

com coordenação a cargo do Ministério da Criança e, posteriormente sob a responsabilidade 

da Secretaria de Projetos Especiais da Presidência da República. Porém, em 1992, com o 

impeachment do presidente Collor, o vice-presidente da República Itamar Franco assumiu a 

presidência do país com a meta de estabelecer um novo governo, acompanhado de um novo 

programa educacional. Assim, foi apresentada a nova versão do CIAC, denominada de Centro 

de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), que teve suas diretrizes fixadas pelo 

Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Pronaica)9.  

Ao assumir as ações do projeto, o MEC promoveu algumas modificações na sua 

concepção, porém sua filosofia se manteve quase toda como no original do projeto Minha 

Gente, implantado no governo Collor.  

Para Amaral Sobrinho e Parente (1995), a diferença entre CIAC e CAIC passa pelo 

seguinte entendimento: enquanto o primeiro destacava a característica arquitetônica do centro 

                                                 
9 Pronaica (Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) é entendido como um programa 
do Ministério da Educação e do Desporto, criado para coordenar ações básicas de caráter socioeducativo de 
atenção integral a crianças e adolescentes, de forma descentralizada, articulada e integrada, por meio de 
atividades específicas em ambientes planejados, preparados e organizados. 
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integrado, no segundo a ênfase estava no atendimento integral, que requer uma pedagogia 

própria, independente do espaço físico.   

O Pronaica surgiu como uma tentativa de manter, de certa forma, a política do governo 

Collor, uma vez que o mandato estava por se completar. O trecho do documento a seguir 

apresenta a justificativa do MEC para implantação do Pronaica:  

 

Os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) foram 
concebidos para oferecer todos os cuidados requeridos pelo público infanto-juvenil 
e suas famílias. Mais que unidades físicas, constituem local em que se exercita uma 
proposta pedagógica abrangente, que articula ações de saúde, higiene, alimentação, 
cultura e lazer, entre outras, às atividades especificamente escolares, com o fim de 
educar e também proteger, amparar e preparar a clientela para o convívio social. 
Cada CAIC deve funcionar como núcleo de referência educativa dotado de 
autonomia que lhe propicie encontrar soluções pedagógicas próprias e auto-
renováveis. Deve transformar-se em centro de excelência em educação popular, 
privilegiando uma visão educacional aberta e plural, sensível às diversidades 
culturais regionais e locais. 
O estabelecimento das linhas programáticas prioritárias para o desenvolvimento da 
pedagogia da atenção integral parte do pressuposto de que ao MEC, órgão central 
do sistema educacional brasileiro, compete formular e difundir sua filosofia básica, 
além de articular-se com os níveis estaduais e municipais da administração pública 
para estimular sua atuação no sentido desejado. 
Sob tais parâmetros, eis as diretrizes principais: 
(a) continuado desenvolvimento e difusão dos conceitos e da filosofia da atenção 
integral; 
(b) definição de instrumentos e métodos de gestão capazes de mobilizar a 
participação comunitária; 
(c) estabelecimento de critérios gerais para planejamento e operação dos CAIC; 
(d) elaboração de parâmetros básicos para a gestão escolar participativa; 
(e) preparação de recursos humanos para a implementação e difusão da pedagogia 
da atenção integral; 
(f) realização de estudos e pesquisas para implantação de sistemas de suporte 
tecnológico para os centros de atenção integral; 
(g) montagem de esquemas de acompanhamento e avaliação; 
(h) concepção de programas especiais, a serem implementados nos centros de 
atenção integral, visando à prevenção e enfrentamento de problemas como drogas, 
poluição ambiental, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, bem como 
à educação para o trabalho e para o trânsito. 
Ao fixarem-se as metas para o desenvolvimento da pedagogia da atenção integral, 
deve-se ter cm conta a necessidade de concluir as unidades em construção e 
implantar, no período, 300 novos CAIC, assim como adquirir os respectivos 
equipamentos e demais insumos. (BRASIL, 1993/1994, p. 33-35)  

 

Em 1995, construções de novos CAICs foram interrompidas, sendo edificadas apenas 

200 unidades nesse modelo. Em Minas Gerais, foram instalados 72 CAICs, sendo 18 na 

região metropolitana de Belo Horizonte, 11 no Triângulo Mineiro, 12 na Zona da Mata, 10 no 

Norte de Minas, 16 no Sul de Minas e 5 no Vale do Aço (MINAS GERAIS, 2002). 

Com a extinção do Pronaica, no início do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), as prefeituras municipais passaram a arcar com as despesas de manutenção dos 

CAICs. De um modo geral, a lógica do programa estava voltada para a atenção às crianças e 
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famílias carentes, a fim de amenizar a precariedade social. No entanto, a viabilidade e 

sustentabilidade do programa foi colocada em dúvida devido ao alto custo de manutenção do 

programa, haja vista as dificuldades vivenciadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação. 

Algumas Secretarias Municipais de Educação não conseguiram dar continuidade ao 

projeto e utilizaram os prédios para instalações de escolas convencionais. 

 

2.3.4 Programa de Formação Integral da Criança (Profic) – São Paulo  

 

Em 1986, no final do governo de Franco Montoro, foi lançado em São Paulo o 

Programa de Formação Integral da Criança – Profic. O governador indicou o ex-reitor da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Prof. José Aristodemo Pinotti, como 

Secretário de Estado da Educação.  

O objetivo do Programa era retirar as crianças da rua e aumentar o tempo de 

permanência delas na escola, oferecendo-lhes atividades culturais, recreativas, esportivas, 

assistência médica e odontológica, cursos pré-profissionalizantes e reforço escolar.  

Em sua essência, o Profic foi um programa de repasse de verbas, ou melhor, um 

convênio que o governo do Estado de São Paulo mantinha com as prefeituras, por meio do 

qual fornecia recursos e financiamento para apoiar experiências já existentes, ou a serem 

criadas, de atendimento a crianças em horário integral, dentro ou fora das escolas. Esse 

convênio se deu não somente com as prefeituras, mas também com entidades da sociedade 

civil: associações de bairro e entidades assistenciais.  

O programa propunha que o aluno frequentasse normalmente as aulas na escola em 

que estava regularmente matriculado, sendo que, no período de contraturno, ou seja, período 

alternado ao da escolarização regular, permaneceria na escola ou se dirigiria às entidades 

conveniadas. Lá receberia alimentação e desenvolveria atividades complementares nas áreas 

de artes, esporte, lazer, pré-profissionalizante e reforço escolar.  

Segundo Paro (1988), os pais procuravam a escola de tempo integral por precisarem 

trabalhar e não terem nenhuma outra pessoa que pudesse ficar com suas crianças.   

Paro (1988) ressalta que o Profic foi uma parceria com prefeituras do Estado de São 

Paulo e que sua atuação consistia no funcionamento de recursos e financiamentos das 

experiências e estruturas já existentes, ou seja, os programas municipais eram autônomos, 

com iniciativa, estruturas e recursos humanos próprios. Ao Estado cabia apenas o recurso 

financeiro via Profic. Paro ainda relata a experiência de Assis-SP, que já apresentava um 
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sistema bem estruturado de atendimento educacional às crianças. O município possuía centros 

comunitários, unidades de iniciação ao trabalho, postos culturais e outros espaços que, com os 

recursos do Profic, ampliaram o trabalho educativo desenvolvido na comunidade local.   

A implementação do programa, segundo Paro (1988), foi dividida em três fases:  

 

a) Em 1986 - implantação, propriamente dita 

b) Entre 1987 e 1989 - expansão  

c) 1990 a 1993 - declínio e extinção  

 

O programa foi desenvolvido até 1993, embora tenha sofrido modificações em suas 

atividades, forma e conteúdo, devido às mudanças de secretários que, nesse período, 

totalizaram sete (GIOVANNI; SOUZA, 1999). 

Cabe destacar que, no final de 1993, após uma prolongada greve de professores, o 

governo do Estado de São Paulo defendeu a necessidade de rever as despesas da Secretaria de 

Estado da Educação, o que levou à decisão de extinguir todos os programas que não 

respondessem ao requisito de atendimento universal no interior da rede de ensino. 

Após a exposição de algumas experiências de projetos que visavam a uma educação 

integral em tempo integral, pode-se concluir que as propostas aqui apresentadas foram 

marcadas pela vulnerabilidade política, ligada a governos que passam, ou seja, propostas de 

governo pensadas em gabinetes de órgãos centrais que se modificaram ou extinguiram após a 

mudança de governo. 

Outra característica desses programas é a maneira como eles são pensados, elaborados 

sem a participação de seus executores, os professores. Esses programas chegam às escolas 

como pacotes prontos, materiais elaborados e, na pior das hipóteses, sem preparação dos 

profissionais; assim, as chances de sua eficácia são as menores possíveis.  

 

2.3.5 Projeto Aluno em Tempo Integral (Pati) e Projeto Escola de Tempo Integral (Proeti)  

 

Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

9.394, em 1996 (BRASIL, 1996), emergiram no país políticas públicas de ampliação da 

jornada escolar, com vistas à implantação gradativa do tempo integral, destinadas, 

principalmente, a camadas populares, objetivando a melhoria da qualidade na educação 

básica. Para alcançar esse fim, o poder público e a sociedade civil conjugaram, desde então, 

esforços na tentativa de elevar os indicadores educacionais. 
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Considerando que o tempo integral é uma demanda social, devido principalmente à 

grande inserção das mulheres no mercado de trabalho, é preciso pensar em um lugar onde os 

pais possam deixar seus filhos no horário de trabalho. Na perspectiva da escola, o tempo 

integral pode ser considerado uma forma de oferecer oportunidades ao aluno com dificuldade 

de aprendizado e/ou com problemas de origem social, como falta de alimentação, de cuidados 

básicos com a higiene, de acompanhamento pedagógico, ou seja, a oportunidade de um 

atendimento mais ampliado.  

Em algumas conversas informais com profissionais10 da educação da escola X, 

percebe-se que há divisão de opiniões no que se refere à escola de tempo integral. Se, por um 

lado, acredita-se que a instituição escolar está adotando um caráter excessivamente 

assistencialista, por outro lado existem aqueles que defendem que a função da escola mudou 

devido às transformações impostas pela sociedade, e que cabe a ela apresentar as soluções 

necessárias frente a tais problemas.  

Diante dessas questões, a SEE/MG, juntamente com algumas escolas estaduais de 

Minas Gerais, iniciaram projetos na tentativa de sanar ou diminuir tais problemas. Dentre as 

iniciativas, destacam-se a ampliação da jornada escolar nas redes públicas de ensino e a 

implantação de projetos e programas educacionais. Em Minas Gerais, a implantação do tempo 

integral na rede estadual de ensino efetivou-se por meio de dois projetos: o Pati e o Proeti. 

 

2.3.5.1 Implantação do Projeto Aluno de Tempo Integral (Pati) na rede estadual de 

Minas Gerais 

 

Em 2005, inicia-se pela SEE/MG o Projeto Aluno em Tempo Integral – Pati (MINAS 

GERAIS, 2005;2007). As escolas contempladas com esse projeto inicial seriam aquelas que 

possuíssem alunos das camadas menos favorecidas economicamente e/ou que se 

encontrassem em situação de risco social. Desse modo, já havia na rede estadual um projeto, 

denominado Escola Viva, Comunidade Ativa11, que atendia a este público específico. Assim, 

o Pati foi direcionado a escolas que já participavam desse projeto e expandido para outras da 

rede estadual em diversos municípios. (MINAS GERAIS, 2005a). 
                                                 
10  Ao me referir aos profissionais da educação, estou considerando um grupo de pessoas que exercem, na escola, 
funções de direção, supervisão e professores.   
11 Projeto voltado para o fortalecimento de escolas em áreas urbanas, com população de vulnerabilidade social e 
sujeitas a índices expressivos de violência. Segundo a SEE/MG procura proporcionar a tranqüilidade e as 
condições básicas de educabilidade no ambiente escolar para que o processo de ensino e de aprendizagem 
aconteça. O desafio deste projeto é repensar a escola, tornando-a mais aberta à participação da comunidade. Nas 
escolas participantes, são realizados investimentos na infra-estrutura física, na aquisição de recursos didáticos 
visando o desenvolvimento de ações de caráter pedagógico, cultural, esportivo e artístico. 
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Para implantação do Pati nas escolas estaduais de Minas Gerais, a SEE/MG lançou 

quatro documentos que iriam nortear o trabalho, visando à efetivação desse projeto, quais 

sejam:  Caderno 1: Cartilha; Caderno 2: Guia de implantação; Caderno 3: Guia de seleção e 

avaliação dos alunos e profissionais; Caderno 4: Orientações para elaboração do projeto nas 

escolas da rede pública de Minas Gerais.  

Apesar de considerar a importância de tais documentos para garantir o bom 

funcionamento do projeto, vale pontuar que, segundo a escola pesquisada, tais documentos só 

chegaram às escolas um ano após sua implantação.  

A fim de compreender melhor como o processo do Pati foi idealizado pela SEE/MG, 

apresento algumas considerações dos documentos oficiais que regem sua implantação e 

implementação nas escolas. 

O primeiro volume, Cartilha, com um total de 32 páginas, é constituído por: 

apresentação, justificativa, abrangência, objetivos, resultados esperados e impactos, marco 

referencial, metodologia, dinâmica de funcionamento, projetos estruturadores da SEE, 

estrutura organizacional, atribuições e bibliografia.  

Esse documento aborda a importância da proposta de tempo integral para a população 

economicamente menos favorecida e estabelece como objetivo a melhoria do desempenho 

escolar dos alunos com dificuldades de aprendizagem, como também sua ampliação no 

universo artístico, cultural e esportivo. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 5) 

Com esses objetivos, pretendia-se uma redução dos índices de reprovação, a melhoria 

nas avaliações e maior interesse dos alunos pelo esporte, pela cultura e pela arte.  

O segundo caderno – Guia de implantação – “constitui um instrumento de orientação 

para a elaboração do Plano de Ação da escola e a execução do Projeto Aluno de Tempo 

Integral” (MINAS GERAIS, 2005b, p. 5). Esse documento traz os passos, as diretrizes, o 

organograma, as atribuições e perfis da equipe local, a avaliação e o monitoramento, a 

descrição do ambiente virtual e a composição da equipe gestora central. 

O terceiro volume, o Guia de seleção e avaliação dos alunos e profissionais, em sua 

introdução, ressalta a necessária “coerência interna entre objetivos, métodos e avaliação” 

(MINAS GERAIS, 2005c, p. 5) para o sucesso de uma proposta de ensino. Dessa forma, 

percebe-se que o material apresentado seguia a tríade planejamento, execução e avaliação, 

partes importantes na construção de qualquer projeto, não sendo diferente para a proposta de 

educação integral.  

 

Ainda no caderno 3, há a sugestão de que 10% do total de alunos da escola que 
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apresentassem desempenho escolar abaixo do esperado em Língua Portuguesa e Matemática, 

tendo suas necessidades básicas não atendidas e com necessidades de estimulação geral para o 

desenvolvimento pleno, deveriam participar do Pati em turmas compostas de, no máximo, 20 

alunos, para o tempo integral.  

Esse documento revela também a preocupação teoria e prática, ou seja, orienta o 

professor para que ele consiga assimilar a teoria, de modo a tê-la como fundamento para as 

atividades com seus alunos. Esse movimento do saber teórico contido no currículo chegando 

ao saber ensinado em sala de aula passa pela proposta de uma formação continuada do 

professor. O documento ressaltava que 

 
A responsabilidade pelo bom desenvolvimento dos processos educacionais, nessa 
área, exige que os educadores sejam preparados e apoiados. Isso implica a 
necessidade de investir em ações de capacitação docente e de acompanhamento e 
avaliação durante todo o processo, que compreende sensibilização, formação 
psicopedagógica e atualização. A capacitação se faz no início do processo de 
implantação, momento em que se busca o envolvimento da escola e dos educadores 
com a questão e com o caráter inovador da proposta educativa. Quando se mostra 
capaz de despertar o entusiasmo pela proposta, o desejo de participar, de estudar e se 
aperfeiçoar, obtendo importantes conhecimentos para a competência no trato dessa 
questão, a capacitação terá cumprido o seu papel. (MINAS GERAIS, 2005c, p. 21)  

  

Para a SEE/MG, a necessidade de implantação do Pati justifica-se devido à entrada de 

alunos das classes sociais menos favorecidas na escola pública, ou seja, à universalização do 

ensino fundamental.  

No final do século passado, nos sistemas educacionais brasileiros, o acesso ao 
ensino fundamental praticamente se universalizou: 97% das crianças em idade 
escolar estavam matriculadas. A escola que antes acolhia, entre seu contingente de 
alunos, uma grande maioria de filhos das classes média e alta, se abria para todos.  
(MINAS GERAIS, 2005a, p. 8) 

 
A partir do momento em que a educação passou a ser considerada um direito 

universal, essa universalização tornou-se uma meta. Com o desenvolvimento das sociedades 

modernas e os avanços no campo da ciência e da tecnologia, a efetivação desse direito vem se 

tornando uma realidade no Brasil. Para garantir a educação para todos, muitos países vêm 

adotando políticas de universalização da educação voltadas para o acesso e a permanência na 

escola.  

No Brasil, as políticas de universalização da educação se intensificaram a partir da 

década de 90 e vêm possibilitando o acesso de grande parte da população em idade escolar. 

Hoje, o censo escolar 2010, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) revela que 51.549.889 alunos estão 

matriculados no Brasil, sendo 43.989.507 (85,4%) em escolas públicas e 7.560.382 (14,6%) 
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em escolas particulares. Os dados seguintes revelam a quantidade de matrículas nos últimos 

anos. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA, 2011). 

 

Tabela 1 – Quantidade de matrículas no Brasil (2007-2010) 
 

Ano 
 

Total 
 

Educação 
Infantil 

 
Ensino 

Fundamental 

 
Ensino Médio 

Educação de 
Jovens e 
Adultos 

2007 53.028.928 6.509.868 32.122.273 8.369.369 4.985.338 
2008 53.232.868 6.719.261 32.086.700 8.366.100 4.945.424 
2009 52.580.452 6.762.631 31.705.528 8.337.160 4.661.332 
2010 51.549.889 6.756.698 31.005.341 8.357.675 4.287.234 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011. 
 

Notas: 1) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar. 2) O mesmo aluno pode ter mais 
de uma matrícula. 3) Ensino Fundamental: inclui matrículas de turmas do ensino fundamental de 8 e 9 anos. 
4) Ensino Médio: inclui matrículas no ensino médio integrado à educação profissional e no ensino médio 
normal/magistério. 5) Educação de Jovens e Adultos: inclui matrículas de EJA presencial, semipresencial e 
EJA integrado à educação profissional de nível fundamental e médio.  
 

 De acordo com os dados apresentados, pode-se destacar um crescimento no número 

de matrículas na Educação Infantil e um decréscimo no Ensino Fundamental. Ainda segundo 

o censo, a rede municipal corresponde a 54,6% das matrículas do Ensino Fundamental, 

cabendo à rede estadual 32,6%, enquanto a rede federal atende a 0,1% dos alunos nessa etapa 

de ensino. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA, 2011) 

Os dados mais alarmantes estão na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo dados da Pesquisa nacional por amostra de domicílios, o Brasil tem uma população 

de 57,7 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam escola e que não têm o 

ensino fundamental completo. Esse contingente poderia ser considerado uma parcela da 

população a ser atendida pela EJA e, no entanto, não está na escola. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). 

Ainda em se tratando da cartilha do Pati, observa-se que o documento traz as metas 

esperadas com relação ao aluno e à escola. Quanto ao aluno, o projeto pretendia colocá-lo 

 
[...] em dia com os conteúdos curriculares de Língua Portuguesa e Matemática; 
desenvolver competências nas relações sociais e fazê-lo avançar no desenvolvimento 
cognitivo e sociocultural concretizados em atitudes positivas em relação ao 
investimento na própria aprendizagem de modo contínuo e permanente. (MINAS 
GERAIS, 2005a, p. 11). 
 

 

Para alcançar tal objetivo, a SEE/MG determinava que a escola tivesse autonomia para 
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contratar um profissional que tivesse o perfil adequado para lidar com a proposta do projeto. 

Esse profissional, segundo a escola X, deveria ser dinâmico e flexível, além de ter formação 

específica, ou seja, para a oficina de português a escola deveria contratar um profissional 

habilitado em Letras, para a de matemática, um profissional habilitado em Matemática, e 

assim por diante. Além disso, a escola poderia contratar oficineiros específicos para a 

realização das oficinas, como, por exemplo, um artista plástico para oficinas de artes.  

Com relação à escola, a SEE/MG esperava a  

 

Adoção de uma nova postura teórico-prática em relação à avaliação”; o 
“desenvolvimento da capacidade de reconhecer e de tratar com alunos com 
dificuldade de aprendizagem” e a “apropriação [...] de conhecimentos fundamentais 
para a elaboração e implantação do seu próprio Projeto Aluno de Tempo Integral. 
(MINAS GERAIS, 2005a, p. 12). 
 

Cabe ressaltar que as escolas participantes do Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, 

na época da implantação do projeto de tempo integral, foram convidadas a participar, podendo 

recusá-la. Para concretizar a implantação da proposta de tempo integral, cada escola deveria 

elaborar um projeto de acordo com sua realidade e sua clientela.  

Não se pode ignorar que, por trás da proposta do tempo integral da SEE/MG, estão os 

objetivos de aumentar os índices das avaliações externas (Prova Brasil, Programa de 

Avaliação da Alfabetização – Proalfa; Programa de Avaliação da Rede Pública da Educação 

Básica – Proeb; Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb; e outros). Tais avaliações, 

como pude perceber no espaço escolar, são bastante valorizadas e conhecidas por todos.  

As avaliações externas em larga escala servem como indicadores consistentes da 

educação no país. Estão inseridas numa nova visão sobre as políticas educacionais. Se, por um 

lado, a avaliação se propõe a ser um indicador para professores, sociedade e educadores em 

geral, por outro lado, essa ferramenta pode se tornar um risco para as escolas e seus atores. A 

questão perpassa a substituição dos processos pedagógicos e a supervalorização da avaliação.  

A avaliação deve ser encarada como um indicador que reflete aquilo que foi feito no 

processo pedagógico, e não constituir o processo em si. Além disso, é preciso pensar sobre as 

distorções provocadas pelos resultados dessas avaliações, como, por exemplo, a 

comparabilidade e a classificação em ranking das escolas. São imensas as realidades e 

desigualdades de escolarização no Brasil, por isso não se pode simplesmente comparar esses 

resultados, como muitas vezes se faz.  

 

A preocupação com os resultados nas avaliações externas aparece também no 
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documento da SEE/MG: “melhoria na qualificação dos professores da escola; redução dos 

índices de retenção e melhoria dos índices de avaliações12 e maior interesse dos alunos pelo 

esporte, cultura e artes.” (MINAS GERAIS, 2005a, p. 12) 

Através do documento da SEE/MG, citado acima, pode-se concluir que, desde o início 

da implantação da proposta do tempo integral na rede estadual, seu objetivo central foi 

promover a correção dos alunos em defasagem escolar e, consequentemente, a redução do 

número de reprovações. Em várias partes do texto oficial é citado o tratamento das 

dificuldades dos alunos como foco da proposta, deixando de lado a educação integral no 

sentido mais amplo.    

Quanto ao marco referencial do Pati, o documento sugeria que a escola repensasse sete 

aspectos, descritos em linhas gerais, todos igualmente importantes para a efetivação do 

projeto: 

 

a) O ambiente escolar saudável; 

b) A ênfase nas pessoas; 

c) A ênfase na aprendizagem; 

d) A escola como organização que aprende; 

e) A constituição da subjetividade; 

f) A vivência do pluralismo cultural e da diversidade pedagógica; 

g) O erro como condição para o desenvolvimento.  

 

Todos foram tratados de maneira superficial, dando margem a inúmeras interpretações 

e possibilidades.  Isso talvez esteja relacionado ao fato de ser uma proposta em nível estadual, 

com grande diversidade de público e lugar.   

 O documento do Pati dá margem a algumas contradições. Entre elas, destaco a 

metodologia apresentada por sua cartilha, em divergência com os objetivos que se pretendia 

alcançar com os alunos.  

A Cartilha apresentava a metodologia da seguinte maneira: 

 
A metodologia deve ser participativa e libertadora, que promova a interação e a 
cooperação, torna o espaço pedagógico propício ao processo permanente de reflexão 
coletiva sobre a prática; torna mais ricas as experiências do grupo,           
multiplicando as possibilidades da contribuição diferenciada de cada um; aguça a 
capacidade de pensar e de criar; desenvolve a assertividade e promover a 
consistência de atitudes e opiniões. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 16) 

                                                 
12 Grifo do autor.  
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No documento, sugere-se uma metodologia participativa e libertadora; em 

contrapartida, o mesmo documento espera que o aluno avance nos conteúdos curriculares. 

Segundo os profissionais da escola, em alguns momentos o Pati foi encarado como uma 

espécie de reforço escolar, em vista da melhoria das notas nas avaliações externas, ou seja: 

por um lado, apresenta-se uma metodologia que visa a uma formação integral do indivíduo; 

por outro lado, espera-se que a escola trabalhe de maneira conteudista para sanar as 

dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, melhorar os rendimentos, principalmente, 

nas avaliações externas.   

 

Para que fosse implantado o Pati nas escolas da rede estadual, a SEE/MG considerou 

três organizações possíveis das instituições em relação a estrutura física: 

 

a) escolas com estrutura física; 

b) escolas sem salas de aula disponíveis e sem espaço para artes e esportes; 

c) escolas com salas de aula disponíveis, sem área para esportes e com parceria com 

outros espaços de lazer e cultura.  (MINAS GERAIS, 2005B) 

 

Diante dessas condições para implantação do Pati nas escolas, pode se concluir que a 

garantia de um espaço físico adequado não foi levado em consideração.  

Considero que o espaço físico é um fator muito importante para atender aos objetivos 

educacionais, e a falta dele ou suas más condições podem comprometer todo um trabalho 

pedagógico. A exposição ao sol ou dias de chuva obrigam os professores a desenvolver suas 

atividades exclusivamente em sala de aula, fazendo com que os alunos passem, em média, 

nove horas por dias nesse espaço.     

Segundo o diretor da escola X, no início do funcionamento do Pati a escola não 

possuía salas de aula disponíveis e também não tinha um espaço destinado à realização das 

atividades com os alunos do tempo integral. Assim, as oficinas com os alunos eram realizadas 

nos pátios, na biblioteca, no refeitório e na quadra da escola.  

Essas condições, segundo o diretor, geravam desconforto nos professores, nos alunos e 

em toda a escola, pois para realizar uma oficina era necessário contar com as condições 

climáticas, com a rotina da escola e com a ausência de imprevistos, o que no ambiente da 

escola é de difícil controle.  

Ainda segundo o diretor, todo o trabalho de planejamento e execução ficava 
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comprometido devido à falta de uma estrutura física adequada. Em entrevista, o diretor da 

escola X ressalta que um dos principais pontos negativos do projeto é a falta de uma estrutura 

física que atenda à demanda dos alunos, seja em termos de sala de aula, de espaço esportivo 

ou de ambiente de alimentação e higiene pessoal. 

 

2.3.5.2 Fim do Projeto Aluno em Tempo Integral (Pati) e início do Projeto  Escola de 

Tempo Integral (Proeti). Apenas mudança de nome?  

  

Em 2009, no Estado de Minas Gerais, foi implantado, pela Secretaria de Estado de 

Educação (SEE/MG), o Projeto Escola de Tempo Integral (PROETI), que deu continuidade 

ao Projeto Aluno de Tempo Integral. O Proeti tem o objetivo de atender às necessidades 

educativas dos alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Visa à extensão do tempo 

de amparo da escola ao estudante, proporcionando a melhoria do seu desempenho escolar e a 

ampliação do seu universo de experiências artísticas, culturais e esportivas. (MINAS 

GERAIS, 2009). 

