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RESUMO 

 
 

 Essa dissertação buscou analisar uma proposta de tempo integral com 

jornada diária de 9 horas, durante cinco dias por semana, no próprio espaço da 

Escola: o PROETI Projeto Escola de Tempo Integral, em uma escola mantida pelo 

Estado de Minas Gerais.  O mesmo tem por objetivo que alguns dos alunos, que 

apresentam dificuldades de ordens diversas melhorem suas aprendizagens, e para 

tanto desenvolve com eles atividades  diferenciadas no contraturno.  A dissertação 

quer discutir o currículo e as práticas no interior do mesmo a partir da análise das 

concepções, desafios e possibilidades do projeto de tempo integral (TI) e refletir 

sobre a relação existente entre o Projeto e a melhoria das aprendizagens dos 

alunos. A metodologia utilizada baseou-se no estudo de caso, tendo como principais 

instrumentos de coleta de dados a observação participante, utilizando ainda 

procedimentos como questionários, entrevistas abertas e semi-estruturadas com os 

profissionais da escola envolvidos com a efetivação do tempo integral e com alguns 

alunos pertencentes ao projeto.   Para uma compreensão do pano de fundo do lócus 

da pesquisa foram avaliados documentos da Escola e da Secretaria de Educação do 

Estado de Minas Gerais.  Partindo do cotidiano pedagógico, procuro evidenciar a 

compreensão  dos participantes da pesquisa sobre o tempo integral, discutir seus 

significados para os profissionais e alunos. As questões que emergiram nesse 

contexto foram analisadas a partir das concepções de “tempo integral” de (Cavaliere, 

Guará, Maurício e Nunes) e das reflexões acerca de “currículo” (Candau, Costa, 

Connell, Hall, Goodson, Moreira).  

 
Palavras-chave: Educação integral. Educação em tempo integral. Currículo. 

Práticas. Aprendizagem. Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 
 

 El presente estudio ha buscado analizar una propuesta de jornada completa, 

con duración diaria de 9 horas, durante cinco días semanales, en el mismo espacio 

de la escuela. Se trata del PROETI – Projeto Escola de Tempo Integral, que 

funciona en una escuela mantenida por el Estado de Minas Gerais. Dicho proyecto 

se propone facilitar el aprendizaje, a alumnos que presenten todo tipo de 

dificultades, mediante el desarrollo de actividades variadas en el contraturno. Esta 

tesina discute el currículo y las prácticas a él asociadas a partir del análisis de las 

concepciones, desafíos y posibilidades del proyecto de tiempo integral (TI) y plantea 

la reflexión sobre la relación existente entre el PROETI y la mejora en el desempeño 

de los alumnos. La metodología adoptada está basada en el estudo de caso, y tiene 

como principal instrumento de recopilación de datos la observación participante, con 

utilización de procedimientos tales como cuestionarios y encuestas – abiertas y 

semiestructuradas –, realizadas con profesionales de la escuela comprometidos con 

la efetivación de la jornada completa y con alumnos atendidos por el proyecto. Para 

la comprensión del locus de la investigación se evaluaron documentos de la escuela 

y de la Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.  Mediante la 

observación y el examen del cotidiano, buscamos evidenciar la comprensión de los 

individuos participantes en nuestra investigación acerca de lo que es la jornada 

completa, además de discutir sus significados para los profesionales y alumnos. Las 

cuestiones que surgieron en ese contexto fueron analizadas a partir de las 

concepciones de “tiempo integral” (de Cavaliere, Guará, Maurício y Nunes) y de las 

reflexiones acerca de “currículo” (Candau, Costa, Connell, Hall, Goodson, Moreira).  

 

PALABRAS CLAVE:  Educación integral. Educación de jornada completa. Currículo. 

Práctica., Aprendizaje. Evaluación. 



 

LISTA DE SIGLAS 
 

 
 

AC – Análise do Conteúdo  

AD – Análise do Discurso 

CAQi – Custo Aluno-Qualidade Inicial 

CPS – Centro de Políticas Sociais 

CIEMs – Centros Integrados de Educação Municipal  

CIEPs – Centros Integrados de Educação Pública 

CONAE – Conferência Nacional de Educação 

EJA – Educação de Jovens e Adultos  

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

ONU – Organização das Nações Unidas 

PATI – Programa Aluno em Tempo Integral 

PIP – Programa de Intervenção Pedagógica  

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

PNE – Plano Nacional de Educação  

PPP – Projeto Político-Pedagógico 

PRE – Projeto Reinventando a Escola 

PROALFA –  Programa de Avaliação do Ciclo Inicial da Alfabetização  

PROEB – Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica 

PROETI – Programa Escola de Tempo Integral 

SEE/MG – Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 

SRE – Superintendência Regional de Educação 

TA – Tempo Ampliado 

TI – Tempo Integral 

TP – Tempo Parcial 

UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 Evolução do número de matrículas, no Ensi no Fundamental, no 

Brasil, 2007- 2010 ................................. .................................................................112  

Gráfico 2 Perfil das turmas do tempo integral, quan to a experiência 

profissional em 2010............................... ..............................................................122  

Gráfico 3 Normas e práticas mais lembradas pelos pr ofessores do TI ...........149  

Gráfico 4 Total de alunos das turmas e percentual q ue freqüentou o TI .........163  

Gráfico 5 Normas e práticas mais lembradas pelo pro fessor do TP ................171  

Gráfico 6 Quantidade de turmas de origem dos alunos  do TI...........................177 

Gráfico 7 PROALFA - Percentual da Escola por padrão  de desempenho........184 

Gráfico 8 PROALFA - Percentual da SRE por padrão de  desempenho  ..........184  

Gráfico 9  PROALFA - Percentual da SEE por padrão d e desempenho  .........185  

Gráfico 10 Composição familiar dos alunos ......... .............................................190  

Gráfico 11 Idade das meninas entrevistadas ........ .............................................191  

Gráfico 12 Idade dos meninos entrevistados ......... ............................................191  

Gráfico 13 Atividades que os alunos mais gostam de participar no TI ...........195  

Gráfico 14 Atividades que os alunos menos gostam de  participar no TI ........196  



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Composição do turno integral, para alunos dos turnos matutino e 

vespertino, 1998-2003 .............................. ...............................................................30  

Quadro 2 Oficinas do tempo integral em 2010 ........ .............................................33  

Quadro 3 Cursos oferecidos pela SEE/MG, 2008-2010 .. ......................................44  

Quadro 4 Quantidade de escolas participantes do PRO ETI em 2010 ................57  

Quadro 5 Comparação entre alguns aspectos do tempo integral nas cartilhas 

(2005 e 2009) da SEE/MG........................................................................................65 

Quadro 6 Atividades que integraram o Projeto Reinve ntando a Escola ............71  

Quadro 7 Constituição do tempo integral no PRE ..... ..........................................73  

Quadro 8 Organização curricular do Projeto Reinvent ando a Escola................74  

Quadro 9 Comparação entre alguns aspectos do PRE e do PROETI...............131  

Quadro 10 Comparação entre as orientações lembradas  pelos professores e o 

texto oficial ...................................... ......................................................................134 

Quadro 11 O PROETI em números, 2010 ................ ............................................140 

Quadro 12 Matriz curricular sugerida pela SEE/MG pa ra o TI ...........................144  

Quadro 13 Relação entre as normas/práticas escolare s e respectivos 

valores/comportamentos............................. .........................................................150  

Quadro 14 Relação entre as normas/práticas escolare s e respectivos 

valores/comportamentos............................. .........................................................163  

Quadro 15 Comparação entre as orientações lembradas  pelos professores do 

TP e o texto oficial............................... ..................................................................170  

Quadro 16 Relação entre as normas/práticas escolare s e respectivos 

valores/comportamentos............................. .........................................................173  

Quadro 17 Comparação entre as orientações lembradas  pelos supervisores e o 

texto oficial ...................................... ......................................................................182  

Quadro 18 Histórico Escolar parcial do aluno B. S. L.  . ....................................268 

Quadro 19 Histórico Escolar parcial do aluno C. D. L. S. .................................268 

Quadro 20 Histórico Escolar parcial do aluno D. A. P. G. .................................269 

Quadro 21 Histórico Escolar parcial do aluno D. K. R. G. ................................269 

Quadro 22 Histórico Escolar parcial do aluno E. A. X. .....................................270 

Quadro 23 Histórico Escolar parcial do aluno G. G. S. .....................................270 

Quadro 24 Histórico Escolar parcial do aluno I. R. S. J.....................................271 



 

Quadro 25 Histórico Escolar parcial aluno K. S. N.  ...........................................271 

Quadro 26 Histórico Escolar parcial do aluno L. E. R. S. .................................272 

Quadro 27 Histórico Escolar parcial do aluno T. S. S. ......................................272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 

 
 
Tabela 1 Quantidade de alunos nos tempos parcial e integral da Escola 

pesquisada, 1998-2010 .............................. .............................................................24  

Tabela 2 Quantidade de oficinas das turmas do tempo  integral, em 2010 ........83  

Tabela 3 IDEB da Escola pesquisada, 2005-2009 ...... .........................................112  

Tabela 4 Resultados alcançados pelo PROETI, 2007-20 10................................113  

Tabela 5 Perfil das turmas do tempo integral, quant o À composição, 2010....120  

Tabela 6 Proficiência da Escola em Língua Portugues a, 2008-2010 ................184  

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 
 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................17  

1.1 A Educação de Tempo Integral: questões atuais . .........................................20 

1.2 Um pouco da história do Tempo Integral na Escol a .....................................22  

1.2.1 Primeira iniciativa: Suporte Pedagógico no tu rno do aluno  .....................26  

1.2.2 Segunda iniciativa: Projeto Reinventando a Es cola ...................................26  

1.2.3 Terceira iniciativa: Projeto Aluno de Tempo I ntegral  .................................28  

1.2.4 Quarta iniciativa: Projeto Escola de Tempo In tegral ...................................29 

1.3 A escolha da escola e dos profissionais ....... .................................................34  

1.4 Estrutura da dissertação ...................... ...........................................................35 

 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS...............................................................37  

2.1 As fontes documentais analisadas .............. ...................................................41 

2.1.1 Os documentos da SEE/MG  .........................................................................41 

2.1.1.1 Os documentos oficiais do PATI  ...............................................................42  

2.1.1.2 A Cartilha do PROETI  .................................................................................57 

2.1.2 Os documentos da Escola  ............................................................................69  

2.1.2.1 Projeto Reinventando a Escola . .................................................................69  

2.2 Observações participantes ..................... .........................................................76  

2.3 Os Questionários ............................... ...............................................................83  

2.4 As entrevistas realizadas ..................... ............................................................84  

 

3 EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL HISTÓRICO E CONCEITUA ÇÃO ...........91  

3.1 A educação integral do século XX e as ações dos  sujeitos na busca da 

construção de um projeto de Brasil ................ ...................................................101 

3.2 Centro Educacional Carneiro Ribeiro ........... ................................................102  

3.3 Tempo Integral  e seus desafios na sociedade br asileira............................105  

3.4 Educação Integral no Brasil do Século XXI: brev e panorama ....................108 

 

4 ANÁLISE DE CONTEÚDOS ............................ ...................................................116 

4.1 As entrevistas................................. .................................................................119  

4.1.1 Professores regentes do Tempo Integral  ..................................................119  



 

4.1.1.1 Formação e Identificação Profissional  ...................................................118 

4.1.1.2 Experiência Profissional  ..........................................................................120  

4.1.1.3 Percepções sobre o tempo integral  ........................................................121  

4.1.1.4 Orientações Oficiais  .................................................................................132  

4.1.2 Professores das oficinas do Tempo Integral  ............................................151  

4.1.2.1 Formação e Identificação Profissional  ...................................................151  

4.1.2.2 Experiência Profissional  ..........................................................................153  

4.1.2.3 Percepções sobre o tempo integral  ........................................................153  

4.1.2.4 Orientações Oficiais  .................................................................................157  

4.1.3 Professores do Tempo Parcial  ...................................................................163  

4.1.3.1 Formação e Identificação Profissional  ...................................................163  

4.1.3.2 Experiência Profissional  ..........................................................................164  

4.1.3.3 Percepções sobre o tempo integral  ........................................................165  

4.1.3.4 Orientações Oficiais  .................................................................................168  

4.1.4 Supervisores do Tempo Integral e Parcial .................................................173  

4.1.4.1 Formação e Identificação Profissional  ...................................................173  

4.1.4.2 Experiência Profissional  ..........................................................................174 

4.1.4.3 Percepções sobre o tempo integral  ........................................................174 

4.1.4.4 Organização do trabalho pedagógico  ....................................................176  

4.1.4.5 Orientações Oficiais  .................................................................................180 

4.1.5 Diretora e Vice-Diretora  ..............................................................................181  

4.1.5.1 Formação e Identificação Profissional  ...................................................181  

4.1.5.2 Experiência Profissional  ..........................................................................182  

4.1.5.3 Percepções sobre o tempo integral  ........................................................182 

4.1.5.4 Infra-Estrutura da Escola  .........................................................................187  

4.1.6 Corpo discente do Tempo Integral  ............................................................188  

4.1.6.1 Identificação do Aluno  .............................................................................188  

4.1.6.2 Composição familiar  ................................................................................189  

4.1.6.3 Idade ...........................................................................................................190  

4.1.6.4 Pertencimento ao Projeto ........................................................................191  

4.1.6.5 Mudanças na vida escolar ........................................................................192  

4.1.6.6 Oficinas curriculares e outras atividades f reqüentadas  .......................192  

4.1.6.7 Atividades das quais gostariam de participa r ........................................195  

4.1.6.8 Permanência na escola em tempo integral .............................................196 



 

4.1.6.9 Aprendizagem nos tempos parcial e integral  ........................................198 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................ ....................................................201  

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................209 

 
APÊNDICES ..........................................................................................................217  

 

ANEXOS ................................................................................................................261 

  

 
 
 
 



 17 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta dissertação constitui-se em um estudo de caso sobre a implementação 

do Projeto Escola de Tempo Integral, pela Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais, prioritariamente para os anos iniciais, do Ensino Fundamental, em 

uma Escola Estadual, da zona sul de Belo Horizonte, localizada nas proximidades 

de uma comunidade com baixo poder aquisitivo, no ano de 2010. 

  A escolha deste tema deve-se inicialmente às experiências vivenciadas na 

Escola pesquisada onde atuei, em 2008, como Supervisora Pedagógica do Tempo 

Integral. O contato direto com diretores, supervisor, professores, alunos e pais na 

busca da melhoria na aprendizagem ampliou o interesse em compreender o 

significado e a relevância dessa proposta para estes sujeitos.  

  Ao longo das atividades, foi possível perceber que a compreensão do que 

vem a ser o tempo integral, efetivado pela permanência do aluno durante nove horas 

na Escola, está imbuída de construções e saberes profissionais que integram 

diferentes concepções de tempo integral, de currículo e de práticas docentes. 

Amplia-se, então, nesta pesquisa, o interesse de buscar um aprofundamento em 

algumas questões sobre a constituição da escola de tempo integral e os saberes 

profissionais que, professores e equipe gestora1 precisam, em principio, para dar a 

esse tempo alargado o devido aproveitamento nas aprendizagens dos alunos. 

 Cabe aqui ressaltar que a tônica desta investigação não se encontra na 

discussão sobre a possível formação integral do aluno do tempo integral, embora a 

mesma permeie alguns aspectos desta dissertação. A formação integral em tempo 

integral certamente merece um tratamento especial, que pela complexidade exige 

pesquisa específica para este fim. Por este motivo, a pretensão é de, em breve, 

aprofundar os estudos e desenvolver este tema. Deste modo, esta dissertação tem 

como recorte contextual a investigação dos desafios e possibilidades do currículo e 

práticas do atual projeto da Secretaria de Educação de Minas Gerais de efetivarem a 

melhoria da qualidade da aprendizagem de seus alunos.  
Primeiramente, averiguaram-se como as construções subjetivas sobre o 

tempo integral no cotidiano da escola, definem as ações dos sujeitos e suas 

                                                 
1 Compõem a equipe gestora da escola: diretora, vice-diretora e supervisores pedagógicos. 
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tentativas de co-construção e reconstrução deste trabalho em tempo alargado. E na 

medida em que foram mapeadas estas construções, foram feitas análises das 

mesmas enquanto desafios ou possibilidades de efetivação da melhoria das 

aprendizagens. 

A proposta de uma educação pública integral e em tempo integral não é 

novidade no Brasil. A concepção de uma educação que pretende trabalhar com o 

aluno de forma integral emergiu no país com o movimento da Escola Nova, no final 

do século XIX.  No mesmo sentido, no cenário brasileiro das décadas de 1920/1930 

presenciam-se mudanças importantes na economia, política, cultura e educação, na 

busca do rompimento com antigas estruturas da sociedade. No campo educacional, 

neste período, manifestaram-se as idéias de Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, 

Afrânio Peixoto, Carneiro leão, Anísio Teixeira, entre outros.  

Anísio Teixeira, além de elaborar alguns dos princípios conceituais e práticos 

do tempo integral, daquela época, construiu escolas-modelo para a consolidação 

deste tipo de educação, conforme se verá adiante. Para este educador uma escola 

de tempo integral que prioriza a formação integral deveria dar conta de todas as 

necessidades educativas e formativas das crianças. Tendo Anísio Teixeira residido e 

estudado nos Estados Unidos, as escolas comunitárias americanas serviram de 

inspiração a sua concepção de Escola de Tempo Integral. Sobre a questão da 

educação integral Anísio Teixeira alerta para o fato de que: 

 

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 da 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 de 
seus e de outrem. (Anísio Teixeira, 1994, p.107-108). 
 

Dessa declaração depreende-se que em alguns momentos, há proximidade 

entre essa concepção de educação para esse autor e aquela presente nas 

orientações para organização curricular sugerida pela proposta atual da Secretaria 

Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), no que tange à variedade das 

atividades oferecidas aos alunos. Segundo orientação desse último projeto, o aluno 

deve frequentar atividades de linguagem e matemática; artísticas, esportivas e 
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motoras e, de formação pessoal e social. Por este motivo, a esta dissertação, 

interessa o pensamento de Anísio Teixeira e seu ideário sobre a educação integral 

pelo fato de que os documentos que orientaram a implantação do tempo integral em 

Minas Gerais, em suas duas propostas: Projeto Aluno de Tempo Integral e Projeto 

Escola de Tempo Integral tomaram, principalmente, os ideários deste autor para o 

balizamento do tempo integral em Minas Gerais.  

Assim, percebe-se que a concepção de Anísio Teixeira deu forma não 

somente à experiência inicial de escola pública de tempo integral no Brasil, com o 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia, no final da década de 50, bem como 

a outras propostas que surgiriam no Brasil mais tarde. Cada qual com características 

e metas consonantes com as matrizes ideológicas de educação integral a qual 

pertenciam. As propostas desse tipo de escola foram muitas, na década de 60 

desenvolveram-se em São Paulo os Ginásios Vocacionais. Nos anos 80 surgiram os 

Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro (1982) e a 

Jornada Única do Ciclo Básico, em São Paulo (1988). E em 1989, foram criados 

Centros Integrados de Educação Municipal (CIEMs), em Porto Alegre. Em 2004, foi 

criado em Minas Gerais, o Projeto Aluno de Tempo Integral, que pouco tempo 

depois, em 2007, se transformaria no Projeto Escola de Tempo Integral. 

No Brasil, apesar de as questões que envolvem a adoção do tempo integral 

terem sido objeto de intensos e recorrentes debates, apenas a partir dos anos 80  

assumem novas dimensões. Atualmente, no país, diversos autores levantam 

discussões relativas ao tempo integral, dentre os quais se destacam Cavaliere 

(2002), Coelho (2004), Guará (2009), Maurício (2009) e Nunes (2009). Estes, de um 

modo geral analisam o tempo integral, revisitando o contexto histórico e as políticas 

públicas para a educação, ressaltando as principais mudanças que ocorreram nesse 

processo e apontando a necessidade de revisão dessa compreensão para a 

melhoria da qualidade imputada a esse tempo ampliado.   

Como anunciado, em Minas Gerais, a SEE/MG implantou, em 2004, o Projeto 

Aluno de Tempo Integral (PATI), mas os documentos que orientaram esta 

implantação foram publicados apenas um ano depois, em 2005. Este se 

desenvolveu tanto por projetos encaminhados pelas instituições de ensino, como no 

contexto de outro programa, o Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa2, que se 

                                                 
2 Projeto voltado para o fortalecimento de escolas em áreas urbanas, com população de 
vulnerabilidade social e sujeitas a índices expressivos de violência. Procura proporcionar a 
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dirigiu às crianças consideradas mais vulneráveis e desfavorecidas, com baixo 

rendimento escolar. Em agosto de 2007 este projeto passou a ser denominado por 

Projeto Escola de Tempo Integral (PROETI) objetivando criar oportunidades reais 

para que o aluno pudesse desenvolver-se como pessoa e cidadão; para que a 

escola efetivamente garantisse ao mesmo uma melhor aprendizagem; e para que o 

aluno pudesse progredir nos estudos, superando obstáculos e enfrentando desafios. 

(Cf. MINAS GERAIS, 2009, p. 7). Apenas dois anos depois, em 2009, o documento 

que orientou essa transformação foi publicado. 

 

 

1.1 A Educação de Tempo Integral: questões atuais 

 

 

 O Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, que dispõe sobre o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB3 regulamenta a Lei Federal no 11.494, de 20 de 

junho de 2007, dá outras providências e estabelece em seu art. 4º que:  

 

[...] considera-se educação básica em tempo integral a jornada escolar com 
duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 
compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na escola 
ou em atividades escolares, observado o disposto no art. 20 deste Decreto. 
 

  Por este motivo, nessa dissertação, optou-se por adotar as expressões 

sintagmáticas4 “tempo parcial5” (TP), “tempo  ampliado6” (TA) e “tempo integral7” (TI) 

                                                                                                                                                         
tranquilidade e as condições básicas de educabilidade no ambiente escolar para que o processo de 
ensino e de aprendizagem aconteça. Fonte: http://www.educacao.mg.gov.br/projetos/projetos-
estruturadores/363-escola-viva-comunidade-ativa 

3 Criado pela Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006, inicialmente regulamentado 
pela Medida Provisória n° 339, de 28 de dezembro de  2006 e, posteriormente, convertido na Lei n° 
11.494, de 20 de junho de 2007.   
4 Para Saussure (2006, p.142), na cadeia sintagmática, um termo passa a ter valor em virtude do 
encontro que estabelece com aquele que o precede ou lhe sucede, ou a ambos, visto que um termo 
não pode aparecer ao mesmo tempo em que outro, dado, em virtude do seu caráter linear. É essa 
cadeia fônica que faz com que se estabeleçam relações sintagmáticas entre os elementos que a 
compõem. Sendo assim, o sintagma, em sentido lato, é toda e qualquer combinação de unidades 
linguísticas na sequência de sons da fala, a serviço da rede de relações da língua. 
5 Considera-se “tempo parcial” a jornada escolar de “pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em 
sala de aula” (art.34, Lei nº 9.304`1996). 
6 O tempo ampliado é aquele cuja jornada escolar tem duração de 5/6 horas diárias. 
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presentes nos documentos oficiais do Ministério da Educação, para caracterizar a 

duração da jornada diária do aluno na escola. Adotar-se-ão as mesmas 

terminologias, no entendimento de que todas estas organizações do tempo 

pertencem igualmente à rede de ensino regular. 

 Tendo em vista as possibilidades de duração da jornada escolar diária, 

percebe-se que tanto no interior dos sistemas estaduais, quanto dos municipais de 

ensino, a extensão da jornada escolar, apresenta carga-horária diária diferenciada, 

ou seja, podem coexistir numa mesma rede pública de ensino, ou melhor, em uma 

mesma escola, algumas salas de aula com duração caracterizada pelo tempo 

parcial, ou com tempo ampliado e outras em regime de tempo integral. Em Minas 

Gerais, no ano da pesquisa, apenas 04 escolas estaduais funcionaram com o tempo 

integral para todos os seus alunos, sendo 02 no interior do estado e 02 em Belo 

Horizonte. As outras 1756 escolas funcionam com apenas algumas turmas em 

horário integral. 

 Analisando os termos da expressão sintagmática tempo integral, nota-se que 

o substantivo tempo significa a medida de duração dos fenômenos e, o adjetivo 

integral, equivale a inteiro, completo, total. Portanto, defender o tempo integral, é 

defender um tempo completo, cujo alargamento represente, para o aluno, a 

qualidade na educação e, para o professor, segundo Monteiro “tempo para reuniões 

diárias destinadas ao planejamento, estudo e desenvolvimento de práticas reflexivas 

que possibilitem a constante avaliação e qualificação do trabalho realizado.” 

(MONTEIRO, 2009, p.35). Sendo assim, esta dissertação se propõe a discutir os 

significados do TI em uma escola Estadual de Belo Horizonte, cujos alunos 

cumprem jornada de 9 horas diárias, durante cinco dias por semana, realizando 

atividades em seu próprio espaço físico. 

  Repensar e discutir a educação pública de tempo integral constitui um 

imperativo atual e de complexas relações. Conforme assinala Cavaliere (2002), a 

educação pública, herdeira da corrente pedagógica escolanovista, tem ocupado 

importante espaço, nos últimos anos, na agenda dos debates sobre educação e está 

associada à formulação de uma escola de tempo integral, especificamente a partir 

dos anos 1980. Para esta autora a formulação de concepções de uma educação 

integral surge porque: 

                                                                                                                                                         
7 Já a definição de tempo integral implica em uma jornada escolar igual ou superior a sete horas 
diárias (art. 4º, Decreto nº 6.235/2007).  
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O movimento reformador, do início do século XX, refletia a necessidade de 
se reencontrar a vocação da escola na sociedade urbana de massas, 
industrializada e democrática. De modo geral, para a corrente pedagógica 
escolanovista, a reformulação da escola esteve associada à valorização da 
atividade ou experiência em sua prática cotidiana. [...] Uma série de 
experiências educacionais escolanovistas desenvolvidas em várias partes 
do mundo, durante todo o século XX, tinham algumas das características 
básicas que poderiam ser consideradas constituidoras de uma concepção 
de escola de  educação integral. (CAVALIERE, 2002, p. 251). 

 

  Esta pesquisa é oportuna na medida em que o referido Projeto da SEE/MG 

declara que o objetivo geral do TI consiste em “melhorar a aprendizagem dos alunos 

do Ensino Fundamental que demandam maior atenção do Sistema Educacional, 

ampliando a sua permanência diária na escola.” (MINAS GERAIS, 2009, p.8). O 

Projeto instiga a pesquisar a perspectiva de TI contida nos documentos oficiais e 

como a escola corrobora com a melhoria das aprendizagens, mediante efetivação da 

matriz curricular. Por este motivo, faz-se necessário analisar as diretrizes 

apresentadas pelo mesmo, por constituírem formas concretas de operacionalização, 

bem como investigar as práticas construídas e instituídas pela Escola para o tempo 

integral. 

 

 

1.2 Um pouco da história do Tempo Integral na Escol a 

 

 

No final da década de 1980, a escola encontrava-se em uma situação 

bastante precária. Havia problemas com relação à estrutura física; aos furtos de 

equipamentos; à estruturação dos setores administrativos e pedagógicos; à 

escassez e baixa qualidade da merenda escolar; à desmotivação do corpo docente; 

à qualidade da relação entre a comunidade escolar e a população, aos índices de 

evasão e repetência que chegavam a 73% no ciclo de alfabetização. Neste contexto, 

o aproveitamento escolar era a principal preocupação de seus profissionais. Havia 

principalmente dois grupos de discentes que demandavam mais atenção: alunos 

com mais de cinco anos de escolaridade, mas que não conseguiam aprender a ler e 

a escrever (ou seja, adolescentes com idade média entre 13/15 anos, ainda 

analfabetos); e alunos já alfabetizados, mas com grande defasagem nos estudos em 

relação ao padrão esperado (isto é, que apresentavam dois ou mais anos de 

distorção na relação série/idade).   
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Segundo Bergo (2005), sem “programas e projetos socioeducativos8” na 

Escola, estas crianças preenchiam seu horário extraclasse com pequenos 

“trabalhos” como entregar compras feitas em supermercados da região e a venda de 

doces e frutas nos sinais de trânsito. Segundo a mesma autora, devido a essa 

situação, os profissionais da escola procuraram ajuda de outros profissionais que 

pudessem auxiliá-los na busca por mudanças nas condições em que se 

encontravam a instituição. (Cf. BERGO, 2005). Assim, no início do ano de 1989 a 

escola estabeleceu sua primeira parceria com um Centro de Saúde Municipal, para 

que fosse feita uma avaliação mais precisa do estado físico e psicológico das 

crianças que faziam uso de medicação.  

Desta forma, professores, pedagogos, um pediatra, uma psicóloga e uma 

assistente social passaram a se reunir semanalmente na Escola com o objetivo de 

estudar sobre os processos de aquisição de conhecimentos, dificuldades de 

aprendizagem e fatores psicossociais que podem afetar o desenvolvimento 

cognitivo. Eram realizadas avaliações sobre a situação de cada aluno considerado 

“problema”, por meio de um levantamento das condições de vida e desempenho 

escolar da criança ou adolescente em questão. As discussões da equipe visavam 

elaborar um diagnóstico e um encaminhamento mais específicos para cada 

situação. Além disso, os professores visitaram outras instituições sociais e 

estabelecimentos de ensino que já desenvolviam “algum programa pedagógico bem 

sucedido”. Os docentes participaram também de palestras e cursos de 

aperfeiçoamento promovidos pela escola com a colaboração de instituições da rede 

particular de ensino de Belo Horizonte.   

Naquela época, havia também uma grande demanda dos pais para ter um 

lugar seguro onde deixar seus filhos nos horários em que aqueles estavam 

trabalhando. Assim, famílias e Escola passaram a compartilhar preocupações e uma 

visão que priorizava a necessidade de se proteger as crianças dos “perigos” que 

supostamente as ruas poderiam oferecer. Buscando então responder a esta 

necessidade, iniciou-se outra modalidade de atendimento aos considerados “alunos 

problema” e também àqueles que ficavam sozinhos em casa, sem os cuidados de 

um adulto.  Deste modo, o atendimento no contraturno que a escola passou a ofertar 

                                                 
8 Seu trabalho analisa ideais, práticas e possibilidades do Projeto Reinventando a Escola, 
considerado por ela uma proposta socioeducativa e aborda este fenômeno que se tornou bastante 
frequente nos grandes centros urbanos do Brasil, a partir da década de1990. 
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era uma importante demanda não só da população atendida, mas também dos 

professores que buscavam soluções para os diversos problemas enfrentados na 

instituição. Entre estes problemas, destacavam-se o baixo desempenho escolar e o 

vandalismo, que se supunha ser resultado da má relação entre a escola e a 

comunidade em seu entorno.  

Então, assim como nos dias de hoje, nem todos os alunos participavam do 

trabalho no contraturno (Tabela 1). Ao todo, foram implementados quatro trabalhos 

que buscavam, inicialmente, evitar que os alunos se transformassem em “meninos 

de rua” e, posteriormente, investiu-se na melhoria da qualidade nas aprendizagens 

dos alunos. Deste total, dois foram por iniciativa da Escola e dois, por iniciativa da 

SEE/MG. Procede-se à descrição e análise dos mesmos, do ponto de vista do 

tempo integral como possibilidade de melhoria da/na aprendizagem. 

 

TABELA1  
Quantidade de alunos nos tempos parcial e integral 

Escola pesquisada – 1998-2010 

 

Ano 

Total de 
alunos 

matriculados 
na Escola 

Duração do 
turno parcial 
(em horas) 

Total de 
alunos 

atendidos no 
contraturno 

Duração do 
turno integral 

(em horas) 

Percentual de 
alunos 

atendidos (%) 

20 (fev a jun) * 3,15 
1998 643 4h15min 

120 (ago a nov) 6 21,40 

1999 584 4 h15min 125 6 21,4 

2000 559 4 h15min 130 6 22,25 

2001 539 4 h15min 131 6 24,30 

2002 519 4 h15min 140 6 26,97 

2003 549 4 h15min 140 6 25,50 

2004 565 4 h15min 150 6 26,54 

2005 571 4 h15min 200 5 30,02 

2006 574 4 h15min 180 5 31,35 

2007 584 4 h15min 160 5 27,39 

2008 562 4 h15min 165 5 29,35 

2009 509 4 h15min 150 5 29,46 

2010 461 4h 175 5 37,96 

Fonte: SECRETARIA DA ESCOLA, 2010 
* Não havia contraturno 
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 Da tabela depreende-se que no primeiro semestre de 1998, período em que 

ocorreram atividades de “suporte pedagógico” no turno do aluno, poucos alunos 

foram atendidos. Do segundo semestre de 1998 a 2003, período de funcionamento 

do Projeto Reinventando a Escola, a mesma manteve atendidos uma média de 

27,54% dos alunos matriculados atendidos. Este fato ocorreu com apoio financeiro 

da SEE/MG para pagamento dos profissionais, mas ainda não para merenda/almoço 

dos alunos, em atividades no contraturno. Na vigência do PATI, isto é, de 2004 a 

2006, este percentual subiu para 30,02% dos alunos. Com a implantação do 

PROETI (2007), o percentual de alunos atendidos passou para 27,39%, 

demonstrando uma ligeira queda. Percebe-se também que a jornada diária no 

contraturno, com a implantação dos programas oficiais, caiu 1 hora. No ano da 

pesquisa (2010), como a Escola aboliu o horário do recreio, a duração do turno 

parcial foi diminuída em 15 minutos.  

 Estes dados apontam que nesse ano, os alunos, além de terem ficado sem 

recreio nos horários parcial e integral, ainda tiveram uma hora a menos de trabalho 

no contraturno. Acredita-se que a ausência do recreio pode implicar em um cansaço. 

O qual foi demonstrado e verbalizado pelos alunos, nas entrevistas. O cansaço pode 

ser agravado pelo fato de que seis turmas do TI funcionam pela manhã, horário em 

que os alunos chegam “descansados” à Escola e apenas uma turma à tarde, 

período em que se supõe ser mais adequado ao TI. Deste modo, acredita-se que o 

trabalho com o TI no horário vespertino poderia ajudar a minimizar a questão do 

cansaço, bem como a da aprendizagem, aspectos que serão tratados com mais 

detalhes no capítulo 4, ao proceder às análises das entrevistas realizadas com os 

alunos. Já a diminuição do tempo de trabalho, pode trazer implicações diretas para 

as aprendizagens dos discentes, tendo em vista que a este tempo é imputado um 

trabalho de qualidade.  Uma hora a menos por dia, representa uma diminuição de 

200 horas de estudo/trabalho ao longo de um ano, quantidade expressiva para a 

realidade brasileira em geral, e da Escola, em particular.  

 Após discorrer sobre a duração dos trabalhos realizados no turno parcial e 

integral e sobre a quantidade de alunos atendidos, de 1998 a 2010, procede-se à 

descrição das quatro iniciativas vivenciadas pela Escola, com mais detalhes. 
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1.2.1 Primeira iniciativa: Suporte Pedagógico no tu rno do aluno 

 

 

Após o referido estudo realizado pela Escola em parceria com o Centro de 

Saúde Municipal, foi oferecido a 20 alunos (em um universo de mais de 500 

regularmente matriculados na escola, naquela época) um Suporte Pedagógico que 

acontecia no próprio turno de suas aulas regulares. Em horários específicos, as 

turmas eram remanejadas para que os alunos pudessem participar de atividades 

diferenciadas, de acordo com as dificuldades de aprendizagem apresentadas. Não 

demorou muito para que a Escola percebesse que havia necessidade de realizar um 

acompanhamento pedagógico mais intenso, com um número maior de crianças. 

Assim, essa modalidade de atendimento durou pouco tempo, apenas o primeiro 

semestre de 1998. Havia na época um interesse por parte da Secretaria de Estado 

da Educação de oferecer apoio às escolas que já desenvolviam algum trabalho 

diferenciado voltado para a promoção da inclusão escolar. Isso teria facilitado a 

elaboração e a aprovação da proposta do Projeto que viria a se construído. 

 

 

1.2.2 Segunda iniciativa: Projeto Reinventando a Es cola 

 

 

Pouco depois do início do acompanhamento escolar no turno do aluno, a 

escola elaborou e enviou à Secretaria de Estado da Educação a proposta de 

implantação do Projeto Reinventando a Escola (PRE) com atendimento no 

contraturno do aluno. A proposta ampliava a assistência às crianças que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem e também (a partir de reivindicação da 

comunidade) àquelas que ficavam sozinhas em casa ou na rua no período em que 

não estavam na escola. Além disso, o Projeto pretendia, como um dos objetivos 

centrais modificar radicalmente a forma de relação entre os professores e os alunos, 

de modo que os primeiros se tornassem mais atentos às demandas desses últimos. 

A partir de então, SEE/MG passou a apoiar e assessorar a instituição, sendo que tal 

apoio se concretizava, conforme já anunciado, por meio da permissão para que 

professores concursados ou contratados trabalhassem no Projeto com os mesmos 

benefícios que teriam se estivessem atuando no tempo parcial.  
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 O Reinventando a Escola foi criado com o objetivo de introduzir no cotidiano 

da instituição uma dinâmica de trabalho e de relações sociais distintas das que 

geralmente predominavam no ensino regular, visando o enriquecimento da formação 

discente por meio da valorização de seus potenciais. Isto fica explícito no texto de 

sua proposta pedagógica (1998) no que se refere à Missão da Escola: 

 

Integrar-se à comunidade e a família para oferecer ao aluno um ensino 
funcional e significativo, que valorize suas aptidões e o torne um cidadão 
autônomo, sujeito do seu próprio pensamento, portador de valores e 
atitudes fundamentais para viver e trabalhar com dignidade, atuar de 
maneira efetiva e positiva junto à sua comunidade e ser Feliz. (PPP, 1998, 
p.9).   

 

Assim, é considerado como momento oficial de criação do Reinventando a 

Escola o segundo semestre de 1998, mesmo tendo havido uma experiência anterior. 

Naquele ano foi inaugurado o prédio que abrigava as atividades do Projeto e que foi 

construído no terreno cedido à instituição pala Câmara Municipal de Belo Horizonte, 

após um longo período de demanda e insistência da comunidade escolar. No 

mesmo prédio funcionavam as oficinas de Balé, Artes, Para Casa e Reforço Escolar, 

segundo a concepção da época. Como se pode perceber, a ideia inicial era de haver 

salas ambientes para as atividades a serem desenvolvidas. 

 A jornada9 do tempo integral do PRE teve duração de 10 horas diárias, do 

segundo semestre de 1998 ao segundo de 2003. Naquela época, a exemplo de 

hoje, não eram todos os discentes da Escola que frequentam o Projeto, mas todos 

os participantes do Projeto eram, necessariamente, frequentes às aulas do tempo 

parcial. A seleção das crianças acontecia no início de cada ano letivo. As matrículas 

dos alunos que faziam parte dele no ano anterior eram renovadas, tendo em vista o 

julgamento do corpo docente, sobre as crianças que ainda apresentavam 

dificuldades de aprendizagem. Após uma reunião, as indicadas eram “convidadas” 

através de uma reunião, a participar das atividades do TI. Assim, a Escola priorizava 

a inclusão dos alunos com este perfil. Em um segundo momento, as vagas 

remanescentes eram oferecidas aos demais interessados. Eventuais solicitações 

especiais de matrícula eram analisadas particularmente.  

                                                 
9 Segundo o INEP, jornada significa o período de trabalho escolar diário, delimitado em calendário 
pelo estabelecimento de ensino, cujo período mínimo é de 4 horas diárias para o diurno. Nota: A 
jornada escolar pode ser de um turno (matutino, vespertino ou noturno) ou de tempo integral (manhã 
e tarde).  
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 No Projeto as turmas do TI eram organizadas de acordo com a faixa etária e o 

ciclo do ensino fundamental que as crianças cursavam. Estas frequentavam o 

contraturno, de segunda à sexta-feira em horário alternado ao de suas aulas do 

tempo parcial. De modo geral, as crianças não podiam escolher as atividades de que 

gostariam de participar no Projeto, mas havia algumas oficinas que nem todas as 

crianças freqüentavam. Esta estruturação trazia implicações cruciais para a forma de 

socialização e transmissão de saberes, assumida pelos professores do Projeto. 

 

 

1.2.3 Terceira iniciativa: Projeto Aluno de Tempo I ntegral 

 

 

Em 2004 a SEE/MG implantou o PATI em 171 escolas da região 

metropolitana de Belo Horizonte. Dentre as instituições escolhidas estava a Escola 

pesquisada. Devido ao fato de que Projeto apresentava estrutura e organização 

semelhantes àquelas efetivadas pelo PRE, a introdução do mesmo não trouxe 

alterações significativas ao trabalho que vinha sendo feito.  Para essa implantação 

quatro documentos orientaram o trabalho: uma “cartilha” e três “guias”. As 

implicações relativas à denominação e ao conteúdo destas publicações serão 

tratadas no capítulo 2. 

Um aspecto positivo ocorrido por ocasião de sua implantação, diz respeito ao 

almoço e merenda dos alunos atendidos no contraturno. Estes passaram a ser 

custeados pela SEE/MG com o envio regular de um valor per capita para as escolas. 

Neste sentido, a escola se tranquilizou não precisando mais promover parcerias e 

eventos para angariar fundos e donativos com tal finalidade.  

Mas naquele momento, assim como nos dias de hoje, a matrícula do aluno 

não era contada em duplicidade. Por este motivo as turmas do TI não 

entravam/entram na contagem que estabelece a proporcionalidade para a 

composição do quadro de funcionários. Isto é, de acordo com a Lei Estadual 7.109 

de 13/10/1977, a cada 10 turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental é 

permitido, por turno, dentre outros profissionais, um supervisor. A Escola contou em 

2010 com 23 turmas, sendo 16 do TP e 7 do TI, para efeito de cálculo, não havendo 

duplicidade de matrícula, apenas entravam nesta conta as turmas do tempo parcial. 
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Acredita-se que esta invisibilidade constitui um fator complicador para o 

desenvolvimento do trabalho no TI. 

 

 

1.2.4 Quarta iniciativa: Projeto Escola de Tempo In tegral 

 

 

 Em junho de 2007 a Escola participou de uma reunião na 1ª Superintendência 

Regional de Educação (SRE) Metropolitana A, em Belo Horizonte, onde foi entregue 

pela então secretária de Educação, Vanessa Guimarães Pinto, um documento 

intitulado Escola de Tempo Integral, com 20 páginas ao todo, juntamente com dois 

ofícios. O Ofício Circular nº 93/07, que reiterava a orientação dada em 29 de maio de 

2007, na reunião de superintendentes, sobre a implantação do PROETI e o Ofício 

Circular nº 94/07, que orientava as unidades de ensino interessadas em participar do 

Projeto sobre a organização da proposta curricular, as atividades curriculares não 

disciplinares, a organização do Projeto Escola de Tempo Integral, a organização do 

horário, os recursos humanos, o encaminhamento do Projeto e o registro dos 

documentos escolares. O restante do documento trazia informações sobre a 

Operacionalização do Projeto no Sistema e alguns anexos. De início esta foi a única 

orientação dada às escolas.  

 Apenas em 2009, foi divulgada uma Cartilha, disponível apenas on line no site 

da SEE/MG, com informações sobre o histórico do tempo integral no Brasil e a 

caracterização pretendida para o Projeto nas escolas estaduais, em Minas Gerais. 

Ressalta-se que a SEE/MG insistiu mais uma vez, em utilizar a denominação 

“Cartilha” para nomear o documento oficial. Como já adiantado, esse fato será 

analisado no capítulo 2. 

Permanecendo na escola em tempo integral, os participantes do Projeto nos 

turnos matutino e vespertino tinham seus horários organizados de maneira 

diferenciada ao longo do dia (Quadro 1). Apesar de não ter ocorrido mudança na 

jornada diária do aluno, comparando-se os dois momentos de implantação das 

políticas estaduais de tempo integral, pode-se dizer que esta mudança foi mais 

profunda do que a anterior, para a Escola. Isto porque a continuidade verificada com 

o início do Projeto Aluno de Tempo Integral cedeu lugar à ruptura. Esta última 

proposta apresentada baseou-se no controle de resultados dos alunos, aspecto não 
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enfatizado nas iniciativas anteriores, pois os mesmos se ocupavam mais em 

proteger as crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, necessidade 

daquele momento.  

 

Alunos que frequentavam o projeto no turno matutino  
Horários Atividades 
8h às 11h Contraturno (horário integral) 
11h às 13h Oficinas de Formação de Hábitos (almoço) 
13h às 17h Turno (horário regular) 

Alunos que frequentavam o projeto no turno vesperti no 
Horários Atividades 
7h às 11h Turno (horário regular) 
11h às 13h Oficinas de Formação de Hábitos (almoço) 
13h às 16h Contraturno (horário integral) 

Quadro 1: Composição do turno integral para os alunos dos turnos matutino e vespertino – 1998-2003 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 No projeto anterior da SEE/MG não havia o controle hoje existente, sobre os 

resultados nas avaliações sistêmicas. Segundo diretora e vice-diretora da Escola, a 

partir do ano de 2008 tudo mudou muito, pois o foco do trabalho voltava-se, com 

muita ênfase, para o resultado e não para o processo. Uma marca que ficou dessa 

ruptura diz respeito à atividade extraclasse. A Escola que sempre valorizou o 

momento de fazer o “Para Casa”, atividade realizada com os alunos no contraturno, 

foi orientada a não fazê-lo mais durante parte do ano de 2009 e por todo o ano de 

2010.  Esta orientação partiu da equipe do Programa de Intervenção Pedagógica 

(PIP). É importante ressaltar que tendo em vista a mudança na tônica do Projeto, 

muitos alunos em situação de risco e vulnerabilidade social que antes frequentavam 

o PATI, passaram a não frequentar o PROETI. Pois este último contemplava apenas 

o aluno em defasagem idade/série, por mais de dois anos.  

Muitos pais e/ou responsáveis não compreendiam muito bem esta mudança 

de foco no trabalho. Ainda segundo diretora e vice-diretora, as mesmas eram muito 

procuradas pelos pais para saber o porquê de seus filhos não pertencerem mais ao 

Projeto. Estas explicavam a mudança e diziam que apenas os alunos das salas com 

mais dificuldades participariam do mesmo. Por não entenderem bem a situação, 

pediam a elas: “então passem meu filho para esta sala, assim ele poderá ir para o 

Projeto!” Por este fato ter sido muito recorrente na Escola no ano de 2008, percebe-

se que a mudança no propósito do projeto de proteger o aluno em situação de risco, 

para trabalhar com aquele cujos resultados nas avaliações sistêmicas estavam 
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abaixo do recomendado, impactou não só a Escola bem como a rotina das famílias 

dos alunos não atendidos. 

 Tendo em vista que desde 2007, a SEE/MG mantém o referido PIP, um 

Projeto Complementar, com o objetivo de auxiliar as escolas na construção de um 

plano de intervenção com base nos resultados da mesma nas avaliações sistêmicas, 

nota-se que essa ênfase tem sua relevância. Segundo informações contidas no site 

do programa: 

 

A avaliação só se concretiza quando os resultados são apropriados pelas 
escolas. Em Minas, os resultados das avaliações são usados pelos 
educadores e gestores na definição de estratégias para melhorar o 
desempenho dos alunos. Em todas as escolas da rede estadual de ensino, 
professores, diretores e especialistas se reúnem para analisar os resultados 
das avaliações externas e elaboram o Plano de Intervenção Pedagógica 
com base nos resultados do desempenho dos alunos. As escolas se 
apropriam dos resultados e convidam também os pais e responsáveis para 
conhecer, discutir e participar das ações propostas no plano. 

 

Defende-se a necessidade de atribuir, na medida certa, ênfase à avaliação, 

entendendo-a como aquela se serve dos resultados para definir estratégias 

metodológicas que possibilitam a melhoria da/na aprendizagem. Isto é, a definição 

de processos que alteram a prática educativa, bem como o método de trabalho. 

Sabe-se que a palavra método vem do Grego methodos, met'hodos que significa, 

literalmente, "caminho para chegar a um fim". Questiona-se em primeiro lugar o 

caminho, isto é, o procedimento da escola de TI para atingir o resultado pretendido 

e, em segundo lugar, seu fim, isto é, seu objetivo.  