Juntamente com a implantação do Proeti, a SEE/MG lança o documento norteador do 

trabalho da proposta de tempo integral nas escolas estaduais. Esse documento, intitulado 

Cartilha do tempo integral, teve publicação on-line, em um texto composto por 18 páginas, 

dividido da seguinte forma: 

 

a) Contexto histórico; 

b) Justificativa;  

c) Objetivos geral e específicos;  

d) Metodologia (nova dinâmica na escola, prioridade, planejamento da prática educativa, 

valorização da autoestima, espaços e tempos escolares);  

e) Currículo (sugestão da matriz curricular, escola de tempo integral);  

f) Gestão (gestão pedagógica, gestão de resultados educacionais, gestão de pessoas, 

gestão de serviços e recursos, atribuições do professor);  

g) Avaliação;  

h) Operacionalização do projeto no sistema (avaliação e monitoramento do projeto, 

ambiente virtual); (MINAS GERAIS, 2009). 

 

Segundo a referida cartilha, esse projeto possui uma estratégia para, gradativamente, 

transformar as escolas da rede estadual de ensino em instituições capazes de atender a alunos 
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em tempo integral, visto que, segundo a SEE/MG, no ano de 2006, ele beneficiou cerca de 

19,9 mil alunos do ensino fundamental de 171 escolas participantes do Projeto Escola Viva, 

Comunidade Ativa, em 14 municípios – incluindo a capital e região metropolitana, no turno 

contrário ao das aulas regulares, no mesmo espaço da escola ou em outros espaços sociais, 

através de parcerias. (MINAS GERAIS, 2009). 

Na cartilha da SEE/MG (2009), a educação integral passou a fazer parte das principais 

ações desenvolvidas pelo governo do Estado, atendendo, no ano de 2009, a 110 mil alunos em 

mais de 560 municípios de todo o Estado de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, o projeto, que 

se chamava Projeto Aluno em Tempo Integral (Pati), passa a se chamar Projeto Escola em 

Tempo Integral, deslocando a centralidade do aluno, no primeiro projeto, para a escola, no 

segundo. (MINAS GERAIS, 2009). 

Apesar da mudança de nome, a SEE/MG considera que um é continuidade do outro, 

entendendo a iniciativa como um único projeto. Na cartilha da SEE/MG quase não há menção 

ao projeto anterior. Também não foi encontrado nenhum registro no site da SEE/MG sobre a 

proposta do Pati durante o ano da realização da pesquisa.  

 Ao conversar com os profissionais da escola pesquisada, em nenhum momento foi 

relatado algo sobre essa mudança. Ao perguntar ao diretor se a escola sofreu alguma 

modificação depois da mudança de nomenclatura, ele afirmou que a mudança de nome do 

projeto não ocasionou nenhuma mudança aparente na escola.  

Ao longo do texto, apresento algumas modificações que aconteceram na escola nesse 

mesmo período, como, por exemplo, a extinção do cargo de coordenador e o corte excessivo 

de verbas. No entanto, não é possível afirmar que esses fatores estejam diretamente 

relacionados à mudança de nome do projeto. 

A justificativa para a implantação da nova proposta da SEE/MG se subdivide em duas 

partes: a primeira está relacionada às mudanças ocorridas nas últimas décadas na instituição 

familiar, com a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho, a ausência de espaços 

públicos de compartilhamento e integração social, a entrada na escola de crianças de todas as 

classes sociais – tudo isso vem exigindo da escola que “se ponha em prática um novo modelo 

de organização escolar que possibilite a realização de um projeto educacional realmente 

democrático” (MINAS GERAIS, 2009, p.7). Essa realidade tem exigido mudanças da escola, 

fazendo com que seu papel social também sofra alterações, visando a garantir um melhor 

desenvolvimento da criança.  

A segunda parte está focada na aprendizagem do aluno em busca do seu melhor 

rendimento. Nesse sentido, espera-se “que a escola efetivamente garanta ao aluno melhor 
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aprendizagem; e que ele possa progredir nos estudos, superando obstáculos e enfrentando 

desafios.” (MINAS GERAIS, 2009, p. 7) 

De acordo com os relatos de uma professora que atuava na escola na época em que se 

iniciou o tempo integral, houve grande aceitação por parte das famílias, principalmente dos 

pais de crianças com idade entre 6 e 10 anos, que não tinham um lugar para deixar os filhos 

quando não estavam em casa, o que acontece ainda nos dias de hoje, como poderá ser 

confirmado mais adiante.  

Em relação à contratação dos profissionais para trabalhar no horário integral, entre os 

anos de 2007 e 2009, a escola tinha a opção de contratar profissionais para o projeto, de 

acordo com o perfil exigido pela SEE/MG, que, segundo a escola, deveria ser um profissional 

criativo, dinâmico, flexível e com qualificação específica. Num primeiro momento, as 

atividades desenvolvidas pelo projeto estavam direcionadas à idéia de reforço escolar, por isso 

a determinação da SEE/MG em contratar professores com qualificação específica para atuar 

no Proeti.  

 

2.4 Formação dos professores: o desafio permanente  

 

A importância da formação e preparação dos professores para atuar na escola de tempo 

integral é pauta de discussão de vários autores, como Arroyo (I988), Paro (1988), Kramer 

(1991), Coelho (1997), entre outros.  

Arroyo (1988) considera que para ser um bom professor e atuar em tempo integral não 

é suficiente ser um mestre de letras, é necessário ser um profissional mais completo, que 

fundamente seu papel não só no domínio do saber, mas também na moralidade e nas virtudes 

que possibilitem estabelecer uma relação total com o educando.   

Paro (1988), ao discorrer sobre a formação dos professores, destaca que esse de fato é 

um dos problemas do ensino, porém não deve ser tratado isoladamente, ou seja, não basta 

oferecer programas de formação e treinamento para os professores e acreditar que os 

problemas referentes à qualidade do ensino estarão resolvidos.  

 
O treinamento é muito importante, mas não deve ser utilizado para justificar a 
omissão do Estado. Na verdade, é muito cômodo lançar mão do treinamento, na 
suposição de que, a partir apenas do componente técnico, se consiga superar as 
adversidades das condições de ensino. Em lugar, por exemplo, de se atribuir vinte 
alunos por classe, espera-se com o treinamento quarenta; em lugar de 
condignamente o trabalho do professor, procura-se fazer com que este introjete a 
crença de que o magistério é um sacerdócio que exige abnegação e sacrifícios em 
prol das crianças necessitadas.  (PARO, 1988, p. 94). 
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O autor ainda ressalta que é preciso acabar com a precariedade das condições de 

ensino (salas superlotadas, falta de materialidade etc.) e, a partir da solução desses problemas 

do ensino regular, poder-se-á pensar em um ensino de tempo integral. Entre outros, o autor 

cita a baixa remuneração dos professores e o desprestígio da profissão como problemas que 

devem ser atacados para que haja uma melhora significativa no ensino.  

Kramer (1991), por sua vez, compartilha das ideias de Paro (1988) e acrescenta que 

melhoria na qualidade de ensino exige estruturas físicas adequadas, mas, sobretudo, 

qualificação dos professores e profissionalização efetiva do magistério, o que significa 

melhores salários e condições dignas de trabalho.  

Coelho (1997), de modo similar, afirma que o professor precisa de tempo para se 

dedicar às suas atividades de planejamento e reflexão crítica, e também de espaços para 

debater com seus pares questões relativas ao seu trabalho. O horário deve ser organizado de 

forma que permita aos professores do horário integral ter encontros semanais ou diários para 

troca de ideias, experiências e, assim, poder avançar nas estratégias de trabalho.  

Segundo a proposta da SEE/MG,  

 
É indispensável que a escola promova ações de formação continuada, com base na 
identificação de necessidade dos docentes e demais profissionais da escola, em 
relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para a implementação 
do Projeto Escola de Tempo Integral. (MINAS GERAIS, 2009, p. 14)  

 

No início da implantação do projeto de tempo integral na rede estadual, havia um 

profissional com a função de coordenar o projeto na escola. Esse profissional era responsável 

pela seleção dos alunos, pelo contato com as famílias, organização de eventos, passeios, 

acompanhamento do trabalho pedagógico dos alunos e promoção de capacitação para os 

professores. No entanto, em 2009, com a ampliação do projeto, passa-se a não contar com 

esse profissional, passando as supervisoras do ensino regular a serem as responsáveis por tais 

atribuições. A proposta da SEE/MG, como já dito, delega à escola a função de promover a 

capacitação dos professores; no entanto, na prática da escola pesquisada, isso não acontece.  

Em conversa com as professoras da escola X a respeito da formação exigida para 

atuação no Pati, elas afirmaram que nunca receberam nenhuma formação, exceto uma 

professora que participou de uma palestra na Metropolitana B, destinada a professores, 

supervisores e diretores, sobre o funcionamento e as atribuições dos funcionários em função 

do projeto.  
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2.5 Uma nova perspectiva para a Educação Integral  

 

Nas décadas de 1980 e 1990, os projetos de educação integral tiveram grande 

abrangência e aceitação popular, o que promoveu amplas discussões no campo da educação. 

Essas ideias foram contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 

9394/96) em seu art. 34º do Capítulo II – Seção III – Do ensino fundamental que aborda a 

ampliação da jornada diária dos alunos nas escolas: 

 
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.  
§ 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 
critério dos sistemas de ensino. (BRASIL, 1996). 

  

Assim, a LDB estabelece uma orientação para que os governos ampliem o tempo de 

permanência das crianças na escola, tornando isso um direito para todos, ainda que não 

imponha essa orientação como obrigação para que ela de fato aconteça.  

 O Plano Nacional de Educação (PNE), através da Lei nº. 10. 172, de 9 de janeiro de 

2001, defende o tempo integral e as condições para que ele aconteça, e também estabelece 

metas para sua expansão.  

 
A ampliação da jornada escolar para turno integral tem dado bons resultados. O 
atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no cumprimento dos 
deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de atividades artísticas e 
alimentação adequada, no mínimo em duas refeições, é um avanço significativo 
para diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticamente as 
oportunidades de aprendizagem. 
O turno integral e as classes de aceleração são modalidades inovadoras na tentativa 
de solucionar a universalização do ensino e minimizar a repetência.  
 [...] À medida que forem sendo implantadas as escolas de tempo integral, 
mudanças significativas deverão ocorrer quanto à expansão da rede física, 
atendimento diferenciado da alimentação escolar e disponibilidade de professores, 
considerando a especificidade de horários. 
Além do atendimento pedagógico, a escola tem responsabilidades sociais que 
extrapolam o simples ensinar, especialmente para crianças carentes. Para garantir 
um melhor equilíbrio e desempenho dos seus alunos, faz-se necessário ampliar o 
atendimento social, sobretudo nos Municípios de menor renda, com procedimentos 
como renda mínima associada à educação, alimentação escolar, livro didático e 
transporte escolar. 
2.3 Objetivos e Metas 2 
21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de 
tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com 
previsão de professores e funcionários em número suficiente. 
22. Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das 
famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares, a 
prática de esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda 
Mínima Associado a Ações Sócio-educativas. (BRASIL, 2001). 
 

Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) – Decreto nº. 6.094/07 
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(BRASIL, 2007) - articula a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, com participação das famílias e da comunidade, mediante programas visando à 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Em seu capítulo I, art. 2º, 

reitera que é necessário ampliar as possibilidades de permanência do educando sob 

responsabilidade da escola para além da jornada regular.  

Entretanto, é possível perceber que, em termos legais, ocorre uma manifestação pelo 

aumento do tempo escolar, ou seja, a quantidade de horas que a criança fica na escola. Outra 

discussão sobre a formação integral da criança e do adolescente diz respeito ao que será 

oferecido a eles durante esse período em que estarão no espaço escolar.   

Para Moacir Gadotti (2009), o debate sobre a educação integral tem um novo 

ingrediente: a chamada sociedade do conhecimento. Segundo ele, não é somente na escola 

que se aprende, e são múltiplos os espaços de aprendizagem, como, por exemplo, a empresa, 

o espaço domiciliar e o espaço social. Por isso a escola pública precisa ser “integral, integrada 

e integradora” (GADOTTI, 2009, p. 32) a esses ambientes, ou seja, é papel da escola se 

integrar ao bairro, e toda a municipalidade, ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, 

através de espaços e serviços prestados por igrejas, quadras de esporte, clubes, academias, 

praças, cinemas, universidades e ONGs.  

Dessa forma, a ideia de educação integral não pode estar apenas relacionada ao tempo 

que o indivíduo passa na escola. Paulo Roberto Padilha (2009), no prefácio do livro Educação 

integral no Brasil: inovações em processo, nos leva a refletir sobre a dimensão e abrangência 

de uma educação integral de fato. Para ele, a “educação integral deve acontecer em todos os 

cantos, em diferentes espaços, tempos e durante a vida inteira.” (PADILHA, 2009, p. 10), ou 

seja, a educação integral não se limita aos espaços oficiais, escolares e a instituições de 

educação formal.   

O autor defende a opinião de que a formação do indivíduo deve ser integral e pautada 

em atitudes e valores como respeito, ética e solidariedade. Esse processo deve acontecer de 

forma contínua, pois estamos sempre aprendendo e ensinando. 

Para Arroyo (1988), a educação integral é a oportunidade que o indivíduo tem para 

vivenciar e experimentar, da forma mais profunda que existe, uma ordem, uma organização 

social. Isso significa que a ampliação do tempo de permanência na escola não 

necessariamente deve ser utilizada para ensinar mais conteúdos escolares, e sim para 

participar coletivamente de relações e situações mais abrangentes, como se alimentar, brincar, 

se relacionar e produzir.  

Arroyo afirma que  
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A escola vem se tornando uma experiência sociocultural cada vez mais forte na vida 
das pessoas, experiências que não se esgota fundamentalmente nos conhecimentos 
apreendidos nos livros ou com os mestres, mas passa pela longa experiência das 
relações sociais com a instituição, com os colegas, os mestres, a autoridade, a 
disciplina, a ordem, as normas, enfim, a organização do processo educativo e as 
relações políticas e sociais em que se produz a educação. A escola é de alguma 
forma uma experiência de produção e de trabalho onde as pessoas terminam se 
produzindo como seres sociais e conscientes. (ARROYO, 1988, p. 9). 

 

Cavaliere (2007) chama a atenção para as diferentes concepções da educação integral, 

quais sejam: assistencialista, autoritária, democrática e multissetorial. Essas concepções se 

encontram presentes nos diversos projetos de educação de tempo integral. Assim, a autora 

destaca que a concepção assistencialista oferece uma escola para os desprivilegiados, com o 

objetivo de suprir as deficiências de outras instituições como, por exemplo, a família. Essa 

concepção está presente em muitos projetos de tempo integral, já que a maioria deles se 

direciona a alunos de camada popular. Assim, segundo a autora, nessa concepção o 

conhecimento não é o mais importante, e sim a ocupação do tempo na escola. Em relação à 

concepção autoritária, a educação integral garante maior rigidez nas suas práticas, a fim de  

prevenir a violência. Desse modo, pode-se entender que, com essa concepção, gera-se uma 

transferência da solução dos problemas sociais para a escola. Numa outra vertente, a 

concepção democrática visa a integrar os saberes escolares à vida cotidiana através de uma 

educação mais afetiva, com objetivo de emancipação dos sujeitos. E, por último, a concepção 

multissetorial defende uma educação em todos os setores e, consequentemente, fora da escola.  

Nessa perspectiva, é preciso que as escolas tenham uma visão mais ampla e integral 

das atividades. É necessário “praticar a educação integral” através de metodologias e 

procedimentos inovadores e criativos, que trabalhem as múltiplas dimensões humanas. Em 

todo caso, para que isso aconteça, é preciso romper com o currículo fragmentado presente nas 

escolas, organizado em grades, o que consequentemente gera um isolamento das disciplinas, 

das pessoas e da aprendizagem. 

Diante dessas observações, cabe indagar: 

 

a) Seria esse então o papel da escola hoje? 

b) A escola de tempo integral teria a responsabilidade de solucionar problemas sociais, 

tais como a pobreza, a fome e o analfabetismo? 

c) O país, o Estado e as prefeituras, dentro dos níveis de ensino que lhes competem, 

conseguiriam financiar o ensino integral? Ou ainda, haveria sentido em investir tanto 

na educação de uma minoria enquanto a maior parte da população continua em uma 
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rede repleta de deficiências físicas e pedagógicas? 
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3 O CONTEXTO DA PESQUISA: O BAIRRO, A ESCOLA E O PROJETO ESCOLA 

DE TEMPO INTEGRAL (PROETI)   

 

Neste capítulo, procuro fazer uma breve caracterização do bairro Icaivera, onde se 

situa a escola X, na tentativa de possibilitar uma melhor compreensão do campo em que esta 

pesquisa foi realizada. O contato direto com alguns moradores, seus depoimentos, suas 

percepções das observações da pesquisadora permitiram apresentar aqui algumas informações 

relevantes sobre o local de moradia dos adolescentes, uma vez que não foram encontrados 

dados oficiais nos órgãos13 competentes sobre o bairro.  

Apresento também um pouco da história, da estrutura física, organizacional e 

pedagógica da escola X, com o objetivo de resgatar as condições de trabalho e de estudos dos 

envolvidos, visto que a escola não possui nenhum registro nesse sentido.  

Para que fosse possível construir parte de sua história, fiz uso de entrevistas e 

conversas informais com funcionários e ex-funcionários da escola X. Sobre a estrutura física 

atual da escola, foram utilizadas a observação e permanência nos seus diferentes espaços, 

além de conversas e entrevistas. A descrição dos espaços foi enriquecida com a visão dos 

alunos sobre eles. Para isso, os alunos do Proeti-Tarde responderam a um questionário, 

atribuindo nota de 0 a 10 para cada dependência da escola e sua justificativa. Através da 

metodologia utilizada para aplicação dos questionários, já relatada anteriormente, foi possível 

também coletar algumas falas dos adolescentes.  

Com o intuito de preservar a identidade dos participantes desta pesquisa, todos os 

nomes serão omitidos.  

Considerando minha trajetória profissional e os critérios estabelecidos, decidi que a 

pesquisa de campo seria realizada na escola X, situada na divisa entre os municípios de 

Contagem e Betim.  

Durante os dois anos em que trabalhei como supervisora nessa instituição, pude 

estabelecer um contato direto com professores, pais e alunos e, apesar de já conhecer um 

pouco da realidade pesquisada, a rotina da escola e os afazeres diários atribuídos ao cargo 

impossibilitaram que de fato eu pudesse conhecer os alunos, suas histórias e percepções. Na 

correria do dia a dia e nas rápidas conversas com os pais e com os alunos, pude adquirir uma 

visão superficial daquela realidade.  

                                                 
13 Em busca de dados sobre o bairro, foi visitada a Secretaria de Educação e de Planejamento Urbano de 
Contagem, e nada foi encontrado. Além disso, foram visitados a biblioteca pública e o Centro Cultural de 
Contagem e, mais uma vez, não foi encontrado nenhum registro relevante sobre o bairro Icaivera.  
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A oportunidade de voltar ao campo possibilitou conhecer melhor a escola X, ouvir os 

adolescentes, agora com outro olhar. Não posso deixar de dizer que a receptividade das 

pessoas e a abertura da escola para a realização da pesquisa também foram fatores 

determinantes para definir a escolha, além do meu sentimento de dever de dar algum retorno 

para esta comunidade docente, discente e local, que me acolheu.  

 

3.1 O Bairro - localização 

 

 O bairro Icaivera está localizado dentro do território administrado pela regional 

Vargem das Flores, que surgiu no início dos anos 1970, com o loteamento da antiga fazenda 

Bela Vista, a qual deu origem a vários bairros da região. Esses bairros, afastados da região 

central da cidade de Contagem, surgem devido ao seu crescimento industrial. No entanto, não 

apresentam as mínimas condições de moradia, gerando, ao longo dos anos, problemas de 

educação, saúde, transporte, saneamento básico, entre outros.  

Segundo moradores do bairro, até 1996 não eram fornecidos à população do Icaivera 

os serviços de água encanada e telefônico. De acordo com um morador, que também é líder 

comunitário do bairro, os moradores tiveram de escolher, através do orçamento participativo, 

entre o abastecimento de água e o asfaltamento das ruas.  

 
Quando chovia o bairro era puro barro, não tinha como passar nem ônibus, nem 
carro, não tinha como sair de casa [...] as pessoas ficavam presas dentro de casa, se 
ia sair sujava tudo é por isso as pessoas optaram pelo asfalto. (Morador há 19 anos 
no bairro Icaivera e líder comunitário)14  
 

No ano de 2000, chega o asfalto às ruas principais do bairro, ou melhor, às ruas por 

onde passava o transporte coletivo. Ainda hoje, muitas ruas do bairro não possuem asfalto.  

Segundo os moradores, o abastecimento de água, durante muito tempo, foi feito 

através de cisterna ou de caminhões-pipa. Hoje os moradores recebem água encanada em 

quase todo o bairro.  

Ao contrário de alguns bairros da cidade de Contagem, que foram alvo de doações 

políticas, como, por exemplo, Nova Contagem e Darcy Ribeiro, o caso do Icaivera foi 

diferente, apesar de sua proximidade com os bairros citados.  

Muitos dos moradores foram atraídos para o bairro Icaivera devido ao baixo valor dos 

imóveis em comparação a outros bairros. A migração de muitas pessoas de uma mesma 

família para o bairro fez com que se criasse uma grande rede de parentesco entre os 

                                                 
14 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada em 10 de maio de 2011. 
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moradores; por isso, é comum encontrar na escola uma quantidade grande de primos, tios etc.  

Outro problema no bairro, segundo os moradores, é o sistema de energia elétrica, que 

foi instalado na década de 1990 apenas nas ruas, sendo os moradores obrigados a utilizar 

velas ou querosene nas residências para tal fim. Hoje, apesar de já estabelecido o 

fornecimento de energia elétrica em todo o bairro, os moradores reclamam da precariedade do 

serviço: “Aqui falta luz quase sempre [...] não pode chover que já falta luz, aqui é assim.” 

(Moradora do bairro há 21 anos)15  

Com o crescimento desordenado, o bairro foi se expandindo e se modificando.  

Atualmente o bairro conta com serviços de água, luz, telefonia, postos de saúde, 

escolas e comércio.  

Conforme relatos dos moradores, e também de acordo com o que pude observar, o 

bairro Icaivera pode ser considerado um bairro dormitório, pois grande parte dos seus 

moradores se desloca para outras regiões mais centrais pela manhã, para trabalhar ou estudar, 

e só voltam à noite, o que gera a falta de uma identidade local, levando as pessoas a não 

participarem politicamente e a não reivindicarem melhorias para o bairro.  

Apesar de algumas melhorias apontadas pelos moradores, eles ainda sofrem com 

alguns problemas, como a inexistência de saneamento básico e espaços de lazer e cultura.  

Ao andar pelo bairro, é possível encontrar muitos contrastes. O primeiro contraste é 

marcado pela convivência de aspectos urbanos e rurais no mesmo ambiente. Por estar 

afastado da região central de Contagem, o bairro é cercado por uma vasta área verde, sem 

moradias, mas com animais como cavalos e bois pastando, cenário bem característico do 

perímetro rural. Já dentro do bairro, percorremos ruas asfaltadas e outras com barro e poeira, 

barracões de um ou dois cômodos e casas de até três pavimentos, becos, esgoto a céu aberto e, 

em contrapartida, um pequeno centro comercial formado por padaria, farmácia, sacolão, 

açougue, restaurante, papelaria, bares, lojas de roupa e de calçados.  

Segundo os moradores, apesar da oferta de produtos, muitas pessoas recorrem ao 

centro comercial de Contagem para fazerem suas compras. Isso se justifica pela qualidade dos 

produtos oferecidos pelos estabelecimentos comerciais.  

 
[...] a ideia de que o bairro tem pessoas de baixa renda leva os comerciantes a 
venderem produtos de qualidade inferior. Acha que não tem gente com dinheiro para 
comprar uma coisa mais cara. Isso tá errado. A gente quer qualidade também, não é 
mesmo? (Morador e líder comunitário)16 

                                                 
15 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada em 10 de maio de 2011. 
16 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada em 25 de maio de 2011. 
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Ainda segundo o morador, a pouca concorrência no bairro gera elevação nos preços 

dos produtos, principalmente nas padarias, farmácias e sacolões.  

 

Figura 1 - Avenida principal do bairro Icaivera 

 
Fonte: Fotos da autora 

 
As casas localizadas na avenida principal pertencem, em sua maioria, a comerciantes 

locais, e se destacam das demais por serem construções com acabamento e pintura. Na 

medida em que andamos pelas ruas secundárias, nos deparamos com construções inacabadas, 

pequenas casas, barracões sem muro, sem janelas, sem portas e sem piso.  

É comum encontrar crianças descalças na rua, brincando de bola, soltando papagaio ou 

conversando com outras crianças.         

As ruas, esquinas e portas dos estabelecimentos comerciais se tornam ponto de 

encontro, uma vez que o bairro não possui nenhum espaço apropriado para lazer ou prática de 

esportes.  

Algumas organizações existentes no bairro merecem destaque: 

 

a) Associação comunitária ou associação de bairro – Denominada Associação do Alto 

Icaivera, é composta por 12 pessoas, com o propósito de representar a população junto 

a órgãos públicos, viabilizando reuniões e reivindicando melhorias nas condições de 
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vida local, como, por exemplo, transporte coletivo e asfaltamento das ruas. A maioria 

dessas pessoas é pertencente à igreja católica, o que, segundo a pessoa entrevistada  

não é muito positivo, pois falta divergência de opiniões e mais discussão. Para ele, a 

Associação tem pouca força e pouca credibilidade devido à sua utilização como 

trampolim político.  

b) Instituições de ensino regular – A população do bairro Icaivera conta com sete escolas, 

sendo duas particulares de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (até o quinto 

ano), uma ligada à igreja quadrangular e a outra à igreja Batista; duas escolas 

municipais, que atendem a alunos do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, 

sendo cada uma ligada a uma prefeitura, e uma escola estadual, que atende a alunos do 

primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), Proeti.    

c)  Igrejas e entidades religiosas – O bairro Icaivera congrega algumas igrejas, como 

Igreja Quadrangular, Igreja Batista Remanescente e nove comunidades religiosas 

ligadas à Igreja Católica. Dentro dessas instituições, ainda se podem encontrar grupos 

de jovens, grupos de louvor, grupos de dança, entre outros.  As igrejas desempenham 

um papel fundamental com adolescentes e jovens, na tentativa de diminuir situações 

de violência e envolvimento com o uso de drogas, visto que, sem a oferta de atividades 

de cultura e lazer, muitos deles são atraídos para tais atividades.  

d) Ações relacionadas à saúde – Na área da saúde, a população conta com dois centros 

municipais de atendimento, sendo um no município de Contagem e outro no 

município de Betim. Além dos serviços de consulta médica, esses estabelecimentos 

organizam palestras e campanhas de prevenção a doenças e orientações quanto a 

cuidados pessoais. 

e)  Outros espaços e atividades – Considerando que o bairro não possui outros espaços de 

cultura e lazer, alguns projetos relacionados ao esporte, como escolinhas de futebol, 

capoeira e música acontecem dentro das instituições de ensino regular ou nas 

instituições religiosas.  

 

Essa falta de estrutura gera, muitas vezes, o problema da ociosidade dos adolescentes e 

jovens, ocasionando o envolvimento no crime ou a inserção precoce no mundo do trabalho.  
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3.2 A escola X  

 

De acordo com o censo escolar de 2010, a escola X atualmente é uma das 1.888 

escolas que compõem a rede estadual de Educação de Minas Gerais e uma das 17 escolas 

estaduais do município de Betim. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011) 

Foi construída no ano de 1986, como anexo da Escola Municipal do Bairro Marimbá, 

de Betim, em um terreno pertencente à igreja católica, e posteriormente foi transferida para 

um terreno cedido pelo Estado de Minas Gerais, onde está até os dias atuais. Hoje, é uma das 

construções mais antigas do bairro Icaivera.  

Em entrevista concedida pela ex-diretora da escola X, que nesse período trabalhava 

como professora, foi revelado que, desde o ano de 1987, a escola passou a ser estadual e seu 

nome sofreu alteração.  

Nessa mesma data, iniciou-se a construção de duas salas de aula, uma secretaria, uma 

sala para direção, um banheiro e uma cozinha. A ex-diretora relatou que a escola atendia a 

mais ou menos 120 alunos, sendo duas turmas de manhã e duas à tarde. Essas turmas eram 

mistas, e uma atendia a alunos de primeira e segunda séries; a outra, a alunos de terceira e 

quarta séries do ensino fundamental.  

O bairro possuía poucos alunos, a maioria filhos de fazendeiros locais.  