Este fim consiste em modificar as aprendizagens dos alunos, como anunciado 

em sua Cartilha, ou em, simplesmesnte, alterar os resultados de suas avaliações, 

como verificado na prática? Caso seu fim seja melhorar as aprendizagens, justifica-

se um trabalho, que reordene a prática educativa, em todos os seus aspectos. Caso 

seu fim seja a melhoria nos índices de proficiência, acredita-se que a existência de 

professores que, literalmente, “treinam” seus alunos, trabalhando com questões 

semelhantes àquelas das avaliações, encontra amparo lógico. Adotando esta 

segunda premissa como fim, percebe-se que a “melhoria das aprendizagens”, 

finalidade declarada do tempo integral em Minas Gerais, é deixada de lado em 

detrimento de apenas uma parte do processo educativo: a avaliação.  Acredita-se 

que para promover melhoria nas aprendizagens, faz-se necessário, o equilíbrio entre 
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todos os componentes do processo educativo. Nesse sentido, sobre a prática 

educativa Zabala esclarece que: 

 

Em primeiro lugar é preciso se referir àquilo que configura a prática. Os 
processos educativos são suficientemente complexos para que não seja 
fácil reconhecer todos os fatores que a definem. A estrutura da prática 
obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros 
institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais 
dos professores, dos meios e condições físicas existentes, etc. Mas a 
prática é algo fluido, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples e, 
além do mais, complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, idéias, 
valores, hábitos pedagógicos, etc. (ZABALA, 1998, p.16). 
 

Pela complexidade que os processos educativos apresentam, percebe-se que 

a ênfase dada apenas à melhoria do resultado dos alunos, desloca a possibilidade 

de (re)pensar uma escola de tempo integral. Esta percepção faz com que a 

“melhoria do resultado dos alunos” fique reduzida à proficiência do mesmo em 

Língua Portuguesa e Matemática. Este fato foi constatado pelas entrevistas às 

professoras do TI e será analisado no capítulo 4. Cientes disso tornam-se 

necessário que os sistemas que adotam a educação em tempo integral, alarguem 

suas propostas e passem a contemplar os diversos aspectos da prática educativa, 

dentre eles aqueles citados por Zabala (1998).  

Somente após este alargamento das propostas, será possível ocupar-se da 

construção de um currículo, importante aspecto da prática educativa, que abarque a 

complexa relação entre a educação como direito e sua efetivação, com mais 

equidade nas aprendizagens. Cabe aqui esclarecer que a perspectiva de colocar a 

prática em relevo não implica em desvalorização da teoria. Pelo contrário, esta 

última se encontra na base do processo de discussão e (re)construção da prática. 

Sobre a relação currículo e prática, Costa e outros defendem que: 

 

[...] teorizar sobre o currículo e pedagogia implica teorizar sobre a prática 
escolar, o que não precisa se reduzir à prescrição, podendo configurar-se 
em uma abordagem contextualizada (Gore, 1993). Em períodos de crise, a 
preocupação com a prática precisa intensificar-se, já que ela se torna, 
segundo Lather (1991), o motor da inovação. Em outras palavras trata-se de 
defender a centralidade da prática nos estudos que pretendem contribuir 
para a superação da crise da teoria crítica do currículo. (COSTA, 2001, p. 
30, grifos do autor). 

 

Tendo em vista estes dois elementos do processo educativo: prática e 

currículo, é possível afirmar que suas análises configuram-se em desafiantes 
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tarefas.  Estes dois aspectos serão trabalhados com mais detalhes no capítulo 4. A 

este capítulo interessa apenas registrar que o PROETI apresenta uma sugestão de 

matriz curricular. A primeira vista isso pode parecer um aspecto positivo, tendo em 

vista que a prescrição atua não apenas como controle do sistema, mas também 

como roteiro que indica o status curricular de determinadas áreas de conhecimento, 

revelando lutas e manifestações em defesa de determinadas áreas, classifica 

saberes, classifica de forma oculta os professores que nele atuam. (Cf. GENTIL e 

SROCZYNSKI, s/d). Deste modo, sendo uma sugestão, a matriz curricular deveria 

funcionar como uma referência na ordenação do trabalho, como um ponto de partida 

para sua re-elaboração, tendo em vista sua realidade. Mas o que se observa na 

prática é que a mesma tem seu cumprimento intensamente controlado e cobrado.  

No ano de 2010 a matriz curricular foi composta por oficinas de linguagem, 

matemática, formação pessoal e social, artística, recreação, balé e cozinha 

experimental (Quadro 2). As oficinas de linguagem, matemática e artísticas eram 

oferecidas pela professora regente do TI e ocorriam com mais frequência, sempre 

em sala de aula. Esporadicamente aconteciam oficinas de informática, ministradas 

pela própria professora, no laboratório de informática. As oficinas de formação 

pessoal e social aconteciam no horário do almoço, no espaço da cantina e eram 

ministradas por vários professores, seguindo uma escala. As oficinas de balé, 

cozinha experimental e recreação, ocorriam em um ambiente especial e eram 

ministradas por professores, sendo dois pertencentes ao quadro de funcionários 

efetivos da rede estadual de ensino e um ao quadro de bailarinos de uma escola de 

dança. Desse modo, os alunos frequentavam cinco oficinas diárias com duração de 

60 minutos cada.  A periodicidade das mesmas, em 2010, foi a seguinte: 

 
Oficinas oferecidas em 2010 

Professores regentes/outros Professores oficineiros  

Atividade 
Periodicidade 

semanal 
Atividade 

Periodicidade 
semanal 

Linguagem 6 Balé 2 
Matemática 5 Cozinha experimental 2 
Formação Pessoal e Social 10 Recreação 3 
Artística 2   
Informática 2   
Esportiva/Motora 3   

Quadro 2: Oficinas do tempo integral em 2010 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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1.3 A escolha da escola e dos profissionais    

 

 

 Conforme amplamente justificado, a Escola escolhida para pesquisa tem uma 

significativa trajetória na construção do tempo integral, que interessa 

particularmente, a este estudo.  Esta trajetória refere-se ao período que antecedeu a 

implantação dos Projetos da SEE/MG Aluno de Tempo Integral e Escola de Tempo 

Integral. Mas não é objeto desta dissertação fazer uma reconstituição exaustiva 

deste período, trabalho já executado por Bergo (2005), e sim abordar – de modo 

mais descritivo do que analítico, neste primeiro momento – as principais construções 

advindas do mesmo que contribuíram para a efetivação dos Projetos subsequentes. 

Porém, a apresentação de alguns aspectos dessa história se faz necessária para 

que haja a possibilidade de melhor conhecer o percurso e as tentativas de mudança 

na escola. 

Os sujeitos escolhidos para este estudo compõem a equipe gestora, 

professores e alunos da Escola, no ano de 2010. A realidade daquela instituição traz 

em seu bojo quatro momentos importantes para esta pesquisa: o primeiro deles 

refere-se ao Suporte Pedagógico desenvolvido no turno do aluno; o segundo, ao fato 

de a escola ter elaborado, implantado e implementado o Projeto Reinventando a 

Escola; o terceiro e quarto momentos referem-se ao fato de ter sido necessário 

enfrentar o desafio de reinventar-se para implementar os Projetos Aluno de Tempo 

Integral (2004) e Escola de Tempo Integral (2007).  

Para o desenvolvimento dos dois primeiros projetos, desta série, a Escola 

enfrentou dificuldades relativas ao fazer pedagógico, bem como à escassez de 

merenda, de recursos para o almoço, de materiais para oficinas, de banheiros 

masculinos e femininos e de profissionais para atender em duplicidade o aluno, sem 

duplicidade de matrícula do mesmo, como já antecipado. Em decorrência deste 

percurso e de investimentos nos estudos para compreensão do assunto, a Escola 

possui, conforme já anunciado, uma significativa experiência no sentido da 

construção do tempo integral. 

No ano da pesquisa, isto é, em 2010, a Escola possuía, ao todo, 42 

profissionais, sendo 1 diretora, 1 vice-diretora, 2 supervisores pedagógicos, 3 

secretárias, 25 professores, 10 auxiliares de serviço gerais, bem como 430 alunos 

matriculados nos dois turnos, sendo que 150 deles permaneciam na escola em 
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horário integral. Optou-se por incluir diretora e vice-diretora neste estudo tendo em 

vista a importância que as mesmas representavam para a pesquisa, uma vez que 

foram co-responsáveis, em 1998, pelo início do trabalho com os alunos em tempo 

integral, com o Suporte Pedagógico.  

Mesmo não tendo participado desta construção, também foram escolhidos 

para participarem da pesquisa os supervisores do tempo integral e parcial, por 

representarem importantes papéis na efetivação da proposta. Escolheu-se também, 

as seis professoras que compunham o universo de docentes do tempo integral. A 

opção por esse grupo de professoras foi feita considerando a diversidade na 

compreensão do que vem a ser o TI.  

No ano da realização da pesquisa, a Escola contou com seis professores e 

sete turmas do PROETI, pois uma das docentes trabalhava em dois turnos, ambos 

com turmas do Projeto. Escolheu-se também, igual quantidade de professores do 

tempo parcial, que possuíam alunos atendidos pelo mesmo. Do universo de 150 

alunos, escolheram-se 10 com mais tempo nesse Projeto, para averiguar como 

concebiam o TI e verificar como estava configurada em seus percursos escolares a 

melhoria na aprendizagem.   

 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

 

 No texto, faz-se referência aos nomes dos entrevistados, adultos e crianças, 

por meio das letras iniciais de seus nomes, procurando-se assim resguardar a 

identidade e a privacidade dos mesmos. O presente estudo foi organizado em cinco 

capítulos. A Introdução, como primeiro capítulo, aponta inicialmente o interesse pela 

investigação e o debate atual sobre algumas questões do tempo integral, 

apresentando-se, a seguir, a escola e os profissionais. Descrevem-se os diferentes 

momentos de construção do tempo integral da mesma. 

. Apresentam-se, no segundo capítulo, os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa e analisam-se os documentos oficiais da SEE/MG, bem como 

aqueles da Escola pesquisada. 
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 No terceiro capítulo, focaliza-se o panorama da Educação Integral no Brasil 

do século XX, destacando a participação de Anísio Teixeira e a criação do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro. Focaliza-se o panorama da Educação Integral no 

Brasil do século XXI. A partir desse relato, discutem-se as propostas emergentes, os 

avanços, contradições e possibilidades mesmas. A partir das concepções de tempo 

integral presentes nos documentos oficiais da SEE/MG, buscam-se refletir sobre a 

relação existente entre o “tempo integral” e a “melhoria das aprendizagens”.  

 No quarto capítulo, discutidos os significados do TI, procede-se à análise de 

conteúdos e dos discursos dos sujeitos pesquisados, na tentativa de identificar a 

visão dos mesmos sobre o assunto. Argumenta-se que suas falas apontam direta e 

indiretamente caminhos a serem investigados como possibilidades para a superação 

de certos entraves que dificultam o avanço das ações empreendidas no PROETI 

para atingir determinados objetivos. Na conclusão, como último capítulo, são 

sintetizados alguns resultados da pesquisa, na tentativa de oferecer pistas para 

outros estudos sobre a escola de tempo integral.  

 Acredita-se que a pluralidade de fontes consultadas e de dados coletados no 

decorrer desse estudo permitiu o desenvolvimento de uma reflexão acadêmica 

capaz de contribuir para o aprofundamento, melhor elaboração e compreensão de 

questões levantadas pela própria experiência dos sujeitos, produzindo um diálogo 

fértil entre a concepção de escola em horário integral e a pesquisa teórica.   
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Para responder às questões levantadas, privilegiou-se, nesta investigação, a 

abordagem metodológica qualitativa, centrada na produção de depoimentos dos 

sujeitos pesquisados, na análise de fontes documentais e em registros pessoais 

fornecidos pelos profissionais da escola. A investigação qualitativa em educação 

assume muitas formas e pode ser conduzida em múltiplos contextos. Para Bogdan e 

Biklen:  

  

A pesquisa agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 
determinadas características.  Os dados recolhidos são designados por 
qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a 
pessoas, locais e conversas, e experiências. A questão a investigar não se 
estabelece, portanto mediante a operacionalização de variáveis, sendo, 
outrossim, formulada com o objetivo de investigar os fenômenos em toda a  
sua complexidade e em contexto natural.  (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 
16). 

  

Dessa forma, esta investigação privilegia o processo de instituição do tempo 

integral e valoriza as perspectivas dos sujeitos pesquisados, sobre o mesmo. 

Segundo Goldenberg (2002), a pesquisa qualitativa se afirma por permitir a 

descrição e a análise de casos particulares, objetivando a compreensão 

interpretativa das experiências, valores, percepções e subjetividades dos indivíduos, 

nos contextos sociais em que foram vivenciados. Essa compreensão só pode 

ocorrer se a ação do sujeito for traduzida dentro de um contexto significativo, que 

permita interpretar as experiências vividas pelos sujeitos investigados. Para esse 

autor, o principal interesse das ciências sociais é: 

 

O comportamento significativo dos indivíduos engajados na ação social, ou 
seja, aquele comportamento ao qual os indivíduos agregam significados e 
sentidos, vis-à-vis, o comportamento de outros indivíduos. Procura-se, 
portanto, pesquisar os significados das ações sociais de outros indivíduos e 
deles próprios, modificando, desta forma, a visão posterior de objetividade e 
da separação natural entre sujeito e objeto de pesquisa. (GOLDENBERG, 
2000, p.19).  
 

 A pesquisa qualitativa busca, portanto, compreender:  
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Crenças e valores, percepções, motivações, sentimentos e saberes da 
experiência. Essa compreensão só pode ocorrer se a ação dos sujeitos for 
colocada dentro de um contexto significativo, que permite interpretar as 
experiências vividas pelos sujeitos investigados. (GOLDENBERG, 2000, p. 
15).  

   

Bogdan e Biklen (1994) definem cinco características principais da 

investigação qualitativa: 1) na pesquisa qualitativa, a fonte direta de dados é o 

ambiente, de modo que o pesquisador deve apreender as situações particulares em 

que um determinado objeto se insere; 2) a investigação qualitativa é descritiva, os 

dados são coletados durante a investigação e devem ser ricos em descrição, 

possibilitando uma análise pormenorizada posteriormente sobre o objeto 

pesquisado; 3) a preocupação com o processo tende a ser maior do que os 

resultados ou os produtos; 4) a análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo, portanto as abstrações são construídas a partir dos dados da pesquisa; 5) o 

significado que as pessoas apresentam das situações tem importância vital nesta 

abordagem uma vez que o pesquisador se atenta para a forma como os 

participantes percebem sua visão. 

A partir dessas características, fez-se a escolha intencional por uma Escola 

Estadual, da qual faz parte um grupo muito significativo de profissionais e alunos 

como já antecipado, para, a partir de seus relatos, apreender e analisar os sentidos 

do TI enquanto possibilidade de melhoria da aprendizagem do aluno da rede pública 

estadual de Minas Gerais.  

Posicionada na interseção entre as ciências sociais e humanas (Lüdke; 

André, 1986), a investigação na educação revela em sua especificidade, 

características de uma pesquisa pautada pela construção do conhecimento pela via 

das relações sociais, na qual a participação ativa do pesquisador é extremamente 

relevante, tendo em vista que ela busca, no processo de questionamentos e 

respostas, construções e desconstruções, busca alcançar o círculo virtuoso que a 

razão impõe à ciência e faz avançar o conhecimento.  

De acordo com Minayo, a pesquisa “[...] é um labor artesanal, que se não 

prescinde da criatividade, se realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada 

em conceitos, proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com 

um ritmo próprio e particular.” (MINAYO, 2000, p.25). Portanto, verifica-se que a 

pesquisa apresenta uma linguagem própria, marcada pela perspectiva de trabalho 

do ambiente social, no qual se integram, de maneira dinâmica, inúmeras variáveis, 



 39 

que só fazem sentido, ser apreendidas historicamente e como um sistema de 

relações. 

O delineamento do objeto de estudo revela-se de grande importância, haja 

vista que a possibilidade de definição dos rumos metodológicos da pesquisa e a 

própria análise subsequente são derivadas da precisão dessa construção. Dessa 

forma, avançar no conhecimento científico significa realizar escolhas na definição do 

objeto e, a partir de então, configurar a metodologia a ser empreendida, visto que ela 

é capaz de oferecer as condições para que seja trilhado o “caminho do pensamento 

e a prática exercida na abordagem da realidade.” (MINAYO, 2000, p.16). 

Os contornos metodológicos do trabalho científico implicam, 

necessariamente, a definição em relação às concepções de abordagem da 

realidade. No caso específico desse estudo, optou-se pela pesquisa qualitativa, 

tendo em vista que o locus do trabalho a ser empreendido é o ambiente 

social/escola, com todas as suas nuanças. Segundo Goldenberg (2000), a pesquisa 

qualitativa preocupa-se com um nível da realidade que não pode ser quantificado, 

mas que viabiliza a possibilidade de aprofundamento da compreensão no que se 

refere à dinâmica das relações sociais.  Alves defende que: 

 

[...] Para os “qualitativos” a realidade é uma construção social da qual o 
investigador participa e, portanto, os fenômenos só podem ser 
compreendidos dentro de uma perspectiva holística, que leva em 
consideração os componentes de uma dada situação em suas situações e 
influências recíprocas, o que exclui a possibilidade de se identificar relações 
lineares de causa e efeito e de se fazer generalizações de tipo estatístico. 
(ALVES, 1991, p.55, grifos do autor). 
 

Nesta perspectiva, configura-se a especificidade da questão que se propõe a 

responder neste estudo, o impacto da matriz curricular, do PROETI, nas 

aprendizagens dos alunos do TI. Pretende-se fazer, também, uma análise crítica 

que, consubstanciada na interlocução entre a teoria e a prática, dimensione e clareie 

o objeto de estudo, na possibilidade de compreensão das práticas curriculares, 

baseadas na matriz curricular sugerida pela SEE/MG, efetivando-se o que é 

proposto pelo arcabouço teórico do Projeto. 

A abordagem qualitativa oferece, então, os contornos teórico-metodológicos 

que caracterizam a maneira como os dados serão tratados. A coleta dos mesmos, 

no entanto, será viabilizada por meio de um Estudo de Caso. Essa abordagem visa 

uma compreensão profunda de, geralmente, um único caso, abordando-o no 
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contexto em que está inserido. Goldenberg (2000) considera o Estudo de Caso sob 

a perspectiva de uma análise holística, na qual se busca o entendimento da 

totalidade de um fenômeno, através da apreensão das inter-relações entre os fatos 

sociais, com o objetivo de retratação e penetração em sua realidade. 

De acordo com Triviños “a complexidade do Estudo de Caso está 

determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação em seu trabalho ao 

investigador.” (TRIVIÑOS, 1987, p. 134). Assim, a possibilidade de construção 

complexa do conhecimento, pela via do Estudo de Caso, torna-se possível a partir 

dos aportes teóricos que delineiam a visão do investigador e garantem a ele a 

possibilidade de realização de um estudo com o rigor científico necessário. Esse 

mesmo autor realça que o valor científico do Estudo de Caso, no qual a participação 

dos sujeitos (investigador/investigado) no processo é intensa, é garantido pela 

“severidade maior na objetivação, originalidade, coerência e consistência de idéias.” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 134). 

Lüdke e André apontam que o “estudo de Caso procura representar os 

diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista, presentes numa situação social.” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 20). Desta forma, sob a perspectiva da apreensão do 

fenômeno em multidimensões sociais e históricas, pode-se caracterizá-lo como uma 

investigação que não prescinde do suporte teórico e do recorte empírico para ser 

descrita, e que tem relações com determinações históricas e sociais mais amplas.  

Assim, optou-se, nesta investigação, pela realização de um Estudo de Caso 

em uma Escola detentora de doze anos de experiência com o trabalho em tempo 

integral. Esta, em 1998, isto é, antes da implantação da política oficial de TI da 

SEE/MG (2004), já havia elaborado e implementado um projeto de tempo integral, o 

Reinventando a Escola. Deu-se início a este estudo, visando examinar se a 

ampliação da permanência diária na escola possibilitava a melhoraria da 

aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental que demandavam maior atenção 

do Sistema Educacional. 

Com a finalidade de proceder à coleta de dados na pesquisa, foi feita, em 

princípio, a opção pelos seguintes instrumentos de pesquisa: levantamento 

preliminar – de início, ainda na fase de elaboração do projeto de pesquisa, foi 

realizado um levantamento preliminar com o objetivo de proceder a um 

levantamento bibliográfico da produção existente acerca do tema de estudo, bem 

como a viabilidade da realização da pesquisa empírica na instituição escolhida; 
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análise documental – objetivou analisar os documentos normativos que configuram 

as diretrizes do Projeto Escola de Tempo Integral; observação empírica – utilizada, 

visando captar situações nas quais está implicado o objeto de estudo, a fim de 

compreendê-lo em seu contexto e de maneira mais aprofundada; entrevistas semi-

estruturadas – tendo como objetivo aprofundar, de maneira flexível e dinâmica, as 

informações obtidas e captar as impressões acerca do objeto de estudo, a partir dos 

sujeitos diretamente implicados no processo, de maneira flexível e dinâmica. Dessa 

forma, foram entrevistados vinte e nove sujeitos: a diretora da escola, a vice-diretora, 

supervisores pedagógicos do tempo parcial e integral, professoras do tempo parcial 

e integral e alunos. 

 

 

2.1 As fontes documentais analisadas   

 

 
2.1.1 Os documentos da SEE/MG  

 

 

A análise dos documentos produzidos pela SEE/MG constituiu um dos 

primeiros passos nessa investigação e se fez necessária, pois, segundo Lüdke e 

André (1986, p. 39), “os documentos não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações 

sobre o mesmo contexto.” Concordamos com Guba e Lincoln citados por Lüdke e 

André (1986, p. 39) quando afirmam que o uso dos documentos é “uma fonte repleta 

de informações sobre a natureza do contexto nunca deve ser ignorada, quaisquer 

que sejam os outros métodos de investigação escolhidos”. 

 Desta forma, analisaram-se os documentos que definiram a implantação da 

primeira proposta de Tempo Integral do Estado de Minas Gerais, publicados em 

2005, sobre o PATI, bem como aqueles que determinaram a implantação da atual 

proposta, o PROETI, publicados em 2009, pela SEE/MG. Esses documentos 

explicitam os eixos norteadores dos Projetos e visam sensibilizar o leitor sobre a 

importância da ampliação do tempo do aluno na escola. Os mesmos foram muito 

importantes para compreender como os sujeitos pesquisados perceberam e 

acolheram a proposta de educação em tempo integral, em 2009. A partir destes, foi 
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possível a compreensão do PROETI na efetivação da busca da melhoria da 

qualidade da educação pública estadual, em Minas Gerais.  

 Conforme anunciado, de maneira curiosa, os vocábulos “cartilha” e “guia” 

foram utilizados para nomear os documentos dos dois Projetos. Mais que expressar 

a classificação de documento, a terminologia empregada, denota uma concepção. 

Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa o vocábulo “cartilha” significa 

“o livro dos primeiros rudimentos de leitura, isto é, um tratado elementar”. Já o 

vocábulo “guia”, segundo esta mesma fonte, pode ser definido como o “documento 

que acompanha a entrega ou a apresentação de pessoas ou coisas, como o livro 

que contém indicações úteis, um roteiro”. Em sentido metafórico, rezar ou ler pela 

cartilha de alguém significa ter as mesmas convicções, isto é, seguir as idéias, as 

teorias e os métodos de uma pessoa. Neste mesmo sentido denotativo, um guia 

apresenta-se como algo que está à frente, que encabeça um caminho. 

 

 

2.1.1.1 Os documentos oficiais do PATI  

 

 

Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) 9.394, em 1996, emergiram no país políticas públicas com ampliação da 

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

principalmente, à melhoria da qualidade na educação básica. Para alcançar este fim, 

o poder público e a sociedade civil conjugaram, desde então, esforços na tentativa 

de elevar os indicadores educacionais. Dentre as iniciativas, destacam-se a 

ampliação da jornada escolar nas redes públicas de ensino e a implementação 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 referencial teórico do PATI chegou às escolas participantes, um ano após 

sua implantação, através de quatro publicações, intituladas: Caderno 1: Cartilha 

(documento básico); 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.  



 43 

 A Cartilha abordava, em trinta e duas páginas, a política de educação integral 

da Secretaria Estadual de Educação e continha: apresentação; justificativa; 

abrangência; objetivos, resultados esperados e impactos; marco referencial; 

metodologia; dinâmica de funcionamento; projetos estruturadores da SEE; estrutura 

organizacional; atribuições e bibliografia. Em sua apresentação a Cartilha não 

deixava claro como a ampliação do tempo foi concebida pela proposta da SEE/MG.  

A apresentação do Projeto tratava da importância do mesmo para a 

população mais desfavorecida economicamente, e da busca da superação de 

desigualdades. Pela escolha das escolas que seriam contempladas, percebeu-se a 

preocupação em atender os alunos que apresentassem iminente vulnerabilidade e 

risco social. Deste modo, por saber que o Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa 

atendia apenas a escolas que possuíssem alunos com este perfil, é possível afirmar 

que a preocupação primeira era atender o estudante que demandava proteção 

integral. Confirmando a assertividade desta proposta, Guará assinala que: 

 

A interface da educação integral com a proteção integral – paradigma 
basilar desse direito – enfatiza a condição privilegiada de que goza a 
população infanto-juvenil em relação à exigibilidade de uma educação que 
supõe seu acesso prioritário à proteção do Estado no provimento de 
programas e serviços que proverão seu pleno desenvolvimento. (GUARÁ, 
2009, 65). 
 

Essa interface, não registrada nas linhas da Cartilha, pode ser lida em suas 

entrelinhas, por meio da escolha das escolas que seriam contempladas pelo Projeto. 

A apresentação do documento preconiza que o mesmo: 

 

Tem por objetivo atender às necessidades educativas dos alunos das 
escolas estaduais, visando à melhoria do seu desempenho escolar e à 
ampliação do seu universo de experiências artísticas, culturais e esportivas, 
com extensão do tempo de atendimento pela escola. (MINAS GERAIS, 
2005a, p. 5). 
 

 Como objetivos específicos o Projeto pretendia:  

 

Ampliar o tempo de atendimento às necessidades educativas dos alunos 
com dificuldades de aprendizagem; desenvolver atividades artísticas, 
culturais e esportivas que ampliem o universo de experiência dos alunos; 
apoiar a escola na elaboração e implementação do seu próprio Projeto 
Aluno de Tempo Integral. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 11). 
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Para a Secretaria de Educação a necessidade de implantação do PATI 

justificava-se, principalmente, por dois motivos. O primeiro deles dizia respeito à 

entrada de alunos de todas as classes sociais na escola, com a quase 

universalização do acesso ao ensino fundamental. Nesse sentido, sem 

problematizar tal diversidade, a Cartilha afirmava que: 

 

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. Ocorreu, então, um paradoxo. (MINAS GERAIS, 
2005a, p. 8). 
 

 Sobre o segundo motivo para implantação do PATI, de modo contundente, a 

SEE/MG alegava a defasagem na perspectiva de formação docente existente no 

Brasil. A Cartilha reconhecia que: 

 

Por algum tempo ainda, os professores continuavam a receber uma 
formação inicial que pressupunha o atendimento aos alunos das classes 
favorecidas, desejosos de aprender aquilo que tanto as suas famílias 
quanto a escola valorizavam e propunham: a formação acadêmica 
propedêutica, o conhecimento científico, enfim, a escolarização formal. Com 
isso, o sistema de formação continuava levando para dentro da escola a 
cultura, a visão de mundo, os procedimentos, os interesses, as atitudes e os 
valores que correspondiam cada vez menos às expectativas e 
necessidades dos novos alunos. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 8). 
 

Percebe-se a preocupação da Cartilha em articular a formação do professor e 

o sucesso do projeto pedagógico que se pretende desenvolver, tendo como base o 

planejamento integrado. Analisando o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 

como escola de formação de professores, Monteiro afirma que esta deve ser feita 

com “objetivo de orientar os professores e demais profissionais que atuavam nessa 

escola quanto aos princípios, objetivos e metodologias desenvolvidos no âmbito da 

escola de horário integral [...].” (MONTEIRO, 2009, 43). A atenção dada a este 

aspecto recebeu mais ênfase após a implantação do PROETI (Quadro 3), isto é, a 

partir de 2008, do que na vigência do PATI (2005-2007). 

 

(Continua) 

Nome Período Duração 
(em horas) 

Vagas por 
escola 

Total de 
participantes 

Curso de Qualificação de 
professores de educação física 2008 NI 01 NI 
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(Conclusão) 
 

Nome Período Duração 
(em horas) 

Vagas por 
escola 

Total de 
participantes 

Curso de Qualificação de 
professores de educação física 

2009 
(1º semestre) 

NI 01 NI 

Curso de Qualificação de 
professores de educação física 

2009 
(2º semestre) 

NI 01 NI 

Capacitação em Oficinas 
Pedagógicas 

2008 
(1º semestre) 

24 NI 6.000 

Qualificação de professores de 
Educação Física 

2008 
(1º semestre) 32 NI 1.300 

Qualificação de professores de 
Educação Física 

2008 
(2º semestre) 

32 NI NI 

Capacitação Lego Education 
 

NI NI NI 200 

 
Capacitação para trabalho com 
Mesas Alfabeto 

2009 
(1º semestre) 

24 NI 350 

Capacitação no Projeto Virtus 
Letramento 

2009 
(1º semestre) 

20 NI 300 

Qualificação de professores de 
Educação Física 

2009 
(1º semestre) 24 NI 735 

Capacitação no Programa 
Educação Viária é Vital 

2009 
(1º semestre) 

8 NI 200 

Capacitação em Oficinas de  
Leitura e Escrita 

2009 
(2º semestre) 

24 NI 4.798 

Qualificação de professores de 
Educação Física 

2010 
(1º semestre) 

24 NI 700 

Quadro 3: Cursos de Formação Continuada oferecidos pela SEE/MG, 2008-2010 
Fonte: SEE/MG 
Legenda: NI – Não Informado 

 

Como em todo projeto, a Cartilha do PATI elencava resultados esperados 

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). Desta afirmação é fácil depreender que o Projeto 

priorizava a aquisição dos conteúdos conceituais10 relacionados à Língua 

Portuguesa e Matemática, bem como dos conteúdos atitudinais11 ligados ao convívio 

                                                 
10 Conteúdos conceituais são aqueles ligados a “temas abstratos e requerem uma compreensão do 
significado e, portanto, um processo de elaboração pessoal.” (COLL, 1998, p.81). 
11 Para o trabalho com conteúdos atitudinais “as atividades de ensino necessárias tem que abarcar, 
junto com os campos cognitivos, os afetivos e condutuais, dado que os pensamentos, os sentimentos 
e os comportamentos de uma pessoa não dependem só do socialmente estabelecido, como, 
sobretudo das relações pessoais que cada um estabelece com o objeto da atitude ou do valor” 
(COLL, 1998, p.83) . 



 46 

social e dos conteúdos procedimentais12 ligados ao aprender a aprender. Esta 

organização tem nossa simpatia por privilegiar aprendizagens de conteúdos de 

várias naturezas. 

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). 

Desse modo, percebe-se que as ações do PATI apresentavam-se no sentido de 

potencializar as possibilidades do aluno para aprender e se desenvolver.  

Pela redação dada aos resultados esperados para o aluno e para a escola 

percebe-se que o projeto de 2004, como defendido pela diretora e vice-diretora, da 

escola pesquisada, mantinha uma relação diferente com a questão da avaliação, 

inclusive, destacando a importância de a mesma assumir um novo papel na escola. 

Acredita-se que a avaliação não deve ser posta de modo simplista, isto é, 

precisando apenas a capacidade do aluno de superar obstáculos ou demonstrando, 

por meio de notas ou conceitos, em qual(is) disciplina(s) o mesmo não conseguiu 

alcançar o mínimo definido pela tradição escolar. Esta atitude reflete o pensamento 

propedêutico e seletivo da escola. Após avaliar se o aluno conseguiu o maior grau 

de competência em todas as suas capacidades, não utilizando os resultados como 

único referencial e sob determinados parâmetros seletivos, Coll sugere quatro 

variáveis que intervêm no processo de comunicação destes dados:  

 

- ao longo das diferentes etapas do ensino obrigatório temos que diferenciar 
entre o processo que cada aluno segue e os resultados ou competências 
que vai adquirindo; 
- é preciso diferenciar entre o que representam os resultados obtidos de 
acordo com os objetivos previstos para cada menino e menina, conforme 
suas possibilidades, e o que estes resultados representam em relação aos 
objetivos gerais para todo o grupo; 
- na análise e avaliação das aprendizagens é indispensável diferenciar os 
conteúdos que são de natureza diferente e não situá-los em um mesmo 
indicador e 
- temos que diferenciar entre as demandas da administração e as 
necessidades de avaliação que temos na escola, em nossa 
responsabilidade profissional. (COLL, 1998, p.213-214). 
 

                                                 
12 Já os conteúdos procedimentais são aprendidos mediante “exercícios suficientes e progressivos 
das diferentes ações que formam os procedimentos, as técnicas e estratégias.” (COLL, 1998, p.81). 
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Do exposto é fácil depreender que nesta perspectiva a avaliação é posta 

como um caminho para conhecer e ajudar o aluno. Para Coll, apresentando uma 

concepção de um ensino orientado para a seleção, a avaliação “contribuiu para uma 

série de hábitos, de maneira de fazer, que configurou a forma de atuar e pensar da 

maioria do professorado e, seguindo esta trajetória, o pensamento dos pais e mães 

e inclusive dos próprios alunos.” (COLL, 1998, p.210). Por este motivo, acredita-se 

que os sistemas de ensino poderiam atribuir aos resultados da avaliação, um duplo 

papel. Por um lado, os mesmos deveriam ser comunicados aos alunos, ao longo de 

sua escolarização, para que cada um pudesse conhecer suas possibilidades e 

limitações. E, por outro lado, somente ao final da etapa escolar obrigatória, seriam 

comunicados à sociedade os resultados, competências e objetivos alcançados. 

Acredita-se que esta comunicação, ano após ano, não se faz útil para a melhoria 

das aprendizagens, principalmente quando os alunos não têm consciência de sua 

situação real perante a mesma. 

Para que mudanças ocorressem no cotidiano escolar, algumas modificações 

precisariam ser promovidas. Feitas estas modificações, o Projeto esperava promover 

os seguintes impactos: “melhoria na qualificação dos professores da escola; redução 

dos índices de retenção e melhoria dos índices de avaliações e maior interesse dos 

alunos pelo esporte, cultura e artes. Diminuição dos índices de evasão escolar.” 

(MINAS GERAIS, 2005a, p. 12). Reafirma-se aqui a necessidade de não esconder 

do aluno sua situação frente à construção do conhecimento. Cabe ao professor, 

mapear as facilidades/dificuldades em parceria com o mesmo e, quem sabe, 

envolver também o grupo classe. Podem-se realizar assembleias para este fim, das 

quais todos participem e opinem. Acredita-se que, com aluno mais envolvido e 

responsabilizado em suas aprendizagens, sua disposição para aprender será 

potencializada.  

Quanto ao marco referencial do PATI, o documento analisado sugeria que a 

escola repensasse sete aspectos, descritos em linhas gerais, todos igualmente 

importantes para a efetivação do mesmo: o ambiente escolar saudável; a ênfase nas 

pessoas; a ênfase na aprendizagem; a escola como organização que aprende; a 

constituição da subjetividade; a vivência do pluralismo cultural e da diversidade 

pedagógica e o erro como condição para o desenvolvimento. Todos foram tratados 

de maneira superficial, dando margem a inúmeras interpretações e possibilidades. O 

primeiro aspecto era defendido por que: 
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Sem uma ambiência adequada, que proporcione as condições básicas de 
educabilidade para que os professores possam ensinar e os alunos possam 
aprender, a escola não poderá cumprir o seu papel de agência formadora 
das novas gerações. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 12). 

 

Ao colocar a ênfase nas pessoas, segundo aspecto, procura-se trabalhar 

“suas motivações e capacidades para que se comprometam com elas e se 

responsabilizem pelos seus resultados.” (MINAS GERAIS, 2005a, p. 13). Reafirma-

se aqui a importância de inserir o aluno neste comprometimento, idéia defendida em 

vários pontos, nesta dissertação. Deste modo, “pressupõe [ao aluno] passar do 

papel de ator para o de autor, enquanto pessoa que cria, define seu próprio papel e 

traça caminhos.” (MINAS GERAIS, 2005a, p. 13). Apropriando-se desta afirmação, 

melhor seria enxergá-la no plural, na tentativa de incluir não somente os alunos, mas 

todas as outras pessoas que compõem o universo escolar. No mesmo sentido, o 

próximo aspecto enfatizava a aprendizagem esclarecendo que:  

 

Organizar a escola tendo como referência a aprendizagem significa dar 
atenção aos interesses e necessidades dos alunos, às suas dificuldades e 
talentos, às suas características. Significa saber lidar e conviver com as 
diferenças, com multiplicidade de pontos de vista, com os diversos ritmos e 
estilos dos educandos. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 13). 

 

Este aspecto corrobora com a defesa da avaliação formativa no TI, isto é, na 

perspectiva de ajudar o aluno a aprender e introduz o próximo aspecto: a escola 

precisa apresentar-se como uma organização aprendente. A Cartilha afirma que 

para a escola efetivar-se deste modo, é preciso “prepará-la para tornar-se capaz de 

mudar e de adaptar a novas situações; é difundir inteligência e criatividade por toda 

a instituição, procurando constituir o que tem sido chamado de “inteligência 

institucional coletiva.” (MINAS GERAIS, 2005a, p. 13).  

Nesta perspectiva de escola, enfatizava-se como quinto aspecto, a 

construção da subjetividade e a formação de “um indivíduo a quem, em seu 

processo histórico de desenvolvimento, não foi permitido constituir-se sujeito, poderá 

apresentar incapacidades de desenvolver uma relação saudável com os processos 

de aprendizagem.” (MINAS GERAIS, 2005a, p. 14). Cabe aqui registrar que a 

(re)construção da identidade docente é o ponto de partida para a também 

(re)construção da escola como aprendente. Ao analisar os Centros Integrados de 
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Educação Pública, proposta municipal de Rio de Janeiro das décadas de 80/90 do 

século XX, Cavaliere ressalta que: 

 

No dia-a-dia, além das condições históricas, econômicas de melhor 
organização no sistema municipal, a simples manutenção do tempo integral 
traz desafios para o cotidiano escolar que criam a tensão permanente da 
busca de soluções, e, a expectativa por novas alternativas à vida escolar. 
(CAVALIERE, 2002, p.94). 
 

Desta afirmação percebe-se que as escolas de TI, em especial, necessitam 

criar soluções, isto é, aprender com seus problemas e superá-los. Analisa-se que a 

SEE/MG valorizou o enfrentamento de problemas, por meio do incentivo para 

transformar a escola em uma instituição aprendente. Como penúltimo aspecto, a 

Cartilha traz algo que a escola também deve considerar que é a vivência do 

pluralismo cultural. Sobre este assunto, a mesma ressalta que: 

 

A etnoética postula o respeito às diferenças de cultura pelo reconhecimento 
da alteridade e pelo exercício da tolerância com o diferente. O 
etnocentrismo é responsável por graves distorções na compreensão da 
organização e funcionamento da vida social. [...] É preciso que haja respeito 
pelo fato de que a aprendizagem, embora ocorra privilegiadamente nas 
experiências sociais, seja um fenômeno subjetivo e, assim, individual. Cada 
aluno aprende do seu jeito, no seu ritmo próprio. Logo, é preciso 
desenvolver atividades múltiplas e simultâneas, em sala de aula, adequadas 
aos interesses genuínos e legítimos de cada aluno. (MINAS GERAIS, 
2005a, p. 14). 
 

 O documento de 2005 não faz menção ao currículo, mas compreende-se que 

para efetivação do respeito às diferenças, dentre outros aspectos, necessita-se de 

um currículo que, no mínimo, dê um tratamento diferenciado às questões da 

diversidade.  Desse modo, para que “o reconhecimento da alteridade e o exercício 

da tolerância” ocorram, é necessário que um currículo pense a partir dos conceitos 

criados pelos estudos culturais e aja por meio de temáticas culturais. (Cf. CORAZZA, 

2005). Para esta autora o modo que um pós-currículo13 curriculariza as diversas 

formas contemporâneas de luta social é:  

 

Estudando e debatendo questões de classe e gênero, escolhas sexuais e 
cultura popular, nacionalidade e colonialismo, raça e etnia, religiosidade e 
etnocentrismo, construcionismo da linguagem e textualidade, força da mídia 

                                                 
13 Para Corazza um pós-currículo é aquele “situado à esquerda, sempre comprometido com a 
educação pública, gratuita e de qualidade para todos os homens, mulheres e crianças.” (CORAZZA, 
2005, p. 104). 
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e dos artefatos culturais, ciência e ecologia, processos de significação e 
disputas entre discursos, políticas de identidade e da diferença, estética e 
disciplinaridade, comunidades e imigrações, xenofobia e integralismo, 
cultura juvenil e infantil, história e cultura global. (CORAZZA, 2005, p.103). 

 

 E por fim, a Cartilha trata da questão do erro na aprendizagem como condição 

para o desenvolvimento. O que à primeira vista pode parecer um importante 

progresso para a metodologia empregada no que diz respeito à concepção do erro 

como algo construtivo, conforme defende a abordagem cognitivista, na verdade 

revela-se uma confusão conceitual. Afirma-se isso por se entender que é 

fundamental assegurar na formação de educadores o discernimento adequado entre 

o erro construtivo e o erro ligado ao simples desconhecimento, para que de posse 

destas informações, seja possível aperfeiçoar a sua intervenção pedagógica criando 

situações didáticas que possibilitem a aprendizagem dos alunos. Trazendo a 

perspectiva do erro construtivo como verdade única, a Cartilha apresenta uma visão 

reducionista do problema, ocasionado provavelmente, uma dificuldade na prática 

docente em relação ao mesmo. 

 O cerne desta questão pedagógica diz respeito a como o professor pode lidar 

com o erro, partindo da ideia que o mesmo não é algo a ser evitado ou punido nem 

tampouco justificado ou negado. A alternativa seria transformar qualquer situação de 

erro, em uma situação de aprendizagem. A julgar pela redação da Cartilha, ressalta-

se que a mesma reforça o fato de que a escola não deve ter uma visão unilateral 

das dificuldades de aprendizagem, mas contraditoriamente, apresenta uma visão 

unilateral com relação ao erro. Esta constatação pode ser percebida no trecho: 

 

A escola não pode ficar presa a uma visão unilateral, preconceituosa e 
patológica das dificuldades de aprendizagem que é veiculada no conceito 
de fracasso escolar derivado de uma visão médica, da psicologia 
diferencial, da teoria do déficit ou da teoria da diferença cultural. [...] Numa 
perspectiva construtivista, os erros tornam-se condição necessária para 
progressos posteriores, na medida em que cada nível de formulação e 
entendimento da realidade prepara e condiciona os progressos futuros. 
(MINAS GERAIS, 2005a, p. 15). 

 

Em outras palavras, o modo como o professor percebe o erro é um aspecto 

de suma importância para a metodologia do trabalho, bem como para a 

concretização da educação que se pretende. O documento em análise refere-se à 

metodologia, apresentando nove características da mesma no processo-ensino 

aprendizagem, a saber: 1) o conhecimento prévio do aluno como ponto de partida; 
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2) a construção do conhecimento pelo aluno; 3) a aprendizagem como processo 

coletivo; 4) a valorização da auto-estima; 5) a nova dinâmica na escola; 6) um novo 

sentido da avaliação; 7) a reflexão e ação; 8) da teoria à prática e 9) o 

acompanhamento e avaliação das atividades. Percebe-se que para cada 

característica é possível elencar várias teorias subjacentes. Desse modo, tendo em 

vista a formação inicial deficitária do professor, declarada pelo documento, sem uma 

formação continuada mais aprofundada, seria possível que o docente apresentasse 

dificuldades para concretizar a prática pedagógica que dele se esperava. A Cartilha 

apresentava a metodologia como sendo aquela que deveria 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). 

 

Esperava-se que o saber do aluno fosse o ponto de partida para despertar 

“seu desejo por mais conhecimento, novas reflexões, novas formas de se posicionar 

no mundo.” (MINAS GERAIS, 2005a, p. 16). O quadro que se apresentava, 

mostrava que o aluno não tinha conhecimento de em qual parte de seu percurso de 

aprendizagem se encontrava. Sendo assim, a idéia já amplamente defendida de 

comunicar sua avaliação aos alunos, ao longo de sua escolarização, para que cada 

um conheça suas possibilidades e limitações, mostra o quanto o procedimento em 

questão torna-se relevante para a construção do conhecimento. Sobre os saberes 

do aluno, a Cartilha explicava que: 

 

Trata-se de um processo em que o mais importante não é apenas ficar bem 
informado, mas adquirir a habilidade de questionar, investigar em diferentes 
fontes, testar hipóteses, comparar opiniões, ponderar e argumentar, 
defender idéias e assumir compromissos. O jovem constrói conhecimento 
enquanto aprende a aprender, conquistando ao longo da vida o poder de 
manter e ampliar um tesouro inestimável que não perde o valor, não se 
desatualiza nem pode ser roubado. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 17). 
 

A metodologia trazia também a orientação da aprendizagem enquanto um 

processo coletivo, ressaltando que era necessário, por parte do professor: 
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A compreensão de que a aprendizagem acontece na relação com o outro e 
com o meio supõe o respeito à diversidade de modos de pensar e agir, bem 
como requer a abertura para a liberdade de expressão, compondo o 
ambiente propício à construção da autonomia e da solidariedade. (MINAS 
GERAIS, 2005a, p. 17). 

 

Desse modo seria necessário que as escolas levassem “em conta cada vez 

mais as diversidades culturais, as habilidades e os interesses específicos que os 

alunos trazem para a sala de aula como um recurso e não como um problema.” 

(MINAS GERAIS, 2005a, p. 17). Acredita-se que “os alunos que demonstram uma 

relação saudável com a aprendizagem, que demonstram curiosidade, que são 

estudiosos, que fazem questionamentos ou que dialogam sobre quaisquer assuntos, 

sem preconceito” (MINAS GERAIS, 2005a, p. 18) apresentam comportamentos e 

atitudes favoráveis ao desenvolvimento. 

 Em busca do desenvolvimento do aspecto cognitivo do aluno, a metodologia 

do PATI valorizava a formação de uma elevada autoestima e autoconfiança para 

alunos e educadores, como condição fundamental para a vivência responsável de 

quaisquer aprendizagens. (Cf. MINAS GERAIS, 2005a, p. 18). Esta ênfase é dada 

ao contexto escolar, na tentativa de justificar as explicações atribuídas ao fracasso 

das crianças das classes trabalhadoras. Por este motivo, percebe-se que alguns 

programas sociais desenvolvem práticas com objetivo de promover elevada 

autoestima dos participantes. Dentre eles situa-se o PATI. 

 Assim, para compensar o aspecto de uma baixa autoestima junto aos alunos 

carentes, a escola passa a desenvolver estratégias que os ajudem na construção do 

autoconceito “positivo”, utilizando-se de estratégias da tecnologia do afeto14. Tal 

estratégia apresenta um caráter ambivalente, pois tenta erguer a autoestima do 

aluno pelo lado do conhecimento e não do carinho. Nela, acredita-se que valorizar o 

conhecimento escolar no currículo é muito importante para o aluno. Este aspecto 

adquire relevância em escolas de TI por acreditar que os espaços de confinamento 

diminuem a auto-estima. Por este motivo, pela dinâmica participava na escola 

esperava-se que: 

 

                                                 
14 Concebida por Marlucy Paraíso, em 2007. Segundo a autora, quando a cultura escolar configurada 
gira em torno da visão do aluno como carente, conduz-se diretamente à categoria tecnologia do afeto. 
Essa tecnologia, quando acionada, é empregada para governo dos outros. Em outras palavras, os 
professores procuram governar os estudantes, vistos como carentes, por meio de demonstrações de 
afeto e de carinho, incrementando sua auto-estima. Conjuga-se a esse propósito a intenção de que 
os estudantes cheguem ao exercício do autogoverno. (Cf. MOREIRA, 2010, p.97). 
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Toda proposta de trabalho deverá ser discutida com a comunidade no 
sentido de mobilizá-la em torno das metas do Projeto, de forma a se evitar 
transformar a oportunidade de permanência do aluno por mais tempo na 
escola adquira um significado de ganho, de prêmio é imprescindível. 
(MINAS GERAIS, 2005a, p. 19). 

 

Ao se referir à dinâmica de funcionamento do TI, neste programa, a SEE/MG 

sugeriu três organizações possíveis para atendimento do aluno. As sugestões foram 

construídas com base nas possibilidades físicas das escolas da rede estadual, onde 

o PATI foi implantado: a) escolas com estrutura física; b) escolas sem salas de aula 

disponíveis e sem espaço para artes e esportes e c) escolas com salas de aula 

disponíveis e sem área para esportes e com parceria com outros espaços de lazer e 

cultura. Por este motivo, neste projeto, era permitido às escolas realizar o 

contraturno tanto em seu espaço físico, como fora dele, mediante convênios com 

instituições privadas. Durante a pesquisa, a SEE/MG não soube informar quantas 

escolas da rede estadual cumprem o tempo integral fora de seu espaço. O 

documento analisado salienta que, com investimentos em recursos físicos poderia 

ocorrer alteração nos espaços e as escolas poderiam universalizar o Projeto Aluno 

de Tempo Integral.  

O segundo volume desta publicação, o Guia de implantação, “constituiu 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). 