Ainda segundo a ex-diretora, quando começou a trabalhar na escola, não havia ônibus 

no bairro, por isso ela e mais uma professora dormiam na escola de segunda a sexta-feira, e 

nos fins de semana iam para casa a pé ou de carona. 

 
O bairro era muito tranquilo, com poucas casas, não tinha violência. Pra você ver, a 
escola não tinha nem muro nem cerca e nós dormíamos lá [...] éramos muito bem 
tratadas, respeitada e valorizada por todos, muito diferente do que é hoje. (Ex-
diretora da escola X)17 

 

 No ano de 1989, segundo a ex-diretora, aconteceu a primeira ampliação da escola, 

com a construção de mais quatro salas de aula. Nesse ano, começou a circulação de uma linha 

de ônibus no bairro, e isso fez com que ele se expandisse muito rápido.  

 
No início a escola atendia as crianças que nasciam no bairro, era um bairro carente, 
mas as crianças eram muito educadas [...] com o crescimento do bairro começou a 
atender gente de todo o tipo vindos de aglomerados, expulsos de áreas de risco... 
cada dia chegava uma família diferente no bairro, alguns sem lugar pra morar sem 
nada. [...] o bairro começou a ficar mais violento, começou os assaltos, atos de 

                                                 
17 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada em 27 de julho de 2011. 
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vandalismo mesmo.[...] aconteceu várias vezes da escola ser invadida à noite e 
durante os finais de semana. (Ex-diretora da escola X)18 

 

Além da violência que ganhava força no bairro, moradores relataram que a escola 

também servia de abrigo para pessoas que eram alvo de enchentes. As famílias que moravam 

próximo ao córrego tinham frequentemente suas casas inundadas nos períodos de chuva. 

Desabrigadas, essas famílias eram alojadas na escola até que passasse o período ou 

encontrasse outro lugar para ficar. A ex-diretora afirmou que essa situação contribuía para o 

mau estado de conservação da escola.  

Em 1992, acontece a primeira eleição para direção na escola. Segundo a ex-diretora, 

para concorrer ao cargo de direção a SEE/MG exigia que o profissional fosse efetivo. Nesse 

caso, a única pessoa na escola que cumpria essa exigência era ela. Mesmo contra a sua 

vontade, ela assumiu a direção da escola, porém sua falta de experiência e sua pouca idade 

transmitiam insegurança. No entanto, se ela não assumisse a direção, a SEE/MG poderia 

enviar uma pessoa para tal cargo. Assim, a pedido dos colegas, ela resolveu assumir a direção, 

no ano de 1992. 

Segundo ela, sua preocupação inicial enquanto diretora era implantar na escola o 

ensino de 5ª a 8ª séries, porque depois que os alunos completavam a 40 série tinham de ir para 

uma escola em outro bairro ou parar de estudar. No ano de 1993, a escola muda de nome 

novamente, recebendo o nome atual. Aproximadamente nos anos de 1994, 1995, a escola 

passa por sua primeira reforma. As salas, que eram de madeira com cimento, passam a ser de 

alvenaria. Com essa reforma, a escola é toda murada. Nesse mesmo período, ocorre a 

implantação do ensino de 5ª a 8ª séries, entretanto, para que isso acontecesse foi preciso que a 

escola funcionasse em quatro turnos. A ex-diretora relata que “não tinha tempo nem pra 

limpar as salas de aula, mas não tinha outro jeito.” (Ex-diretora da escola X)19 

 Em 1998, segundo a ex-diretora, a escola conquistou a construção do terceiro prédio e 

a implantação do ensino médio. Em 2001, ocorre a mudança de direção da escola X, por 

determinação da SEE/MG. Naquele ano aconteceria eleição para direção, e quem estava no 

cargo há mais de dois mandatos não poderia continuar. 

No ano de 2002, a escola não possuía nenhuma área para a prática de esportes ou 

lazer. Segundo o atual diretor, a escola possuía uma área livre, de terra vermelha. A escola se 

mobilizou para fazer um campo onde os alunos poderiam jogar bola. O primeiro passo foi 

                                                 
18 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada em 27 de julho de 2011. 
19 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada em 27 de julho de 2011. 
 



 
 

 

74 

passar um trator para terraplanagem do local; o segundo, fazer um piso para futuramente o 

espaço se tornar uma quadra. Nesse período, segundo o diretor, um empresário, hoje vereador 

e morador do bairro, ficou entusiasmado com o esforço dos profissionais da escola e resolveu 

financiar a construção de um ginásio poliesportivo para a escola e para a comunidade. 

Em 2004, a escola tem seus prédios reformados, com troca de piso, janelas e pintura. 

No ano de 2007, são implantados vários projetos, entre eles o Projeto Aluno de Tempo 

Integral (Pati) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também nesse ano são construídos os 

dois últimos corredores da escola e a segunda quadra de esportes, configurando o espaço e sua 

estrutura atual.  

Em 2009, é implantado o Programa de Educação Profissional para a Educação de 

Jovens e Adultos (PEP-EJA), com o curso profissionalizante em gestão de pequenas 

empresas.  

 Atualmente, a escola X oferece ensino fundamental I (1º ao 5º ano) no período da 

tarde, fundamental II (6º ao 9º ano) e ensino médio no período da manhã e ensino médio e 

EJA à noite, atendendo a um total de 1.838 alunos nos três turnos de funcionamento. O 

primeiro turno da escola funciona das 7h às 11h30 da manhã; o segundo, das 13h às 17h30h; e 

o terceiro; das 18h às 22h30.  

Segue abaixo uma tabela especificando a quantidade de alunos atendidos por série e 

turno.  
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Tabela 2 - Quantidade de alunos da escola X por série e turno 

 Série/Ano Turno 
Quantidade de 

turmas 

Quantidade de 

alunos 

1º Ano E. F Tarde 3 75 

2º Ano E. F  Tarde 3 75 

3º Ano E. F  Tarde 3 90 

4º Ano E. F  Tarde 4 120 

5º Ano E. F  Tarde 4 120 

6º Ano E. F  Manhã 4 127 

7º Ano E. F  Manhã 3 110 

8º Ano E. F  Manhã 3 114 

9º Ano E. F  Manhã 2 96 

1º Ano E. M Manhã 4 182 

    

2º Ano E. M Noite 6 268 

3º Ano E. M Manhã 1 40 

3º Ano E. M Noite 2 95 

1º Ano EJA Noite 2 90 

2º Ano EJA Noite 2 90 

Fonte: Dados da secretaria da escola - 2011 

 

 Conforme os dados apresentados, a escola X, no ano da realização da pesquisa, atende 

a 669 alunos no turno da manhã, 480 alunos no turno da tarde e 689 alunos no período da 

noite. A escola, que possui 17 turmas, encontra-se com sua capacidade máxima de alunos 

matriculados.  

 

3.2.1 As dependências da escola na visão dos atores da pesquisa 

 

 A seguir, faço uma descrição das dependências da escola X, baseada em minhas 

observações e nas percepções de alunos e funcionários sobre o espaço escolar.  

 Atualmente a área construída da escola é plana, com pequena inclinação entre os 

prédios. Toda a construção se deu em apenas um andar e, apesar de sua ampliação ter 

acontecido aos poucos, sua arquitetura possui certa padronização.  

 O prédio da escola é rodeado por um muro que abriga três portões. Um portão dá 
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acesso ao estacionamento, que permanece fechado durante todo o período de aula. O segundo 

portão é por onde se dá a entrada e a saída dos alunos, obedecendo aos horários da rotina da 

escola. E o terceiro dá acesso à secretaria e à sala da direção da escola. Esse portão fica 

encostado durante o período de aula e às vezes é trancado durante os recreios.  

 Entre a secretaria e o interior da escola existe uma grade e um portão eletrônico com 

acesso restrito, sendo necessária, para passar por ele, uma identificação com os funcionários 

da secretaria.  

 Segundo a supervisora, para garantir a segurança dos alunos e professores no interior 

da escola, é necessário um controle das pessoas que transitam nesse espaço. Ela informa que, 

há mais ou menos quatro anos, era comum pais entrarem na escola e conversarem com os 

professores na porta das salas, ou interrogar alunos nos espaços escolares, em busca de 

respostas para algum acontecimento, gerando complicações para a escola e seus funcionários.  

A supervisora ressalta que não impede a entrada de ninguém no interior da escola, 

porém, segundo ela, não é permitido que as pessoas fiquem transitando livremente em suas 

dependências ou usem o espaço da escola como um lugar em que possam entrar e sair quando 

quiserem, ou fazer dele o que quiserem.  

 
No começo foi muito difícil convencer as pessoas que a escola é de todos e que para 
que ela funcione é preciso respeitar regras, limites. Já escutei “você acha que a 
escola é sua” de uma mãe que foi impedida de entrar porque queria tirar satisfação 
com uma professora sobre uma briga que envolvia seu filho. Infelizmente, aqui, 
alguns chegam muito alterados, é preciso ter muito jogo de cintura para tocar isso 
aqui. (Supervisora do Proeti-Tarde)20  

 
Conforme dados de entrevista com uma professora que trabalha há 17 anos na escola 

X, isso ocorre, pois antes de a escola ser murada, a separação entre a rua e seu interior se dava 

através de uma cerca de arame, e era comum as pessoas passarem pela cerca para ver algum 

aluno, transmitir recados ou simplesmente olhar a escola.  

  Durante a entrada do turno da tarde, pude observar que alguns pais esperam os 

professores na frente do portão para pedir informações sobre o rendimento escolar, 

comportamento dos filhos ou simplesmente sobre o funcionamento da escola.  

 Perguntei a uma mãe que estava no portão por quem ela esperava. Ela disse: 

 
Mãe: Quero perguntar uma coisa a professora do meu filho. 
Pesquisadora: A senhora marcou de vir conversar com ela? 
Mãe: Não é rapidinho 
Pesquisadora: A senhora sabe se ela vai estar disponível agora, se os alunos vão pra 
educação física? 

                                                 
20 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 19 de outubro de 2011. 
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Mãe: Não sei não, vou esperar ela passar aqui e falar com ela. [...] é que eu vim 
trazer meu filho e vou aproveitar pra falar com ela. 
(Diálogo entre pesquisadora e mãe de um aluno do turno regular)21 
 

 Depois de estabelecer esse pequeno diálogo com uma mãe, perguntei à supervisora 

como acontece o atendimento aos pais. Segundo ela, sempre que é preciso falar com os pais 

ou responsáveis, a comunicação inicial é feita através de bilhetes colados nos cadernos dos 

alunos. Quando é necessária uma conversa pessoal, as professoras agendam nos horários de 

aula especializada, educação física ou ensino religioso. Cada professora tem duas aulas de 50 

minutos por semana. Dependendo do assunto, as professoras pedem para o atendimento aos 

pais ser feito junto com a supervisão.  

 Nesse espaço, pude testemunhar também, várias vezes, a presença de pais em busca de 

informações sobre vaga para colocar ou transferir seus filhos. 

Segundo o vice-diretor, isso acontece na escola quase todos os dias.  

 
Infelizmente temos que negar a vinda de muitos alunos aqui pra escola. Não adianta 
encher a sala e prejudicar todo mundo professor alunos todos[...], pois dificulta o 
trabalho para o professor. Procuro manter o limite estabelecido pela Secretaria de 
Educação e nenhum a mais. (Vice-diretor da escola X)22  

 

Em relação à estrutura física da escola X, foi solicitado aos alunos do Proeti que 

dessem uma nota de zero a dez para cada item do formulário (reproduzido a seguir) e 

justificassem sua nota. Em relação aos funcionários, solicitei que falassem o que achavam a 

respeito da estrutura física do seu espaço de trabalho. Assim, as considerações apresentadas a 

seguir se referem às minhas observações e aos dados coletados referentes à percepção de 

alunos e funcionários. Essas percepções estão relacionadas não só ao espaço da estrutura 

física da escola, mas também às pessoas que ocupam seus respectivos cargos.  

A escola X é composta por:  

 

a) Uma secretaria  

b) Uma sala de direção  

c) Uma sala de supervisão 

d) Dezenove salas de aula 

e) Uma biblioteca  

f) Uma sala de informática  

                                                 
21 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 16 de agosto de 2011. 
22 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 25 de outubro de 2011. 
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g) Uma sala de professores 

h) Uma cantina com refeitório  

i) Uma quadra sem cobertura e um poliesportivo  

j) Dois banheiros 

 

a) Secretaria  

 

A secretaria da escola está localizada próximo a um dos portões que dá acesso ao 

interior da escola. Sua parte física é subdividida com divisórias e composta por sala da 

secretária, arquivo, setor de atendimento e sala do diretor.  

A secretaria é equipada com mesas, computadores, máquina de fotocopiadora e 

telefone. Nesse setor trabalham uma secretária no período da manhã e quatro auxiliares de 

secretaria em cada turno. A secretária exerce dois cargos diferentes na escola: no período da 

manhã é secretária, e no período da tarde é bibliotecária. Entretanto é comum a demanda pela  

secretária durante todo o dia.  

A secretária é responsável pela documentação dos alunos, matrícula, xerox, recados e 

atendimento aos pais e alunos no que se refere ao funcionamento da escola.  

Segundo o art. 11 do regimento escolar, a secretaria terá por finalidade:  

 

1- A organização dos serviços de escrituração escolar; 
2- Assegurar a verificação da identidade de cada aluno, a regularidade e a 
autenticidade de sua vida escolar; 
3- Atender as solicitações dos órgãos competentes, no que se refere ao fornecimento 
de dados relativos à Escola; 
4- Manter atualizada e fornecer toda a documentação do pessoal do magistério e do 
administrativo, sob sua responsabilidade; 
5- Desincumbir-se de todas as atividades que, por sua natureza, estão no âmbito de 
sua competência. (REGIMENTO DA ESCOLA X, p. 3) 

 
Primeiramente, a pesquisadora explicou quais eram as atribuições da secretaria e 

depois solicitou que os alunos dessem suas notas. A média atribuída pelos alunos foi de 8,5. 

Segundo os alunos, é um espaço pouco utilizado por eles, mas que atende à escola.  

Os funcionários do turno da tarde disseram que, atualmente, a secretaria está em boas 

condições de trabalho.  
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“Hoje esta muito melhor, principalmente a parte de arquivo dos dados dos alunos. Já 

teve época de perder muito documento aqui por causa de chuva e mofo. Hoje está muito 

melhor”. (Auxiliar de secretaria há 9 anos)23 

Alguns funcionários reclamaram da lentidão do serviço de internet, o que atrapalha no 

preenchimento e envio de dados da escola para a SEE/MG.  

 

b) Sala da direção 

 

A sala ocupada pela direção fica situada dentro da secretaria da escola. Entretanto, 

durante minha presença na escola, pude observar que é comum a presença do diretor em 

outros locais, como sala dos professores, corredores e sala da supervisão. Também pude 

observar o contato direto do diretor com pais, alunos e comunidade local, recebendo abraços e 

perguntando às pessoas como vão as coisas. Durante a pesquisa de campo, pude perceber que 

os horários em que o diretor se encontra na escola não são cumpridos de forma sistemática. 

Isso, segundo ele, se deve também aos seus compromissos fora do espaço escolar. 

Segundo o regimento escolar compete ao diretor:  

 

Art. 8º - Compete ao Diretor: 
1- administrar o patrimônio da Escola, que compreende as instalações físicas, os 
equipamentos e materiais; 
2- Coordenar a administração financeira e a contabilidade da escola; 
3- Coordenar a administração de pessoal; 
4- Assessorar equipe pedagógica nos projetos; 
5- Favorecer a gestão participativa da escola; 
6- Gerenciar as ações de desenvolvimento dos recursos humanos da Escola; 
7- Orientar o funcionamento da secretaria da escola; 
8- Participar do atendimento escolar no município; 
9- Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do plano de desenvolvimento 
da Escola; 
10- Cumprir o disposto na Resolução nº 001/2000 Projeto BH na Escola- Registro 
de Frequência Escolar; 
11- Cumprir o termo de compromisso, conforme legislação em vigor. 
 (REGIMENTO DA ESCOLA X, p. 2) 
 

Segundo alguns funcionários (professores, secretária, supervisoras), o diretor é 

considerado uma figura-chave na escola.  

“Ele é popular, conversa com todo mundo, e é simpático, isso faz a diferença”. 

(Professora do turno da tarde)24 

 

                                                 
23 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 5 de agosto de 2011. 
 
24 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 5 de agosto de 2011. 
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Aqui a comunidade tem que te aceitar senão você não fica. E o diretor é muito 
querido pela comunidade, acho que é porque seu trabalho é muito no diálogo, no 
respeito e na compreensão com os outros, não só dentro da escola não, com pais 
alunos é do mesmo jeito. (Secretária da escola X)25 
 

Pude perceber, através da fala dos alunos, que o diretor também tem um bom 

relacionamento com eles.  

“O diretor é muito legal. Já viu ele tocando na fanfarra?... Ele é o cara”. (Aluno do 

Proeti – 12 anos)26 

“Acho ele muito bravo... às vezes ele é bravo, mas ele é legal”. (Aluna do Proeti – 13 

anos)27 

  A média da nota atribuída pelos alunos à direção foi 9,0, o que leva a concluir que o 

diretor é uma pessoas querida entre os alunos do Proeti. Durante a aplicação do questionário, 

observei que a nota dada estava relacionada à figura do diretor, e não ao espaço físico de sua 

sala.  

 

c) Sala da supervisão 

 

A escola possui duas supervisoras em cada turno, responsáveis pelos aspectos 

pedagógicos relacionados ao trabalho dos professores (planejamento, plano de aula, diários, 

frequência) e também aos aspectos relacionados a orientações de pais e alunos. As 

supervisoras dividem uma única sala, o que, segundo elas, é desconfortável para realizar o 

atendimento a pais e alunos.  

De acordo com as supervisoras do turno da tarde, a sala é considerada pequena e, em 

alguns atendimentos, não comporta todas as pessoas envolvidas. 

 
Você pode ver como é pequena a sala, às vezes temos que conversar com um 
professor ou um pai e enquanto um faz isso a outra, às vezes tem que sair e procurar 
outro espaço. [...] Quando um aluno machuca ou sai de sala por bagunça, por 
exemplo, como ele fica aqui, não tem jeito. (Supervisora do turno da tarde)28 

 

 No turno da tarde, segundo as supervisoras, é comum a solicitação da presença de pais 

ou responsáveis para discutir problemas como mau comportamento e dificuldade de 

aprendizagem dos alunos.  

                                                 
25 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 5 de agosto de 2011. 
26 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 12 de agosto de 2011. 
27 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 12 de agosto de 2011. 
 
28 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 19 de outubro de 2011. 
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Enquanto estive na escola, pude acompanhar esses atendimentos, com o 

consentimento das supervisoras, durante três dias. No início, percebi certo incômodo por parte 

das supervisoras em relação a minha presença.  

 Nesses três dias, nenhum pai ou responsável pelos alunos do Proeti foi atendido. 

Segundo as professoras do projeto, como os alunos são maiores, os problemas são resolvidos 

com eles mesmos, “só quando extrapola nossa competência, aí passamos pra supervisão.” 

(Professora do Proeti)29 

 A escola busca na família um apoio para enfrentar as dificuldades e problemas, 

entretanto nem sempre essa parceria é satisfatória. Nos atendimentos que presenciei, pude 

observar uma variação nas atitudes dos pais, como a descrença nos filhos, a incapacidade de 

alguma ação, a falta de tempo e paciência, de preparo para lidar com tais problemas, a 

decepção e não aceitação das atitudes dos filhos, a dificuldade com o exercício da autoridade, 

com atitudes agressivas, ameaças, como também foi possível presenciar atitudes de diálogo e 

agradecimento. Dos atendimentos que presenciei um me chamou atenção.  

 Uma professora do terceiro ano chamou a mãe de um aluno para relatar que ele não 

faz as atividades em sala de aula, não participa, conversa muito e atrapalha os colegas. A 

professora se diz preocupada, pois, com esse comportamento, ele não está aprendendo. A 

mãe, informada sobre a situação do aluno, diz: “Não acredito, chama ele lá pra eu ver se isso é 

verdade.” 30 A professora se irritou com o tom de desconfiança da mãe e disse que a chamou 

para que ela ficasse ciente da situação do filho e apoiasse a escola para um melhor resultado 

com o aluno. Ressaltou que o que cabia à escola todos estavam fazendo. A professora pediu 

licença e saiu, pois tinha de voltar para a sala de aula. As supervisoras chamaram o aluno e 

relataram a fala da professora. Em seguida, leram os registros feitos na pasta vermelha. O 

aluno não desmentiu as ocorrências em seu nome. A mãe disse que em casa conversaria com 

o filho. O aluno teve de se comprometer a mudar o comportamento e assinar o registro na 

pasta, e depois foi dispensado para voltar para sala. Após a saída do aluno, a mãe relatou sua 

situação. Disse que cuida de quatro filhos sozinha, desde que o marido foi preso por assalto, e 

disse que já não sabe mais o que fazer. Disse que, depois da prisão do pai, os dois filhos mais 

velhos perderam o interesse em tudo. As supervisoras disseram que lamentavam a situação e 

que, na escola, iriam acompanhar o alunos mais de perto, mas que em casa era necessário que 

ela conversasse com os filhos e cobrasse deles melhores resultados nos estudos.  

 

                                                 
29 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 20 de setembro de 2011 
30 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 24 de agosto de 2011 
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 Após a saída da mãe, pude conversar um pouco com as supervisoras, que relataram 

casos parecidos com aquele. Percebi, através daquele atendimento e dos relatos das 

supervisoras, que muitos pais buscam na escola uma orientação em relação à educação dos 

filhos, e muitos afirmam não saber o que fazer. Esse assunto será retomado na discussão sobre 

a família.  

 A média da nota dada pelos alunos à supervisão foi 6,0. Novamente, a nota dada foi 

atribuída mais à pessoa que está nesse cargo do que ao espaço físico. Os alunos se referiram 

especificamente a uma das supervisoras do turno da manhã, turno regular em que eles 

estudam, visto que a contratação da segunda supervisora do turno da manhã só aconteceu há 

dois meses.  

“Nossa a supervisora [...]a Elaine é muito chata, xinga a gente”. (Aluna do Proeti-

Tarde). 

“A supervisão só serve pra xingar a gente e gritar no corredor”. (Aluna do Proeti – 

Tarde). 

“A [...] Elaine é muito brava, mas sem ela essa escola seria uma zona”. (Aluno do 

Proeti-Tarde) – (Fala dos alunos)31 

 

 Pela fala dos alunos, pode-se perceber o que eles pensam sobre a figura da supervisora 

do turno da manhã. Se, por um lado, alguns alunos acham que a supervisora é uma pessoa 

autoritária, por outro, há aqueles que veem sua atitude como necessária para manter a 

organização da escola. 

     

d) Salas de aulas  

 

A escola conta com dezenove salas de aula, distribuídas em cinco corredores, sendo 

duas destinadas aos alunos do Proeti. As salas possuem carteiras novas, armário para os 

professores, quadro de giz, cortina e, em algumas, televisores.  

Em conversa com os professores sobre as condições das salas de aula, alguns 

reclamam que elas são pequenas, com pouca iluminação e ventilação precária. 

 Pude perceber que as salas de aula são bem cuidadas e limpas pelos funcionários dos 

serviços gerais durante os intervalos entre os turnos. Segundo o diretor, a escola preza pela 

conservação das carteiras, fazendo reposição ou reparos, quando necessário. 

 

                                                 
31 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 21 de setembro de 2011 



 
 

 

83

Às vezes uma carteira quebrada é motivo para que outras sejam quebradas. O 
mesmo acontece com as pichações [...] quando uma aparece o negócio alastra. Aí a 
gente faz assim sempre que aparece uma a gente já toma uma providência senão não 
damos conta de controlar. (Diretor da escola X)32 

 

  Segundo funcionária da limpeza, a pintura das paredes das salas e da escola, de modo 

geral, também é uma preocupação, haja vista a ocorrência de algumas pichações. De acordo 

com ela, a manutenção em relação à pintura ocorre duas vezes ao ano, durante o período de 

férias escolares.  

Entretanto, em caso de vandalismo, quando identificado pelo sistema de câmeras, se o 

responsável é aluno da escola, é feita uma advertência, e cabe ao infrator arcar com as 

despesas do reparo. Ao observar o espaço escolar, não vi nenhuma pichação.  

 Pude perceber que todas as salas possuem janelas e portas em bom estado de 

conservação. Ainda segundo a funcionária, durante os intervalos entre os turnos e à noite, 

todas as dependências da escola são trancadas com cadeados, para manter a conservação do 

espaço escolar.  

Ao transitar pela escola, observei que é comum, nas paredes das salas de aula, a 

exposição dos trabalhos dos alunos, como também de material pedagógico e mensagens de 

otimismo feitas pelos professores, principalmente do fundamental I. 

 As duas salas do Proeti estão localizadas no final de um dos corredores, após a escada. 

Essas não diferem das demais, possuem o mesmo mobiliário – carteiras, cadeiras, armários e 

televisores. Elas são utilizadas no período da manhã e da tarde.  

Também pude observar nas salas do Proeti uma exposição de trabalhos feitos pelos 

alunos e material pedagógico nas paredes, como, por exemplo, alfabeto ilustrado, livros 

construídos coletivamente, desenhos, dobraduras, cartazes informativos, entre outros.  

A média da nota atribuída pelos alunos às salas de aula foi 6,0. Os alunos justificaram 

que as salas são pequenas para a quantidade de alunos do turno da manhã. Segundo a 

secretária, algumas salas do ensino médio chegam a agrupar 50 alunos. Os alunos também se 

queixaram das más condições de ventilação e iluminação.  

 

e) Biblioteca 

 

A biblioteca está localizada no final do corredor central da escola. Funciona nos três 

turnos e possui um acervo de livros infantis, clássicos da literatura nacional e internacional, 

                                                 
32 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X no dia 4 de outubro de 2011. 
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revistas, enciclopédias, vídeos e livros didáticos. É composta por mesas redondas, cadeiras, 

um computador, prateleiras e algumas pinturas feitas pelos alunos do Proeti.   

Segundo a bibliotecária do turno da tarde, e como bem pude observar, todo material é 

organizado em prateleiras, e os livros de literatura são classificados em ordem alfabética, com 

identificação exterior, ou seja, todos os livros da biblioteca receberam uma bolinha de cor 

diferente. Por exemplo: os livros com bolinha vermelha são de literatura internacional, os de 

bolinha amarela são contos, os de bolinha verde escuro, literatura nacional, os de bolinha 

preta são livros que não são emprestados. Pude observar que, no quadro da biblioteca há uma 

legenda que auxilia os alunos na identificação dos livros. Segundo a bibliotecária do turno da 

tarde, esse espaço é pequeno para a demanda da escola.  

“Aqui a tarde todas as turmas tem um horário para frequentar a biblioteca. Às vezes 

tem muitos alunos do turno da manhã e da noite quem vem fazer trabalho aqui. Ai não 

comporta esse tanto de gente”. (Bibliotecária do turno da tarde da escola X)33 

 

Figura 2 – Biblioteca da escola X 

 
Fonte: Fotos da autora 

 
Segundo a bibliotecária, esse espaço também é utilizado pelos alunos quando faltam 

professores. Durante a pesquisa de campo, pude observar que alguns professores preferem 

pegar o material e levar para a sala devido à falta de comodidade do espaço.  

Os alunos deram nota 6,5 (média) para esse espaço escolar, justificando que ele não 

proporciona silêncio. Também foi citado pelos alunos que a biblioteca deveria ter mais 

materiais de vídeo do tipo documentário e filmes relacionados aos conteúdos estudados.  

 

                                                 
33 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 21 de setembro de 2011 
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Segundo a bibliotecária, é difícil desassociar a imagem da biblioteca de um depósito 

de materiais. Alguns professores pedem pra guardar materiais de trabalho dos alunos, fazendo 

com que o espaço fique mais reduzido. Ainda foi ressaltado que, no final do ano, os livros 

didáticos são recolhidos e guardados na biblioteca, ocasionando sua interdição por uns dois 

meses ou mais de aula.  

 Segundo professoras, o espaço da biblioteca é muito importante para a realização de 

pesquisa escolar e para promover junto aos alunos o contato e a prática de leitura.  