Sendo assim, o documento trazia 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. Sabendo que o 

planejamento em educação é vital para o sucesso do que se pretende e que o Guia 

subsidiava esta construção, acredita-se que ele foi importante, mas não suficiente 

para que as escolas pudessem traçar seu plano de ação. 

O terceiro volume, o Guia de Seleção e Avaliação dos Alunos e Profissionais, 

ressaltava em sua introdução a necessária “coerência interna entre objetivos, 

métodos e avaliação” (MINAS GERAIS, 2005c, p. 5) para o sucesso de uma 

proposta de ensino. Com isto percebeu-se que o material apresentado seguia a 

tríade: planejamento, execução e avaliação, caminho importante para o 

desenvolvimento de qualquer tipo de educação, principalmente aquela em tempo 

integral. Com tantas modificações metodológicas, buscava-se também um novo 

sentido para a avaliação em um documento à parte. Mas, mesmo nele, as questões 
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colocadas sobre a avaliação não eram trabalhadas. De um modo geral esclarecia 

que: 

 

A avaliação não se limita ao processo didático. Abrangendo todo o conjunto 
envolvido na proposta pedagógica, verifica a validade das estratégias 
adotadas, das formas de participação e da aplicação de recursos. Por isso, 
precisa ser contextualizada, fazendo-se adequada a cada situação 
específica, o que a torna uma atividade eminentemente técnica. [...] Ao 
invés de prestar-se para classificar ou punir as pessoas, a avaliação serve 
para realimentar a prática, fornecendo material para reflexão de todos os 
envolvidos e contribuindo para a crescente conquista de sucessos. (MINAS 
GERAIS, 2005c, p. 20). 
 

 Sobre a questão do profissional reflexivo, o referido Guia de Seleção e 

Avaliação sinalizava preocupação quanto à construção de conhecimentos e à 

utilização dos saberes aprendidos na prática pedagógica. O mesmo ressaltava a 

importância de aprender com a capacidade de transformar o conhecimento 

construído ao longo da história pela cultura, em instrumento prático para resolução 

de problemas na vida. Enfatizava que o conhecimento deveria ser discutido nas 

trocas interativas, nas leituras e releituras da realidade. A partir desse ponto de vista, 

apontava que o processo de construção desse conhecimento envolve uma análise 

reflexiva dos problemas reais baseados em diferentes referências teóricas. Isso 

significa que, aprender vivenciando uma situação real, facilita a compreensão do que 

se discute teoricamente a respeito dessa situação e possibilita a construção de 

alternativas metodológicas de ação sobre aquela realidade. Nesse sentido, o Guia 

de Seleção e Avaliação ressaltava que: 

 

Refletir sobre a doutrina indica caminhos para a ação. A ação acompanhada 
de reflexão, por sua vez, remete a novas discussões sobre a base teórica, 
para buscar explicações e esclarecimentos, podendo mesmo resultar em 
revisões conceituais. Em conseqüência, são reforçados ou modificados os 
elementos da proposta de ação. Esse processo circular não se fecha, mas 
evolui em espiral ascendente, renovando-se e aprimorando a prática. 
(MINAS GERAIS, 2005c, p. 20). 
 

 Consta também neste documento a preocupação com a relação de mútua 

dependência entre teoria e prática. Isto é, com o caminho que os professores 

deveriam percorrer para assimilar a teoria de modo a tê-la como fundamento para 

suas atividades docentes. Este se caracteriza pelo movimento do saber descoberto 

pelos teóricos, para o saber ensinar aquilo que está contido no currículo, chegando-
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se ao saber ensinado em sala de aula. Para isso o Projeto demonstrava valorizar a 

formação continuada do professor. O documento ressaltava que: 

 

Assim, 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. [...] Por isso, 
a duração do curso [de capacitação] é dimensionada para corresponder ao 
tempo necessário a esse tipo de experiência, evitando-se a pressa e a 
superficialidade. (MINAS GERAIS, 2005c, p. 21). 
 

 Sabe-se que o trabalho de capacitação docente é uma atividade complexa. 

Mesmo com a preparação e o apoio da SEE/MG pode acontecer de o professor não 

desenvolver os saberes desejados ao processo educacional no TI. Como nos lembra 

Franco (2008) uma possível explicação do distanciamento entre a teoria e a prática 

educativa é que as teorias e os conhecimentos educacionais constituídos nem 

sempre expressaram a realidade complexa do fenômeno educativo. Deste modo, 

muitas vezes, as teorias: 

 

Não traduziram o sentido implícito das práticas cotidianas e, assim, nem 
sempre impregnaram de compreensão o saber fazer dos educadores, 
dificultando sua utilização como suporte enriquecedor das ações práticas 
educativas e, com isso, houve sempre dificuldade em serem apropriadas ou 
incorporadas pelos sujeitos que a exercem. (FRANCO, 2008, p.116). 
 

 Em termos de formação continuada, apesar de seus dados não terem sido 

informados pela SEE/MG a essa pesquisa, este órgão promoveu desde a 

implantação do PATI, cursos que de formação continuada com o propósito de dar 

suporte ao docente.  Uma vez constatada a “deficiência na formação inicial dos 

professores”, esperava-se que ocorressem, de maneira mais próxima, 

acompanhamentos e avaliações formativas. Para Monteiro:  

 

Nos momentos de formação em serviço é possível utilizar, como exemplos, 
as situações vivenciadas pelos professores em formação, bem como aplicar 
as inovações, avaliando, em tempo quase real, sua eficácia. É formação em 
ação, auxiliando o professor a descobrir alternativas para lidar com a 
complexa e diversificada realidade sociocultural dos alunos, afirmando-se 
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como profissional que detém o domínio sobre os saberes necessários para 
sua atividade ser bem-sucedida, construída ao longo de sua experiência, de 
forma própria, configurando sua identidade profissional, e, não mais da 
forma alienada proposta pelo modelo normativo. (MONTEIRO, 2002, p.152). 
 

 Sobre o acompanhamento dos alunos que manifestavam dificuldade na 

aprendizagem, o Guia ressaltava que: 

 

O apoio ao professor, para o desenvolvimento de seu trabalho de 
atendimento aos alunos com insucesso na aprendizagem, é garantido a 
partir das atividades de capacitação e ampliado por meio do 
acompanhamento e da avaliação. Todas as ações devem ser 
acompanhadas e avaliadas para que se assegure sua adequação às 
necessidades e características da população envolvida e para que os 
educadores responsáveis se sintam seguros a respeito dos conteúdos 
abordados e dos meios utilizados. (MINAS GERAIS, 2005c, p. 21-22). 
 

Como já anunciado, o TI em Minas Gerais ainda não é para todos os alunos. 

Assim, para a respectiva seleção, o Guia de Seleção e Avaliação sugeria que 10% 

do total de alunos da escola que apresentassem desempenho escolar abaixo do 

esperado em Língua Portuguesa, Matemática, necessidades básicas não atendidas 

e necessidades de estimulação geral para o desenvolvimento pleno, fossem 

organizados em turmas compostas de, no máximo, vinte alunos, para o tempo 

integral. Já para a seleção dos docentes, a exemplo dos dias atuais, a escola seguia 

as orientações anuais da SEE/MG. 

O PATI apresentou modelos de organização e funcionamento com a intenção 

de que as escolas, criassem a partir deles, o seu próprio sistema de funcionamento, 

considerando suas instalações físicas, a saber, “Plano A (para escolas com estrutura 

física), Plano B (para escolas sem salas de aula disponíveis e sem espaço para 

artes e esporte) e Plano C (para escolas com salas de aula disponíveis e sem área 

de esportes e com parceria com outros espaços de lazer e cultura).” (MINAS 

GERAIS, 2005c, p. 23).  

Sua estrutura organizacional dividia-se entre Três níveis: Órgão Central 

(Escola Viva - Coordenação Geral e Aluno de Tempo Integral - Coordenação Geral); 

Superintendência Regional de Educação (Coordenação Regional) e Escola 

(Coordenação na Escola - professores, oficineiros de arte, oficineiros de esportes e 

auxiliares de serviços gerais). (Cf. MINAS GERAIS, 2005c, p. 27). Deste modo, a 

cada nível, eram reservadas atribuições específicas.  
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2.1.1.2 A Cartilha  do PROETI  

 

 

 Já em 2007, foi proposto às escolas da Rede Estadual, em suas 46 

Superintendências Regionais de Ensino, o Projeto Estruturador Escola de Tempo 

Integral, como alternativa de qualidade no horizonte de uma educação 

transformadora e igualitária. Este nasceu como um componente do Projeto Escola 

Viva, Comunidade Ativa, também sob a tutela do Governo do Estado. Naquela 

época, segundo dados do site do programa, foram atendidas 77 das 81 escolas do 

Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, perfazendo um total de 6.300 alunos do 

ensino fundamental, com atendimento em outro turno, no mesmo espaço da escola 

em que estudavam ou em outros espaços sociais. Este total indica que 95% das 

escolas pertencentes ao Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa adotaram o projeto. 

 Atualmente, 126 escolas de Belo Horizonte e, 1769 do interior de Minas 

Gerais possuem o PROETI para 10% do corpo discente (Quadro 4). A SEE/MG 

procurou atender, prioritariamente, os alunos que se encontravam com baixo 

rendimento escolar, identificados nas avaliações sistêmicas realizadas pela 

Secretaria de Educação – PROALFA E PROEB - que estivessem cursando os anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental e de escolas localizadas em áreas de maior 

vulnerabilidade social. 

 

 Total de 
escolas da 

SEE/MG 

Escolas que 
não 

possuem o 
TI 

Escolas com 
TI para 10% 
dos alunos 

Escolas com 
TI para 100% 
dos alunos 

Total de 
alunos 

atendidos 

Interior 3.578 1.807 1.769 02 92.621 

Belo Horizonte 240 112 126 02 12.543 

Total 3.818 1.919 1.895 04 105.164 

Quadro 4: Quantidade de escolas participantes do PROETI em 2010 
Fonte: Secretaria Estadual de Educação 
 

 Do universo de 3.579 escolas estaduais do interior de Minas Gerais, 50,5% 

não possuem o TI para nenhum de seus alunos; 49,44 o possuem para 10% dos 

mesmos e 0,06% possuem o TI para 100% dos discentes. Já em Belo Horizonte do 

total de 240 escolas estaduais, 46,7% das escolas não possuem o TI; 52,5% 

possuem o tempo integral para 10% dos alunos e 0,8% das escolas o possuem para 

100% do corpo discente. Ainda segundo dados da SEE/MG, o programa possuía em 
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2010 um total de 4.140 professores no interior do estado, trabalhando com 92.621, o 

que perfaz uma média de 22 alunos por professor. Na capital são 522 professores 

para trabalhar com 12.543 alunos. Estes valores perfazem uma média de 24 alunos 

por professor. 

No contexto de transição dos programas, algumas modificações conceituais e 

redirecionamentos podem ser percebidos. Ao contrário do primeiro, este último 

contou, em 2007, apenas com um documento orientador de vinte páginas, já 

descrito neste Capitulo e em 2009 com a publicação on line de uma Cartilha. Esta se 

constitui de dezoito páginas e elenca nove itens, sendo que três encontravam-se 

ausentes das publicações da primeira versão: contexto histórico; justificativa; 

objetivos; metodologia; currículo; gestão; avaliação; operacionalização do projeto no 

sistema e referências bibliográficas. Erroneamente estes itens encontram-se na 

Cartilha, numerados de 2 a 10. 

Ao falar do contexto histórico, o material dedica quatro páginas inteiras, (mais 

de 20% de seu conteúdo) à abordagem dos primórdios da educação integral no 

Brasil. A Cartilha remonta às décadas de 20 e 30 do século XX mostrando que a 

preocupação com a educação já fazia parte do ideário brasileiro nessa área há 

quase um século:  

 

A educação integral, significando uma educação escolar ampliada em suas 
tarefas sociais e culturais, esteve presente nas propostas das diferentes 
correntes políticas. Estas corrente, autoritárias e elitistas, a encampavam 
com o sentido de ampliação do controle social e dos processos de 
distribuição criteriosa dos indivíduos nos segmentos hierarquizados da 
sociedade. (MINAS GERAIS, 2009, p.3). 
 

A Cartilha apresenta uma variedade de concepções acerca da educação 

integral, provenientes da evolução que a mesma acarretou e do uso de diferentes 

bases epistemológicas. Deste modo, engana-se o leitor ao inferir que o documento 

utilizará estes conhecimentos para fundamentar a concepção que embasa o projeto 

de educação integral da SEE/MG. A Cartilha se limita a citar e não estabelece 

nenhuma relação entre as concepções apresentadas e sua influência na 

reconstrução da proposta de TI. A mesma traz no seu bojo as seguintes concepções 

de educação integral: 

 

a) nas correntes liberais:  
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Já as correntes liberais encampavam a educação integral com o objetivo de 
reconstrução das bases sociais para o desenvolvimento democrático, o qual 
só poderia se dar a partir de indivíduos intencionalmente formados para a 
cooperação e participação. (MINAS GERAIS, 2009, p.3). 
 

Nota-se que, por um lado, a Cartilha do PROETI pede que as escolas 

promovam iniciativas que valorizam a participação e cooperação, mas por outro, não 

abre espaço para que as mesmas se efetivem. Afirma-se tal fato ao perceber o 

distanciamento entre a concepção divulgada pela Secretaria de Estado de Educação 

de Minas Gerais e o modo pelo qual sugere que a escola efetive a escola de TI. 

 

b) no Brasil nas décadas de 20 e 30:  

 

As bases de uma concepção de educação escolar que alcançasse áreas 
mais amplas da cultura, da socialização primária, da preparação para o 
trabalho e para a cidadania, estavam presentes desde os primórdios do 
percurso que Anísio Teixeira trilhou como pensador e político. Essa 
concepção foi sendo desenvolvida e aperfeiçoada por toda a sua obra e 
envolveu diversos elementos, entre eles, a sua permanente defesa do 
aumento da jornada escolar discente nos diferentes níveis de ensino. 
(MINAS GERAIS, 2009, p.3). 
 

A proposta do PROETI traz para poucos alunos das escolas estaduais 

participantes do projeto, cerca de 10% destes, o aumento da jornada escolar. Mas 

iniciativas que alcancem “áreas mais amplas da cultura, da socialização primária, da 

preparação para o trabalho e para a cidadania” têm sido muito tímidas. Neste 

sentido, também não há aproximação entre a concepção da SEE/MG e a concepção 

do Brasil nas décadas de 20 e 30. 

 

c) na década de 50: 

 

A solução dos prédios conjugados – as escolas-classe e as escolas-parque 
– que garantiria a presença da criança na escola durante os dois turnos, 
aparece nos textos de Anísio Teixeira desde a década de 30 [ ]. Entretanto, 
foi em 1950, com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro que detalhou e 
concretizou finalmente a idéia. Afirma-se, na implantação do Centro, a 
profunda relação entre o prédio escolar e a qualidade do ensino na escola 
de horário integral. (MINAS GERAIS, 2009, p.4). 

 

Sabendo que a reforma dos prédios não seria possível em todas as unidades 

escolares, como já mencionado, tendo em vista a estrutura física das escolas a 

Secretaria de Educação sugeriu diferentes planos para implantação do projeto. Na 
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Escola pesquisada a implantação do PROETI não viabilizou reformas para melhor 

abrigar os alunos e oficinas do TI. Neste aspecto, ideário e operacionalização desta 

proposta de tempo integral afastam-se muito daqueles propostos para a década de 

50, do século XX, por Anísio Teixeira. 

 

d) em Anísio Teixeira: 

 

A concepção de educação integral de Anísio aprofundou-se com base no 
pensamento de Dewey, no pragmatismo, na compreensão de que o homem 
se forma e desenvolve na ação, no fazer-se e não por algum movimento 
exógeno de aprendizagem formal. Para além das concepções e 
movimentos políticos conjunturais, o grande diferencial do pensamento 
sobre educação escolar integral desenvolvido por Anísio, deveu-se ao 
aprofundamento de seus fundamentos filosóficos a partir, justamente, da 
filosofia social de John Dewey. (MINAS GERAIS, 2009, p.5). 

 

Ao afirmar que “o homem se forma e desenvolve na ação, no fazer-se e não 

por algum movimento exógeno de aprendizagem formal”, reforça-se a crença na 

ação do sujeito em prol da construção do conhecimento. Ao abordar a metodologia, 

a Cartilha endossa a opinião de Guará (2006), pois à luz de suas concepções, a 

“aprendizagem em tempo integral deve basear-se numa ação pedagógica 

organizada por projetos.” (Minas Gerais, 2009, p.8). Nesse sentido, a Cartilha afirma 

que os professores devem “oferecer aulas criativas e prazerosas, [...] dando ao 

aluno a oportunidades de constituir experiências ricas e significativas.” (MINAS 

GERAIS, 2009, p.8). Aqui cabe investigar se há aproximação entre o proposto por 

Anísio Teixeira e pelo PROETI. 

 

e) em Darcy Ribeiro: 

 

[...] a saída para reduzir a injustiça social brasileira seria uma escola com no 
mínimo seis horas diárias de atividades e funções que fossem além do 
ensino e da aprendizagem. [...] um espaço de instrução, orientação artística, 
desenvolvimento das ciências, assistência médica, odontológica e alimentar 
e práticas diárias orientadas, como tomar banho ou escovar os dentes. E, 
principalmente, um local para formar o cidadão crítico. [...] voltada para as 
crianças e classes populares, que muitas vezes só contam com ela para se 
educar e crescer. (MINAS GERAIS, 2009, p.6). 

 
 

Dessa declaração percebe-se que, Darcy Ribeiro considera a escola, 

principalmente, como o “local para formar o cidadão crítico.” (Minas Gerais, 2009, p. 
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6). Aqui também cabe averiguar quais atividades privilegiam a formação da 

criticidade do cidadão. Pois nesse sentido, não há uma proposta explícita para o TI 

no estado de Minas Gerais. Percebe-se que a Cartilha omite sua concepção de 

educação integral limitando-se a fornecer fatos históricos e dados sobre os Projetos 

Aluno de Tempo Integral e Escola de Tempo Integral. Sobre este aspecto, em um 

trecho destaca-se uma concepção que vale para qualquer escola, seja ela de TI ou 

não: 

 

A escola é um ambiente de vida e ao mesmo tempo um instrumento de 
acesso do sujeito à cidadania, à criatividade e à autonomia; não possui fim 
em si mesmo. Ela deve se constituir como processo de vivência e não 
preparação para a vida. Por isso sua organização deve considerar a 
pluralidade de vozes, de concepções, de experiências, de ritmos, de 
culturas, de interesses (...). A escola precisa ser um espaço que conviva 
com a espontaneidade da vida, com a dinâmica do cotidiano das pessoas, 
com os conflitos que permeiam as relações sociais e com a flexibilidade que 
permite o trato com a diversidade. Ela será mais eficaz, eficiente e efetiva 
na medida em que considerar toda esta rede de relações como parte de seu 
espaço. (MINAS GERAIS, 2009, p.10). 

 

A Cartilha do PROETI mantém um discurso muito semelhante àquele usado 

na justificativa em 2005, no que tange o histórico de quase universalização do 

ensino fundamental, apesar de acrescentar outros fatores que reforçam sua 

necessidade. A mesma não faz referência, nesta última versão, à deficiência na 

formação inicial do professor, apontada no documento de 2005, como justificativa 

para sua implantação.  

A redação da justificativa do atual documento se subdivide em duas partes. A 

primeira delas pode ser classificada do ponto de vista do educando. Afirma-se que a 

entrada na escola de crianças de todas as classes sociais, as transformações no 

núcleo das famílias, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e a não-

ocupação dos espaços públicos de integração social “têm exigido 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). A segunda parte pode ser considerada como do ponto de vista do 

governo. Nesse sentido o documento espera “que a escola efetivamente garanta ao 

aluno melhor aprendizagem; e que ele possa progredir nos estudos, superando 

obstáculos e enfrentando desafios.” (MINAS GERAIS, 2009, p.7). A despeito da 

amplitude do fracasso nas aprendizagens, Hingel destaca que: 
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O fracasso que está na raiz da ainda insatisfatória qualidade da educação 
brasileira é de toda sociedade. Uma sociedade construída na injustiça e 
fundada na exclusão, que atira às salas de aula, talvez em busca de 
melhores estatísticas, crianças às quais negou o direito à educação infantil; 
crianças subnutridas, quando não famintas; crianças em precárias 
condições de saúde; crianças oriundas de famílias (quando as têm) 
desestruturadas, incapazes de apoiá-las nos estudos e no mais de que 
necessitem; crianças que, portanto, têm escassas condições de aprender. 
(HINGEL, 2002, p. 63-64). 
 

À luz desses motivos expostos por Hingel, considera-se que o sucesso nas 

aprendizagens seja igualmente um fator complexo. Mesmo assim, verificou-se que a 

redação do objetivo geral do PATI (2004) dava centralidade ao educando, tendo em 

vista seu desempenho escolar e as várias experiências artísticas, culturais e 

esportivas necessárias ao seu desenvolvimento. O mesmo não se fez presente na 

Cartilha do PROETI, onde o objetivo geral passou a ter a seguinte redação: 

“melhorar a aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental que demandam maior 

atenção do Sistema Educacional, ampliando a sua permanência diária na escola.” 

(MINAS GERAIS, 2009, p. 8). Tal mudança reflete o deslocamento da centralidade 

no aluno, no primeiro projeto, para a escola, no segundo. Cabe aqui ressaltar que a 

mudança na denominação do projeto de “Aluno de Tempo Integral” para “Escola de 

Tempo Integral” acredita-se, que condiz com as novas proposições.  A referência 

primordial deixa de aludir às experiências necessárias ao desenvolvimento do 

educando para ceder lugar à simples referência “melhorar a aprendizagem”. Deste 

modo o caráter complexo da aprendizagem, exposto por Hingel (2002) não é 

considerado. 

No atual documento, desapareceu o objetivo específico da redação de 2005 

que se referia ao apoio dispensado à escola para elaborar e implementar seu projeto 

de tempo integral. Mantiveram-se aqueles que reforçam a centralidade da escola, 

como por exemplo, ênfase na “elevação da qualidade do ensino” e não à elevação 

da qualidade da aprendizagem. Os objetivos específicos apresentados pelo PROETI 

são:  

 

Elevar a qualidade do ensino; ampliar a área de conhecimento do aluno, 
permitindo uma visão mais globalizada dos conteúdos curriculares; 
promover o atendimento do aluno com defasagem de aprendizagem; reduzir 
a possibilidade de reprovação, tendo em vista que o aluno terá no extra-
turno, atividades para o desenvolvimento de suas habilidades e 
competências e desenvolver atividades artísticas, culturais e esportivas que 
ampliem o universo de experiências dos alunos. (MINAS GERAIS, 2009, 
p.8, grifos nossos). 
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O elenco de objetivos confirma a centralidade da escola. Defende-se nesta 

dissertação a ideia de que, sendo a escola de tempo integral, as concepções de 

contraturno e extraturno deveriam desaparecer. Acredita-se no tempo integral 

enquanto uma proposta de escola única, com um currículo único, portanto, um só 

turno com duração de 9 horas para o PROETI. Assim haveria o período matutino e o 

vespertino, compondo um único turno, deste modo, não seria deixado “de lado a 

inteireza e a abrangência do processo educativo, e mais ainda as precondições para 

que seja eficaz.” (HINGEL, 2002, p.70). O risco assumido por esta concepção, como 

já anunciado, seria o de criar um sistema à parte, para 10% dos alunos. Cabe à 

escola cuidar para que isto não ocorra. Quando as escolas funcionarem em sua 

totalidade, isto é, para 100% dos alunos em tempo integral, este risco desaparecerá.  

 Considera-se um avanço no documento de 2009 a referência feita ao 

currículo, como já afirmado, pois esse aspecto não recebeu tratamento no 

documento de 2005. Apesar disso, a Cartilha de 2009 traz algo que parece ser um 

retrocesso. A mesma apresenta uma matriz curricular, “a título de sugestão”, e 

defende que dentre as oficinas sugeridas, a escola fará sua opção por aquelas que 

interessam e necessitam aos alunos. Deste modo, à escola cabe organizar o 

currículo para aqueles que freqüentam o tempo integral.  

 Devido ao fato de que este Projeto destina-se a apenas alguns alunos da 

escola, as turmas do TI se constituem por alunos oriundos de turmas diferentes, do 

mesmo ano de escolaridade ou não. Por este motivo, dificulta-se o estabelecimento 

de um único currículo, tendo em vista que algumas salas do TI constituíram-se, no 

ano da pesquisa, multisseriadas. Mesmo assim, a orientação dada é a de que em 

um turno seja desenvolvido o Currículo Básico do Ensino Fundamental e no outro 

turno sejam realizadas atividades que enriqueçam o currículo básico, dando ênfase 

à alfabetização, ao letramento, à matemática e à ampliação do universo de 

experiências artísticas, socioculturais e esportivas. (Cf. MINAS GERAIS, 2009, p.8). 

Sobre essa organização, a Cartilha preconiza: 

 

A lógica de currículo que se propõe para a especificidade do Projeto Escola 
de Tempo Integral parte da idéia de um currículo em processo, pois permite 
a flexibilidade das atividades sem a perda do sentido da unidade; produz 
uma nova dinâmica para a organização do tempo do aluno; favorece o 
equilíbrio entre as ações de caráter mais científicas e lúdicas e exige maior 
articulação da equipe pedagógica no processo de redefinição e 
reorganização das ações. Na perspectiva de um currículo em processo, a 
ação da escola tende a acompanhar mais originalmente o movimento da 
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realidade, principalmente se o foco do processo  pedagógico estiver  mais  
centrado  nas diferentes  formas  de apreensão do real do que na simples 
transmissão do conteúdo escolar.  Esta nova dinâmica curricular, com maior 
flexibilidade, permite que a ação escolar tenha um caráter mais 
interdisciplinar, na medida em que favorece o trabalho coletivo e estimula a 
superação da fragmentação das disciplinas e dos conteúdos escolares 
convencionais. (MINAS GERAIS, 2009, p.10). 
 

Apesar do discurso em defesa do currículo em processo e da flexibilidade das 

atividades, de maneira contraditória, a Secretaria de Educação propõe uma matriz 

curricular fechada, com atividades de apenas três naturezas: linguagem e 

matemática; artísticas, esportivas e motoras; e de formação pessoal e social. Para 

cada atividade é “sugerida” uma carga horária diária e semanal, cujos módulos 

deverão ter duração de exatos cinqüenta minutos. Assim, cabe ao coordenador do 

TI de cada escola, elaborar e enviar à SEE/MG, a cada ano, a matriz curricular e os 

horários de cada turma do tempo integral com a carga horária exata àquela 

“sugerida”. Caso o horário não atenda às exigências, aquele órgão faz as devidas 

observações e o devolve à escola para que o mesmo seja reorganizado e reenviado. 

Percebe-se assim que a flexibilidade não passa de um discurso vazio. Nesse 

mesmo sentido, observa-se a falta de flexibilidade nos dizeres da Cartilha ao se 

referir à proposta curricular do TI, afirmando que ela deve ser:  

 

Voltada para os interesses e as necessidades dos alunos e da comunidade. 
Devem ser observadas as diretrizes nacionais e estaduais, bem como os 
avanços científicos, tecnológicos e culturais da sociedade contemporânea. 
O Projeto Escola de Tempo Integral conta com uma matriz curricular que 
privilegia a melhoria significativa da aprendizagem do aluno, por intermédio 
de oficinas curriculares que abordam, através de um trabalho diferenciado, 
as áreas de linguagem e matemática, esportivas e culturais e de formação 
social. (MINAS GERAIS, 2009, p.13). 

 

A Cartilha do PATI (2005) acreditava que o Projeto teria como impactos a 

“melhoria na qualificação dos professores; a redução dos índices de retenção e 

melhoria dos índices de avaliações; um maior interesse dos alunos pelo esporte, 

cultura e artes e a diminuição dos índices de evasão escolar.” (Minas Gerais, 2005, 

p. 12). Já a versão ulterior (2009) não faz referência aos impactos do projeto e aos 

resultados esperados, fato que, acredita-se dificultar a avaliação dos resultados, 

aspecto já comprometido pela ausência de alguns procedimentos. 

Ao se referir ao marco referencial a Cartilha de 2005 não define seus 

propósitos. A mesma apresenta, em linhas gerais os temas descritos no subtítulo 
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2.3.1.1, não estabelecendo relação com importância de cada um para o 

desenvolvimento do trabalho. A Cartilha de 2009 não menciona este item. De 

maneira mais detalhada a mesma apresenta reflexões sobre: a metodologia; a nova 

dinâmica na escola; a prioridade do projeto; o planejamento da prática educativa; a 

valorização da auto-estima e o espaço e tempos escolares. Diante de tantas 

omissões e tantas mudanças, sem a intenção de tirar a responsabilidade da escola 

quanto ao seu papel, Cavaliere nos lembra que: 

 

Nas grandes cidades, o desenraizamento cultural e as profundas divisões 
socioeconômicas criam situações tais que levam à necessidade de criação 
de um tipo de escola com novos papéis, o que obviamente não é o mesmo 
que imputar a ela a responsabilidade exclusiva em dirimir os efeitos 
perversos dessa realidade social. (CAVALIERE, 2002, 110).  
 

Pelo fato de que alguns dos temas contidos nas duas publicações, 

apresentarem concepções diferentes torna-se possível estabelecer uma 

comparação entre os acordos e oposições entre os mesmos (Quadro 5). 

(continua) 
Cartilha 2005 Cartilha 2009 Observações 

Ambiente escolar 
 
[...] Sem uma ambiência adequada, 
que proporcione as condições básicas 
de educabilidade para que os 
professores possam ensinar e os 
alunos possam aprender, a escola não 
poderá cumprir o seu papel de agência 
formadora das novas gerações (p. 12). 
 

 
A Educação em Tempo Integral  requer 
a mobilização   de toda a comunidade 
escolar, especialmente dos   
professores,   para   um  planejamento   
conjunto   que   assegure   atendimento     
das necessidades educativas   dos 
alunos e desenvolvimento   das ações, 
com o máximo de aproveitamento das 
intervenções pedagógicas desde o 
diagnóstico até os conteúdos e 
atividades (p.9) 

 

Em 2005 a referência dizia respeito 
apenas ao professor e à sala de aula. 
Em 2009 a referência é feita para toda 
comunidade escolar e não deixa claro o 
local de desenvolvimento das ações. 
 

As pessoas  
 
Uma estratégia de mudança baseada 
nas pessoas implica desenvolver suas 
motivações e capacidades para que se 
comprometam com elas e se 
responsabilizem pelos seus resultados 
(p. 13). 
 

 

Não há referências na mesma sobre 
este aspecto. 

 

Em 2005 tenta co-responsabilizar os 
envolvidos no projeto. Em 2009 não faz 
referência ao assunto. 

Aprendizagem do aluno  
 
Organizar a escola tendo como 
referência a aprendizagem significa dar 
atenção aos interesses e necessidades 
dos alunos, às suas dificuldades e 
talentos, às suas características. 
Significa saber lidar e conviver com as 
diferenças, com multiplicidade de 
pontos de vista, com os diversos ritmos 
e estilos dos educandos (p. 13). 
 

 
O projeto procura atender as 
necessidades educativas dos alunos 
com dificuldades de aprendizagem nos 
conteúdos curriculares, bem como 
desenvolver atividades artísticas, 
culturais e esportivas que ampliem  o 
universo de experiências   dos mesmos 
(p.9). 

 

Em 2005 enfatiza a aprendizagem e 
destaca a importância de lidar com as 
diferenças. Em 2009 coloca que a 
prioridade é desenvolver os conteúdos 
curriculares e atividades artísticas, 
culturais e esportivas. 
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(continua) 
Cartilha 2005 Cartilha 2009 Observações 

Aprendizagem da escola  
 
Tratar a escola como organização que 
aprende é prepará-la para tornar-se 
capaz de mudar e de adaptar a novas 
situações; é difundir inteligência e 
criatividade por toda a instituição, 
procurando constituir o que tem sido 
chamado de “inteligência institucional 
coletiva”. (p. 13). 
 

 
Não há referências na mesma sobre 
este aspecto. 

 

Em 2005 chama da escola para uma 
necessária reorganização. Em 2009 
não faz este apelo. 
 
 
 
 
 
 

 
A construção da subjetividade  

 
Um indivíduo a quem, em seu 
processo histórico de desenvolvimento, 
não foi permitido constituir-se sujeito, 
poderá apresentar incapacidades de 
desenvolver uma relação saudável 
com os processos de aprendizagem (p. 
14). 
 

 
Não há referências na mesma sobre 
este aspecto. 

 
Em 2005 valoriza a construção da 
subjetividade. Em 2009 não toca no 
assunto. 

A prática educativa  
 
A etnoética postula o respeito às 
diferenças de cultura pelo 
reconhecimento da alteridade e pelo 
exercício da tolerância com o diferente. 
Cada aluno aprende do seu jeito, no 
seu ritmo próprio. Logo, é preciso 
desenvolver atividades múltiplas e 
simultâneas, em sala de aula, 
adequadas aos interesses genuínos e 
legítimos de cada aluno (p. 14). 

 

O planejamento do ensino deve ser 
coerente com o Projeto Político 
Pedagógico e com a metodologia do 
Projeto. [...] Para organizar as 
condições de ensino e aprendizagem é 
necessário levar em conta quem são os 
alunos envolvidos, quais seus 
interesses, suas dificuldades, seus 
conhecimentos prévios, em qual mundo 
eles vivem e para que mundo se 
preparam para viver  (p.9). 
 

 

Em 2005 enfatiza o respeito às 
diferenças e à diversidade. Em 2009 
enfatiza apenas a coerência entre o 
PPP e o planejamento do ensino. 

A concepção de erro  
 
Numa perspectiva construtivista, os 
erros tornam-se condição necessária 
para progressos posteriores, na 
medida em que cada nível de 
formulação e entendimento da 
realidade prepara e condiciona os 
progressos futuros (p. 15). 
 

 

Não há referências na mesma sobre 
este aspecto. 

 
Em 2005 menciona a concepção 
cognitivista do erro. Em 2009 não toca 
neste aspecto. 

A auto-estima  
 
Não há referências  na mesma sobre 
este aspecto. 

 
Elevar a estima de alunos com história 
de dificuldades  de aprendizagem é 
muito importante. Investir na 
construção da auto-estima positiva cria 
condições para o aluno perceber-se e 
aos outros em suas potencialidades e 
limitações e para determinar a 
progressão ou a retenção, em uma 
dimensão formadora. A autoconfiança, 
desejável para alunos e educadores, é 
condição fundamental  para a vivência 
responsável  de quaisquer 
aprendizagens,  pois torna as pessoas 
mais assertivas,  capazes de fazer 
escolhas e tomar decisões 
conscientes. (p.9) 
 

 
Em 2009 enfatiza a valorização da 
auto-estima e da autoconfiança como 
condições para a aprendizagem. 
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(conclusão) 
Cartilha 2005 Cartilha 2009 Observações 

Espaço e tempos escolares  
 
Não há referências  na mesma sobre 
este aspecto. 

 
A proposta é reorganizar o espaço e o 
tempo do aluno por intermédio de um 
currículo integrado, dialetizado e 
flexível na perspectiva do que  
Stenhouse  (1985)  denomina de  
currículo em processo. Assim, o 
currículo passa a ser entendido como 
um eixo dinâmico, integrador e 
estimulador de todas as ações 
projetadas e desenvolvidas pela 
escola. (p.10) 
 

 

Em 2009 aborda a reorganização do 
tempo e espaço para um trabalho com 
o currículo integrado. 

Quadro 5: Comparação de alguns aspectos do tempo integral nas cartilhas da SEE/MG 
Fonte: MINAS GERAIS (2005, 2009) 
 

Até aqui, centralizou-se a análise estabelecendo uma comparação entre os 

documentos de 2005 e 2009, por ser importante ressaltar alguns aspectos da 

construção e desconstrução do TI pela SEE/MG. Não obstante, é necessário 

lembrar que entre todos, mais interessa a esta dissertação, o conteúdo deste último. 

Portanto, a partir de agora se procede à análise de alguns aspectos, constantes no 

documento de 2009, sem estabelecer comparações.  

No que diz respeito à gestão, este documento, traz informações sobre o papel 

do gestor escolar quanto ao PROETI e ainda esclarece, de maneira objetiva, como 

devem ser: a Gestão Pedagógica (proposta curricular; planejamento da prática 

pedagógica, organização do tempo e espaço); a Gestão de Resultados 

Educacionais (avaliações diagnósticas e externas, o uso dos resultados da 

avaliação, avaliação do projeto pedagógico); a Gestão de Pessoas (desenvolvimento 

profissional, avaliação do desempenho, valorização e reconhecimento) e a Gestão 

de Serviços e Recursos (documentação e registros escolares, utilização das 

instalações, gestão de recursos financeiros).  

Logo, pode-se indagar se tantas diretrizes não poderiam burocratizar o 

trabalho, em vez de ajudar a Escola a construir seu modo de organizar o TI, bem 

como sua concepção sobre o mesmo. Cabe aqui afirmar também que as atribuições 

do professor, seguem a mesma linha característica da gestão, apresentando uma 

visão reducionista de seu ofício uma vez que se restringem à operacionalização do 

projeto. Percebe-se que aquelas atribuições de seu ofício, ligadas à ética, ao 

comprometimento e ao saber-fazer, não são mencionadas. A redação dada pelo 

documento a este aspecto esclarece que ao professor cabe:  
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Desenvolver atividades de diagnóstico do desempenho do aluno; participar 
dos cursos de capacitação promovidos pelo SRE e SEE/MG; elaborar plano 
de intervenção para o bimestre, visando eliminar dificuldades dos alunos; 
apresentar relatório qualitativo dos resultados da aprendizagem ao final de 
cada bimestre; trabalhar de forma conjunta com a escola; fazer parceria 
com professores de outras áreas para trabalho colaborativo e articular-se 
com os professores do turno regular. (MINAS GERAIS, 2009, p.15). 
 

Mesmo tendo como objetivo a redução da possibilidade de reprovação dos 

alunos, a Cartilha orienta que a avaliação discente deve ser diagnóstico-formativa 

porque a mesma configura-se como “reguladora do processo de ensino e 

aprendizagem.” (MINAS GERAIS, 2009, p.15). Deste modo, pode-se entender que a 

avaliação está a serviço de um diagnóstico que auxilie a definição de 

encaminhamentos, visando à aprendizagem, devendo servir para subsidiar a tomada 

de decisões em relação ao trabalho pedagógico e não para decidir quem será 

excluído. Em outras palavras, a mesma não deve ser punitiva, e sim estar na base 

de todo processo de aprendizagem para verificar as competências e habilidades dos 

alunos, identificando defasagens na aprendizagem e observando seu 

comportamento em termos de procedimentos e atitudes. (Cf. MINAS GERAIS, 2009, 

p.15). Percebe-se assim, que a avaliação apresentada pela Cartilha encontra-se 

distante daquela que enfatiza apenas o resultado do aluno. 

 Percebe-se nesse aspecto um duplo movimento de avanço e retrocesso em 

relação à avaliação. O avanço consiste em enfatizar a avaliação formativa, na 

perspectiva de ajudar o aluno a aprender, como já anunciado, uma realidade nem 

sempre presente nas escolas de um modo geral. Já o retrocesso localiza-se em 

duas vertentes. A primeira vertente diz respeito à desconsideração das modalidades 

de avaliação inicial e somatória. Sabendo que as mesmas possuem princípios de 

significatividade e funcionalidade distintos, o fato de a Cartilha reduzir as três 

modalidades em apenas uma é preocupante. Coll ressalta a especificidade de cada 

avaliação:  

 

A avaliação inicial proporciona informações úteis ao professor para decidir o 
nível de profundidade no qual devem ser abordados os novos elementos do 
conteúdo e as relações entre os mesmos [...] possibilita aos alunos tomar 
consciência das lacunas, imprecisões e contradições dos seus esquemas 
de conhecimento e das necessidades de superá-las. [...] A avaliação 
formativa é a avaliação do processo de aprendizagem a fim de proporcionar 
ajuda pedagógica mais adequada em cada momento. [...] A avaliação 
somatória consiste em medir os resultados de tal aprendizagem para 
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comprovar que os mesmos [alunos] atingem o nível exigido. (COLL, 2003, 
p.148-149). 

 A segunda vertente que neste trabalho se considera um retrocesso consiste 

no fato de que a avaliação, nas orientações oficiais do PROETI não recebe 

tratamento como parte integrante do currículo. Este posicionamento faz com que a 

mesma não se configure como uma das etapas do processo pedagógico. Para este 

mesmo autor, quatro componentes integram o currículo: 1) que ensinar?; 2) quando 

ensinar?; 3) como ensinar? e 4) que, como e quando avaliar?. (Cf. COLL, 2003, 

p.65). Por este motivo problematiza-se a implantação de políticas públicas com 

insuficiente fundamentação para a compreensão da complexidade das práticas 

escolares, principalmente em propostas de ampliação do tempo diário, que, 

portanto, não afetam profundamente as questões pedagógico-estruturais dos 

sistemas de ensino.  

No tocante às questões de organização e operacionalização, o funcionamento 

do projeto e as responsabilidades apresentam-se divididas em três esferas de ação: 

Central (Secretaria de Estado de Educação), Regional (Superintendência Regional 

de Educação) e Local (Escola), com atribuições e funções bem definidas. Fazem 

parte da operacionalização a avaliação e o monitoramento, que deverão ser feitos 

também, via ambiente virtual.  

 Sem dúvida, a análise dos documentos oficiais da SEE/MG, os quais 

tentaram assegurar a organização dos aspectos cotidianos do tempo integral foi um 

passo importante no processo de compreensão dos significados do TI para a Escola 

pesquisada. Buscou-se apresentar a visão divulgada por este órgão, onde se pode 

identificar a expectativa do mesmo com relação às escolas e às ações dos sujeitos 

nas tentativas de co-construção de uma escola de tempo integral.  

 Prosseguindo na análise das questões levantadas nesta dissertação, passa-

se a analisar as concepções subjetivas e coletivas da escola objeto desta pesquisa, 

sobre o assunto e os procedimentos adotados pela mesma na construção do tempo 

integral, tendo em vista a experiência que precedeu a implantação de tal política 

pública. 

 

 

2.1.2 Os documentos da escola 
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2.1.2.1 O Projeto Reinventando a Escola   

No Projeto Reinventando a Escola (1998) percebe-se que a concepção de 

tempo integral da Escola estava fortemente ligada a dois pilares. Primeiramente à 

ideia de proteção integral à criança e ao adolescente. No mesmo pode-se ler 

“desejamos um projeto efetivo para a educação dos alunos ‘em risco’ caracterizado 

por programas estimulantes, com estratégias que confirmem as experiências e 

desejos das crianças.” (1998, p.15). Em segundo lugar, ao equilíbrio no 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos e sociais do educando em 

parceria com as famílias e a comunidade. Nesse sentido a escola defendia que: 

 

Maior tempo dos alunos dentro da Escola significa menos tempo nas ruas. 
Acreditamos que, não existe criança de rua, existe sim, criança fora da 
Escola. Quanto melhores forem as Escolas Públicas envolvendo-se não 
apenas com a transmissão de conteúdo, mas com toda a vida emocional, 
afetiva, aptidões e desejos dos seus alunos, envolvendo a Comunidade, e 
as famílias, menos (sic) será a taxa de marginalidade de uma Sociedade. 
(PPP, 1998, p.20). 

 

A Escola apresentava como objetivo: 

 

Criar uma Escola de tempo integral que vai além do currículo, para 
proporcionar a vivência de diversas formas de expressão humana, 
despertando o potencial criativo dos alunos e oferecendo oportunidades 
para que eles descubram em si toda a capacidade de criar, de elaborar, de 
sentir, e pensar, através do corpo, da mente e das artes. Dando lugar a 
valorização pessoal, à crença na própria capacidade de lutar e vencer pelo 
potencial escondido em cada um, eliminando a Pedagogia do fracasso, 
geradora dos “MENINOS DE RUA” . (PPP, 1998, p.18, grifos do autor). 

 

A justificativa do projeto pautava-se nos seguintes pressupostos: 

 

Diante do diagnóstico apresentado, a Escola [...] quer abrir seu espaço para 
incorporar ao seu Projeto Pedagógico, um conjunto de estratégias de 
interesse do aluno, para transformar a escola em uma agência 
revitalizadora da auto-estima das nossas crianças. A repetência, aliada a 
uma escola pouco prazerosa tem desestimulado o prazer pelo aprendizado, 
expulsando a criança da escola, perseguida pelo fracasso, cercada pelo 
estigma da incompetência e ignorância. Uma auto-estima elevada, 
aumentará as expectativas de aprendizagem e de sucessos fundamental 
para resgatar sonhos, acreditar no futuro e vislumbrar melhor qualidade de 
vida. Para isso, pretendemos implementar na escola, uma programação 
voltada para o aproveitamento das potencialidades e talentos dos nossos 
alunos, oferecendo-lhes em horário extra-classe oficinas de: Artesanato, 
Esportes, Educação musical, Artes cênicas, informática, Dança, Reforço 
Escolar. O projeto prevê extensão da carga horária para o tempo integral, 
incluindo o horário regular das aulas, almoço, acompanhamento escolar, 
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atendimento, atendimento nas oficinas, banho e retorno ao lar, no final da 
tarde. (PPP, 1998, p.17). 
 

 Desse modo, o PRE incluía a extensão do horário escolar, denominado por 

ele de semi-integral, com propósitos centrados no sucesso dessas crianças, 

trabalhando suas potencialidades (Quadro 6) e de suas famílias. Para o horário 

integral a escola pretendia a seguinte organização: 

 

Atividades Especificações O que pretendia 

Horário de aula. 
Obedecendo ao quadro 
curricular da escola. 
 

Ajudar o aluno a aprender. 

Horário do almoço. Todos na cantina. 
Fornecer uma boa alimentação. 
 

Horário de repouso e banho. Não houve. 
Trazer um bem estar físico. 
 

Horário de atividades para 
fixação da aprendizagem 
escolar e tarefas de casa. 
 

Professor destinado a dar esta 
oficina para todos os alunos. 

Ampliar do vocabulário e do 
raciocínio, com aproveitamento 
do potencial de crianças que 
não tenham sido alfabetizadas. 

Horário de atividades físicas. 
Futebol, vôlei e futebol de 
salão. 
 

Desenvolver habilidades 
esportivas. 

Horário de atividades artísticas. 
Fabricação de peças em argila, 
pintura em argila e gesso, 
tapeçaria. 

Promover a aprendizagem por 
meio da manipulação de 
materiais interessantes 

Sala ambiente. Música, Teatro, Dança. 
Proporcionar interesse e 
curiosidade em expressão oral 
e artística. 

Sala para uso do computador. 
 

Com 13 computadores. 

Horário de TV e vídeo. 
 

Esporadicamente. 

Despertar a curiosidade pela 
tecnologia moderna. 

Quadro 6: Atividades que integravam o Projeto Reinventando a Escola 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico (1999, p.15-16) 
 

 Em 1999 a Escola criou para os pais, como extensão do trabalho com os 

filhos, espaços onde eles também pudessem frequentar esporadicamente, cursos de 

Alfabetização; aulas de Ginástica, Esporte e Dança; palestras educativas e grupos 

para troca de experiências, com o objetivo de promover seu desenvolvimento e 

elevar a autoestima para que os mesmos não sentissem deslocados e 

envergonhados na escola. Este trabalho durou cerca de cinco anos e aconteceu 

quando a Escola celebrava parcerias com voluntários, para que estes pudessem 

colocar em prática, as ações pretendidas pela Escola. Em 2010 a escola passou a 

oferecer o espaço para que a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de 

responsabilidade da prefeitura municipal de Belo Horizonte, pudesse ocorrer. 
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Conforme mencionado, o referido Projeto vigorou do segundo semestre de 

1998 até o final de 2003. Em um primeiro momento, as oficinas desenvolvidas 

estavam fortemente ligadas à idéia de reforço escolar. Somente a partir da conquista 

de apoios financeiros vindos do setor privado foi possível diversificar a oferta de 

atividades socioeducativas. Durante os sete anos de existência do Reinventando a 

Escola, a quantidade e qualidade destes incentivos variaram bastante, mas duas 

entidades privadas deram apoio à proposta: o Centro de Dança 1º Ato e a escola de 

idiomas Cultura Inglesa.  A partir do ano de 2000, estas duas empresas tornaram-se 

parceiras do PRE. O 1º Ato, daquela época até os dias de hoje, disponibiliza 

bailarinas de seu grupo principal para ministrarem oficinas de dança duas vezes por 

semana aos meninos e meninas participantes do Projeto. Já a confecção das 

malhas de balé utilizadas por eles e a adaptação da sala onde acontecem essas 

oficinas foram financiadas pela Cultura Inglesa. Esta entidade construiu na escola a 

sala de dança e equipou-a com todos os materiais exigidos a uma sala de dança 

profissional, como piso de madeira, colchões de ar, espelhos, barras de apoio, 

aparelho de som e armários. Antes mesmo de auxiliar o Projeto, a Cultura Inglesa já 

vinha atuando junto à comunidade através do projeto “Cultura Aluno/Monitor”.  