 

f) Sala de informática  

 

A escola conta com uma sala de informática com 15 computadores. Pude observar que 

esse é um espaço inutilizado pelos professores e alunos. Presenciei, durante a pesquisa de 

campo, que esse espaço foi utilizado para fins como pequenas reuniões, depósito de livros 

didáticos, de instrumentos de fanfarra, de carteiras, como pode ser visto nas fotos seguintes.  

 

Figura 3 – Laboratório de informática da escola X 

    
Fonte: Fotos da autora 

 

Segundo o diretor da escola, o laboratório não é utilizado pelos professores porque o 

espaço é pequeno e não tem computador para todos os alunos. Sendo assim, cada computador 

é ocupado por dois ou três alunos, o que gera desconforto e indisciplina.  

Entretanto, outro fator citado pelo diretor foi a dificuldade de muitos professores em 

lidar com a aparelhagem e o sistema dos computadores do laboratório. Ainda segundo o 

diretor, é objetivo da escola que esse espaço seja mais utilizado, e ele, juntamente com a 

equipe pedagógica, tem traçado metas para que isso aconteça de fato.  

Durante a aplicação do questionário, ficou visível a insatisfação dos alunos em relação 

a esse espaço, tanto nas notas dadas como também nas justificativas, expressas de forma 
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escrita e verbal. A média dada pelos alunos foi de 2,5. Muitos afirmaram não conhecer o 

espaço e me perguntaram se eu sabia por que eles não podiam utilizá-lo. A escola não possui 

um profissional específico para dar manutenção ou auxiliar os professores no laboratório, o 

que, segundo o diretor, também dificulta sua utilização. Esse foi o espaço cedido pela escola 

para realizar grande parte da aplicação dos questionários nos grupos de alunos, como foi 

relatado no item referente à metodologia.  

 

g) Sala dos professores 

 

A sala dos professores é composta por um sofá, uma mesa grande com cadeiras, uma 

geladeira, um bebedouro, um computador, uma televisão, dois banheiros, um quadro de avisos 

e uma série de escaninhos trancados com cadeados, onde cada professor, dos diferentes 

turnos, guardam seus objetos.  

Pude observar que a sala dos professores é um espaço de transição. Permaneci nela 

durante algumas horas, em horários diferentes, observando e fazendo minhas anotações. Nela 

encontramos algumas professoras que estão no horário de aula especializada (educação física 

e ensino religioso), geralmente elaborando atividade, corrigindo provas, preenchendo diário 

ou simplesmente lendo um livro ou conversando. É também nesse local que os professores se 

reúnem na entrada e durante o recreio para lanchar e trocar informações sobre alunos e o 

funcionamento da escola.  

Esse espaço é utilizado pelos professores para articular as ideias com seus pares, 

expondo opiniões, experiências e desabafos. Não presenciei nenhuma discussão ou situação 

desagradável nesse espaço, o que me levou a concluir que o grupo de professores do turno da 

tarde pode ser considerado harmonioso.  

Segundo os alunos, a sala dos professores é um espaço que atende às demandas da 

escola, com média 9,0, sendo considerado um espaço adequado e privilegiado, pois lá os 

professores lancham, guardam seus materiais, “tem banheiro só para eles e tem até televisão”. 

(Aluno do Proeti-Tarde)34   

Em conversa com alguns professores durante o recreio, não obtive nenhuma 

reclamação em relação a esse espaço.  

 

 

                                                 
34 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 12 de setembro de 2011. 
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h) Cantina e refeitório   

 

 A cantina da escola está situada no corredor central em frente ao refeitório, como pode 

ser visto na foto a seguir. Nesse local são preparadas as merendas dos alunos nos três turnos e 

também o almoço dos alunos do Proeti. É composta por uma despensa com armários, onde os 

alimentos são guardados, e também por freezers, onde são armazenadas a carnes que serão 

utilizadas durante aquela semana. Na outra parte fica a cozinha, com tanques para lavagem 

das vasilhas, fogões e uma abertura por onde os alunos são servidos.  

 Em conversa com as cantineiras sobre as condições do espaço físico da cozinha, elas 

demonstraram satisfação em relação ao espaço e ao maquinário existente.   

Em frente à cantina está localizado o refeitório onde os alunos merendam.  

Segundo o vice-diretor da escola, esse espaço é considerado inadequado, pois é muito 

pequeno e não comporta todas as crianças. Além disso, ele está localizado entre dois 

corredores e acaba funcionando como um espaço de passagem das pessoas.   

Ainda segundo o vice-diretor, uma das alternativas da escola foi dividir as turmas em 

três recreios, para servir melhor os alunos. “Os alunos passavam mais da metade do recreio na 

fila da merenda e é muita confusão, um empurra o outro, não dá.” (fala do vice-diretor)35 

 Os alunos do Proeti fazem suas refeições em horários diferentes dos alunos de horário 

regular. Apesar de muitas reclamações por parte dos alunos em relação à merenda escolar, o 

que presenciei não condiz com suas queixas. Durante a pesquisa, por diversas vezes lanchei 

junto com os alunos do Proeti, e as merendas sempre variavam: suco com biscoito e fruta; 

iogurte, biscoito e fruta; achocolatado e biscoito; vitamina de fruta com biscoito, entre outros. 

Segundo a supervisora do Proeti-Tarde, o cardápio de almoço dos alunos do horário integral é 

rigorosamente montada, garantindo arroz, feijão, carne e no mínimo um tipo de verdura. 

Mesmo assim, a média atribuída pelos alunos foi de 5,5. Da mesma forma que em outros itens 

já citados, a nota foi atribuída mais ao serviço prestado que às condições físicas do local.  

Durante a pesquisa, pude observar que o espaço do refeitório também é utilizado pela 

escola para algumas reuniões de pais, professores e preparativos para festas. 

 

 

 

 

                                                 
35 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 25 de outubro de 2011. 
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Figura 4 – Refeitório da escola X 

 
Fonte: Fotos da autora 

 
 

i) Quadra e Poliesportivo  

 

A escola conta com duas quadras para atividades livres e práticas de esporte. Uma 

delas não possui cobertura e é menos utilizada, devido à exposição direta do sol ou chuva. A 

outra, conforme já relatado, é um poliesportivo com arquibancada e banheiros. Nela são 

realizadas as atividades de educação física do turno regular e também as dos alunos do Proeti.  

Segundo a supervisora, esse espaço é utilizado ainda para realização de ensaios de 

festas e comemorações que envolvem toda a escola, como festa junina e festa de ação de 

graças.  

Como dito anteriormente, o poliesportivo foi resultado de uma parceria da escola com 

a comunidade, por isso também é utilizado para realização de festas da igreja, casamentos, 

formaturas e atividades culturais. Entretanto, durante a pesquisa de campo, não presenciei 

nenhum evento desse tipo.  

A média da nota dada pelos alunos foi de 9,0 em relação a esses dois espaços. Além 

disso, durante a aplicação dos questionários, perguntei aos respondentes o que mais gostavam 

na escola. Dos 30 alunos pesquisados, cinco responderam que gostam da quadra, que 

constituiu a segunda resposta mais dada pelos alunos do Proeti.  

Segundo o diretor, são indiscutíveis os benefícios que o poliesportivo trouxe para a 

escola e para a comunidade. “Hoje os alunos tem um lugar para realizar as práticas de esporte 

[...] é um espaço grande que comporta muitos alunos e principalmente é coberto, o que não 
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impede que seja usado durante as chuvas.” (fala do diretor)36 

 

Figura 6 – Quadra da escola X 

 
                        Fonte: Fotos da autora  
 

Figura 6 – Poliesportivo da escola X 

 
Fonte: Fotos da autora 

  

Durante a pesquisa de campo, ficou evidente que o poliesportivo é um espaço mais 

utilizado para as atividades esportivas do que a quadra descoberta. Acompanhei algumas aulas 

de educação física dos alunos do Proeti, com o objetivo de compreender melhor por que esse 

espaço é considerado tão agradável por eles. A quadra só é utilizada no período de aula para 

as atividades de educação física, não sendo permitida a permanência nela durante os 

                                                 
36 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 4 de outubro de 2011. 



 
 

 

90 

intervalos ou depois da aula.  

Nas minhas observações, pude perceber que, mesmo com o esforço da professora em 

manter todos os alunos envolvidos nas atividades da aula, isso não acontecia. Assim, aqueles 

que não estavam nas atividades, rapidamente se agrupavam em cantos diferentes da quadra.  

 A separação por gênero era a mais comum. Percebi que os meninos eram mais 

interessados nas atividades esportivas, enquanto as meninas rejeitavam praticá-las. Durante 

uma das aulas observadas, uma situação me chamou a atenção.  

Naquele dia, havia apenas dez alunos da turma B do Proeti na quadra. Quando eu 

cheguei, a aula já estava acontecendo, da seguinte forma: a professora estava sentada na 

arquibancada, próximo à entrada, conversando com uma aluna, Kimberly37. Sentei-me perto 

delas e perguntei se poderia ficar ali até o final da aula. A professora não colocou objeção e 

foi logo explicando que havia esquecido a chave do armário com o material, por isso os 

meninos estavam só jogando bola.  

Resolvi entrar na conversa com a professora e a aluna para tornar minha presença um 

pouco mais descontraída. Enquanto isso, fui observando o comportamento dos alunos na 

quadra. Havia dez alunos, sendo seis meninos e quatro meninas, todos da turma B.  

Os meninos Klaiwert, João Vitor e Alexandro e Dani estavam em dupla, jogando bola 

na quadra. O aluno Luiz estava andando de bicicleta nos cantos, fazendo acrobacias, 

levantando a parte da frente e de trás da bicicleta. E por último, Neymar estava em um canto 

da quadra, ora olhando para os meninos jogando bola, ora olhando para o grupo de meninas 

que, inicialmente, estava na parte de cima da arquibancada, dançando funk.  

Depois de uns dez minutos, as meninas Júh, Sheila e Renata desceram para a lateral da 

quadra e ficaram ao lado de onde os meninos jogavam bola. Sheila sentou-se em uma cadeira 

e ficou escolhendo as músicas que vinham do celular do aluno Klaiwert, que estava na quadra 

jogando bola. Enquanto isso, Júh e Renata ensaiavam passos coreográficos. Renata era quem 

tomava a frente da dupla, criando os passos, enquanto Júh tentava acompanhar.  

Em alguns momentos, os meninos voltavam os olhares para as meninas na lateral da 

quadra, por alguns segundos, e depois voltavam a tocar a bola. Os passos da coreografia das 

meninas retratava a sexualidade das adolescentes através da exibição dos corpos ao som da 

música que, por si só, já insinuava atitudes sensuais. Essa situação permaneceu até o final da 

aula, quando a professora chamou os alunos para saírem da quadra. Todos os alunos subiram 

juntos até o pátio da escola e depois se separaram. Os meninos foram beber água e ao 

                                                 
37 Foram utilizados nomes fictícios  
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banheiro. Sheila se juntou a Kimberly e elas se sentaram em um banco próximo ao portão da 

secretaria, dentro da escola, e ali permaneceram. Renata e Júh saíram rapidamente e, logo em 

seguida, saíram os meninos, pelo mesmo portão. Dirigi-me então até o portão de saída, a fim 

de observar qual seria o comportamento dos alunos; no entanto, não foi possível vê-los mais. 

Em poucos minutos, todos já haviam sumido do lado de fora da escola.  

 

j)  Banheiros  

 

A escola possui apenas um banheiro masculino e um banheiro feminino para atender a 

1.838 alunos nos três turnos. Em cada banheiro existem três boxes com privada e três pias 

para lavagem das mãos. O sistema de encanamento, segundo o diretor, é precário, o que 

ocasiona mau cheiro, dificuldade no escoamento de água, entupimento dos vasos e outros 

problemas. Muitos alunos relataram que só utilizam o banheiro da escola em situações de 

urgência, pois eles estão sempre com problemas. Em uma conversa com uma professora do 

Proeti, ela revela as precárias condições físicas da escola: 

 
Chega a ser contraditório, exigimos higiene dos alunos mas não temos um banheiro 
decente para que os alunos façam sua higiene pessoal [...] não tem sabonete, não tem 
papel toalha para secar as mãos, [...] na hora de escovar dentes é um horror [...] tem 
duas pias para cinquenta alunos e não podemos fazer nada. (Professora do Proeti)38  

 

Segundo o diretor, já foi solicitada à SEE/MG a construção de outros banheiros na 

escola, haja vista que os atuais não têm condições nem de serem reformados. Reflexo disso 

foi a nota dada pelos alunos do Proeti: 3.0.  

 

3.3 O Projeto Escola de Tempo Integral (Proeti) na escola X  

 

O Proeti atende a alunos que se encontram matriculados do 1º ano do Ciclo de 

Alfabetização até o 9º ano na rede estadual de ensino. No ano de 2007, inicia-se o projeto na 

escola X, atendendo a 120 alunos, sendo metade em cada turno, divididos em três turmas, de 

acordo com a série e o nível de aprendizagem, conforme os dados a seguir. 

 

 

 

 

                                                 
38 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 



 
 

 

92 

Tabela 3 - Quantidade de alunos nos tempos parcial e integral 
da escola X (2007 - 2011) 

 

 

Ano 

 

Alunos 

matriculados na 

Escola 

 

Alunos atendidos 

em tempo integral 

Percentual de 

alunos 

atendidos em 

tempo integral 

 

Nome do 

projeto  

2007 1893 120 6,3% Pati 

2008 1951 150 7,6% Pati 

2009 1821 150 8,2% Proeti 

2010 1774 100 5,6% Proeti 

2011 1838 100 5,4% Proeti 

Fonte: Dados da secretaria da escola 
  

No ano de 2008, a quantidade de alunos que frequenta o projeto na escola X subiu de 

120 para 150, representando 7,6% do total de alunos matriculados na escola. Esses alunos 

eram atendidos em três turmas com 25 alunos cada, no turno da manhã, e três turmas com 25 

alunos, no turno da tarde.  

No ano de 2009, a escola consegue atender ao maior número alunos no Proeti até a 

data da realização da pesquisa, sendo 8,2% do total dos alunos matriculados naquele ano.  

Já em 2010, esse número decresce para 100 alunos, ou 5,6% do total, pois a escola 

decide diminuir uma turma do horário integral em cada turno devido à falta de uma sala de 

aula.  

A falta de espaço adequado para a realização dos trabalhos com os alunos do Proeti, 

mais uma vez, aparece como um problema enfrentado pela escola.  

Sendo assim, não são todos os discentes da escola que frequentam o projeto, mas todos 

os participantes do projeto são, necessariamente, frequentes às aulas regulares. 

 

3.3.1 Os adolescentes – quem são eles?   

 
Na tentativa de entender melhor os adolescentes sujeitos desta pesquisa, busco fazer 

uma breve caracterização desse período da vida destes indivíduos. Considerando a 

adolescência uma etapa de crescimento e desenvolvimento marcada por transformações 

físicas e biológicas, considero também que tal abordagem se refere desenvolvimento histórico 

e social dos sujeitos.  
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Segundo Leila M. Salles,  

 
A adolescência é entendida socialmente como estágio intermediário entre a infância 
e a vida adulta – fase de preparação para ser adulto – e como período transitório no 
qual as responsabilidades são menores. O adolescente se caracteriza pela 
indefinição do seu papel social, o que resulta num status intermediário e provisório 
e, consequentemente, passa a ser tratado de forma ambivalente: como criança e 
como adulto. O conceito de adolescência e adolescente é invenção própria da 
sociedade industrial, considerando-se que não é um conceito universal, mas ligado 
è sociedade industrial, às leis trabalhistas e ao sistema educacional, que torna o 
jovem dependente dos pais. (SALLES, 1998, p. 46) 

 

Na busca de entender quem são os adolescentes do Proeti fica claro que eles não 

podem ser vistos somente na perspectiva biológica e sim social, ou seja, é preciso entender o 

adolescente como um todo, considerando seus múltiplos aspectos. Carvalho (2008) ressalta 

que “não se pode desconsiderar a adolescência como uma construção cultural” 

(CARVALHO, 2008, p. 32), cuja geração está inserida em contextos historicamente 

determinados. É nessa perspectiva que pretendo aprofundar os estudos sobre os adolescentes, 

tentando entendê-los no meio em que estão inseridos, refletindo sobre seus comportamentos, 

falas, posições e decisões, como afirmam Maria Ignez Moreira e Sandra Tosta:  

 
O conceito de adolescência, assim como o de adulto, é uma construção social em 
que pesem as intensas transformações biológicas que caracterizam essa fase da vida. 
Participam da construção desse entendimento elementos culturais que variam no 
tempo e de uma sociedade para outra. E, mesmo dentro de uma sociedade, há 
variações de um grupo para outro. Portanto é a partir das representações sociais que 
cada grupo de adolescentes se constrói, que deveriam ser definidas 
responsabilidades e direitos que devem ser atribuídos às pessoas nesta faixa etária, e 
criados mecanismos de como tais direitos devem ser preservados e garantidos [...]. 
(MOREIRA & TOSTA, 2009, p. 179)   

 

Antropólogos e sociólogos, a partir de estudos e pesquisas, compreendem a 

adolescência como uma das etapas presentes na juventude, sendo uma fase marcada por 

mudanças de ordem biológica, afetiva, relacional e social. Nesse debate, estudos 

desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Aplicada – IPEA (2007) afirmam que, 

cronologicamente, a juventude deve ser considerada como um momento da vida que vai dos 

14 aos 25 anos. Assim, são considerados adolescentes aqueles que apresentam idades entre 14 

e 17 anos e jovens entre 18 e 25 anos. Todavia, essa classificação não deve ser compreendida 

de forma rígida, haja vista que tal classificação cronológica é uma forma que permite aos 

órgãos públicos desenvolverem políticas públicas, bem como auxiliar os pesquisadores no 

desenvolvimento de estudos sobre a adolescência. 
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Analisando a adolescência a partir do ponto de vista da psicologia, é possível refletir 

que a puberdade39 pode servir de referência para definir o início da adolescência. Haja vista 

que as transformações biológicas que a caracterizam marcam também o princípio das 

mudanças nas relações sociais, essas transformações de ordem biológica, no entanto, não 

podem ser generalizadas, ou seja, estas não acontecem para todos ao mesmo tempo. Nesse 

sentido, as relações que vão sendo estabelecidas com essas transformações também não serão 

as mesmas, uma vez que estão intimamente ligadas com a cultura com a qual as pessoas estão 

vinculadas. (CALLIGARIS, 2000). 

Analisando a adolescência a partir de uma perspectiva antropológica, Tosta (2005) 

explica que, ao falar de adolescência, bem como de juventude, torna-se necessário demarcar o 

espaço temporalmente, pois são noções que guardam as marcas de sua historicidade. Assim, 

defende a antropóloga, para refletir sobre a adolescência e a juventude na atualidade, convém 

considerar as diversas configurações presentes no contexto atual, em particular quando as 

grandes metrópoles são os pontos de referência. A autora também explica que 

 
[...] em termos legais e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser 
jovem é estar na faixa etária entre 12 e 18 anos. Entretanto, estudos na Europa e no 
Brasil deslocando o foco da linha jurídica preferem trabalhar com uma faixa 
bastante mais alargada, que chega aos 30 anos ou mais, baseando-se em pesquisas 
que buscam a percepção dos sujeitos e consideram o contexto em que vivem. Nesta 
perspectiva, o ser adolescente se apresenta muito mais como um sentimento de 
pertença e de experiência, de “estado de espírito” do que propriamente corresponde 
a um dado cronológico. (TOSTA, 2005, p. 3). 

 
Nesse debate, convém refletir que a adolescência, vista apenas a partir da perspectiva 

biológica, de onde deriva o próprio nome adolescer, adoecer, é um ciclo da vida que pode ter 

sua capacidade de compreensão limitada, uma vez que pode ser considerada apenas como 

transição entre a infância e a vida adulta, perdendo a capacidade de percebê-la. Desse modo, 

torna-se complexo definir o início, bem como o término da adolescência, mas é possível 

traçar referências, haja vista que, na ausência de determinantes físicos ou de rituais de 

passagem, a entrada no universo juvenil e na vida adulta é resultado do consentimento dos 

adultos. Assim sendo, juntamente com as mudanças físicas da adolescência, convém 

considerar as novas formas de lidar com o mundo e com as pessoas que cercam o adolescente. 

                                                 

39 Período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É nesse período que o corpo se desenvolve fisica 
e mentalmente, tornando-se maduro, e o adolescente fica capacitado para gerar filhos. Ela não deve ser tomada 
como sinônimo da adolescência, visto que a puberdade faz parte da adolescência. Nessa fase, são observadas 
mudanças tais como: crescimento de pelos pubianos, crescimento dos testículos e aparecimento das mamas. 
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Os pais e professores apresentam, através de suas falas, a dificuldade de impor 

autoridade e estabelecer limites nessa faixa etária, muitas vezes se sentindo culpados pelos 

transtornos. Em alguns momentos, nas relações interpessoais, estabelecem um confronto de 

poderes entre a ação controlada pelos responsáveis e o desejo de emancipação e transgressão 

dos adolescentes.  

 

Várias vezes na sala de aula, muitas vezes é preciso parar a aula, [...] sabe quando 
começa aqueles burburinhos e conversar para saber o que está acontecendo. [...] faço 
com eles uma relação de dialogo e troca senão não consigo dar aula, tem que ser 
assim, funciona. (Professora do Proeti)40  
 

Sobre esse debate, Carrano e Dayrell (2002) explicam que a adolescência é mais do 

que um período de transição, ou seja, é uma construção cultural e, mesmo assim, o conceito 

não é capaz de enquadrar todos os adolescentes. Por isso, pode-se falar de adolescências, e 

não em adolescência. Por essas questões e por outras, convém considerar as múltiplas formas 

do ser jovem, e do ser adolescente. Contudo, se a juventude é parte de um processo de 

constituição dos sujeitos, os processos são individuais, marcados por diferentes historicidades 

e realidades sociais. Desse modo, ser adolescente varia de acordo com o tempo e com o 

espaço de constituição desses sujeitos. Ou seja, como uma construção social e histórica. 

O conceito de adolescência utilizado nesta dissertação considera a adolescência como 

parte de um processo mais amplo, ou seja, como um momento da vida no qual cada ator social 

apresenta as suas especificidades, sejam elas culturais, relacionais ou sociais. São situações 

que não podem ser compreendidas apenas como uma passagem presente na fase da vida. 

Assim, convém (re)afirmar, não existe apenas um único modo de ser adolescente ou jovem, 

mas vários modos. Convém analisar a adolescência, bem como a juventude, a partir de suas 

pluralidades, ou seja, como adolescências e juventudes, uma vez que a adolescência é uma 

das dimensões presentes no ciclo da formação humana produzidas no contexto das culturas. 

Desse modo, não se pode encarar os adolescentes como sendo apenas uma categoria 

etária ou biológica, mas sim como uma categoria histórica, social e cultural, ou seja, é preciso 

entender o adolescente enquanto pessoa, que está inserida em um meio e carrega uma 

bagagem de vivências e experiências. 

Assim, ao buscar entender o público adolescente, é preciso compreender as trajetórias 

e histórias de vida desses sujeitos que se manifestam de maneiras distintas, com significados 

particulares. Contudo, sem um entendimento único e universal, faz-se necessária uma análise 

                                                 
40 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 
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sensível e cuidadosa sobre o assunto.  

Enfim, para a escolha dos alunos adolescentes em campo, utilizei a definição do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em suas disposições preliminares, art. 2º, que considera 

criança, para os efeitos da lei, a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre 12 e 18 anos de idade.  

 

3.3.2 A seleção dos alunos do Proeti na escola X  

 

A seleção dos alunos que frequentarão o projeto acontece no início de cada ano letivo. 

Inicialmente é aplicada uma avaliação em todos os alunos do ensino fundamental frequentes à 

escola, com o objetivo de obter um diagnóstico das suas dificuldades. Após a aplicação, os 

professores do turno da manhã e da tarde se reúnem com suas respectivas supervisoras e 

selecionam os alunos que apresentam maior dificuldade nos conteúdos para participar do 

projeto. 

A maioria dos alunos, segundo a supervisora do Proeti-Tarde, são selecionados por 

apresentarem grandes dificuldades de aprendizagem. No entanto, também são selecionados 

alunos com problemas de comportamento e em situação de risco social. A permanência desses 

alunos no projeto dependerá do bom comportamento deles, caso contrário eles serão 

convidados a se retirar. 

 Após a seleção dos alunos, a escola envia um convite aos seus pais, solicitando que 

participem de uma reunião na qual serão discutidos assuntos referentes aà proposta do Proeti. 

De acordo com a supervisora do Proeti-Tarde, nessa reunião é apresentada aos pais a proposta 

do projeto, seus objetivos, a rotina da escola e os motivos pelos quais seus filhos foram 

selecionados. Após a exposição, é solicitado aos responsáveis que assinem um termo de 

compromisso, autorizando a participação do aluno no projeto, nos dias e horários 

estabelecidos. Ainda segundo a supervisora, só podem assinar o termo de compromissos os 

pais dos alunos ou, na falta deles, o responsável legal. 

 

3.3.3 A rotina dos alunos do Proeti na escola X  

 

A rotina dos alunos do Proeti está distribuída da seguinte forma: em um turno, é 

desenvolvido o Currículo Básico do Ensino Fundamental. Já num outro turno, a escola realiza 

atividades com o objetivo de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos, tais como 

enriquecimento e ênfase na alfabetização e letramento, além de reforço na matemática e 
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ampliação do universo de experiências artísticas, socioculturais e esportivas, através de 

oficinas, conforme foi dito anteriormente. Assim, os alunos frequentam o projeto de segunda 

a sexta-feira, em horário alternado ao de suas aulas regulares. Diariamente, os participantes 

seguem os seguintes horários: 

 

Quadro 1 – Rotina dos alunos do Proeti-Manhã 
 

Horários Atividades 

8h Entrada 

8h – 8h50 Para casa 

8h50 – 9h  Lanche 

9h – 12h Oficinas 

12h – 12h Almoço 

12h – 13h Higiene bucal, descanso 

13h – 17h Aula regular 

Fonte: Supervisora Proeti 
 

 
Quadro 2 – Rotina dos alunos do Proeti -Tarde 

Horários Atividades 

7h – 11h30 Aula regular 

11h30 – 12h Almoço 

12h – 12h Higiene bucal, descanso 

12h30 – 14h20 Oficinas: 

14h20 – 14h30 Lanche 

14h30 – 15h30 Oficinas 

15h30 – 16h20 Para casa 

16h20 Saída 

Fonte: Supervisora Proeti 
 

3.3.4 Funcionamento do Proeti na escola X 

 

 No ano da realização da pesquisa, participavam do Proeti da escola X um total de 100 

alunos, segundo os dados da secretaria da escola, distribuídos em quatro turmas (duas no 

turno da manhã e duas no turno da tarde), organizadas de acordo com a faixa etária e o ano 

(série) do ensino fundamental que frequentam no turno regular.  
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 Entretanto, segundo as duas professoras do Proeti-Tarde, apenas 38 alunos são 

frequentes, sendo 17 meninos e 21 meninas pertencentes a 30 anos (séries) diferentes. Esses 

alunos se encontravam agrupados da seguinte forma: em uma turma, que chamarei de Turma 

A, estavam os alunos do 6º ano (antiga 5ª série) do ensino regular, de quatro turmas 

diferentes. Essa turma era composta por 17 alunos, sendo sete meninos e dez meninas.  

Na outra turma, que chamarei de Turma B, estavam os alunos do 7º ano (antiga 6ª 

série) e 8º ano (antiga 7ª série). A turma B era composta por 21 alunos, sendo dez meninos e 

onze meninas. Esses alunos pertenciam a seis turmas diferentes do ensino regular.   

De acordo com as professoras do Proeti-Tarde a redução no número de alunos ocorre 

devido a desistências por parte deles mesmos. Quando perguntei quais são os motivos que 

levaram à saída dos alunos, elas disseram que são vários, como, por exemplo, obrigações 

domésticas, iniciação no mundo do trabalho e desinteresse do próprio aluno.  

 
Muitos não querem ficar o dia todo na escola, todos os dias, por isso pedem os pais 
para tirá-los. Alguns têm que ajudar a olhar irmãos menores. Outros são aqueles 
alunos problema que não querem nada, são mandados para o projeto, mas não ficam 
uma semana. [...] Também tem aqueles que já fazem pequenos serviços e ganham 
algum dinheiro, assim estando no projeto não tem como conciliar. (Professora 
Proeti)41    

 

Ainda segundo a professora, são considerados alunos-problema aqueles que 

apresentam mau comportamento, são agressivos, não respeitam o ambiente escolar e que, 

geralmente, não apresentam um bom rendimento escolar. No início do projeto, esses alunos 

eram escolhidos para participar do Proeti como uma tentativa de sanar tais dificuldades. Hoje, 

segundo a professora, a escola não aceita mais esses alunos.  

Quando são inseridos no projeto, ao primeiro problema que apresentam, são retirados. 

“Não concordo com essa postura da escola [...] já que o projeto é para recuperar o aluno em 

termos pedagógico e de socialização a escola não deveria excluir e sim incluir”. (Professora 

Proeti)42. 

Através da fala da professora do Proeti  pode-se inferir que, por não conseguir ajudar 

na solução dos problemas referentes aos alunos, a escola retira o problema de seu espaço, de 

sua responsabilidade. Em outra fala, ao se referir a outro aluno, a professora se contradiz: 

 

                                                 
41 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 
42 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 
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O Ronaldinho43, eu não entendo porque ele está no projeto não, com bastante 
sinceridade, porque o Ronaldinho é um caso especial aqui na escola. Ele deveria 
estar em um outro ambiente que talvez fosse atender melhor as necessidades dele. 
Eu vejo ele aqui no projeto como uma imposição doméstica que foi arranjado pela 
escola pra estar tirando ele da rua.(Professora do Proeti)44 
 

Contudo, percebo que, nas entrelinhas da fala da professora, o que se coloca não é a 

aceitação ou não dos alunos, e sim a falta de apoio, de preparo, de condições físicas e de 

pessoal para atender aos alunos na sua individualidade, buscando formas para que esses 

alunos possam ser atendidos de forma integral.  

Em relação ao desinteresse dos alunos, que gera consequentemente a evasão do 

Proeti, não é correto afirmar que eles não gostam da escola, e sim que desejam um ambiente 

diferente, com aulas divertidas, como poderemos comprovar mais adiante, através de dados da 

própria pesquisa.  

 De acordo com a pesquisa Motivos da Evasão Escolar, realizada pela Fundação 

Getulio Vargas, do Rio de Janeiro, em 2004-2006, a falta de interesse dos jovens e 

adolescentes brasileiros pelas aulas é o principal fator para a evasão escolar. A pesquisa revela 

que 40,3% dos adolescentes e jovens que estão fora da escola em 2006 deixaram de estudar 

porque acreditam que a escola não é interessante. A necessidade de trabalhar é apontada como 

o segundo motivo pelo qual os jovens evadem, com 27,1%, e a dificuldade de acesso à escola 

aparece com 10,9%, como podemos ver na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Pesquisa: Motivos da Evasão Escolar 

Ano  Faixa 
Etária  

População Motivo: 
Trabalho 

Motivo: 
Falta de 
acesso 

Motivo: 
não quer  

Outros 
motivos 

2004 15 a 17 
anos  

1934237 22,8% 11,2% 45,2% 20,8% 

2006 1848145 27,1% 10,9% 40,3% 21,7% 

Fonte: Fundação Getulio Vargas 

 

  Numa comparação entre 2004 e 2006, no que se refere aos motivos que levaram esses 

jovens a evadir, o desinteresse pela escola caiu de 45,2% para 40,3%, embora ainda seja o 

                                                 
43 Segundo a supervisora da escola X, Ronaldinho tem uma leve lesão cerebral devido à falta de oxigenação no 
cérebro durante o parto. Também tem uma estrutura familiar que não ajuda no seu desenvolvimento, não tem pai 
nem mãe, mora com a avó e, quando não está na escola, fica a maior parte do tempo na rua. Informações obtidas 
com a supervisora do Proeti - Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 19 de outubro de 
2011. 
44 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 
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principal motivo. Já a necessidade de trabalhar aumentou de 22,8% para 27,1%. 

  Coordenada pelo economista Marcelo Neri, a pesquisa revela que a evasão é um 

grave problema e atinge quase 20% da população de 15 a 17 anos no Brasil. Segundo ele, não 

basta garantir o acesso à escola ou criar programas de transferência de renda para assegurar a 

permanência dos jovens e adolescentes na escola. O desafio das escolas é atraí-los para a 

educação e convencê-los de que os estudos valem a pena. Para isso, é preciso uma escola de 

qualidade, aos olhos dos jovens, com uma educação digital, conteúdos atraentes e mobilização 

da sociedade para a importância da educação. Por ser uma pesquisa de abrangência nacional é 

preciso atentar para as peculiaridades de cada estado como afirma Neri, que destaca a falta de 

escolas no Acre, os altos índices de desinteresse nos estados do Tocantins e Santa Catarina e a 

grande evasão para o mercado de trabalho em São Paulo e Porto Alegre.   

O desinteresse dos alunos pelos estudos, de um modo geral, está diretamente 

relacionado aos métodos pedagógicos inadequados utilizados no processo ensino –

aprendizagem nas salas de aula. É preciso considerar que o aluno de hoje é bombardeado por 

uma série de mídias (televisão, internet) potencialmente forte, atrativa, ilustrativa, colorida, 

interessante, alegre e extremamente interativa. Diante disso, é preciso que a escola repense a 

metodologia utilizada com esse ser social de hoje, propondo métodos e processos que 

correspondam aos seus valores e suas expectativas, ou então a escola continuará sendo um 

lugar desinteressante para nossos adolescentes.  

Como alternativa para a evasão, a escola X realiza, em média, três tentativas de 

inserção dos alunos no projeto, ou seja, na medida em que os alunos vão saindo, outros são 

colocados, visando a manter o número de 25 alunos por turma para atender à exigência da 

SEE/MG. Segundo a supervisão da escola, caso não haja frequência dos alunos, as 

acompanhantes da SEE/MG mandam unir as turmas e dispensar um professor. 

Durante as observações e o tempo em que estive no campo, a frequência dos alunos 

era bem reduzida, tendo em média 10 a 12 alunos por turma. Pude observar que em cada 

turma havia em média um grupo de oito alunos bastante frequentes, e um rodízio entre os 

demais. Essa ausência foi muito bem demarcada devido ao longo período de greve45 dos 

profissionais da educação, que na escola pesquisada aconteceu de forma parcial. Dessa 

                                                 
45 Em Minas Gerais, a greve dos profissionais da educação começou no dia 8 de junho de 2011. Eles 
reivindicavam o fim do sistema de subsídios implantado pelo governo em janeiro do mesmo ano e a adoção de 
um piso salarial (salário-base) de R$ 1.597,87 para a categoria. Depois de 112 dias de paralisação, os professores 
da rede estadual voltaram ao trabalho sem uma proposta concreta de suas reivindicações. A escola X, durante 
esse período, funcionou parcialmente.  
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maneira, os alunos do Proeti, do turno da tarde, durante o tempo de paralisação, não tinham 

aula pela manhã, chegavam à escola às 12h já tendo almoçado e saíam às 17h.  

Com o fim da greve, no dia 27/9/11, a escola voltou a funcionar normalmente. No dia 

29/9/11, com o retorno das atividades nos três turnos da escola, pude perceber o retorno 

também de alguns alunos ao projeto.  

Com relação ao trabalho pedagógico realizado nas turmas do Proeti-Tarde, o mesmo 

acontece através de oficinas conforme orienta a cartilha da SEE/MG (2009). Segundo as 

professoras do Proeti, todo o trabalho com os alunos é desenvolvido através de quatro 

oficinas:  

 

a) Oficina de linguagem (português); 

b) Oficina de matemática; 

c) Oficina esportiva (educação física);  

d) Oficina de formação pessoal e social.  

 

Apesar de não ter feito observações dentro de sala de aula, nas várias vezes em que ia 

buscar os alunos para aplicar os questionários ou realizar as entrevistas, bem como durante as 

conversas informais com professores e alunos, a proposta do trabalho realizado através de 

oficinas foi relatado.  

Dessa forma, de acordo com a afirmação da supervisora do Proeti-Tarde e conforme 

pude observar, através da oficina de português eram trabalhadas atividades de leitura 

(silenciosa, coletiva, individual, em voz alta), interpretação de texto oral e escrito, produção 

de texto, reconto, produção de livros (coletivo), interpretação de filmes, dentre outros.  

A oficina de matemática era trabalhada com jogos, desafios, resolução de problemas 

com ênfase nas quatro operações (soma, subtração, multiplicação e divisão). As atividades 

esportivas eram desenvolvidas através das aulas de educação física todos os dias da semana, 

exceto nas segundas-feiras. E, por fim, a oficina de formação pessoal e social, considerada 

pelos profissionais da escola a oficina de maior importância.  

No início da pesquisa na escola, em uma conversa informal com uma professora do 

Proeti, perguntei o que era trabalhado na oficina de formação pessoal e social, e a resposta 

que obtive foi a seguinte: “É trabalhado tudo aquilo que você ensina para seu filho ao longo 

da vida (risos)” (Professora do Proeti)46. Segundo as professoras, nessa oficina são 

                                                 
46 Pesquisa de campo. Dados do caderno de campo do dia 02 de junho de 2011. 



 
 

 

102 

trabalhadas questões de higiene, formação de hábitos, ética, respeito, convivência em grupo e 

orientação sexual.   

Pensando no contexto histórico em que esses alunos nasceram e cresceram, e através 

das falas dos profissionais da escola e de minhas observações, pode-se inferir que a maioria 

dos alunos chega à escola sem comportamento básico de convívio social como, por exemplo, 

saber ouvir, esperar a vez de falar, respeitar regras e limites, respeitar as pessoas, conviver em 

grupo. Por isso a importância de tal oficina para as professoras.   

Além das oficinas citadas a escola conta com as oficinas de flauta e capoeira47, 

realizadas através de uma parceria da escola com a Fundação Nacional de Artes – Funarte48. 

A parceria com essa fundação já acontecia em algumas escolas da rede municipal, e agora 

está sendo ampliada para rede estadual.  

A Funarte disponibiliza dois profissionais, sendo um músico e um mestre de capoeira, 

apenas para a realização das oficinas que acontecem com os alunos do Proeti. A oficina de 

música (flauta) acontece uma vez por semana no período da manhã, e a de capoeira, duas 

vezes por semana, nos horários da manhã e tarde. Segundo o diretor da escola X, existe o 

desejo de ampliar a oficina de música para os demais alunos, contemplando o manuseio de 

outros instrumentos, como, violino saxofone e percussão, material já adquirido pela escola. 

 

3.3.5 Os professores do Proeti da escola X 

  

Em relação à contratação de profissionais para o Proeti, desde 2009 a escola não 

possui autonomia para contratar nem professores e nem oficineiros para desenvolver o 

trabalho das oficinas, como acontecia no período do Pati. Estes são contratados através do 

processo de designação49 do Estado de Minas Gerais.  

                                                 
47 Durante a pesquisa, não foi possível acompanhar as oficinas de flauta devido à indisponibilidade da 
pesquisadora no período da manhã.  A aplicação dos questionários acontecia na turma oposta à turma que estava 
na oficina de capoeira, por isso, devido à coincidência de horário, não foi possível fazer observações nesse 
espaço. Vale ressaltar que, durante o período de greve da escola, tais oficinas não funcionaram, mesmo com o 
funcionamento das turmas do Proeti.  
48 A Fundação Nacional de Artes — Funarte é o órgão responsável, no âmbito do governo federal, pelo 
desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. Os 
principais objetivos da instituição, vinculada ao Ministério da Cultura, são o incentivo à produção e à 
capacitação de artistas, o desenvolvimento da pesquisa, a preservação da memória e a formação de público para 
as artes no Brasil. 
49 Esse processo acontece via SEE/MG, com inscrição para aqueles interessados em ocupar uma vaga nas escolas 
públicas estaduais. Os principais critérios que irão definir a posição do candidato são a formação em nível 
superior e o tempo de trabalho na rede estadual. A classificação não significa a garantia de vaga nas escolas 
estaduais e sim constitui um critério a ser utilizado para a convocação dos inscritos, caso haja demanda nessas 
instituições. O candidato que não fizer a inscrição também pode concorrer à vaga, acrescentando seu nome em 
última posição na lista da escola pretendida. Além disso, a SEE/MG regulamenta que o contratado até 31/12 do 
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Se, por um lado, tal medida impede o despotismo por parte das escolas, fazendo com 

que seja garantida a escolha dos profissionais através de critérios legais, por outro lado 

também impede que ela contrate pessoas qualificadas e que de fato pudessem proporcionar 

melhores resultados. Ou seja, impede o direito de escolha do profissional adequado para 

aquela escola e impõe um sistema de classificação em que o escolhido pode não atender à 

demanda da escola.   

 Dessa forma, no início do ano letivo, após a contratação dos professores, obedecendo à 

ordem da designação, os últimos candidatos são direcionados a trabalhar com o projeto. Essa 

atitude indica que não existe uma preocupação da escola X em selecionar os professores para 

o Proeti, visto que ela tem autonomia para escolher dentro do seu quadro de professores, 

efetivos ou designados, quem irá ocupar tal posto. Quando questionados pela escolha em 

trabalhar com o projeto, as professoras do Proeti-Tarde revelaram: 

 
Tive o privilegio de trabalhar com o projeto, pois é uma filosofia nova. Dá 
oportunidade de desenvolver e nos envolver com o aluno, conhecendo-os mais 
individualmente e particularmente; oportunizando, ainda, analisar seus pontos 
negativos e positivos, seus avanços e fracassos, crescendo junto com eles. 
(Professora do Proeti)50 
Não tive a opção de escolher, mas se tivesse teria escolhido trabalhar com o projeto 
sim. Porque acredito no sucesso dessa proposta e acredito que posso contribuir 
muito para que os objetivos do projeto sejam alcançados. (Professora do Proeti)51 

 

Através das falas das professoras do Proeti-Tarde, pude perceber que, mesmo sem o 

direito de escolha, elas se sentem satisfeitas em trabalhar com o projeto.  

No ano de 2011, o Proeti da escola X contava com seis professoras nos dois turnos, 

sendo duas com formação superior em educação física, uma no turno da manhã e uma no 

turno da tarde, duas professoras no sexto período no curso de pedagogia, uma professora 

formada em pedagogia e uma com formação em nível de pós-graduação em psicopedagogia, 

como pode ser confirmado nos dados abaixo.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
ano anterior tem preferência (vínculo) em continuar na escola no cargo que ocupava, caso não haja um 
funcionário efetivo com pretensão em ocupá-lo. A SEE/MG também regulamenta que qualquer pessoa que esteja 
cursando o ensino superior em qualquer curso, após análise do histórico das disciplinas cursadas, pode concorrer 
a uma vaga de professor na rede estadual.  
50 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 15 de junho de 2011. 
51 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 15 de junho de 2011. 
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Quadro 3 - Perfil das professoras do Proeti da escola pesquisada 
 

Nome Formação Quantidade 
de turnos 
em que 

trabalha em 
2011 

Quantidade 
de escolas 

em que 
trabalha em 

2011 

Tempo de 
atuação no 
magistério 

Tempo de 
atuação no 

tempo 
integral 

Professora 
1  

6º período de 
pedagogia 

1 1 4 anos 3 anos 
(Tarde) 

Professora 
2  

6º período de 
pedagogia 

2 1 2 anos 1 ano 
(Tarde) 

Professora 
3  

Graduada em 
pedagogia e pós- 

graduada em 
psicopedagogia 

2 1 4 anos 3 anos 
(Manhã) 

Professora 
4 

Graduada em 
pedagogia 

2 1 20 anos 3 anos 
(Manhã) 

Professora 

5  

Graduada em 

educação física  

2 1 7 anos 1 ano 

(Manhã) 

Professora 

6  

Graduada em 

educação física 

2 1 2 anos 1 ano 

(Tarde) 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Das seis professoras que atuam no Proeti da escola X, cinco trabalham na mesma 

escola em dois turnos. Esse dado revela uma realidade da profissão docente: os professores, 

em busca de melhores condições financeiras, são obrigados a trabalhar em mais de um turno. 

Os dados mostram também que a metade das professoras atua no Proeti há três anos, o que, de 

certa forma, confirma as falas citadas anteriormente a respeito da satisfação que sentem por 

trabalhar no projeto.   

No que se refere à formação acadêmica, todas as professoras possuem nível superior, 

completo ou em andamento; no entanto, não é exigida uma qualificação específica para 

trabalhar com o projeto, sendo necessária apenas a formação mínima estabelecida aos 

profissionais que lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, o curso de 

magistério.  

Em relação à capacitação desses docentes, no início da implantação o Pati, alguns 

cursos foram oferecidos pela SEE/MG, segundo a supervisora do Proeti-Tarde. Sabe-se a 

importância da capacitação docente para atuação do professor em todos os níveis de 

conhecimento, e, em se tratando da proposta de tempo integral, que visa, ou deveria visar, a 

uma educação integral, tal assunto se torna mais importante. Entretanto, como pude observar, 

na prática esse assunto não recebe o valor que merece.  
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 Na nova cartilha de 2009, a SEE/MG transfere para as escolas a responsabilidade de 

promover a capacitação para os professores e demais profissionais acerca de conhecimentos, 

habilidades e atitudes referentes à implantação do Proeti, conforme podemos conferir na 

citação abaixo:  

 
É 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 
do Projeto Escola de Tempo Integral. (MINAS GERAIS, 2009, p. 14)  
 

Todavia, tal documento não relata quem especificamente será responsável por tal 

capacitação, visto que a escola não conta mais com um coordenador52 específico para o Pati. 

Além disso, o mesmo documento revela que uma das atribuições da gestão escolar53 é 

“estimular o desenvolvimento profissional dos professores e demais servidores em sua 

formação e qualificação.” (MINAS GERAIS, 2009, p. 12)  

Conforme se vê, a formação continuada passa a ser responsabilidade da escola.  

De acordo com os dados coletados nas entrevistas, as professoras atuantes no Proeti-

Tarde da escola pesquisada afirmam que a escola promove alguns encontros com a supervisão 

e com os demais professores do programa. No entanto, quando perguntei se elas conheciam a 

cartilha que orienta o trabalho do Proeti da SEE/MG, as duas professoras afirmaram que sim. 

Quando indagadas sobre como tiveram contato com esse material, as respostas foram: 

“Conheci a cartilha através do site da Secretaria de Educação por iniciativa própria” 

(Professora do Proeti)54; “Conheci o material através dos profissionais que já trabalhavam no 

projeto nos encontros” (Professora do Proeti)55.  

Diante das falas das professoras pesquisadas, pode-se inferir que um dos meios de 

promover o conhecimento sobre o Proeti na escola é a troca entre os colegas de trabalho. 

 

3.3.6 A relação entre o tuno regular e o Proeti-Tarde 

 

Durante a implantação do Proeti, o projeto era visto exclusivamente como um reforço 

escolar, como já dito anteriormente, com professores específicos para cada conteúdo 

                                                 
52 Durante a implantação do Pati, cada escola poderia contratar um profissional para coordenar todo o trabalho 
do projeto. Em 2009, entre outras perdas que são relatas adiante, os professores destacaram principalmente como 
um ponto negativo do projeto a ausência de um coordenador.  
53 Segundo a cartilha da SEE/MG, a gestão deve contar com a participação de diretor, vice-diretor, especialistas e 
comunidade escolar.  
54 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 15 de junho de 2011. 
55 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 15 de junho de 2011. 
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administrado. Atualmente, o projeto ainda tem um caráter de progressão nos ensino, mas 

agora numa perspectiva mais socioeducativa.  

O caráter mais espontâneo das atividades do projeto, bem como a participação efetiva 

dos alunos parece motivá-los mais, fazendo desse um espaço lúdico e de prazer. Em 

consequência disso, segundo as professoras do Proeti, foram várias as tentativas dos alunos 

em comparecerem à escola apenas no horário correspondente ao projeto, o que não é 

permitido. Por outro lado, nota-se, através da fala de alguns alunos, a importância do turno 

regular em relação a notas e aulas. “De manhã temos aula, né tipo português, biologia e de 

tarde é o projeto.”  

A fala transcrita a seguir revela como os professores do Proeti percebem a separação 

entre as diferentes tarefas realizadas na escola X. 

 

De manhã eles tem aula dos conteúdos, são mais formais [...] tem pouco contato 
assim com os professores não é igual com a gente. De tarde conversamos mais, tem 
mais dialogo, eles participam de todo o processo e isso é legal. Eles gostam. A 
aproximação é tão grande que eles contam segredos, intimidades e as vezes pedem 
conselhos [...] talvez seja porque ficamos mais tempo com eles, muitas horas e não 
apenas 50 minutos como de manhã. (Professora do Proeti)56 
 

Fica bastante clara no trecho citado, a diferenciação entre os dois turnos. Isso pode ser 

entendido devido à diferenciação nos objetivos propostos para cada turno, a rotina e as 

condições de trabalho.  

Em outro momento, as professoras relatam que essa diferença se torna uma distância 

entre os dois turnos e que a falta de contatos e diálogo entre eles ocasionam alguns 

desentendimentos.  

Segundo a supervisora do Proeti-Tarde, a situação ideal seria a unificação dos turnos.  

 

O ideal seria que esses meninos tivessem aula todo o dia intercalados com atividades 
de esporte e cultura. Não acho legal essa separação de aula conteúdo de manhã e 
atividades diversificadas à tarde. [...] Também acho que as aulas do regular 
poderiam tem um caráter mais lúdico e quem sabe o projeto um pouco mais formal, 
porque não? (Supervisora Proeti-Tarde)57 

 

Através da fala da supervisora, é possível perceber, ainda que de maneira sutil, sua 

preocupação com a qualidade das aulas oferecidas aos alunos no turno regular e que, 

consequentemente, gera a evasão escolar, como dito anteriormente.  

 

                                                 
56 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 
57 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 19 de outubro de 2011. 
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3.3.7 Espaço físico e materialidade do Proeti na escola X 

 

Em relação ao espaço físico, no início do projeto, em 2007, a escola não possuía salas 

específicas para realizar o trabalho com os alunos nele inscritos. Segundo o diretor da escola, 

essas salas foram providenciadas devido à demanda imposta pelo próprio regime de tempo 

integral. Para ele, sem um local adequado, era muito difícil a realização do trabalho dos 

professores do Proeti, principalmente em relação à alfabetização.  

 

É claro que nem todo trabalho com os alunos do Proeti deve ser feito em sala de 
aula, porém e extremamente necessário que se tenha um lugar para alunos e 
professores guardarem seus materiais e realizar as atividades que exigem maior 
concentração. (Diretor da escola X)58  
 

As duas salas atualmente exclusivas para as atividades do Proeti foram arranjadas 

através da própria organização da escola. Uma delas, segundo o diretor, era uma biblioteca 

junto com o laboratório de ciências, que estavam desativados devido às condições precárias 

de infraestrutura. Essa sala foi reformada e passou a ser utilizada pelo Proeti. A outra sala 

surgiu depois que a escola diminuiu uma turma do ensino regular nos turno da manhã e tarde. 

Dessa forma, nos anos de 2008 e 2009, a escola contava com duas salas de aula para o 

Proeti e três turmas em cada turno. Nessas condições, o trabalho das professoras era realizado 

por meio de um rodízio. Assim, os espaços de biblioteca, quadra e refeitório eram utilizados 

pelas turmas do Proeti de forma alternada.  

No ano de 2010, considerando-se que, sem o espaço físico adequado, o trabalho dos 

professores e os alunos estavam sendo prejudicados, a escola, junto com sua equipe 

pedagógica, decidiu diminuir uma turma do Proeti em cada turno.   

No ano da realização da pesquisa, as salas do Proeti encontravam-se localizadas no 

final de um dos corredores da escola, após a escada. Eram equipadas com carteiras, cadeiras, 

televisores, DVD, armários, quadros, murais e vários trabalhos produzidos pelos alunos, como 

livros, desenhos, cartazes e outros.  

Os materiais como caderno, lápis de cor, lápis preto, borracha e apontador, utilizados 

no projeto, ficavam na escola, guardados em um armário. Esse material, que era de uso 

coletivo, ficava acessível aos alunos; entretanto, a disputa por eles, em alguns momentos, 

como pude observar, necessitava da intervenção da professora. Vale ressaltar que todo o 

material utilizado no projeto é cedido pela escola. As escolas que participam do Proeti, 

                                                 
58 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 4 de outubro de 2011. 
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segundo o diretor da escola X, recebem uma verba específica destinada a suprir as despesas 

do projeto. Em entrevista com o diretor, foi relatado que as escolas participantes do Proeti 

recebem uma verba específica para as despesas do projeto. Parte dessa verba, de cunho 

estadual, é direcionada para o almoço e lanche dos alunos, e também para a compra de 

materiais. Outra parte da verba, de cunho federal, é direcionada para a compra de materiais 

para as oficinas específicas.    

Em minhas observações junto aos alunos, pude perceber que, durante todo o tempo, as 

professoras têm a preocupação de orientá-los de forma educativa, com palavras positivas e 

direcionando-os para resolver os conflitos constantes com os colegas. A convivência em 

grupo é uma das maiores dificuldades dos alunos, segundo as professoras. Por isso, quase 

todas as atividades realizadas na escola são desenvolvidas em grupos.  

Os grupos foram formados pelas professoras para evitar as “panelinhas”, e são 

diversificados, de acordo com a atividade que será desenvolvida. Nas atividades em grupo, 

cada aluno recebe uma tarefa, inicialmente individual, para depois juntar ao seu grupo e 

posteriormente aos grupos da sala. Segundo a professora , o desenvolvimento do trabalho 

dessa forma acontece devido à heterogeneidade da turma.  

  

Cada aluno tem suas habilidades, um é caprichoso, o outro gosta de ler ou recortar, 
de organizar o grupo e aí eu aproveito isso. Às vezes coloco eles também para fazer 
o que não tem muita habilidade para desenvolver [...] faço isso porque eles tem as 
preferências as afinidades e acabam excluindo os colegas. (Professora do Proeti)59 

 

Com o objetivo de melhor caracterizar o Proeti na escola, procuro descrever no 

próximo capítulo quem são esses alunos, atores centrais da referida pesquisa. Essa 

caracterização foi baseada em minhas observações durante o período em que estive no campo, 

nas conversas informais com os profissionais da escola, nos questionários respondidos pelos 

alunos e professores e nas entrevistas realizadas com os alunos e funcionários.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 
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4 ADOLESCENTES DO PROETI – SUAS PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA E A 

FAMÍLIA 

 

Com o objetivo de aprofundar a compreensão acerca dos meios de vida dos alunos 

adolescentes participantes do projeto, foi elaborado um questionários abordando três aspectos:  

 

a) Identificação do aluno e sua família – perfil socioeconômico 

 

Neste item foi perguntado aos alunos do Proeti-Tarde dados como idade, série, 

cor/raça, escolaridade dos pais biológicos, bem como suas respectivas ocupações e renda, tipo 

de domicílio em que reside, há quanto tempo mora no bairro, quantos e quais equipamentos 

elétricos e eletrônicos possuem em sua residência.  

 

b) Percepção do aluno sobre a escola 

 

Na tentativa de captar qual a percepção dos alunos sobre a escola em que estudam e 

sobre o Proeti, foi perguntado: com que idade foi para a escola pela primeira vez; há quanto 

tempo estuda na escola X; já repetiu de série; para que serve a escola; por que frequenta o 

horário integral; gosta de ficar o dia todo na escola; o que mudou na sua vida depois que 

começou a participar do projeto; o que mais gosta na escola; o que você gosta na escola; se 

pudesse criar uma escola, como ela seria.   

 

c) Percepção do aluno sobre a família 

 

Neste item foram feitas aos alunos perguntas referentes a sua família, seu 

relacionamento com eles, composição familiar e também sobre outras instituições, como a 

religião e a mídia. As principais perguntas foram: estado civil dos pais biológicos; quantidade 

de irmãos, o que você acha da família; o que você mais gosta na sua família; o que menos 

gosta na sua família; qual é a importância da sua família; se sua família participa da sua vida 

escolar; se pudesse criar uma família, como ela seria; quem é responsável por você; atribuir 

notas e enumerar instituições e serviços em que mais confia.  

Os questionários foram respondidos por 30 alunos do Proeti-Tarde, com idade entre 11 

e 14 anos, pertencentes a duas turmas do projeto. O objetivo que orientou a elaboração do 

instrumento foi abordar os aspectos referentes às condições socioeconômicas das famílias dos 
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alunos do Proeti, matriculados na escola X, na visão dos próprios alunos. Em outros termos, 

como dito desde o início desta dissertação, queríamos compreender as percepções de alunos 

matriculados e regularmente frequentes em programas de tempo integral, sobre sua inserção 

nesses programas e como pensam a família e a escola, tendo como mediação essa sua inserção 

no Proeti.   