O grupo 1° Ato contribuiu também com ajuda financei ra para o almoço das 

crianças da Escola. A Cultura Inglesa até os dias de hoje promove festas, 

campanhas e eventos diversos com o objetivo de arrecadar recursos para o atual 

Projeto.  Estas instituições que apoiaram inicialmente o PRE, não fazem qualquer 

tipo de fiscalização ou cobrança formal sobre o emprego dos recursos a ele 

destinados. Não realizaram também intervenções na forma de como o trabalho deve 

ser desenvolvido cotidianamente, existindo uma grande autonomia dos profissionais 

no que se refere à escolha das ações a serem efetivadas, fato que comprovaremos 

mais adiante, quando formos tratar das entrevistas realizadas com os professores 

das diversas oficinas.  

No último ano de existência do Projeto, a Escola objeto desta pesquisa contou 

com o apoio de pequenos comerciantes da localidade, como sacolões, padarias, 

locadoras de vídeo, gráficas e boutiques. Também o Hospital Maternidade Vera 

Cruz contribuiu com o Projeto naquele ano, viabilizando ônibus para o transporte e o 

acesso das crianças a espetáculos teatrais e de dança, além de outras excursões 

pela cidade. Devido à inconstância e irregularidades das parcerias, o número de 

crianças participantes e o tipo de oficinas desenvolvidas no mesmo mudavam 
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anualmente. Logo no início de suas atividades, o Projeto atendia a 80 crianças. Em 

anos posteriores, este número chegou a subir para 200. Já em 2004, 

aproximadamente 150 alunos, dentre os mais de 500 regularmente matriculados na 

Escola, participavam das oficinas socioeducativas. Portanto, assim como nos dias 

de hoje, não eram todos os discentes da escola que frequentavam o Projeto, mas 

todos os participantes do Projeto frequentavam as aulas no horário parcial.   

A seleção das crianças para as oficinas do então Projeto acontecia no início 

de cada ano letivo, durante uma reunião com os pais. As matrículas do ano anterior 

eram renovadas, sendo as vagas remanescentes oferecidas aos demais 

interessados. Algumas crianças que, segundo o julgamento do corpo docente, 

apresentassem dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de comportamento, 

eram “convidadas” pessoalmente a participarem dessas atividades socioeducativas. 

Eventuais solicitações especiais de matrícula eram analisadas particularmente. As 

turmas do Projeto eram organizadas de acordo com a faixa etária e o ciclo do ensino 

fundamental que as crianças cursavam. Estas frequentavam as oficinas de segunda 

à sexta-feira no contraturno escolar, sendo ele, a exemplo dos dias atuais, matutino 

ou vespertino.  

Diariamente, as turmas participavam de quatro oficinas distintas, exceto às 

sextas-feiras quando realizam apenas três atividades socioeducativas e eram 

dispensadas uma hora mais cedo, devido ao encontro semanal que reunia 

professoras do Projeto e do tempo parcial para discussões da área pedagógica. 

Permanecendo na escola em tempo integral, os participantes do Projeto tinham os 

horários organizados ao longo do dia de acordo com o turno no qual cumpriam o 

horário regular (Quadro 7). 

 

 Alunos do turno matutino Alunos do turno vespertino 
Horários Atividades Atividades 

07:00 às 11:15 Aulas do horário parcial. 
Aulas do Reinventando a Escola: 
quatro oficinas socioeducativas. 

11:15 às 13:00 
Almoço, descanso, recreação, 
oficinas de participação voluntária. 

Almoço, descanso, recreação, 
oficinas de participação voluntária. 

13:00 às 17:15 
Aulas do Reinventando a Escola: 
quatro oficinas socioeducativas. Aulas do horário parcial. 

Quadro 7: Constituição do tempo integral no PRE 
Fonte: Projeto Reinventando a Escola, 2001 

 

Naquela época, segundo Bergo (2005), as crianças não podiam escolher as 

atividades que gostariam de participar no Projeto, mas havia algumas oficinas às 
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quais nem todas as crianças freqüentavam (Quadro 8). Tal estruturação trazia 

implicações cruciais para a forma de socialização e transmissão de saberes 

assumida pelas professoras do Projeto. Os quadros abaixo demonstram o modo 

como o “currículo” do Reinventando a Escola estava organizado no ano de 2004.   

               

Participação obrigatória  Participação voluntária  

Oficinas Periodicidade 
semanal Oficinas Periodicidade 

semanal 

Artes visuais 3 Balé 2 

Artes cênicas 1 Coral 1 

Cozinha experimental 1 Flauta 1 

Horta 1 Inglês 1 

Informática 2 Percussão 2 

“Para Casa” 5   

Recreação 1   

Reforço 5   

Quadro 8: Organização curricular do Projeto Reinventando a Escola 
Fonte: Projeto Reinventando a Escola, 2001 
 

As oficinas que exigiam a frequência obrigatória das crianças eram 

ministradas por três professoras pertencentes à rede estadual de ensino. Assim, 

qualquer professor ou professora que fizesse parte do corpo docente efetivo ou 

contratado da Escola poderia optar anualmente entre lecionar nas turmas do turno 

parcial ou atuar no Projeto. Não era exigida uma qualificação específica para 

ministrar as oficinas, sendo necessário apenas possuir a formação mínima 

estabelecida para os profissionais que lecionam nos anos iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, o Magistério em nível médio. Devido a esta possibilidade de 

escolha, e principalmente pelo fato dos contratos terem a duração máxima de um 

ano, havia uma grande rotatividade na equipe de profissionais que atuavam no 

Reinventando a Escola. Sobre o trabalho as oficinas, Bergo (2005) ressalta que: 

 

Nas oficinas há uma evidente conexão entre a ação e o conhecimento, sem 
que se atribua uma função “pedagógica” a cada etapa do trabalho. Ao 
contrário, muitas vezes os instrutores não organizam deliberadamente as 
atividades para os participantes, pois neste contexto as relações sociais não 
estão marcadas pela dicotomia professor-aluno. Mas isso não significa que 
sejam experiências informais de educação. Há sim uma considerável 
estruturação dos processos de aprendizagem, porém não se trata de uma 
estruturação que siga a lógica escolar. A aquisição de conhecimentos e 
técnicas não se dá por imitação ou observação passiva, mas de modo 
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participativo, no qual as pessoas “aprendem fazendo”.  (BERGO, 2005, p. 
216, grifos do autor). 

 

Todas as turmas tinham pelo menos um horário por dia reservado para que 

fizessem os deveres de casa. Havia uma sala exclusiva para essa atividade. As 

carteiras ficam organizadas em círculos, formando grupos que dividiam os alunos de 

acordo com o ano do Ensino Fundamental que estavam cursando. Já na sala onde 

aconteciam as oficinas de Reforço Escolar, as carteiras ficavam enfileiradas como 

em uma sala de aula comum. Nesta mesma sala também eram desenvolvidas as 

oficinas de Artes Cênicas, que constavam na grade oficial, mas aconteciam apenas 

esporadicamente. O mesmo se dava com as atividades referentes ao cultivo da 

horta; respeitando-se o tempo natural de germinação das sementes, as atividades 

envolvendo todas as crianças somente ocorrem em épocas específicas do ano.  

As oficinas de Arte eram realizadas em uma sala cujas carteiras ficavam 

organizadas em duas grandes fileiras para facilitar o desenvolvimento das atividades 

e a comunicação entre as crianças que compartilham os mesmos materiais 

disponibilizados. Diferentes das atividades desenvolvidas em salas de aula comuns, 

as oficinas de Informática aconteciam em um espaço especial; o chamado 

“laboratório”, ele era equipado com treze computadores, sendo doze para uso dos 

alunos e um para uso da professora, com impressora e um scanner.  As crianças 

utilizam os equipamentos em duplas geralmente estabelecidas pelas professoras.  

Do mesmo modo, as atividades da Cozinha Experimental ocorriam em um 

ambiente especial. Construído com os recursos externos, este espaço possuía um 

fogão industrial, duas geladeiras, duas pias, uma grande mesa e os mais variados 

utensílios domésticos. De forma lúdica, as crianças nesta oficina tinham a 

oportunidade de vivenciar concretamente certos conteúdos do currículo oficial, como 

por exemplo, noções de medidas, volume, fração, história dos países de origem das 

comidas preparadas e ortografia, através da confecção de livros de receita. Apesar 

de estar prevista na grade de horários como uma oficina semanal, as crianças 

somente freqüentavam a Cozinha Experimental em períodos que antecediam 

determinados eventos realizados na escola. Nestas ocasiões, toda a comunidade 

escolar e também os familiares das crianças participantes tinham a oportunidade de 

provar os quitutes preparados por elas.  

Às sextas-feiras, estava programado um horário de Recreação para as 

crianças não selecionadas a participar do Coral. Enquanto um grupo de 
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aproximadamente 30 crianças preparava e ensaiava números artísticos de canto, a 

maioria dos alunos participava de brincadeiras e jogos educativos orientados pelas 

professoras. Portanto, não se tratava de uma recreação livre ou de organização 

espontânea. Além da seleção para a participação no Coral, havia também seleção 

para a composição das turmas de Balé.  

A organização das turmas do Balé não seguia exatamente as faixas etárias, e 

sim se priorizava a estatura e as habilidades, com o intuito de se formar grupos 

visualmente mais harmoniosos. Esta oficina não possuía horários exclusivos, 

acontecendo concomitantemente a outras atividades socioeducativas. Logo, as 

crianças não selecionadas para o Balé não ficavam com “horários vagos”, já que 

estavam sempre participando de alguma atividade.  Como se pode perceber, os 

participantes do Reinventando a Escola tinham todo o seu tempo preenchido de 

forma “educativa”, pois até mesmo durante o intervalo entre o turno da manhã e o da 

tarde eram oferecidas algumas atividades. O próprio almoço se tornou uma atividade 

educativa já que, de acordo com os materiais de divulgação das ações do Projeto, 

almoçando na escola as crianças tinham a oportunidade de aprender bons hábitos 

alimentares e de higiene pessoal. Além disso, as oficinas de Flauta, Inglês e 

Percussão ocorriam no intervalo entre os turnos, logo após o almoço. Os 

profissionais responsáveis pelas três oficinas possuíam formação específica em 

suas áreas.    

Acredita-se que, essa caracterização, em linhas gerais, das oficinas 

desenvolvidas no PRE seja de grande valia na medida em que demarca alguns 

contornos imprescindíveis para a compreensão das principais questões abordadas 

nesta dissertação. Não obstante, para a análise de tais questões, é importante não 

apenas apresentar e situar as atividades do Reinventando a Escola em seu contexto 

social e administrativo, como é igualmente necessário caracterizar os sujeitos para 

os quais se dirigem tais ações.  

 

 

2.2 Observações participantes 

 

 

Para fins de análise, acredita-se ser interessante a apresentação de alguns 

dados empíricos referentes ao cotidiano do Projeto Escola de Tempo Integral, uma 



 77 

vez que esse tipo de relato poderá favorecer a explicitação de várias nuances do 

contexto de atuação. Entre os meses de maio e junho de 2010, foram realizadas 

trinta e duas horas de observação, em turmas do tempo integral, tanto no tempo 

parcial, quanto no integral, bem como nas oficinas de Balé, Cozinha Experimental e 

Xadrez.  

 Com relação às observações participantes, buscou-se verificar quanto: 1) 

presença de estratégias de diversificação do ensino; 2) adequação da abordagem 

do processo de ensino quanto à tipologia do conteúdo; 3) presença de atividades 

significativas; ocorrência de atividades que oferecem a iniciativa por parte dos 

alunos; 4) planejamento e avaliação das atividades pela professora; 5)  possibilidade 

e ocorrência do atendimento individual aos alunos; 6) natureza do material utilizado 

nas atividades trabalhadas; 6) características da atuação da turma e da professora; 

7) áreas da matriz curricular com as quais as atividades estavam relacionadas; 8) 

quantidade de profissionais que trabalharam com os alunos no período da 

observação; 8) tempo de permanência do aluno em sala de aula; 9)  utilização de 

outros espaços escolares e 10) número de alunos presentes no dia da observação. 

 Com relação à presença de estratégias de diversificação do ensino observou-

se que, coincidentemente, as professoras regentes N. N. L. X. A. L. (turma de alunos 

do 2º ano) e G. A. O. S. (turma de alunos do 2º, 3º e 4º anos) dividiam a sala em 

dois polos: um composto por alunos que sabiam ler e outro por aqueles que não o 

sabiam. Trabalhando desta maneira percebeu-se que, as mesmas acreditavam que 

não era necessário haver diferenciação dos percursos de aprendizagem no interior 

destes grupos. Já os professores das oficinas D. K. R., M. A. S. e S. B. N. B. 

demonstraram que em suas práticas esta diferenciação nos percursos ocorria mais, 

pois não dividiam o grupo sala em dois polos e sim, trabalhavam com todos os 

alunos, partindo de seu conhecimento prévio, isto é de onde os mesmos se 

encontravam.  

 No momento da observação, a professora N. N. L. X. A. L. possuía um aluno 

que ainda não estava alfabetizado. Por esse motivo, ela diferenciava as atividades 

propostas para ele, daquelas voltadas para alunos já leitores. Segundo a professora, 

tal procedimento ocorria em todas as atividades. No dia da primeira observação, 

enquanto estes últimos trabalharam com a leitura de um livro, aquele que não sabia 

ler realizou atividades com o alfabeto móvel fazendo a categorização gráfica das 

letras. Por causa do grau de dificuldade manifestado pelo mesmo, constatou-se que 
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dois fatores constituíram-se obstáculos a sua aprendizagem. O primeiro deles 

consistia na pouca atenção que a professora pode dispensar a ele em virtude dos 

acontecimentos e interrupções que eram feitas ao seu trabalho. O segundo dizia 

respeito aos colegas, pois, no intuito de ajudar, geralmente eles executavam a 

atividade para o mesmo. Diante deste contexto, seria interessante que a professora 

organizasse atividades em pequenos grupos, bem como discutisse com os alunos a 

diferença entre “fazer para” e “ajudar” o colega. Deste modo, os alunos poderiam 

agir de maneira mais construtiva uns com os outros e, ao mesmo tempo, a 

professora ficaria um pouco mais liberada para dar atenção àqueles alunos com 

dificuldades. 

 Para exemplificar o afirmado, descrevem-se pequenas passagens das 

observações de duas oficinas diferentes. Durante uma aula de Recreação o 

professor D. K. R colocou à disposição dos alunos jogos de xadrez, dama e dominó. 

Cada grupo pegou o jogo que desejava e ocupou uma mesa diferente. O professor 

passou de mesa em mesa, orientando os alunos e discutindo com os mesmos as 

jogadas. Quando percebia alguma dificuldade, fazia com que o aluno pensasse nas 

regras daquele jogo. Deste modo, percebeu-se que alguns alunos compreendiam os 

jogos em maior nível outros em menor nível. Em momento algum, depois que os 

grupos se reuniram, o professor se dirigiu aos alunos para “ensinar” algo único. 

Assim, pode-se afirmar que o mesmo conseguiu diferenciar os percursos, condição 

muito importante para a melhoria das aprendizagens. Segundo Perrenoud: 

 

Em diversos sistemas, a individualização dos percursos de formação 
autoriza uma diversidade dos projetos ou dos objetivos dos estudantes: nem 
todos visam às mesmas aprendizagens. Em outros sistemas, a 
individualização faz-se somente sobre os ritmos, as trajetórias e os 
procedimentos para chegar-se a domínios semelhantes. (PERRENOUD, 
2000, p.86). 
 

 Seja essa diferenciação feita pela diversidade de projetos ou dos objetivos; ou 

mesmo sobre os ritmos, trajetórias e procedimentos subentende-se a concepção de 

que nem todos os alunos vivem a mesma experiência. Nesse mesmo sentido, a 

professora de Balé, S. B. N. B. demonstrou igual possibilidade de efetivação desta 

diferenciação. No segundo dia de observação, ela foi para a quadra e permaneceu o 

tempo todo lá ensaiando com as turmas um Festival de Dança da Escola que 

ocorreria no final do ano. Percebeu-se que a preocupação em ensinar a técnica do 
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balé fez com a professora trabalhasse com os alunos de maneira individual, 

corrigindo e ensinando os movimentos nos quais os alunos apresentavam 

dificuldades. Cabe ressaltar que na concepção de Perrenoud “individualizar os 

percursos de formação não consiste em isolar os estudantes, em separá-los uns dos 

outros. Cada um pode seguir sua trajetória trabalhando em um grupo.” 

(PERRENOUD, 2000, p.97). Por este motivo, a Escola pode organizar estratégias 

em grupo que possibilitem a luta contra o fracasso escolar e contra as 

desigualdades. 

 Quanto à abordagem do processo de ensino, e à tipologia dos conteúdos, foi 

possível perceber oscilavam entre o estar e não estar adequadas. Por exemplo, 

notou-se que a professora N. N. L. X. A. L., em uma aula durante o horário integral, 

realizou um trabalho com a Língua Portuguesa mostrando aos alunos que se 

aprende a ler lendo, isto é desenvolveu esta atividade como um conteúdo 

procedimental. A professora desenvolveu também uma atividade de Matemática, 

trabalhando com a identificação dos numerais até 100 no quadro, tratando este 

conteúdo como conceitual, pois ela desejava naquele momento, que os alunos 

memorizassem a sequência numérica. Em outro momento da aula, quando 

promoveu um bingo, passou de carteira em carteira pedindo que cada aluno 

pegasse oito tampinhas de dentro de uma caixa, valorizando mais uma vez o 

conteúdo procedimental. Quando o aluno pegava unidades a mais ou menos ela 

refletia com ele “você terá que tirar ou colocar tampinhas” ou então “quantas 

tampinhas a mais ou a menos”.  

 No mesmo sentido, a professora G. A. O. ao trabalhar com encarte de jornal, 

em vez de construir um diálogo com os alunos sobre aquele portador de texto, sua 

utilidade, circulação e outras questões, a mesma “ensinava” tudo que acreditava que 

os alunos deveriam saber de modo rápido e desinteressante. Deste modo, a 

professora não explorou questões relacionadas ao letramento, tais como: sua 

utilidade, o nome do supermercado que fazia as promoções, onde ele se localizava, 

existia mais de uma unidade, período de validade das ofertas e outras. A mesma fez 

desta atividade um aglomerado de informações conceituais, perdendo a chance de 

construir importantes conhecimentos acerca deste portador de texto. Assim, é 

possível afirmar que os conteúdos trabalhados nem sempre recorrem à melhor 

abordagem para eles, naquele momento.  
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Com relação à presença de atividades significativas identificou-se em todos 

os momentos da observação, que as mesmas foram mais frequentes nas salas das 

oficinas, do que nas salas de aula. Nas entrevistas feitas com os alunos, como se 

verá adiante, estes demonstraram o quanto gostavam de “fazer” as atividades, 

desde que delas participassem ativamente e que não fossem repetitivas. Por outro 

lado, nem com os professores regentes do TI, nem os professores das oficinas, foi 

possível observar a ocorrência, frequente, de atividades que desenvolvessem a 

autonomia do aluno. Isto é, de atividades nas quais seria permitido aos mesmos, ter 

iniciativa. Com relação a este aspecto, um fato interessante ocorrido no início de 

uma das aulas observadas, dá provas de como esta questão perpassa as atitudes 

docentes, mesmo que de modo inconsciente. Foi quando a professora solicitou aos 

alunos que tirassem a blusa de frio, dizendo que fazia calor.  Os alunos interpolaram 

afirmando que não queriam fazê-lo, pois estava frio. Não teve jeito, ao fim todos 

tiveram que tirar os agasalhos. Na verdade ficou perceptível, naquele momento, que 

apenas ela sentia calor, os demais não.  

Com relação à prática sobre formação de atitudes, observou-se que em 

alguns momentos, ricas atividades eram perdidas. Em um deles, a professora G. A. 

O. ao entregar para todos os alunos, o convite para que pudesse  ser recortado, 

pediu aos mesmos que o fizessem de modo a sobrar a maior de quantidade de 

papel colorido, para que pudessem reaproveitá-lo depois. Atitude muito interessante, 

tendo em vista não apenas o perfil socioeconômico da Escola, mas seu caráter 

formador. Na contramão desta atitude, durante o recorte, não houve organização do 

espaço, do tempo e da sala para atividade, assim cada aluno a executava como 

queria. Recortavam no local que quisessem, sentados na cadeira, na mesa, em pé, 

ajoelhados na cadeira, ou até, não recortavam. As sobras do recorte, tão 

recomendadas pela professora, caíam pelo chão. Por estes motivos, percebeu-se 

que a mesma perdeu, naquele momento, a chance de trabalhar com questões mais 

profundas relativas ao ser e ao conviver, tão importantes para a formação do aluno. 

Como não poderia ser diferente, depois do recorte a sala ficou muito suja. A 

professora agradeceu nominalmente àqueles que ajudaram a fazer o convite e pediu 

que recolhessem o lixo do chão. Nem todos os alunos obedeceram. Mais uma vez, 

nada foi feito. 

Nas observações realizadas notou-se que os professores, tinham um 

planejamento elaborado. Algumas chegaram a registrá-lo no quadro ou 
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simplesmente, a comentá-lo com o aluno. Com relação à avaliação, pode-se dizer 

que a mesma não ocorreu no decorrer das atividades. Quanto à possibilidade e 

ocorrência de atendimento individual aos alunos em sala de aula, esta era maior 

quando a sala encontrava-se com número reduzido de alunos. Isto é, tendo em vista 

que as turmas possuem 25 alunos, em média, havia maior possibilidade deste 

atendimento durante as aulas de Balé ou quando alguns alunos faltavam. Para 

exemplificar o afirmado, relata-se que durante as observações na sala da professora 

N. N. L. X. A. L., presenciou-se, apenas uma atividade na qual foi possível à 

professora chamar ao quadro aqueles alunos com dificuldade e trabalhar 

individualmente com eles.  

 Durante a observação na sala da professora G. A. O. notou-se que seria difícil 

para ela realizar atendimento individual aos alunos. Afirma-se isso não por causa da 

quantidade de alunos, que já estava reduzida, mas porque a professora dividia sua 

atenção entre recortar convites e trabalhar com os alunos uma atividade de 

matemática. Esta atividade de matemática foi realizada a partir de um encarte de 

jornal, como anunciado. Acredita-se que por estar com a atenção dividida, a 

professora, não percebeu o equívoco que cometeu ao pedir aos alunos que 

consultassem apenas a seção de perfumaria e retirassem dali nomes de produtos 

de: higiene bucal, higiene corporal e produtos de “limpeza para casa”.   

  Depois que a professora recolheu os convites recortados com os alunos, 

passou nas carteiras, olhou se as atividades estavam coladas nos cadernos e deu 

um visto15 nas mesmas. Nesse momento ela não olhava o modo como haviam sido 

feitas: com ou sem capricho, feita por si ou copiada do colega, com ou sem 

concentração. De mesa em mesa, a professora chamava a atenção daqueles que 

não haviam terminado a atividade e dava “Parabéns” àqueles que a haviam 

concluído.  

 Com relação à natureza dos materiais utilizados nas atividades trabalhadas, 

tanto em sala de aula quanto nas oficinas, observou-se que foram muito variadas. 

Foram utilizadas, em sala de aula, atividades reprografadas, livros de história e 

paradidáticos, encartes de jornal, tampinhas, jogos e outros. Para as oficinas, 

observou-se que foram utilizados materiais específicos de cada uma. 

                                                 
15 Rubrica que o professor coloca junto à atividade do aluno para validá-la. 
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Acredita-se que são muito particulares as características da atuação da turma 

e da professora. Mas determinadas atitudes chamam a atenção, algumas pelo seu 

aspecto positivo, outras nem tanto. Como atitudes positivas da atuação do professor 

destacaram-se: dispor as carteiras da sala de maneira a formar grupos; ter paciência 

e dar autonomia ao aluno (para ir ao banheiro ou mesmo escolher o colega com o 

qual trabalhará); controlar a disciplina necessária ao trabalho em sala; manter a 

limpeza do ambiente; permitir a conversa em baixo tom de voz; dar atenção 

individual; não criticar o aluno, entre outras.  