Os resultados serão abordados a seguir; no entanto, antes disso, é preciso esclarecer 

que, ao apresentar neste texto alguns dados quantitativos, não tenho a pretensão de alcançar a 

precisão da linguagem estatística. Pretendo, sim, através de números aproximados, abordar 

aspectos das condições de vida dos alunos adolescentes do Proeti-Tarde da escola X do bairro 

Icaivera e suas percepções sobre a escola e a família.  

 

4.1 Identificação do aluno e sua família – perfil socioeconômico  

 

No questionário, foi solicitado, conforme já explicitado, que os alunos informassem a 

profissão/ocupação dos pais biológicos, suas respectivas rendas e o grau de escolarização. 

Como a variedade das respostas dos alunos foi muito grande, apresento abaixo todas as 30 

respostas sobre as atividades exercidas, primeiramente as dos homens (pais), posteriormente 

as das mulheres (mães), de acordo com as respostas dos alunos participantes do Proeti.  
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Quadro 4 - Profissão, renda e escolaridade dos pais dos alunos do Proeti-Tarde 
 

 

Profissão do pai Renda Escolaridade 

Média de renda 
segundo balcão 

de emprego 
Sine-BH 

1. Mecânico Não sei 1ª a 4ª série 1.400,00 
2. Não tem Não sei 1ª a 4ª série  
3. Gari 545,00 5ª a 8ª série 600,00 
4. 

Pedreiro 1.800,00 5ª a 8ª série 
926,00 a 
1.500,00 

5. Atendente comercial 545,00 5ª a 8ª série  
6. 

Pedreiro Não sei Não sabe 
926,00 a 
1.500,00 

7. 
Subchefe 2.995,00 

Ensino superior - 
viúvo 

 

8. 
Cobrador de ônibus Não sei 

Ensino Médio - 
viúvo 

680,00 

9. Não sei Não sei Não sabe  
10. Mecânico Não sei 1ª a 4ª série 1.400,00 
11. 

Pedreiro 530,00 5ª a 8ª série 
926,00 a 
1.500,00 

12. 
Não sabe Não sei 

1ª a 4ª série – 
viúvo 

 

13. Aposentado 530,00 1ª a 4ª série  
14. Não sei Não sei Não sabe   
15. Pizzaiolo 1.590,00 Não sabe  
16. Não sei Não sei Não sabe   
17. Motorista de ônibus 2.000,00 Ensino Médio 1.360,00 
18. Metalúrgico 1.200,00 Não sabe  
19. 

Pedreiro 150,00 por dia 5ª a 8ª série 
926,00 a 
1.500,00 

20. 
Pedreiro 580,00 1ª a 4ª série 

926,00 a 
1.500,00 

21. Carpinteiro 998,00 Não sabe  
22. Carpinteiro 530,00 5ª a 8ª série  
23. Mecânico 999,00 Ensino Médio 1.400,00 
24. Não sei Não sei 5ª a 8ª série  
25. Borracheiro 200,00 por dia Não sabe  
26. Gesseiro 1.000,00 5ª a 8ª série  
27. Mecânico Não sei Não sabe 1.400,00 
28. 

Pedreiro 
500,00 por 

semana 
1ª a 4ª série 

926,00 a 
1.500,00 

29. Mecânico Não sei 5ª a 8ª série 1.400,00 
30. Motoboy 60,00 por dia Não sabe  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os alunos que têm o pai ou a mãe biológica falecidos aparecem na tabela destacados 

com a cor vermelha. Mesmo assim, alguns alunos responderam sobre as profissões que 

exerciam antes do óbito. Alunos cujo pai ou mãe estavam desempregados no momento da 

pesquisa aparecem destacados na tabela com a cor amarela.  

De acordo com dados apresentados, posso concluir que as ocupações têm relação 

estreita com o baixo nível de escolarização dos pais. Em geral, a maioria cursou apenas as 

quatro primeiras séries do ensino fundamental, ou até as séries finais do ensino fundamental.  

Os dados do quadro acima revelam que, dos pais dos 30 alunos pesquisados, 16 não 

chegaram a ingressar no ensino médio. Destaca-se também que um número elevado de alunos 

não quis ou não soube revelar a escolaridade dos pais, como fica mais claro no gráfico abaixo.    

 
Gráfico 1 - Grau de escolaridade dos pais biológicos dos alunos do Proeti-Tarde 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os dados informados pelos alunos revelam, ainda, que com uma pequena diferença o 

grau de escolaridade das mães dos alunos do Proeti é superior ao dos pais, sendo quatro mães 

a mais com ensino médio e duas mães a mais com ensino superior.  
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Quadro 5 - Profissão, renda e escolaridade das mães dos alunos do Proeti-Tarde 
 

 Profissão da Mãe Renda Escolaridade 

Média de renda 
segundo balcão 

de emprego 
Sine-BH 

1)  Encarregada de RH 1.600,00 Curso superior  
2)  Costureira 600,00 5ª a 8ª série 950,00 

3)  Representante de 
empresa 

2.000,00 Ensino Médio  

4)  Auxiliar de 
serviços gerais 

545,00 Ensino Médio 600,00 

5)  Dona de casa Não sei 5ª a 8ª série  

6)  Repositor 
(supermercado) 

1.000,00 Não sabe 602,00 

7)  Cozinheira 999,00 
Ensino Médio – 

viúvo 
 

8)  Dona de casa Não sei 5ª a 8ª série  
9)  Balconista Não sei 5ª a 8ª série  
10)  Encarregada de RH Não sei Ensino superior  
11)  Ascensorista 535,00 1ª a 4ª série  

12)  Empregada 
doméstica 

540,00 1ª a 4ª série  

13)  Faxineira 515,00 1ª a 4ª série 60,00 por dia 
14)  Costureira 540,00 Não sabe  950,00 
15)  Faxineira 990,00 Ensino Médio 60,00 por dia 

16)  Empregada 
doméstica 

520,00 1ª a 4ª série  

17)  Costureira 1.000,00 Ensino Médio 950,00 
18)  Faxineira 1.000,00 Não sabe 60,00 por dia 
19)  Faxineira 150,00 por dia 5ª a 8ª série 60,00 por dia 
20)  Faxineira 100,00 por dia Não sabe 60,00 por dia 
21)  Cozinheira 600,00 Não sabe  
22)  Dona de casa Não sei 1ª a 4ª série  
23)  Dona de casa Não sei 1ª a 4ª série  
24)  Dona de casa Não sei 5ª a 8ª série  
25)  Babá Não sei Não sabe  
26)  Cantineira escolar 400,00 5ª a 8ª série  
27)  Serviços gerais Não sei 5ª a 8ª série  

28)  Assistente 
administrativo 

1.850,00 Ensino Superior  

29)  Atendente Não sei Ensino Médio  
30)  Vendedora 560,00 Ensino Médio  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os dados relativos ao grau de escolaridade estão diretamente relacionados à 

distribuição das profissões e suas rendas, isto é, quanto mais baixo o grau de escolaridade, 

menor a sua renda. Isso aponta para a perversa realidade em que se encontra a grande parcela 
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da população de baixa renda, que não tem assegurado o seu direito à educação. 

 

Gráfico 2 - Grau de escolaridade das mães biológicas dos alunos do Proeti-Tarde 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Na pergunta sobre a renda dos pais, 40% dos alunos não souberam responder o valor 

da renda do pai e 30% não souberam responder o valor da renda da mãe. Porém, é importante 

ressaltar que muitos dos que responderam ao questionário não tinham certeza da informação, 

ou o valor informado destoava muito dos valores em geral praticados no mercado de trabalho.  

Como forma de completar essa lacuna, foram acrescentados ao quadro, ao lado de 

algumas profissões, o valor de referência pago, de acordo com o banco de emprego do Sine- 

BH.   

Desse modo, para compreender melhor a situação dessas famílias, busquei dados sobre 

os alunos do Proeti que eram beneficiados do Programa Bolsa Família60 na secretaria da 

escola, o que poderia ajudar em tal compreensão. Na escola havia uma listagem geral de todos 

os alunos beneficiados pelo Programa, sem especificação dos alunos do Proeti. Fiz então um 

levantamento, a partir dessa listagem, do número de alunos do Proeti-Tarde que recebem a 

bolsa. Constatei que, dos 38 alunos frequentes, 15, ou seja 39%, eram atendidos pelo Bolsa 

Família.  

 

                                                 
60 Programa governamental que visa a apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o direito à alimentação e o 
acesso à educação. Podem se beneficiar do programa famílias em situação de pobreza, com renda per capita de 
R$70,00 a R$140,00 por mês. Dentro desse programa estão incorporados os programas bolsa escola, cartão 
alimentação, auxílio gás, bolsa alimentação. Uma das exigências para o beneficiado desse programa é a garantia 
da frequência mínima de 85% de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos na escola e de 75% para adolescentes de 
16 e 17 anos. Os valores são acumulados e podem chegar a R$ 242,00 por família por mês.  

 

8
7 
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3 

6º ao 9º Ano Ensino Médio 1º ao 5º Ano Não Sabe Curso Superior 
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A fim de obter maiores informações sobre a situação social dos alunos, perguntei aos 

professores com maior tempo de serviço na escola, e que participaram do processo de 

crescimento populacional do bairro, sobre a origem das famílias. Segundo eles, muitas 

famílias vieram de outras vilas da cidade de Contagem e região, ou fizeram parte do processo 

migratório conhecido como êxodo rural. Essas pessoas vinham em busca de melhores 

condições de vida, novas possibilidades de emprego e garantia de estudos para os filhos. 

Algumas vieram através dos laços familiares, ou seja, já possuíam algum parente que morasse 

no bairro ou nas proximidades.   

Essas explicações podem ser mais bem entendidas quando remetidas ao que a 

antropóloga Eunice Durham (1973) chamou de trilha em seus estudos sobre a vinda de 

pessoas da roça para a cidade. Para manterem seus laços de parentesco, reciprocidade-

solidariedade e sociabilidade, conforme estabelecidos em seus locais de origem, esses grupos 

procuram manter a proximidade de local de moradia na cidade. Daí a ideia de trilha, em que 

um membro da família vem para a cidade grande e “abre o caminho para a vinda dos demais 

integrantes da parentela”. (DURHAM apud TOSTA, 1997). 

Quanto à titularidade da habitação, todos os alunos entrevistados confirmaram morar 

em casa, sendo 29 deles em casa própria e apenas um em casa alugada. Ao andar pelo bairro, 

é possível observar vários barracões ou cômodos que abrigam famílias inteiras, porém 

nenhum aluno marcou tais opções no questionário.  

Em relação ao tempo em que reside no bairro, o período varia de meses a anos, 

conforme dados abaixo: 

 

Tabela 5 – Tempo que os alunos do Proeti moram no Bairro Icaivera 
 

Quantidade de tempo de residência no 
bairro 

 
Quantidade de alunos 

 
4 meses 1 
7 meses 1 
4 anos 2 
5 anos 2 
6 anos 2 
11 anos 5 
12 anos 10 
13 anos 6 

Não respondeu 1 
Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com os dados, é possível perceber que a maioria dos alunos nasceu no 

bairro e vive nele até os dias em que a pesquisa foi realizada. Um aluno não respondeu, pois 

já morou no bairro, mudou-se para outro lugar e depois voltou. 

Aos alunos foi perguntado sobre a quantidade de eletrodomésticos e bens duráveis que 

tinham em suas residências (televisão, DVD, aparelhos de som, geladeira, computador, 

máquina de lavar, micro-ondas, telefone fixo e telefone celular).  

A soma da quantidade total61 de aparelho das 30 residências pode ser observada 

abaixo. 

 
Tabela 6 – Soma da quantidade total de equipamentos elétricos e eletrônicos e bens 

duráveis das residências dos alunos do Proeti-Tarde 
 

 
Aparelhos 

 
Soma das quantidades 

 
Média por casa 

 
Televisão 60 2.0 

DVD 40 1.3 
Geladeira 36 1.2 

Computador 22 0.73 
Som 41 1.36 

Máquina de lavar 43 1.43 
Micro-ondas 17 0.56 
Telefone fixo 19 0.63 

Telefone celular 112 3.73 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2009 mostra que o acesso a 

bens duráveis, como máquina de lavar, TV e geladeira também vem crescendo, bem como o 

percentual de residências que têm computador (34,7% em 2009), internet (27,4%) e telefone 

celular (78,5%).  (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). 

O celular aparece como o equipamento em maior quantidade nas residências, o que 

confirma dados de pesquisas que informam sobre o crescimento aceleradíssimo do porte deste 

tipo de aparelho pela população brasileira em geral.  

Esse dado também pode ser confirmado quando observamos como tem sido cada vez 

mais comum a posse e uso dele entre os adolescentes no meio escolar, apesar de seu uso ser 

proibido no interior de algumas escolas. É interessante observar que o número de celulares 

corresponde ao número de moradores na residência, em alguns casos. Em seguida, é a 

televisão o aparelho mais presente nas casas dos alunos. No gráfico a seguir, é possível 
                                                 
61 A soma da quantidade de aparelhos não possibilitou identificar quantas cassas possui ou não determinado 
aparelho. Entretanto, é possível perceber qual aparelho é mais frequente nas residências dos alunos. 
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observar com mais clareza a quantidade de bens duráveis nas residências dos alunos.  

 

Gráfico 3 - Soma da quantidade de aparelho eletrônicos e bens duráveis das residências 
dos alunos do Proeti-Tarde 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Segundo Ana Maria Nicolaci-da-Silva (2004), é entre os jovens e adolescentes que 

estão os principais usuários da telefonia móvel, o que gera novos comportamentos e opiniões 

em relação a aspectos básicos do funcionamento social. A justificativa para o uso constante do 

aparelho está centrada, em primeiro lugar, na segurança que tal aparelho oferece ao portador 

em caso de emergência e acidentes. O segundo motivo é a quebra da ideia de espaço público e 

privado, já que, segundo a autora, o aparelho celular é usado pelos jovens e adolescentes em 

todos os espaços. Em terceiro lugar vem a flexibilidade em coordenar atividades, afazeres 

domésticos e programação social a distancia encurtando as relações entre tempo e espaço.  

Durante minhas observações em campo, os jovens e adolescentes utilizam o celular 

como um objeto pessoal indispensável, como se fosse uma peça de roupa. O uso do aparelho 

estreita os laços de intimidade e de disponibilidade entre as pessoas, permitindo autonomia e 

privacidade aos usuários, mas ao mesmo tempo pode causar certa dependência: a falta do 

aparelho gera um sentimento de desconexão com o mundo.  
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Durante a pesquisa de campo pude observar alguns alunos do Proeti utilizando o 

celular nas dependências da escola, como, por exemplo, na quadra, no refeitório e nos 

corredores. Observei que o aparelho está sempre por perto, na maioria das vezes no bolso da 

calça ou da blusa, pois, não estando visível, não é evidente que estão infringindo as normas da 

escola. Segundo a professora do Proeti, não é raro o uso do aparelho também na sala de aula, 

apesar das advertências orais por parte da professora, tentando impedir seu uso.  

Ainda segundo ela, o parelho celular se popularizou até mesmo nas camadas mais 

pobres, e na escola é impossível ignorá-lo. Para ela, é preciso ter alguns cuidados, pois as 

ferramentas do aparelho celular são utilizadas pelos alunos sem preceitos éticos.  

 
Já tivemos casos de alunos gravar aulas, fala de professores, escondido né, e isso 
fica circulando. Mas o pior aconteceu com uma aluna do ensino médio que seu 
namorado gravou ela no celular com cenas sensuais. Ele chegou na escola e passou 
para o celular de todo mundo através do Bluetooth [...] eu nem sabia que isso era 
possível [...] foi um rebuliço na escola toda. (Professora do Proeti-Tarde)62 

 

Através da fala da professora pode-se constatar que o domínio das novas tecnologias, 

nesse caso o celular, é mais disseminado entre o grupo de alunos adolescentes do que entre os 

professores. Entretanto, como dito anteriormente, o uso do aparelho aconteceu de forma 

antietica e desonesta por parte do aluno.  

Ao perguntar a supervisora sobre o ocorrido, ela confirmou o caso e disse que isso 

serviu para que a escola aumentasse o rigor quanto ao uso do celular em seu espaço. Visto que 

esse é mais um desafio para a escola, cabe a discussão: a solução é proibir ou ensinar a 

conviver com sua inserção no espaço escolar?     

Aos alunos também foi pedido que autodeclarassem sua cor de pele, e eles deveriam 

escolher entre três opções: negro, branco ou pardo. Declararam-se pardos 54%, branco 26% e 

negro 20%.  

Durante a aplicação do questionário, pude perceber que muitos alunos ficaram em 

dúvida ao responder tal questão. Acredito que a maioria marcou a opção pardo por não se 

considerar nem branco, nem negro. Isso pode ser confirmado através das seguintes expressões 

dos alunos durante a aplicação do questionário. 

 
Fessora, eu não sou branco não. Tenho o cabelo ruim. Então vou marcar pardo tá 
(Aluna do Proeti – 12 anos) 
Eu sou branco, tenho cabelo liso e pele clara (Aluno do Proeti - 11 anos) 
Nossa fessora, ta difícil, meu pai negro, minha mãe é branca, e eu sou morena. Posso 
marcar parda (Aluna do Proeti – 12 anos) 

                                                 
62 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 1º de setembro de 2011.  



 
 

 

119

(Diálogo entre pesquisadora e alunos do PROETI) 63 
 
 

Observando-os em sua cor de pele, seu tipo de cabelo, cor dos olhos, posso considerar 

que a maioria dos alunos atendidos no projeto possuem traços biofísicos ou um biótipo da 

genética negra. Contudo, apenas 20% dos alunos se autodeclararam negros, o que pode 

sinalizar para as dificuldades de se assumir negro. Dentre a população negra no Brasil, em 

pesquisa realizada sobre violência na escola pelo EDUC E – SINPRO, na pergunta sobre a 

cor, a maioria dos professores responderam ser brancos. Em pesquisa realizada para o 

programa de pós-graduação em educação da PUC - Minas, Nicodemos (2011), a autora, 

também constatou as dificuldades de alunos de elite se assumirem como negros, bem como 

identificou os preconceitos menos ou mais explícitos contra o negro presentes no imaginário 

dos alunos pesquisados.  

 

4.2 Percepção dos alunos do Proeti sobre a escola  

 

No subitem anterior, procurei traçar um perfil dos participantes do Proeti, abordando 

alguns aspectos fundamentais sobre suas condições socioeconômicas. No entanto, também é 

objetivo deste trabalho apresentar a percepção dos alunos sobre a escola e o contexto onde 

estão inseridos na condição de alunos do Proeti.  

A fim de traçar um perfil sobre a escolaridade dos alunos, foi perguntado com que 

idade eles foram para a escola pela primeira vez. Os dados da tabela abaixo revelam que 

73,5%, ou seja, a maioria deles não frequentou a educação infantil.  

 
Tabela 7 – Idade com que os alunos do Proeti foram para escola pela primeira vez 

 
Quantidade de alunos 

 
Idade 

 
Porcentagem 

 
17 6 anos 57% 
6 4 anos 20% 
3 5 anos 10% 
2 3 anos 6,5% 
2 7 anos 6,5% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A questão do impacto da educação infantil é particularmente relevante em nosso país, 

onde tem havido um aumento significativo de matrículas nessa modalidade, conforme 

                                                 
63 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 20 de setembro de 2011. 
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apresentado anteriormente. A educação infantil é oficialmente reconhecida como a primeira 

etapa da educação básica e assegurada pela Constituição de 1988 a todas as crianças 

brasileiras de zero a 6 anos, com atendimento em creche e pré-escola, com a finalidade de 

promover o desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 1996). 

Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram estudos com crianças em 

idade escolar que frequentaram no mínimo um ano de educação infantil e crianças que não 

tiveram esse acesso. Os estudos revelaram que as crianças que participaram da etapa da 

educação infantil apresentaram melhor desempenho escolar e melhor habilidade social, como, 

por exemplo, serem mais responsáveis, mais cooperativos, mais assertivos e com mais 

autocontrole.   

Mesmo sendo prioridade do município atender ao ensino fundamental, e mesmo tendo 

uma escola municipal muito próximo à escola pesquisada, a escola X atende a 927 alunos só 

na modalidade do ensino fundamental. Ao perguntar aos alunos quanto tempo estudam nessa 

instituição, obtivemos os seguintes resultados:  

 

Tabela 8 – Tempo em que os alunos do Proeti estudam na escola X 
 

Tempo em que estuda na 
escola 

 
Quantidade de alunos 

 
Porcentagem 

 
8 anos 1 3,5% 
7 anos 6 20% 
6 anos 12 40% 
5 anos 6 20% 
4 anos 2 6,5% 
2 anos 1 3,5% 

8 meses 2 6,5% 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os dados também revelam que 57% dos alunos entrevistados que frequentam o Proeti-

Tarde nunca estiveram em outra escola e que 26,5% frequentaram outra escola apenas na 

educação infantil, ou seja, 83,5% dos alunos entrevistados que atualmente estão no Proeti por 

apresentarem dificuldades em relação a aprendizagem estudaram todo o período do ensino 

fundamental na escola X.  

Esse dado revela as dificuldades que a escola encontra para sanar ou diminuir alguns 

problemas importantes, como, por exemplo, a dificuldade de aprendizagem dos alunos.  

Não é o caso de responsabilizar apenas a escola pelo baixo desempenho escolar dos 

alunos. Segundo Neri (2006), de acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), citada anteriormente, as notas de proficiência dos alunos mostram que 80% da 
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variância das mesmas se dá por percalço familiar, ou seja, as notas dos alunos estão 

relacionadas à escolaridade do pai e da mãe. Em se tratando da escolaridade dos pais dos 

alunos do Proeti-Tarde, como já dito, 53% dos pais não ingressaram no ensino médio e 46% 

das mães também concluíram apenas o ensino fundamental. Esse número pode ser ainda 

maior, visto que 20% dos alunos não souberam informar o grau de escolaridade da mãe, e que 

33% não souberam informar a escolaridade do pai.  

Nessa perspectiva, a defasagem escolar fica fora da ação política da escola e passa a se 

justificar pelo meio em que o aluno está inserido. Sabendo que essa discussão é muito mais 

complexa e abrangente, mas de extrema relevância, apresento adiante, ainda que de forma 

modesta, uma discussão sobre a família.  

Ainda em relação à defasagem escolar, um outro dado chama a atenção no que se 

refere à repetência. Segundo a supervisora da escola X, as orientações da SEE/MG são para 

que os alunos não sejam reprovados. Em casos mais urgentes, para que isso aconteça é 

necessário que a escola apresente todas as tentativas utilizadas na intenção de recuperar o 

aluno ao longo do ano. Ainda assim, a retenção só pode acontecer nos finais do 30 e 50 ano. 

Após, é necessário que a escola elabore um documento relatando as dificuldades do aluno, as 

tentativas da escola para recuperá-lo e se responsabilizando em promover seu avanço ao longo 

do ano seguinte, caso suas dificuldades sejam vencidas.  

Esse documento deve ser assinado pelos profissionais da escola (supervisora, 

professora e diretor) e também pelo responsável legal do aluno. Entende-se que essas 

exigências por parte da SEE/MG são impostas na tentativa de criar dificuldades para que a 

escola reprove o aluno e garanta altos índices de aprovação, mesmo quando o aluno apresenta 

incapacidade para avançar de série. Quanto a isso, os dados revelam que, dos 30 alunos 

entrevistados, nove já repetiram de série alguma vez, como mostra tabela a seguir: 
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Tabela 9 – Número e série de reprovação dos alunos do Proeti 
 

Quantidade de alunos reprovados 

 

Série/Ano de reprovação 

 

6 5º ano 

2 3º ano 

1 1º ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se que o maior número de alunos foi reprovado no 5º ano. Uma das 

justificativas para que isso ocorra está na fala da supervisora do Proeti-Tarde:  

 
Devido às dificuldades para reprovar os alunos não que eu seja a favor ou contra, 
mas tem alguns aqui, por exemplo [...] não tem como avançar esse menino, me diz 
como vai ser quando ele chegar no 6º ano. É triste ver que a gente não da conta de 
tudo não, mas parece que a escola tá tipo abandonada, sozinha. Ainda tem as coisas 
que vem de cima e temos que obedecer (Supervisora do Proeti-Tarde)64  

 

A repetência pode ser considerada um fenômeno social complexo, cuja produção 

envolve características do aluno, da escola e da família. O aluno muitas vezes é 

responsabilizado pelo fracasso cognitivo, a escola por suas práticas pedagógicas e a família 

pelos aspectos econômicos e culturais.  

Considerando a fala da supervisora citada acima, é preciso refletir sobre algumas 

questões que envolvem a reprovação. Não é convincente a escola reprovar o aluno e deixá-lo 

mais um ano nesse espaço sem nenhum trabalho diferenciado a fim de corrigir suas 

deficiências. Por outro lado, a escola se queixa de não ter condições em nível pessoal e 

material para realizar um trabalho pedagógico efetivo. As queixas se dão devido ao grande 

número de alunos que necessitam de um trabalho diferenciado e à falta de profissionais e de 

qualificação dos mesmos para exercer tal trabalho.  

Diante desse cenário, é comum o aparecimento de soluções emergenciais, que 

propõem a progressão automática e visam a avançar o aluno, mesmo aqueles que não 

apresentam desempenho mínimo. Consequentemente, não se combate a repetência e perpetua-

se o analfabetismo. Esse impasse se perpetua e permanece como um grave problema no 

âmbito educacional.  

Ainda na tentativa de entender qual é a percepção dos alunos sobre a escola, foi 

perguntado para que serve a escola na opinião deles. As respostas mais frequentes foram: 

                                                 
64  Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 19 de outubro de 2011. 
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Quadro 6 – Opinião dos alunos sobre função da escola 

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

Na sua opinião para que 

serve a escola? 

Para estudar 

Para ensinar  

 

16 

Para preparar para o mundo 

Para formar pessoas melhores 

Para ter um futuro melhor 

Para ser alguém na vida  

7 

Para aprender  3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Diante das respostas dos alunos, observa-se que, por 16 vezes apareceu nos 

questionários que a escola serve para estudar e ensinar. Por isso, foi questionado aos alunos o 

que a escola deveria ensinar. Muitos deles disseram que a escola serve para ensinar a ler, 

escrever e respeitar as pessoas. Através da fala dos alunos, é possível perceber que, para os 

alunos adolescentes do Proeti, o papel da escola vai além dos ensinamentos dos conteúdos 

sistematizados. A escola também tem a função de promover atividades de formação pessoal e 

social, bem como a prática constante de diálogo.  

Ainda referente à função da escola, de acordo com os dados acima, pode-se observar 

um alto índice de respostas relacionadas ao papel da escola com a abertura futura de 

oportunidades e de uma vida melhor.  

Através das respostas e das falas dos alunos, pude perceber que, para eles, a escola é a 

única, ou uma das únicas formas de ascensão social. Essa ascensão está diretamente ligada ao 

mercado de trabalho, como aparece em algumas respostas.  

A escola serve para conseguir um serviço melhor; serve para conseguir um trabalho 

depois. No entanto, pude perceber que, nas respostas, os adolescentes se referiam à escola 

deles e, na perspectiva de futuro, almejavam concluir o ensino médio, o que para eles já era a 

formação necessária para um bom emprego.   

Dessa forma, a realidade mostra que o curso superior é algo muito distante conforme 

aparece no diálogo abaixo:  
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Aluno : A fessora a escola serve pra gente ser alguém né, consegui um emprego 
bom. Tipo meu irmão assim! 
Pesquisadora: Como assim? Seu irmão tem um emprego bom hoje porque ele 
estudou? 
Aluno: É, tipo ele formou sabe? 
Pesquisadora: Sei e ele formou em que? 
Aluno : Ué ele formou aqui nessa escola mesmo. 
Pesquisadora: Ele estudou  até o ensino médio aqui na escola X e ele formou, é isso? 
Aluno: É fessora. 
Pesquisadora: E hoje ele trabalha com o que? 
Aluno: Ele trabalha de caixa lá no Extra. A senhora conhece? 
Pesquisadora: Sei sim, no supermercado Extra de Contagem? 
Aluno : É ele trabalha lá. Lá é muito bonito não é fessora? 
Pesquisadora: É sim.  
(Diálogo entre pesquisadora e aluno do Proeti)65 

 

Visto que a escola não possui uma estrutura física para atender a um número maior de 

alunos, eles são selecionados de acordo com os critérios estabelecidos pela SEE/MG e os 

critérios da escola conforme já citados nesse trabalho. Desses critérios de seleção, podemos 

inferir que o Proeti foi criado, ou pelo menos foi implantado na escola X para atender a um 

grupo específico de alunos que apresentassem, principalmente, dificuldades relacionadas a 

aprendizagem e aos conteúdos ministrados no ensino regular.  

Por isso, foi perguntado aos alunos “por que eles frequentam o horário integral”. as 

respostas mais comuns, por ordem de frequência, foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 17 de setembro de 2011. 
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Quadro 7 – Justificativa dos alunos do Proeti sobre a participação no tempo integral 

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

Por que você frequenta o 

horário integral? 

“Porque minha mãe me obriga a vir”; 

“Porque minha mãe me colocou”; 

“Porque minha mãe me manda”. 

8 

“Porque eu gosto de ficar na escola”; 

“Porque eu quero ficar na escola”. 
8 

“Para aprender mais”; 

“Para estudar mais”. 
8 

Porque não gosto de ficar sozinho em 

casa”. 
3 

“Pra não ficar na rua”. 3 

“Porque o projeto é bom”. 

 
2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A fim de apresentar a quantidade de vezes que cada resposta apareceu, elas foram 

agrupadas de acordo com suas semelhanças. Assim, oito alunos responderam que frequentam 

o Proeti: “Porque minha mãe me obriga a vir”; “Porque minha mãe me colocou”; “Porque 

minha mãe me manda”. Essas repostas foram consideradas semelhantes por se tratar de uma 

obediência à figura materna.  

Através das repostas acima, pude inferir, como já discutido anteriormente, que o papel 

da mãe como figura central na participação da educação dos filhos é um fato presente na 

escola pesquisada. Também posso entender como sinais de confiança e de esperança que as 

mães depositam na escola e do valor que atribuem à instituição.  

As respostas “Porque eu gosto de ficar na escola”; “Porque eu quero ficar na escola” 

foram entendidas como tendo um significado próximo e por isso também foram agrupadas, 

como pode ser visto no quadro acima. Essas respostas aparecem também em oito dos 30 

questionários aplicados. Em relação a isso, um outro dado revela que 90% dos alunos 

confirmam gostar de ficar na escola o dia todo. Isso comprova a satisfação dos alunos com o 

espaço escolar e com as aprendizagens que esse espaço proporciona.  
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Quando indagados sobre o porquê de gostarem de ficar na escola o dia todo, obtive as 

seguintes respostas, por ordem de frequência:  

 

Quadro 8 – Opinião dos alunos do Proeti sobre ficar o dia todo na escola 

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

Você gosta de ficar o dia 

todo na escola? 

(   ) Sim 

Por que?  

“Porque aqui eu aprendo mais” 9 

“Porque com o projeto eu não fico na 

rua” 
5 

“Porque quero ser alguém na vida” 4 

“Porque ficar aqui é legal”  4 

“Porque a escola é boa” 3 

“Porque aqui fazemos amigos” 2 

“Porque na escola nos divertimos”  2 

(   ) Não 

Por que? 

“Porque é chato. Não posso fazer outras 

coisas que eu quero”. 
1 

“Porque deixo de fazer coisas legais”. 1 

“Porque é cansativo ficar aqui o dia 

todo”.  
1 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pela análise dessas repostas, pode-se concluir que o objetivo de fazer com que os 

participantes do Proeti estabeleçam uma relação mais prazerosa com a escola e com o 

processo de aprendizagem vem sendo concretizado na escola X. Os dados também revelam 

como os alunos do PROETI classificam sua relação com a escola e com os professores.  
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Tabela 10 – Relação dos alunos com a escola e os professores 
  

Muito boa 
 
Boa 

 
Ruim 

 
Péssima 
 

Professores  10% 76% 7% 7% 
Escola 23% 58% 12% 7%  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pode se observar que 86% dos alunos disseram ter uma relação muito boa ou boa com 

seus professores e que 81% dos alunos afirmaram ter uma relação muito boa ou boa com a 

escola. Em comparação com outras instituições, foi perguntado aos alunos em que instituição 

eles mais confiam. A ordem das instituições aparece abaixo:  

 

Quadro 9 – Opinião dos alunos do Proeti sobre as instituições em que mais confiam 
 
 
Enumere em ordem 
decrescente as 
instituições em qual você 
mais confia.   
 

1 Família 
2 Igreja 
3 Escola 
4 Televisão 
5 Polícia 
6 Internet 
7 Jornal/Revista 
8 Rádio 
9 Governo 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dos alunos adolescentes pesquisados, a maioria confia em primeiro lugar na família, 

mais do que em qualquer outra instituição existente em nossa sociedade. Em termos de 

confiança, o segundo lugar é ocupado pela igreja, seguida pela escola. O dado surpreendente é 

os alunos confiarem mais na televisão do que na polícia, instituição que tem como propósito 

proteger e servir a população. Em relação a isso, foram narradas pelos adolescentes algumas 

situações de abuso de autoridade nas batidas policiais, a fim de justificar a visão negativa que 

têm dessa instituição.  

Também foi pedido que os alunos dessem uma nota de 0 a 10 para cada instituição, de 

acordo com a qualidade dos serviços prestados. Os dados revelam que as notas dadas pelos 

alunos estão diretamente relacionadas à confiança que depositam em cada instituição, como 

pode ser visto abaixo.  
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Quadro 10 – Nota dos alunos do Proeti para as diversas instituições  
 
 
 
Dê uma nota de 0 
a 10 para as 
seguintes 
instituições.  
 

 
1 

 
Família 

Soma das notas dos alunos 
287 

2 Igreja 278 
3 Escola 254 
4 Televisão 231 
5 Polícia 210 
6 Internet 207 
7 Jornal/Revista 179 
8 Rádio 157 
9 Governo 47 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Em último lugar, sobre a instituição em que mais confia e também em termos de 

prestação de serviços, os adolescentes apontaram o governo. É inegável a insatisfação dos 

alunos em relação ao governo, principalmente devido ao longo período de greve da rede 

estadual de ensino no ano de realização da pesquisa.    

Aos alunos entrevistados também foi perguntado o que mudou nas suas vidas depois 

que começaram a participar do projeto. As respostas mais frequentes foram: “mudou tudo”. 

Então eu indaguei: tudo o quê? As repostas mais frequentes foram: 

 

Quadro 11 – Opinião dos alunos do Proeti sobre as mudanças que aconteceram na vida 
deles depois que participaram do projeto 

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

O que mudou na sua vida 

depois que começou a 

participar do PROETI? 

“Tudo” 7 

“Não fico mais na rua” 6 

“Melhorou meu comportamento e minha 

convivência com as pessoas” 
5 

“Melhorei meus estudos, aqui eu aprendo 

mais” 
5 

“Aprendi a ser uma pessoa melhor” 4 

“Melhorei minhas notas” 3 

“Não fico mais a tarde todo no 

computador e na televisão”  
3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 



 
 

 

129

Pude observar que, mesmo muitos alunos relatando que não foram para o projeto por 

espontânea vontade e sim por obediência à mãe, pode-se concluir que eles demonstram ter 

consciência das melhorias que o projeto proporcionou a eles.  

Segundo os profissionais da escola ouvidos nesta pesquisa, criou-se uma expectativa 

muito grande em relação ao projeto, principalmente em relação à aprendizagem. “Parece que 

o projeto vai resolver todos os problemas do aluno. Às vezes escutamos assim: agora ele vai 

melhorar, ele foi para o projeto.” (Professora do Proeti-Tarde). E elas se queixam dessa visão 

salvadora do projeto. Para elas, a escola, a família e os alunos criam muitas expectativas em 

relação ao projeto.  

 

Para escola, a partir do momento que o aluno entra no projeto ele é obrigado a 
mostrar bons resultados, melhorar o comportamento, a disciplina e a aprendizagem. 
Para família a expectativa está centrada nos cuidados e na formação pessoal. 
Estando aqui os pais sabem que eles vão alimentar, seguir normas, fazer os deveres, 
praticar bons hábitos e é isso que a família quer. Para o aluno o projeto é uma zona 
de conforto, muitos gostam da escola, mas não de estudar, gostam de conversar com 
os colegas e de ter nossa atenção. [...] Muitas vezes apenas ouvimos e para eles já 
parece ser suficiente. É isso... essas são as expectativas em relação ao projeto, mas 
não fazemos milagre, não vamos dar conta de resolver todos os problemas dos 
alunos, mas que tem  essa expectativa, tem sim. (Professora do Proeti-Tarde)66  
 

São inegáveis as melhorias que o projeto proporciona para os alunos em termos de 

aprendizagens e convivência em grupo, relatadas por professores, alunos e alguns pais. No 

entanto, o desabafo da professora citada expressa o excesso de cobrança em relação ao projeto 

e as poucas condições oferecidas para a realização de um trabalho de melhor qualidade.  

Outro dado considerável é o fato de vários alunos terem citado a rua em oposição ao 

projeto. Em todas essas ocasiões, pude inferir que a rua para os alunos pesquisados está 

relacionada a aspectos negativos, como lugar de violência, de vício, de aprendizagens ruins.  

Segundo Roberto Damatta (1991), a rua se opõe ao espaço da casa e, no imaginário da 

sociedade brasileira, rua e casa aparecem como universos opostos, carregados de valores e 

comportamentos diferenciados.  

 
[...] se a casa distingue esse espaço da calma, repouso, recuperação e hospitalidade, 
enfim, de tudo aquilo que se soma e define a nossa ideia de “amor”, “carinho” e 
“calor humano”, a rua é um espaço definido precisamente pelo inverso. [...] A rua é 
um local perigoso. (DAMATTA, 1991, p. 63)  
 

O entendimento de que o espaço da rua um lugar carregado de significados negativos 

faz com que os espaços sociais como a casa, a igreja e a escola sejam legitimados como 

                                                 
66 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011.   
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lugares seguros. Esta percepção que focaliza a necessidade de oferecer um lugar em que as 

crianças e adolescentes estejam seguros emerge não só nas falas dos alunos como também na 

dos profissionais da escola.  

 
A escola e o projeto são espaços seguros, de convivência, onde os alunos tem 
oportunidade de melhorar o aprendizado e socializar com os colegas [...] Antes do 
projeto muitos ficavam na rua, eles mesmos falam isso [...] a rua não sei mas é como 
se fizesse parte da casa deles, entende? (Professora do Proeti-Tarde)67 
Pesquisadora: Porque você frequenta o horário integral? 
Para não ficar na rua (Aluno Proeti-Tarde) 
Pesquisadora: Você gosta de ficar o dia todo na escola? 
Sim 
Pesquisadora: Por que? 
Porque com o projeto eu não fico mais na rua. (Aluno Proeti-Tarde) 
Pesquisadora: O que mudou na sua vida depois que começou a participar do projeto? 
Eu não fico mais na rua. (Aluno Proeti-Tarde)68 
 

Do exposto, é possível depreender que o espaço da rua surge na fala dos alunos 

carregado de significação simbólica e marcada pelo oposição escola x rua, sendo a escola 

considerada como lugar seguro e a rua, de risco.  

Segundo Sarti (2009), “o espaço da rua é um lugar masculino, área de sociabilidade 

dos homens cuja delimitação os faz reconhecidos e legitimados entre seus iguais [...] uma 

mulher na rua, sem motivo que justifique sua ausência de casa, não é vista com bons olhos. 

(SARTI, 2009, p. 117-118). 

  

A autora sinaliza para uma outra perspectiva, em que as relações de gênero também 

irão determinar a funcionalidade do espaço da rua. 

A partir da análise dos dados coletados em campo, foi possível compreender que, de 

maneira geral, os alunos pesquisados desejam, sim, ficar afastados do ambiente da rua e 

protegidos em um espaço com segurança, como, por exemplo, a escola. Como o bairro não 

apresenta opções de lugares considerados seguros, a escola passa a ser uma dessas poucas 

opções para eles. Isso pode ser comprovado através dos dados da pesquisa, que mostram que 

90% dos alunos do Proeti afirmam gostar de ficar na escola o dia todo. Os dados também 

revelam como seria a escola que eles desejariam ter.  

 

 

 

 

                                                 
67 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 26 de outubro de 2011. 
68 Diálogo entre pesquisadora e alunos do Proeti. 
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Quadro 12 – Opinião dos alunos do Proeti sobre como seria a escola da criação deles 

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

Se pudesse criar uma 

escola para você estudar, 

como ela seria? 

Divertida 6 

Bonita  6 

Limpa  5 

Grande 3 

Com um bom ensino 3 

Com bons professores 3 

Com salas confortáveis  3 

Com merenda de qualidade 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Essas foram as respostas mais frequentes dadas pelos respondentes. Essas percepções 

dos alunos demandam do poder público e das organizações da sociedade civil a constituição 

de uma escola pública de qualidade, onde, além de serem desenvolvidas ações pedagógicas de 

qualidade, também se ofereça um espaço agradável, que favoreça o bem-estar dos alunos.  

 

4.3 Percepção dos alunos do Proeti sobre a família 

 

A família tem sido foco de discussões e estudos de diversas áreas do saber científico 

ao longo dos tempos, como, por exemplo, na área da antropologia, da sociologia, da 

psicologia e do direito. 

Mesmo sendo um objeto clássico de pesquisa, a família é, ainda, nos dias de hoje, 

tema atual, que requer um olhar pormenorizado sobre as transformações ocorridas com ela e o 

seu cotidiano.  

As famílias sofrem e protagonizam as transformações culturais, econômicas e 

demográficas da sociedade. Essas transformações, que se evidenciam na diminuição do 

tamanho das famílias, na multiplicidade de arranjos e rearranjos de parentesco, nas novas 

formas de união civil pelas opções de exercício da sexualidade, nas possibilidades de 

reprodução em laboratório e pela crescente importância da mulher enquanto provedora do lar, 

trabalhando e atuando fora do espaço privado para estar, também, no público, levam a 
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questionamentos quanto à existência ou não de um padrão típico de família. 

Por isso, para entender um pouco melhor o universo dessa instituição, apresento como 

a família foi se modificando ao longo dos anos e como os alunos do Proeti percebem essas 

transformações.    

 

4.3.1 Contexto histórico  

 

Na tentativa de compreender de que maneira(s) a instituição família se organizou ao 

longo dos tempos, apresento, a seguir, uma breve discussão histórica, salientando as 

influências sociais, econômicas e culturais que permitiram as transformações da família 

através da história. 

Philippe Ariès69 (1981), em sua análise iconográfica da história da família, destaca que 

as trocas afetivas e comunicações sociais da família antiga ocorriam por intermédio de 

vizinhos, amigos, crianças, idosos, mulheres e homens que conviviam diariamente, tanto no 

interior da casa, que se destinava ao descanso de uma família, quanto nas ruas e praças de 

uma vila, ou seja a vida privada se passava tanto na rua quanto em casa.  

Segundo Ariès (1981), a família se transformou profundamente na medida em que 

modificou suas relações com a criança. Numa perspectiva histórica, no final do século XV, na 

Inglaterra, as crianças ficavam em seus lares até a idade de 7 a 9 anos, depois eram colocadas 

nas casas de outras pessoas por um período que variava entre 7 e 9 anos, e ali  recebiam seus 

primeiros aprendizados. 

Esse era um hábito difundido em todas as classes sociais. As crianças, chamadas nesse 

período de aprendizes, recebiam uma bagagem de conhecimentos, experiências práticas e 

valores humanos de seus mestres através da prestação de serviços domésticos. Não havia 

lugar para a escola nessa transmissão da aprendizagem direta, ou seja, de uma geração a outra. 

Ariès afirma que, “de um modo geral, a transmissão do conhecimento de uma geração a outra 

era garantida pela participação familiar das crianças na vida dos adultos.” (ARIÈS, 1981, p. 

158)  

O adulto e a criança se misturavam, fosse nas refeições ou nos ofícios diários: 

 
A criança desde muito cedo escapava à sua própria família, mesmo que voltasse a 
ela mais tarde, depois de adulta, o que nem sempre acontecia. A família não podia, 
portanto, nessa época, alimentar um sentimento existencial profundo entre pais e 

                                                 
 
69 Apesar de algumas críticas, principalmente na França, a obra História social da criança e da família continua 
sendo, no Brasil, a principal referência para quem pesquisa sobre crianças, adolescência, família e socialização. 



 
 

 

133

filhos. Isso não significava que os pais não amassem seus filhos; eles se ocupavam 
de suas crianças menos por elas mesmas, pelo apego que lhes tinham, do que pela 
contribuição que essas crianças podiam trazer à obra comum, ao estabelecimento da 
família. A família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental. 
(ARIÈS, 1981, p. 158) 
 
 

A partir do século XV, a realidade e o sentido da família se transformaram. Isso 

ocorreu, dentre outros fatores, devido a influências políticas e culturais, como, por exemplo, a 

presença do Estado na formação social, através da extensão dos ideais da educação formal. Os 

pais passaram a se preocupar com seus filhos, vigiá-los mais de perto e não abandoná-los 

mais aos cuidados de outra família, mesmo que temporariamente. Esse comportamento gerou 

uma aproximação da família com a criança e tornou as relações entre ambas mais afetivas. As 

crianças, que antes eram mandadas para a casa de amas de leite e que, em muitos casos, só 

voltavam para o convívio do seu lar na vida adulta, agora permaneciam em suas casas com 

suas famílias, frequentavam escolas, independentemente do ingresso na vida religiosa. A 

escola passa, então, a ser um meio de introduzir a criança no convívio social amplo e de 

possibilitar a aprendizagem. A escolarização não foi generalizada e ainda se mantinham 

algumas práticas antigas de aprendizagem, como também um ensino diferenciado para 

meninos e meninas. Mesmo assim, a instituição escola venceu. O tempo se encarregou de 

consolidá-la. 

A falta de afeição mais igualitária a todas as pessoas do grupo familiar gerava 

problemas morais. A prática de privilegiar um dos filhos em detrimento dos irmãos, atitude 

comum do final da Idade Média até o século XVII, podendo ser o filho primogênito ou aquele 

que tivesse a preferência dos pais, devido às suas características pessoais, dava a eles a 

oportunidade de receber dos pais toda a atenção e condição para se tornarem adultos bem-

sucedidos.  

Acreditava-se que, se os bens da família fossem divididos por toda a prole, nenhum 

dos filhos poderia perpetuar o brilho e a glória da família. Dessa forma, os filhos mais jovens 

eram mandados para a clausura, geralmente para a vida religiosa, contra a vontade e a 

vocação sacerdotal. (ARIÈS, 1981)    

Os educadores moralistas repugnavam tal prática, que prejudicava a igualdade de 

direitos. Era o início de um sentimento e de ações que resultaria na criação de leis no código 

civil que garantiriam a igualdade, que já havia penetrado nos costumes no fim do século 

XVIII. 

Quanto mais o homem vive na rua ou no meio de comunidades de trabalho, de 
festas, de oração, mais essas comunidades monopolizam não apenas seu tempo, mas 
também seu espírito, e menor é o lugar da família em sua sensibilidade. Ao 
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contrario, se as relações de trabalho, de vizinhança, de parentesco pesam menos em 
sua consciência, se elas deixam de aliená-lo, o sentimento familiar substitui os 
outros sentimentos de fidelidade, de serviço, e torna-se preponderante ou, às vezes, 
exclusivo. (ARIÈS, 1981, p.164). 

 
 Ariès (1981) enfatiza que a família dessa época era uma realidade moral e social. 

Enquanto as famílias pobres se limitavam à manutenção do casal, inserido frequentemente na 

fazenda ou na casa do senhor, nas famílias abastadas os laços se mantinham para a promoção 

da riqueza e da honra da família.  

É com o surgimento da burguesia que a família perde sua característica de instituição 

pública. As funções antes desempenhadas pela sociedade se voltam agora para o interior da 

família. A família burguesa se transforma então em espaço privado, e os espaços públicos 

ficam restritos ao “[...] triângulo pai, mãe e filhos e por uma completa combinação de 

autoridade e amor parental.” (BRUSCHINI, 1995, p. 51)   

Essa nova visão sobre a criança trará mudanças significativas para a família, tornando-

se esta um grupo mais afetivo e mais próximo de seus membros. 

 Devido à forte valorização do afeto na família burguesa, diferentemente da forma de 

circulação dos afetos na família medieval, o casamento ganha força e se expande por toda a 

sociedade ocidental. A família burguesa passa a ser definida por suas características 

inabaláveis de sociedade patriarcal, monogâmica, heterossexual e nuclear. Essas 

características se perpetuarão e se solidificarão na Era Moderna, delegando a educação dos 

filhos ao Estado, ficando, pois, a autoridade dividida entre os pais e o Estado. 

A Idade Moderna, considerando os séculos XVIII e XIX, foi perpassada por uma gama 

de transformações que vão incidir diretamente na composição do grupo familiar.  

No entanto, as configurações familiares atuais, ou as famílias pós-nucleares, vão ter o 

reconhecimento social a partir das transformações ocorridas no século XX. Na sociedade 

atual, as configurações de família diferem do modelo de família nuclear e têm outras 

configurações. A expressão é utilizada principalmente para destacar a coexistência de 

diferentes modos de famílias no contexto social, desmistificando, assim, a ideia de que 

qualquer forma de família que não possua o formato nuclear é determinantemente 

desestruturada.     

Essas transformações no modo de composição das famílias, após o surgimento da 

família nuclear, são decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho, da queda da 

exigência da virgindade para o casamento, da proliferação do divórcio, das expansões dos 

laços afetivos provenientes dos novos laços conjugais, das novas formas de filiação e 

procriação. As novas famílias começam a ocupar um espaço social que antes só era permitido 
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à família nuclear.   

Nesse contexto, surge na sociedade o que ficou conhecido como família pós-moderna,  

contemporânea. O casamento nesse tipo de família se restringe ao bem-estar do indivíduo.  

O exercício da autoridade paterna e materna fica cada vez mais conturbado, mediante 

os inúmeros divórcios, separações e recomposições conjugais.  

Giddens (1993) mostram que as relações familiares na contemporaneidade irão se dar 

a partir da transformação das relações afetivo-sexuais, enfatizadas pelas exigências de 

igualdade entre homens e mulheres. Essa transformação é ampla e rica, e não é sem 

consequências, pois implica a reelaboração da intimidade entre homens e mulheres, que são 

protagonistas das novas relações vivenciadas no cotidiano da vida. Essa nova forma de vida 

provoca a construção de uma nova identidade do indivíduo no mundo moderno e significa 

uma ruptura com uma ordem emocional que garantia ao sexo masculino o poder no 

relacionamento.   

Em consequência às novas relações de gênero, a mulher ganha um novo espaço não 

apenas no campo social, no mercado de trabalho, mas, também, no âmbito familiar. A 

emancipação financeira, juntamente com a valorização social, faz com que ela tome decisões, 

independentemente de acordos com seus pais/maridos/companheiros. O lugar do homem 

como líder da esfera familiar e social começa a enfraquecer. Ocorre, então, um deslocamento 

do pátrio poder para o campo materno.   

 Essas transformações sociais afetam diretamente a caracterização e o modo de vida 

das famílias, trazendo consigo a ideia de dissolução. A família, por sua vez, exige uma 

releitura do seu lugar na cultura, e talvez uma nova forma de se caracterizá-la.  

As configurações familiares atuais surgem no cenário social a partir das necessidades e 

exigências do mundo contemporâneo. Como já foi dito no início, é possível ver que arranjos 

familiares distintos ocorreram durante toda a história da humanidade. Os grupos, diante de sua 

realidade, precisaram se adaptar para criar condições mais propícias de sobrevivência. Na 

atualidade, as famílias pós-nucleares vêm responder às exigências sociais, permitindo assim a 

continuidade da vida em família. Dessa forma, é possível afirmar que a família, nos dias de 

hoje, permanece, mas transformada.  

Presente, mesmo de forma diversificada, nos vários tipos de sociedade, a família é 

vista como característica própria nos modos de agrupamento e de convivência social. Dessa 

forma, a família torna-se, então, uma construção social. A concepção do que é família se 

diversifica devido às necessidades sociais, políticas, culturais e econômicas de uma 

determinada época.  
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As famílias, segundo Sallas (1999) são instituições sociais, ou seja, são produtos 

sociais e culturais, por isso não podem ser julgadas como uma instância produtora de um 

padrão ideal de organização que seja natural e imutável. 

Sendo assim, entende-se que a família é uma instituição de mediação entre o indivíduo 

e a sociedade, produtora e reprodutora de culturas e ideologias. A família influencia e também 

é influenciada pela sociedade em diferentes momentos de sua história, ou seja, a família está 

inserida na sociedade e esta dita as normas e condutas sociais a serem reproduzidas pela 

mesma. Assim, a pretensa ideia de que a família é sempre benéfica deve ser desnaturalizada e 

questionada, visto que ela não se encontra isolada do sistema.  

Porém, independentemente das inúmeras formas de parentesco assumidas pelas 

pessoas, pelos grupos, pelas sociedades, uma expectativa parece permanecer: a de que a 

família seja um lugar de cuidados, de proteção, de socialização, de construção de identidades 

e de exercício da cidadania. 

A fim de entender qual a percepção dos alunos adolescentes do Proeti sobre suas 

famílias, o que pensam sobre elas, como estão estruturadas e sua influência no processo de 

escolarização, busco trazer dados coletados em campo, com o objetivo de responder a tais 

questões.  

No início deste capítulo, apresento alguns dados, como profissão e escolaridade dos 

pais biológicos dos alunos adolescentes do Proeti, a fim de traçar seu perfil socioeconômico. 

Com base nos dados dos questionários respondidos pelos alunos e nas conversas informais, 

apresento a seguir como estão organizadas as famílias dos alunos em termos de estado civil e 

quantidade de moradores em cada residência.  
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Quadro 13 – Estado civil dos pais dos alunos do Proeti e moradores de suas residências  
 

Nome fictício do 
aluno 

 
Estado civil dos pais 

 
Mora com quem 

Número de 
moradores na 

residência do aluno 
Joao Victor Casado Pai, mãe, 2 tios, prima, 

2 irmãos, avó 
9 

Luiz Separado Mãe, padrasto, 3 irmãos 6 
Júh Separado Mãe, padrasto, irmão 4 

Klaiwert Casado Mãe, pai, irmão 4 
Neymar Separado Mãe, padrasto, irmão 4 
Sheila Namorando Mãe, pai, 7 irmãos 10 

Ramom Viúvo Mãe, tia, avó 5 irmãos 9 
Maria Clara Viúvo Mãe, 3 irmãos 5 

Barbara Separado Mãe 2 
Fabio Casado Pai, mãe, 2 irmãos 5 

Alexandro Casado Pai, mãe, irmã 4 
Kimberly Viúvo Mãe, 4 irmãos 5 

Dani Casado Mãe, pai 3 
Ronaldinho Solteiro Avó irmã 3 
Montilho Separado Mãe, irmão, padrasto, 2 

tios, 2 avós 
8 

Mataxa Viúvo Mãe, 4 irmãos 6 
Fabiano Casado Pai, mãe, 3 irmãos 6 

Juli Casado Pai, mãe, 2 irmãos 5 
Aline Divorciado Mãe, padrasto, 2 irmãos 5 

Tainara Separados Mãe, avó, 3 irmãos 6 
Gabriel Casado Mãe, pai, 2 irmãos, 1 

primo 
6 

Nana Casado Pai, mãe, irmão 4 
Gabi Casado Pai, mãe, 3 irmãos 6 

Isabela Separado Mãe, irmão 3 
Ana Paula Casado Pai, mãe, 3 irmãos 6 
Barbara Casado Pai, mãe, 2 irmãos 5 
Kamilly Separado Mãe, avo 3 
Leticia Casado Pai, mãe, tio 4 
Bryan Casado Pai, mãe, 2 irmãos 5 
Sofia Casado Mãe, 2 tios 4 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Por meio dos dados apresentados, no que se refere ao estado civil dos pais, podemos 

observar que 50% deles são casados, 27% são separados, 13% são viúvos, e 3,3% são 

solteiros, divorciados ou outros. Em relação ao último dado, vale esclarecer que um aluno 

marcou a opção solteira, pois segundo ele sua mãe nunca se casou. Um aluno que marcou 

divorciado justificou que os pais desfizeram a união judicialmente, e uma aluna marcou a 

opção outros, revelando que sua mãe mora com seu pai, com quem tem cinco filhos, mas não 

estabeleceram uma união através do casamento.  

No entanto, ao pedir que os alunos marcassem a opção do estado civil, os 50% dos 

alunos que marcaram casados não declararam que essa união foi feita através do casamento 
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ou que seus pais estabeleceram uma união estável.  

Os dados do censo 2010 mostram que a escolha pela união estável, em detrimento do 

casamento “no papel”, sofreram alterações. As chamadas uniões consensuais cresceram de 

28,6% para 36,4% em dez anos, enquanto o casamento tradicional caiu de 49,4% em 2000 

para 42,9% em 2010. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011). 

Em todos os casos de viuvez apresentados, sem exceção, as mortes foram dos pais e os 

filhos ficaram com as mães, que optaram por não fazer outra união matrimonial. Esse dado 

comprova o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), segundo a qual 

a maioria das pessoas viúvas estava na população feminina, sendo que o percentual de viúvas 

(9,4%) foi mais de quatro vezes superior ao de viúvos (2,2%), em razão da maior expectativa 

de vida das mulheres. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2009). 

Em relação às famílias em que os pais são separados, podemos concluir que todos os 

alunos ficaram com as mães após a separação e que a metade delas estabeleceram outra união 

estável. Através das falas dos alunos, em alguns casos, podemos perceber que as uniões 

ocasionaram a junção de filhos dos casamentos anteriores. Segundo o levantamento feito pelo 

IBGE em 2010, 8,4% das famílias vivem com filhos que são frutos de outros relacionamentos, 

de um dos dois, ou mesmo de ambos. 

O aumento das separações conjugais e dos divórcios levou à formação de novos 

arranjos familiares. Quando os indivíduos separados ou divorciados iniciam uma nova união, 

formam um novo arranjo. Em relação a essa organização familiar, é relevante apresentar a 

pesquisa realizada pela Associação Municipal de Assistência Social (AMAS), de Belo 

Horizonte, no ano de 1994, quando, ao realizar tal estudo, tipificou nove tipos diferentes de 

estrutura familiar, mostrando a diversidade dos arranjos e a complexidade da temática para 

fins de pesquisa. Esses arranjos poderão ser encontrados em qualquer esfera social. São eles: 

 

a) Nuclear simples: composta por pai, mãe e filhos legítimos (mesmo pai e mãe); não há 

mais qualquer adulto ou criança; 

b) Monoparental feminina simples: composta por mãe com filhos ou outros menores sob 

sua responsabilidade; 

c) Monoparental masculina simples ou extensa: composta por pai com filhos e outros 

menores sob sua responsabilidade, e/ou outros adultos sem filhos menores de 18 anos; 

d) Nuclear extensa: composta por pai, mãe e filhos e outros menores sob sua 
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responsabilidade, e também outros adultos, parentes ou não da mãe ou do pai; 

e) Monoparental feminina extensa: composta por mãe com filhos e outros menores sob 

sua responsabilidade, e também outros adultos, parentes ou não; 

f) Família convivente: famílias que moram juntas no mesmo domicílio, sendo ou não 

parentes entre si. Ex: pai, mãe e filhos; pai e filhos; mãe e filhos; outros adultos sem 

filhos, parentes ou não; famílias compostas por duas ou mais gerações; 

g) Família nuclear reconstituída: composta por pai e/ou mãe que vivem nova união com 

filhos de até 18 anos, vivendo ou não no domicílio com outros adultos; 

h) Família de genitores ausentes: sem a presença de pai nem mãe, mas com outros 

adultos (avós, tios) que são responsáveis pelos menores; 

i) Família nuclear com crianças agregadas: composta por pai e mãe presentes com filhos 

e também outros menores sob sua responsabilidade, sem outro adulto no domicílio.  

 

Fato é que as estratégias encontradas pelas pessoas para permanecerem unidas são 

distintas e estão relacionadas, dentre outros fatores, aos recursos culturais, sexuais, 

econômicos e sociais de cada um, individualmente e em seus grupos. Afirmar a diversidade 

dos modelos de família significa reconhecer, assim, que em cada um deles há diferentes 

regras sobre as relações entre os membros, a divisão de papéis, de trabalho e de 

responsabilidade, incidindo, enfim, nas representações da vida familiar que vão sendo 

culturalmente construídas.  

É evidente que esse é um retrato possível da composição familiar, porém, como já 

discutido aqui, as transformações ocorridas na instituição família exige constantes 

atualizações, como, por exemplo, a oficialização da união civil de um casal homossexual em 

alguns países.  

Independente do tipo de estrutura familiar, 77% dos alunos afirmaram ter relação 

muito boa ou boa com o pai, índices elevados se comparados aos de ruim e péssima, 23%. 

Cabe destacar que todos os alunos responderam a essa questão, mesmo os alunos cujos pais 

são separados ou viúvos, pois se basearam no tipo de relação que possuíam com os pais 

quando estavam presentes, como pode ser visto abaixo:  
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Tabela 11 – Relação dos alunos com o pai, a mãe e os irmãos  
  

Muito boa 
 

Boa 
 

Ruim 
 

Péssima 
 

Pai  47% 30% 11,5% 11,5% 
Mãe   87% 13%   
Irmãos   23% 53% 12% 12% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com a mãe, 100% dos alunos adolescentes afirmaram ter uma relação muito boa ou 

boa. Essa relação mais positiva com a mãe pode ser entendida devido à autoridade e poder 

exercidos pelo pai no interior das famílias. Ao perguntar aos alunos sobre o que mais gostam 

em suas famílias, novamente a mãe foi citada por cinco vezes como a figura mais querida por 

eles. Podemos ver abaixo as demais respostas dadas pelos alunos a essa pergunta.  

 

Quadro 14 – Opinião dos alunos do Proeti sobre o que mais gostam em suas famílias  

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

O que você mais gosta na 

sua família? 

De tudo 

Da união  

Da minha mãe  

5 

Da alegria  

Da diversão  

Dos passeios juntos  

Das festas  

3 

Da minha avó 

Da minha prima  

Dos meus irmãos  

Do meu pai  

2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com os irmãos, os alunos disseram ter uma relação muito boa (23%) e boa (53%). 

Foram destacados pelos alunos os conflitos existentes entre irmãos, como brigas, disputa e 

ciúmes como causa de uma relação conflituosa. No entanto, os irmãos e os pais também 

aparecem quando perguntado o que mais gostam em suas famílias.  
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 No que se refere à quantidade de moradores por residência, PNAD (2009) dos 58,6 

milhões de domicílios particulares permanentes estimados em 2009, 18,3% tinham cinco ou 

mais moradores, após uma queda de aproximadamente 1% ao ano, desde os 23,3% registrados 

em 2004. Os domicílios com dois e três moradores aumentaram conjuntamente de 42,8% para 

47,7%, e os com apenas um morador passaram de 10,4% para 12% no mesmo período. O 

número médio de pessoas por família residente em domicílio particular foi de 3,1 pessoas em 

2009, o mesmo registrado em 2008. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2009). 

Em relação à quantidade de moradores nas residências dos alunos do Proeti podemos 

perceber que a maioria deles possui de quatro a sete pessoas em suas casas, como representa o 

gráfico abaixo.  

 

            Gráfico 4 – Quantidade de moradores nas residências dos alunos do Proeti-Tarde 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ainda em relação aos moradores das residências dos alunos do Proeti, apenas um 

aluno afirmou não morar com a mãe. Outro dado relevante é que 27% dos alunos 

entrevistados moram com parentes do tipo tios e/ou avós. Isso acontece basicamente devido a 

ausência dos pais em função de falecimento ou separação e a falta de condições, 

principalmente financeiras, de os pais de criarem seus filhos em casas separadas.  

No questionário, havia a opção de os alunos colocarem se tinham irmãos e a 

quantidade. E algumas colocações deles foram: “Tenho por parte de pai coloco também?”; 

“Eu tenho mais não conheço”; “Coloco todos, por parte de pai e de mãe?” (Fala dos alunos do 
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Proeti)70 

Em outra parte do questionário, foi pedido que colocassem todos os moradores de sua 

residência, o que possibilitou uma compreensão melhor sobre a estrutura familiar dos alunos. 

No entanto, ao fazer tal levantamento, pude perceber a complexidade e singularidade no que 

se refere à estrutura familiar. Confesso que fiquei tentada a esmiuçar o assunto, porém as 

condições atuais da pesquisa, de tempo principalmente, não possibilitaram tal 

aprofundamento.  

Outra pergunta no questionário foi a respeito do que os alunos achavam das suas 

famílias. Obtive as seguintes respostas. 

 

 Quadro 15 – Opinião dos alunos sobre suas famílias   

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

O que você acha da sua 

família? 

Muito boa 7 

Carinhosa 

Amorosa 

Legal 

Unida 

Divertida 

Ótima  

4 

Às vezes é ruim 

Meio chata (meu pai e minha mãe) o 

resto é legal 

Tirando meu irmão que é folgado o resto 

é legal 

É boa com algumas pessoas chatas 

 

2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

                                                 
70  Pesquisa de campo. Dados da aplicação do questionário na escola X em 5 de outubro de 2011. 
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Ao ler as respostas dadas pelos alunos sobre o que acham das suas famílias, 

percebemos que, em sua maioria, eles ressaltam as qualidades que enxergam em relação a ela. 

Essa visão dos alunos se contrapõe, de um modo geral, à percepção dos profissionais da 

escola X sobre as famílias, como podemos ver nas falas abaixo: 

 

As famílias dos nossos alunos sabemos muito pouco sobre elas assim falando no 
geral, sabemos da falta de recursos em todos os sentidos financeiro, intelectual [...] 
assim que a gente sabe que afeta no aluno. Isso deve ta ligado também a participação 
deles que é muito pequena. (Supervisora do Proeti-Tarde)71 

 

Se por um lado podemos perceber a falta de conhecimento da comunidade por parte da 

escola, por outro tal postura revela uma maior sensibilidade dos profissionais da escola acerca 

da situação socioeconômica em que vive a população do bairro Icaivera.  

Outra questão que aparece na fala da supervisora é a impossibilidade ou incapacidade 

de as famílias pobres criarem adequadamente os próprios filhos. Ao levantar esse ponto de 

discussão, não podemos desconsiderar o contexto em que vivem as famílias dos alunos do 

Proeti. Sem dúvida, a situação de pobreza dessa região é agravada pelas desigualdades 

sociais, pelo aumento do desemprego, pela ausência de políticas públicas mais eficazes na 

área de saúde e educação, dentre tantos outros fatores impossíveis de serem ignorados.  

Em outras falas, como “muitos pais não tem condição de dar uma educação melhor 

porque eles também não estudaram”; “os problemas aqui são muitos e temos alunos filhos de 

bandidos que ficam na rua sem ninguém”, pode-se depreender que as famílias atendidas são 

classificadas como desorganizadas, de moral duvidosa e geradoras de ambientes perniciosos. 

Desse modo, necessitariam de uma atenção especial da escola, na forma de cuidados, 

formação, informação e também de lazer e entretenimento, o que também justificaria a 

presença no Proeti.  

No entanto, ao perguntar aos alunos sobre a participação dos pais na vida escolar 

deles, as respostas foram as seguintes:  

Dos 30 alunos entrevistados, 20 disseram que os pais participam da sua vida escolar, e 

10, que os pais não participam da vida escolar deles. Então foi perguntado de que maneira os 

pais participam.   

 

 

 

                                                 
71  Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 19 de outubro de 2011.   
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Quadro 16 – Opinião dos alunos do Proeti sobre a participação das suas famílias na vida 
escolar 

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

Sua família participa da sua 
vida escolar? Como? 

 

Olha os cadernos 

Ajuda nos deveres de casa 
5 

Vem nas reuniões  3 

Ajuda nos trabalhos  

Me dá conselhos  

Ajuda nas dificuldades 

Faz perguntas sobre mim 

2 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O número de alunos que afirmaram que seus pais não acompanham de nenhuma forma 

sua vida escolar corresponde a 33%. O principal motivo, segundo os alunos, para que os pais 

não participem da sua vida escolar é o trabalho. Através da fala dos alunos, ficou bem claro 

que quem faz o acompanhamento escolar dos alunos, na maioria das vezes, é a mãe e, em 

alguns casos, os irmãos maiores.  

De um modo geral, a pesquisa destacou o papel da mãe como portadora de uma maior 

abertura e contato com os filhos. A mãe torna-se uma figura poderosa, uma espécie de 

“mulher maravilha”, ou seja, aquela que faz tudo, enquanto o pai passa a perder espaço e 

deixa, muitas vezes, de ser o provedor da mulher e dos filhos, tornando seu papel vulnerável. 

Durante a aplicação do questionário, muitos alunos relataram que os pais não acompanham 

sua vida escolar devido à falta de contato com os filhos, acarretada pelo excesso de trabalho, 

seja fora ou dentro de casa. No entanto, o depoimento de um aluno me chamou muito atenção. 

 
A minha mãe fessora trabalha muito longe lá em Belo Horizonte e assim quando eu 
volto pra casa depois do projeto eu tomo banho, eu como, ai eu fico na televisão, ai 
eu fico com sono e durmo lá pras onze horas. Ai minha mãe chega e vai no meu 
quarto olha minha mochila. No outro dia eu levanto apronto pra ir pra escola e 
minha mãe ta dormindo porque ela chega muito tarde [...] ai depois da aula eu vou 
pro projeto e minha mãe vai trabalhar e a gente não encontra. Mas eu sei que todo 
dia ela vai lá no meu quarto olha meus cadernos. Eu sei porque todo dia quando eu 
acordo tem a marca de batom na minha testa e no meu caderno. (Fala do aluno do 
Proeti)72 
 

                                                 
72 Pesquisa de campo. Dados da entrevista gravada na escola X em 8 de novembro de 2011. 
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A fala do aluno representa as estratégias utilizadas pelos pais pra driblar a falta de 

tempo e contato com os filhos e não deixar de acompanhar de alguma forma os estudos deles.   

Segundo Epstein (1997), pesquisador americano da relação família e escola, o 

envolvimento parental resultava em melhores relações e em melhoria do desempenho escolar 

dos filhos. Os estudantes viam seus pais como modelos efetivos, preocupando-se com eles e 

tendiam a procurar corresponder às suas expectativas.  

Seus estudos mostraram também que a participação dos pais é um fator importante na 

melhoria da eficácia da escola, e que tal atitude tende a construir atitudes positivas nos filhos, 

em relação à escola e aos estudos.  

Pesquisa realizada por Neves e Almeida (1996) com o objetivo de investigar como 

alunos da 5ª série de uma escola pública, professores e pais interpretavam o fracasso escolar 

revelaram que os alunos tendem a considerar como causa dos seus insucessos, sua 

desmotivação, o não cumprimento da rotina escolar e a falta de ajuda dos pais. 

As autoras verificaram, ainda, que os professores atribuíam os fracassos de seus alunos 

ao despreparo deles e à falta de ajuda dos pais – causas essas que responsabilizavam os alunos 

e suas famílias.  

Sabendo da importância da instituição familiar na formação dos alunos, foi perguntado 

qual é importância da família para eles.  

 

Quadro 17 – Opinião dos alunos do Proeti sobre a importância das suas famílias 

Pergunta Respostas dos alunos 

Quantidade 

de vezes que 

a resposta foi 

dada 

Para você, qual é a 

importância da sua família? 

Me apoia nos momentos mais difíceis  

Eles cuidam de mim e me dá comida  
3 

Para educar  

Para me ajudar para eu crescer na vida 
2 

Me dá carinho  

Para unir as pessoas e serem felizes  

Para separar as brigas  

Estar perto e dar conselhos  

1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Cynthia Sarti, em pesquisa realizada no bairro de São Miguel Paulista, na zona Leste 

da cidade de São Paulo, qualifica e define o universo da periferia, da pobreza e as relações dos 

indivíduos que vivem nesse meio, com a família.  

A autora, em seus estudos sobre famílias pobres, relata o que a família representa para 

as pessoas dessa categoria social.  

 
A família não é apenas o elo efetivo mais forte dos pobres, o núcleo da sua 
sobrevivência material e espiritual, o instrumento através do qual viabilizam seu 
modo de vida, mas é o próprio substrato de sua identidade social. [...] a família é 
uma questão ontológica para os pobres. Sua importância não é funcional, seu valor 
não é meramente instrumental, mas se refere à sua identidade de ser social e 
constitui o parâmetro simbólico que estrutura sua explicação do mundo. (SARTI, 
1996, p. 33) 
 

Apesar de todas as modificações e transformações ocorridas no universo familiar, suas 

diferentes estruturas e formas de organização social, acredita-se que a família continua sendo 

“a base”, um referencial importante, um lugar privilegiado para o desenvolvimento social das 

crianças e adolescentes. Embora essas alterações e impactos profundos ocorridos sobre a 

família sejam reconhecidos, continua sendo ponto pacífico que sua função é a de promover o 

crescimento físico, mental, social, moral e espiritual da criança e do adolescente.  

Assim, independente do tipo de organização familiar, ao conversar com os 

adolescentes sobre suas famílias, percebi que estava entrando em um lugar íntimo, em um 

espaço fronteiriço entre o público e o privado. Desse modo, posso concluir que a instituição 

família é para eles um espaço de amores e ódios, de encontro, de refúgio e, ao mesmo tempo, 

de conflito. Uma relação constante de amor e paz. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista os objetivos que nortearam esta dissertação, buscou-se aprofundar a 

discussão sobre os temas educação integral, escola de tempo integral e as percepções dos 

alunos sobre a escola e a família, para compreender que relações eles estabelecem entre estas 

esferas. Nesse sentido, resgatando as questões que nortearam esta pesquisa, que deram origem 

aos objetivos, serão apresentadas algumas apreciações e reflexões nas considerações finais.  

 Para isso, inicialmente apresentou-se uma trajetória da educação de tempo integral e 

da escola de tempo integral no Brasil, bem como algumas experiências realizadas nos últimos 

anos. A partir desse resgate, pode-se afirmar que em todo o país, ao longo das últimas 

décadas, vêm sendo desenvolvidas várias propostas de ampliação do tempo integral escolar, 

conforme apresentado neste trabalho. No entanto, percebe-se que a prioridade no tempo 

integral se deu apenas na ampliação do tempo escolar, e não efetivamente na proposta de uma 

educação integral, que visa à formação completa do indivíduo.  

 As várias propostas brasileiras de consolidar o tempo integral muitas vezes foram 

interrompidas devido a interferências políticas, provocadas pelas mudanças governamentais. 

Este pode ser considerado um dos maiores entraves para que de fato a educação integral não 

avance, porém não se pode ignorar os fatores econômicos para a realização de uma educação 

integral de qualidade, visto que, para tal, são necessários investimentos em estrutura física, 

mão de obra qualificada, alimentação, entre outros.  

Por outro lado, é preciso lembrar que a essa ampliação está resguardada pela lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394, de 1996, que prevê a ampliação da 

jornada escolar, com vistas à implantação gradativa do tempo integral, destinado, 

principalmente, às camadas populares, objetivando a melhoria da qualidade na educação 

básica. Para alcançar esse fim, o poder público e a sociedade civil conjugaram, desde então, 

esforços na tentativa de elevar os indicadores educacionais. Será a experiência da escola de 

tempo integral mais um destes mecanismos para se elevar índices educacionais positivos? 

É fato que, na rede estadual de educação de Minas Gerais, tem-se criado alternativas 

para que a lei seja cumprida, visto que hoje todas as escolas da rede estadual possuem no 

mínimo uma turma em horário integral. Entretanto, o desafio ultrapassa a questão da oferta e 

passa para o campo da permanência e da qualidade oferecida.  

Assim, pode-se dizer que o processo de implantação e implementação do regime de 

tempo integral da rede estadual de Minas Gerais vai além das boas intenções, sendo hoje uma 

exigência social. Entretanto, os elementos básicos para que de fato o Proeti seja consolidado 
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nas escolas não vem sendo realizado. Hoje já é realidade em todas as escolas da rede estadual 

de Minas Gerais a implantação de tempo integral, porém o número de alunos atendidos ainda 

é muito menor do que a demanda.  

Contudo, se esse avanço pode ser considerado uma vitória para os idealizadores da 

proposta de tempo integral, direi, com base na pesquisa que o momento, agora, é de pensar 

em soluções para os problemas que tal proposta apresenta, como, por exemplo, infraestrutura 

inadequada e falta ou precariedade de formação de professores.  

Além disso, se, por um lado, é possível perceber que em termos legais já é garantido o 

aumento do tempo escolar, ou seja, a quantidade de horas em que a criança fica na escola, por 

outro lado a discussão sobre a formação integral da criança e do adolescente obriga a pensar o 

que, e de que modo será oferecido às crianças e aos adolescentes um ensino de qualidade 

durante esse período em que está no espaço escolar ou fora dele. 

A precariedade e inadequação das instalações escolares são problemas que não podem 

ser ignorados. Problemas estes que se referem à escola pública de um modo geral e são 

agravados quando se trata do tempo integral devido à proposta de um trabalho diferenciado. 

Considerando que a proposta da SEE/MG visa a atender às necessidades dos alunos através da 

extensão do tempo escolar, proporcionando aos alunos melhoria no seu desempenho escolar e 

ampliação do seu universo de experiências artísticas, culturais e esportivas, parece ser no 

mínimo contraditório tal proposta não levar em consideração as condições físicas para 

alcançar os objetivos propostos.  

É preciso ressaltar que garantir numericamente uma quantidade de alunos em tempo 

integral na escola não é indicativo de que os objetivos de tal proposta serão alcançados.  

Através da metodologia utilizada, associada às observações e ao uso de questionários e 

de entrevistas, foi possível observar, descrever e, assim, reunir informações detalhadas sobre a 

percepção dos alunos adolescentes do Proeti e suas percepções sobre a família e a escola.  

Durante as observações, pôde-se perceber que a realidade dos profissionais da escola 

X é marcada por grande sobrecarga de atividades, o que impossibilita a melhoria nos serviços 

prestados. Os professores se desdobram para promover atividades educativas e que acarretam 

melhorias na aprendizagem dos alunos, mas é um desafio manter a convivência harmoniosa 

entre os alunos e fazer com que eles se envolvam e participem de forma efetiva. As 

supervisoras também, sobrecarregadas com um turno regular sob sua responsabilidade, com 

480 alunos, atendimento de pais, falta de professores e outros problemas oriundos da 

realidade local.  
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É relevante destacar que, pelos dados da pesquisaA opinião entre os professores se 

divide. Alguns consideram o Proeti como um privilégio para poucos, visto que a escola X só 

consegue atender a 5,4% do total de alunos matriculados. Por outro lado, questionam a 

legitimidade da proposta de oferecer uma educação em tempo ampliado, se a escola regular 

não consegue alcançar um nível de excelência em ensino.  

Os docentes ouvidos nessa pesquisa também ressaltam que ficar o dia todo na escola 

não é considerado positivo, já que a rotina do Proeti gera cansaço e desânimo nos alunos. Isso 

acontece porque todas as atividades são desenvolvidas dentro da escola, e a cobrança em 

melhorar o rendimento dos alunos faz com que o Proeti seja visto como um reforço escolar.  

Além disso, pude observar a vulnerabilidade da escola em relação às imposições da 

SEE/MG em seus assuntos escola. Assim, pode-se inferir que essa relação, muitas vezes, é 

verticalizada e autoritária, não dando abertura para diálogo e busca de soluções conjuntas.  

Numa outra perspectiva, não se pode negar que o tempo integral é visto com grande 

aceitação por parte dos alunos, pais e alguns professores devido à garantia aos alunos da 

camada popular de um lugar de aprendizado. Além disso, o projeto oferece a eles três 

refeições diárias durante a longa permanência na escola, mantem-nos longe das ruas e dá 

segurança aos pais que permanecem fora de casa devido a questões de trabalho.  

Considerando que a escola de tempo integral é uma demanda social devido 

principalmente à grande inserção das mulheres no mercado de trabalho, é preciso pensar em 

um lugar onde os pais possam deixar seus filhos nos horários de trabalho. Assim, a escola de 

tempo integral passa ser considerada uma solução, uma oportunidade de oferecer ao aluno 

com dificuldades de aprendizado um melhor rendimento nos estudos, e também uma ajuda 

àqueles que sofrem com a falta de alimentação e de cuidados básicos com a higiene.  

Os dados da pesquisa revelam que os alunos gostam do ambiente escolar, mas não 

querem apenas passar seu tempo nela: eles almejam uma escola de qualidade, buscam a escola 

por ser um espaço seguro, mas não basta ter a merenda, tem de ter uma merenda de qualidade, 

bem-feita, e não basta ter professores, tem de ter bons professores.  

Os alunos adolescentes do Proeti também sinalizaram, através das entrevistas, 

questionários e conversas informais, estar cientes dos problemas que a escola apresenta, seja 

em termos físicos ou pedagógicos. Esse discurso também aparece nas falas dos professores e 

demais profissionais no que se refere às mazelas que se encontram na instituição escolar, mas 

fica claro o descrédito deles em relação à possíveis interferências de autoridades na promoção 

de melhorias e mudanças.  
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De todo modo, os dados coletados, em diálogo permanente com as discussões teóricas, 

nos permitem avaliar que, para que haja efetiva realização da proposta de educação integral na 

rede estadual de Minas Gerais, alguns desafios deverão ser vencidos, transformando-se em 

conquistas: melhoria na condições físicas da escola, formação de professores, parceria com 

outros espaços e instituições de lazer e cultura, material didático com metodologia de acordo 

com a proposta do Proeti, diálogo com o turno regular, entre outros.   

Quanto às ações políticas no desafio de uma educação integral, é necessário ter uma 

visão mais ampla sobre esse assunto e entender que ela não está limitada aos muros da escola.  

Para que haja uma formação integral, é preciso criar espaços de aprendizagem com 

metodologias e procedimentos inovadores, que proporcionem para os adolescentes o 

desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas.  

 Fora dos muros da escola, os problemas sociais emergentes, o agravamento das 

situações de pobreza, as inúmeras formas de arranjo familiar e mudanças dos papéis sociais 

dessa instituição conferem à escola, de um modo especial as escolas que atendem a crianças e 

adolescentes de camada popular, a busca de iniciativas na tentativa de minimizar as 

desigualdades existentes entre os segmentos da população.  

 Ainda que de forma preliminar, este estudo buscou identificar e entender as 

percepções dos alunos sobre suas famílias e as interferências dessa instituição no âmbito 

educacional.  

Assim, durante as entrevistas com os adolescentes, foram pontuadas situações vividas 

por eles, que nos mostraram que, independente do tipo de organização familiar de suas 

famílias, sua casa constitui um lugar de acolhimento, de práticas de cuidar, educar e apoiar, 

perpassada pela afetividade, onde as relações são atravessadas por conflitos e união.  

Os dados também revelam que os alunos passam pouco tempo com suas famílias, no 

entanto têm bom relacionamento com elas, e a presença da mãe em suas vidas é fundamental, 

mesmo distante delas.  

Outro dado importante dessa vivência na pesquisa é que o contato com esses 

estudantes, em diálogo permanente com as possibilidades e escolhas teóricas feitas, também 

reforçou a importância do ouvir o “outro”, de escutas e escritas, levando sempre em 

consideração a alteridade imprescindível ao pesquisador. 

Talvez este estudo possa orientar a elaboração e reestruturação de políticas no campo 

educacional.  

O estudo sobre a educação em tempo integral na rede pública não se esgota com este 

trabalho e suas considerações, haja vista que esta é mais uma discussão sobre o assunto e em 
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seu texto vários pontos são citados, dando abertura para várias possibilidades de novos 

estudos.  

Devo dizer, finalmente, que o estudo contribuiu muito para meu crescimento em todos 

os aspectos, especialmente no que se refere à minha condição enquanto pesquisadora e 

professora, visto que, muitas vezes atuando no campo escolar, somos levados a tomar 

decisões, e é nesse momento que, ao invés de falar, devemos ser levados a refletir sobre quem 

são nossos alunos, o que eles querem, o que pensam, onde estão inseridos, e somente depois 

tomar as decisões.  
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