Como atitudes negativas observaram-se: receber e fazer ligações usando o 

celular durante a aula na sala; dar mais tempo que o necessário para a realização 

das atividades; deixar que os alunos ficassem muito soltos; chamar a atenção dos 

mesmos com tom de voz elevado; dispor sempre as carteiras de modo enfileirado; 

fazer uma atividade paralela à dos alunos e chamar a atenção do aluno de modo 

indevido. Em um total de 1920 minutos de observação observou-se que algumas 

características, positivas ou negativas, ocorriam com mais frequência. Acredita-se 

que, em parte, muitas dessas características surjam, devido à rigidez quanto à 

organização curricular do TI. Sobre essa organização,  ressalta-se que: 

 

Para garantir um (sic) matriz curricular sistematizada, que estivesse em 
consonância com os objetivos propostos e a necessidade de adequação 
aos recursos humanos a ser utilizados no Projeto, foi sugerida uma matriz 
composta de 30 módulos semanais de 50 minutos. Nessa composição, 24 
módulos foram atribuídos ao professor regente de turmas ( sendo 14 para 
atividades pedagógicas e 10 de formação pessoal e social) e 06 módulos ao 
professor de educação física (sendo 03 para atividades culturais e 03 para 
atividades esportivas). O horário do almoço foi contemplado na matriz 
curricular como atividade de formação pessoal e social, ficando os alunos 
nesse período, sob a responsabilidade de seus professores. (MINAS 
GERAIS, 2010, p.4). 

 

Durante a observação das atividades desenvolvidas pelos professores 

regentes e oficineiros do TI, ocorreram com mais freqüência oficinas de Linguagem, 

seguidas pelas de Matemática, Educação Física, Artes Visuais, Balé e Cozinha 

Experimental. Na jornada diária do aluno, a permanência do professor regente em 

sala de aula predominou em relação às outras atividades. Durante a observação, 

nenhum professor regente utilizou outro espaço da escolar, senão a sala de aula. Os 

alunos mudavam de espaço apenas para realizar as oficinas. Na Escola, em 2010, 

os módulos, tiveram duração de 60 minutos e a quantidade de oficinas de cada área 
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do currículo variou em cada turma do TI (Tabela 2). Sua organização dependeu da 

disponibilidade e carga horária dos professores. 

 

 

 

TABELA 2: 

Quantidade de oficinas* semanais das turmas do TI, em 2010 

 

Turmas Atividades 
Pedagógicas Recreação Formação 

Pessoal 
Cozinha 

Experimental Biblioteca Total** 

A 14 02 07 01 01 25 
B 11 02 07 03 02 25 
C 14 02 05 03 01 25 
D 10 02 08 03 02 25 
E 14 01 06 02 02 25 
F 14 02 05 03 01 25 
G 15 01 07 01 01 25 

Fonte: Dados da Pesquisa 
* Como as oficinas de Balé ocorrem para alguns alunos de cada sala, as mesmas não constam no 

horário, mas aconteceram, em 2010, duas vezes por semana, para cada grupo de alunos. 
**25 módulos com duração de 60 minutos, perfazem 30 módulos com duração de 50 minutos 

 

 

2.3 Os Questionários  

 

 

Com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre o percurso e a dinâmica 

de funcionamento do TI, foram organizados três questionários. O primeiro deles 

buscou conhecer a trajetória do tempo integral na Escola, bem como os sujeitos da 

pesquisa, foram coletados dados sobre a quantidade de alunos atendidos de 1998-

2010, o total de professores envolvidos e os recursos financeiros para o TI naquele 

período, bem como a faixa etária dos alunos atendidos no ano de 2010 e a 

composição das turmas, também em 2010 (Apêndice A). O mesmo foi respondido 

pela secretaria da escola. Estes dados ajudaram a organizar informações sobre o 

atendimento e a demanda do tempo integral.  

Foi organizado também um questionário que buscava compreender a 

organização pedagógica das turmas no ano da pesquisa, bem como as atividades e 

oficinas oferecidas aos alunos, sendo este  respondido pelo  coordenador do Projeto 

(Apêndice B). 
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E finalmente, um terceiro questionário visou entender o perfil de cada turma 

e a efetivação do currículo em cada turma do TI, respondido pelas professoras das 

turmas A, B, C, D, E, F e G (Apêndice C). 

 

 

 

2.4 As entrevistas realizadas 

 

 

A partir das informações obtidas por meio dos questionários e da 

observação participante e, na tentativa de esclarecer algumas questões que 

surgiram no decorrer da pesquisa, foram elaboradas entrevistas semi-estruturadas 

envolvendo os vinte e nove sujeitos da pesquisa. A análise das informações contidas 

nos questionários, por sua vez, possibilitou a elaboração e o aprofundamento de 

outras questões no momento das entrevistas. Optou-se pela entrevista por ser um 

instrumento de análise que nos permite maior detalhamento das informações ainda 

não bem compreendidas. Ludke e André (1986, p. 34) afirmam que “a entrevista 

permite correções, esclarecimento, e adaptações que a tornam eficaz na obtenção 

das informações desejadas”.    

Portanto, foram elaborados roteiros diferentes. O primeiro deles destinou-se 

aos profissionais da Escola, com questões abertas e fechadas, com a intenção de 

ampliar e identificar, a concepção de tempo integral e seus desdobramentos na 

prática pedagógica e na efetivação do trabalho docente. Outro roteiro foi organizado 

na busca de compreender a percepção discente sobre o horário integral. 

Como os sujeitos envolvidos compunham diferentes segmentos da Escola, 

foram organizados, para os profissionais da Escola, seis roteiros diferentes de 

entrevistas, sendo um para cada categoria de sujeitos envolvidos, a saber: diretora; 

vice-diretora; supervisor do tempo parcial; coordenador do tempo integral; professor 

oficineiro do tempo integral; professor do tempo parcial e alunos do tempo integral. 

Com estes profissionais buscaram-se, na entrevista informações gerais sobre a 

formação acadêmica, a prática profissional, a concepção de tempo integral, o 

conhecimento que têm da proposta oficial, os pontos fortes e fragilidades da mesma 

e a aprendizagem dos alunos.  Algumas perguntas eram comuns a todos os 
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questionários e outras, por serem muito específicas, como o financiamento do tempo 

integral, por exemplo, entraram apenas no questionário dos profissionais que 

detinham aquela informação.  

Para os alunos foi organizado apenas um roteiro. A entrevista visava apontar 

informações e impressões acerca do tempo integral com relação à adequação do 

tempo de duração, à motivação para frequentar o projeto, à aprendizagem ocorrida 

no turno e contraturno, às oficinas mais e menos preferidas, bem como colher 

sugestões de outras atividades das quais gostariam de participar no TI. 

A entrevista do diretor (Apêndice D) foi estruturada com 34 questões 

fechadas e abertas, sendo subdivididas em 4 seções, que compreendiam:  

1) formação profissional, procurando caracterizar o diretor quanto ao seu 

nível de formação acadêmica; 

2) identificação do diretor assinalando a experiência no magistério, o tempo 

de trabalho nele e fora dele, a quantidade de turnos/escola em que trabalha; 

3) identificação da escola, procurando caracterizá-la quanto à quantidade de 

profissionais e alunos envolvidos com o tempo integral, à ampliação da estrutura 

física, condições materiais e financeiras, criação de novos espaços para o tempo 

integral e melhoria da aprendizagem avaliada pela Prova Brasil e 

4) organização da escola assinalando o perfil desejado do professor de 

tempo integral, oficineiros e voluntários e as fragilidades e os pontos fortes da escola 

de tempo integral, frente à proposta oficial. 

A entrevista do vice-diretor (Apêndice E) foi estruturada com 31 questões 

fechadas e abertas, sendo subdivididas em 4 seções, que compreendiam:  

1) formação profissional, procurando caracterizar o vice-diretor quanto ao 

seu nível de formação acadêmica; 

2) identificação do vice-diretor, assinalando a experiência no magistério, o 

tempo de trabalho nele e fora dele, a quantidade de turnos/escola em que trabalha; 

3) identificação da escola, procurando caracterizar a escola quanto a 

reformas ocorridas, como se deu a ampliação do tempo, quais seus objetivos ao 

implantar o tempo integral e  melhoria da aprendizagem avaliada pela Prova Brasil e 

4) organização da escola assinalando o perfil desejado do professor de 

tempo integral, oficineiros e voluntários e as fragilidades e os pontos fortes da escola 

de tempo integral, frente à proposta oficial. 
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A entrevista do supervisor do tempo parcial (Apêndice F) foi estruturada com 

27 questões fechadas e abertas sendo subdivididas em 5 seções, que 

compreendiam: 

1) formação profissional, procurando caracterizar o supervisor quanto ao seu 

nível de formação acadêmica; 

2) identificação do supervisor do tempo parcial assinalando a experiência no 

magistério, o tempo de trabalho nele e fora dele, a quantidade de turnos/escola em 

que trabalha; 

3) impressões pessoais acerca do tempo integral, seus objetivos e 

conhecimentos e saberes desejáveis para o professor; 

4) organização do trabalho pedagógico no tempo parcial e sua articulação 

com o tempo integral e 

5) efetivação da proposta oficial, suas fragilidades e seus pontos fortes. 

A entrevista do coordenador do tempo integral (Apêndice G) foi estruturada 

com 29 questões fechadas e abertas sendo subdivididas em 5 seções, que 

compreendiam: 

1) formação profissional, procurando caracterizar o coordenador quanto ao 

seu nível de formação acadêmica; 

2) identificação do coordenador do tempo integral assinalando a 

experiência no magistério, o tempo de trabalho nele e fora dele, a quantidade de 

turnos/escola em que trabalha; 

3) impressões pessoais acerca do tempo integral, seus objetivos e 

conhecimentos e saberes desejáveis para o professor; 

4) organização do trabalho pedagógico no tempo integral e sua articulação 

com o tempo parcial e 

5) efetivação da proposta oficial, suas fragilidades e seus pontos fortes. 

A entrevista do professor do tempo parcial (Apêndice H) foi estruturada com 

38 questões fechadas e abertas, sendo subdivididas em 8 seções, que 

compreendiam:  

1) formação profissional, procurando caracterizar o professor quanto ao seu 

nível de formação acadêmica; 
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2) identificação do professor assinalando a experiência no magistério, o 

tempo de trabalho nele e fora dele, a quantidade de alunos em sala e a quantidade 

de turnos/escola em que trabalha; 

3) identificação da turma com relação à quantidade dos alunos que 

freqüentam o PROETI; 

4) impressões pessoais sobre a concepção de uma escola de Tempo 

Integral, os objetivos da proposta, os conhecimentos que devem ser desenvolvidos 

com os alunos e conhecimentos desejáveis ao professor para desenvolver esta 

proposta; 

5) orientações oficiais indicando o conhecimento acerca da proposta oficial 

da SEE/MG e a sugestão de matriz curricular para o trabalho com o tempo integral;  

6) organização pedagógica incluindo a construção do currículo, a utilização 

dos espaços de formação, cultura e práticas pedagógicas que atingem a todos os 

alunos; 

7) associação espontânea sobre as normas e práticas da cultura escolar 

assinalando algumas relativas ao tempo integral e aos valores e comportamentos 

que ele acredita desenvolver com elas e 

8) efetivações da proposta indicando quais atividades são oferecidas aos 

alunos, seus obstáculos e ganhos, bem como as fragilidades e os pontos fortes do 

PROETI. 

A entrevista do professor do tempo integral (Apêndice I) foi estruturada com 

48 questões fechadas e abertas, sendo subdivididas em 8 seções, que 

compreendiam:  

1) formação profissional, procurando caracterizar o  professor quanto ao seu 

nível de formação acadêmica; 

2) identificação do professor assinalando a experiência no magistério, o 

tempo de trabalho nele e fora dele, a quantidade de alunos em sala e a quantidade 

de turnos/escola em que trabalha; 

3) identificação da turma com relação à quantidade, origem e freqüência dos 

alunos; 

4) impressões pessoais sobre a concepção de uma escola de Tempo 

Integral, os objetivos da proposta, os conhecimentos que devem ser desenvolvidos 
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com os alunos e conhecimentos desejáveis ao professor para desenvolver esta 

proposta; 

5) orientações oficiais indicando o que ele conhece acerca da proposta 

oficial da SEE/MG, como conheceu e sobre a formação para o trabalho com o tempo 

integral;  

6) organização pedagógica incluindo a construção do currículo, a matriz 

curricular sugerida, os espaços de formação, cultura e práticas pedagógicas que 

incluem a todos os alunos; 

7) associação espontânea sobre as normas e práticas da cultura escola 

assinalando algumas normas ou práticas relativas ao tempo integral e valores e 

comportamentos que ele acredita desenvolver com elas e 

8) efetivações da proposta oficial indicando quais atividades são oferecidas 

aos alunos, seus obstáculos e ganhos, bem como as fragilidades e os pontos fortes 

do PROETI. 

A entrevista do aluno do tempo integral (Apêndice J) foi estruturada com 22 

questões fechadas e abertas, sendo subdivididas em 3 seções, que compreendiam:  

1) identificação do aluno; 

2) impressões pessoais sobre o tempo integral, atividades e oficinas de que 

gosta  mais/menos de participar, motivação para pertencer ao projeto,  

3) tempo que pertence ao projeto e mudanças na aprendizagem advindas do 

projeto. 

Para que a entrevista fosse usada durante o estudo, ficou estabelecido, com 

todos os profissionais da educação, um termo de autorização para edição e uso dos  

discursos  na pesquisa. Para os alunos, este termo de autorização foi enviado aos 

pais e/ou responsáveis para que pudessem autorizar sua participação. Após esse 

entendimento, iniciaram-se as primeiras entrevistas. As mesmas foram feitas 

pessoalmente pelo pesquisador aos vinte e nove sujeitos. Os especialistas 

mostraram-se mais diretos e menos preocupados ao responder às questões 

perguntadas. As professoras, embora receptivas em participar da pesquisa, no 

momento de responder sentiram-se constrangidas, exigindo do pesquisador um 

contato mais aprofundado com elas, antes da realização da mesma.  Mesmo assim, 

maioria delas, ao responder uma questão sempre pedia aprovação ou confirmação 

para o que havia respondido. Foi necessário que o pesquisador esclarecesse que na 
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pesquisa não havia “o certo e o errado” e sim maneiras diferentes de perceber a 

realidade do tempo integral. Desse modo a construção dessa confiança em relação 

ao pesquisador constituiu uma tarefa extremamente delicada e cuidadosa, em sua 

realização. Os alunos, embora com pouca idade (entre 7 e 12 anos) apresentaram 

firmeza e desembaraço ao responder às questões da entrevistas.  

As condições de aplicação da entrevista com os profissionais atenderam à 

disponibilidade de dia e horário dos sujeitos, que variou entre as aulas 

especializadas e intervalos de recreio, nos meses de outubro e novembro de 2010. 

Foi muito difícil concluí-las tendo em vista o número de faltas dos profissionais, 

inclusive especializados, sem os quais, era impossível realizar as entrevistas, tendo 

em vista que eles deveriam ficar com os alunos para liberar o professor. Várias 

foram as vezes em que o pesquisador, chegou à escola com as entrevistas 

previamente agendadas, e não pode realizá-las devido à ausência de professor 

especializado e/ou eventual, bem como por causa de preparação de festivais e 

outros eventos.  

O tempo médio para aplicação dos questionários foi de sessenta minutos. 

Em alguns casos, devido às interrupções esse o tempo subiu para 80 minutos. Para 

agendar os horários para aplicação da entrevista, foi necessária a presença mais 

constante do pesquisador na escola, solicitando, sempre que possível, as 

disponibilidades de horário das professoras. E quando não era possível realizar a 

entrevista no horário marcado, remarcava-se para o dia ou a semana seguinte. 

Com os alunos a realização das entrevistas foi mais tranquila. O pesquisador 

pediu às professoras do tempo integral a sugestão dos alunos que poderiam 

contribuir mais para a pesquisa, levando-se em consideração a idade (entre 7 e 12 

anos) e o tempo de ingresso do aluno no projeto (mais de 1 ano). De posse dos 

nomes, o pesquisador entrou em contato com os pais e responsáveis pelos 

mesmos, para que eles pudessem ter ciência da pesquisa e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. De posse dos termos assinados, o pesquisador 

ficou no corredor, próximo à sala de aula e foi chamando os alunos, um a um. Neste 

caso, o tempo médio de entrevista foi de quinze minutos. 

As entrevistas foram transcritas e analisadas de acordo com as temáticas 

apontadas nas orientações oficiais, nas observações participantes e nos 

questionários.  



 90 

3 EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL: HISTÓRICO E CONCEITU AÇÃO 

 

 

A escola brasileira, por tradição, valoriza o sucesso individual levando o aluno 

a se identificar com os mais capazes, mais fortes, mais bem sucedidos. Essa prática 

legitimou a exclusão e a divisão entre as pessoas, prejudicando a formação e a 

construção da identidade daqueles que não traziam em sua bagagem de vida, fora 

da escola, os instrumentos adequados para enfrentar a vida escolar. Sem 

reconhecer as diferenças étnicas, culturais e sociais, a escola procurou compensar 

as chamadas “carências” dos alunos fornecendo-lhes uma educação 

compensatória16.  

A história da educação compensatória remonta às escolas de caridade do 

século XVIII e às escolas populares do século XIX. No século XX os primeiros 

programas surgiram após os anos 60, época em que os sistemas educacionais 

tornaram-se mais acessíveis mediante pressão pelo fim da estratificação. Com base 

em um documento das Organizações das Nações Unidas (ONU), a Declaração dos 

Direitos das Crianças (ONU, 1959), o direito e acesso igual para todas as crianças 

na escola, representou uma meia vitória, tendo em vista a ocorrência de uma 

diferenciação no ensino ministrado no interior das instituições.  

A realidade educacional das crianças proletárias, pobres e pertencentes às 

minorias étnicas não se modificou. O desempenho em testes e exames continuava 

inferior, as chances de reprovação e evasão eram maiores e a probabilidade delas 

entrarem para a universidade era menor. Procurava-se compensar as pretensas 

carências afetivas, familiares, nutricionais e lingüísticas dos alunos. A escola, 

simplesmente, sem se dar conta da existência das diferenças, buscava meios de 

homogeneizar a todos. Esta perspectiva compensatória apresenta-se assíncrona 

com o século XXI. Hoje se compreende que não há o que compensar nos sujeitos. O 

que ocorre é uma grande diferença na constituição das identidades dos mesmos. 

Para Hall: 

 

                                                 
16Educação compensatória é definida por Sérgio Guerra Duarte, em seu Dicionário brasileiro de 
educação, cujo conceito é utilizado pelo MEC/INE como o "conjunto de medidas políticas e 
pedagógicas visando compensar as deficiências físicas, afetivas, intelectuais e escolares das 
crianças das classes cultural, social e economicamente marginalizadas, a fim de que elas se 
preparem para um trabalho e tenham oportunidade de ascensão social”. 
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A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 
social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que 
por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 
surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 
como um sujeito unificado. A assim chamada “crise de identidade” é vista 
como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando 
as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os 
quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 
mundo social. (HALL, 2006, p.7, grifos do autor).   

 

A escola de tempo integral precisa enquadrar-se neste processo mais amplo 

de mudança e repensar o seu papel, mostrando ser uma escola de inclusão. Nela 

devem caber diversos modos de pensar, sentir e agir. Nesta escola multicultural17 e 

democrática devem conviver de forma harmônica brancos, negros, meninos, 

meninas, pobres, ricos, deficientes ou não, respeitando-se seus modos de ser. Se 

antes a escola não aceitava a bagagem cultural e cognitiva dos alunos, hoje, deve 

repensar a questão das diferenças. Assim, acredita-se não haver mais lugar para a 

compensação no cerne de uma proposta de educação em tempo integral. É preciso 

que as escolas reconheçam a diversidade linguística, cultural e que saibam lidar 

com a mesma. Aprender a lidar com a diferença é saber fazer educação para todos.   

Tendo em vista a educação, Connell (2001) focaliza a pobreza que resulta da 

disparidade nas economias de alta renda e analisa a educação dos pobres. 

Atualmente no Brasil, os pobres são os sujeitos que mais freqüentam as propostas 

de tempo integral da educação pública. Esse autor adota como ponto de partida as 

constatações de que estas crianças são as que têm menos êxito nas avaliações 

convencionais, menos poder de decisão e acumulam mais fracasso. Isso significa 

dizer que educação e pobreza, como já defendidas, estão intrinsecamente ligadas, 

visto que aquele que tem mais possibilidade de estudar e avançar nos estudos, até 

alcançar o nível superior completo, ainda que possua apenas graduação, tem mais 

condições de conseguir um emprego melhor, que lhe possibilite uma renda melhor, 

condizente com seu grau de instrução, ao passo que aquele que estuda menos, ou 

que não teve possibilidade de estudar, fatalmente terá que se contentar com um 

                                                 
17 Segundo Hall, multicultural é um termo qualitativo. Descreve as características sociais e os 
problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades 
culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de 
sua identidade original. Em contrapartida, o termo “multiculturalismo” é substantivo. Refere-se às 
estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e 
multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais. É usualmente utilizado no singular, 
significando a filosofia específica ou a doutrina que sustenta as estratégias multiculturais. (Hall, 2006, 
p. 50). 
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emprego em que trabalhará muito, porém, sua renda será pequena, devido a pouca 

responsabilidade que seu trabalho terá em virtude do seu baixo grau instrução. 

Ainda segundo este mesmo autor, aquele que estuda muito, trabalha pouco e 

ganha muito; aquele que estuda pouco trabalha muito e ganha pouco. Em outras 

palavras, a pobreza arrasta o homem para a ignorância. Essa é sinteticamente, a 

relação entre educação e pobreza. Sem recursos financeiros torna-se impossível, se 

ingressar em boas escolas, comprar livros, material didático em geral, e falta até 

mesmo dinheiro para custear o transporte e a alimentação do estudante. (Cf. 

CONNELL, 2001). Como agravante, os mais pobres residem nas periferias, pagam 

aluguel, têm uma alimentação inadequada, o que diminui as chances de se 

desenvolver intelectualmente. Sabe-se que a maioria dos alunos que freqüenta o 

PROETI, objeto desta pesquisa, se enquadra neste perfil socioeconômico. Com 

tantos entraves, acredita-se que tudo conspira contra a educação dos menos 

privilegiados de dinheiro. 

Por este motivo, acredita-se que uma análise crítica das desigualdades 

sociais, que relacione tanto os problemas de distribuição de renda quanto de 

educação, é requerida para a construção de uma proposta de Educação Integral. 

Segundo Henriques (2001) a heterogeneidade na escolaridade da população adulta 

brasileira explica grande parte da desigualdade de renda no Brasil. Para este autor: 

 

Os indicadores referentes aos níveis e à qualidade da escolaridade da 
população brasileira são estratégicos para a compreensão dos horizontes 
potenciais de redução das desigualdades social e racial e definição das 
bases para o desenvolvimento sustentado do país. (HENRIQUES, 2001, 
p.26).  

 

A construção de uma educação integral, no Brasil, é contemporânea aos 

esforços para ofertar políticas redistributivas de combate à pobreza. Nessa 

perspectiva, faz-se necessário um quadro conceitual mais amplo para que a 

pactuação de uma agenda pela qualidade da educação considere o valor das 

diferenças, segundo o pertencimento étnico, a consciência de gênero, a orientação 

sexual, as idades e as origens geográficas. Vale destacar, nesse quadro, a 

influência dos processos de globalização, as mudanças no mundo do trabalho, as 

transformações técnico-científicas e as mudanças socioambientais globais, dentre 

outras, que impõem novos desafios às políticas públicas, em geral e, em particular, 

às políticas educacionais, principalmente em países emergentes como o Brasil. 
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Pode-se dizer que as desigualdades também têm suas bases nas 

possibilidades de acesso e na qualidade da permanência das crianças e dos 

adolescentes nos sistemas públicos de ensino. No país, a crescente expansão da 

oferta de vagas na escola pública não foi acompanhada das condições necessárias 

para garantir a qualidade da educação.  É importante perceber que a situação de 

vulnerabilidade e risco social, embora não seja determinante, pode contribuir para o 

baixo rendimento escolar, para a defasagem idade/série e, em última instância, para 

a retenção e a evasão escolares.  Estudo desenvolvido por Henriques (2001) para o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre desigualdades econômicas 

no Brasil mostra que “a naturalização da desigualdade, por sua vez, engendra no 

seio da sociedade civil resistências teóricas, ideológicas e políticas para identificar o 

combate à desigualdade como prioridade das políticas públicas.” (HENRIQUES, 

2001, p.1). 

É possível identificar forte correlação entre situação de pobreza, distorção do 

fluxo e dificuldades para permanência na escola, violência e risco social, o que 

acaba contribuindo para a perpetuação de ciclos de pobreza. Não se trata aqui de 

criminalizar ou patologizar a pobreza, mas de construir soluções políticas e 

pedagógicas criativas e conseqüentes para o combate às desigualdades sociais e 

para a promoção da inclusão educacional. Coexistem nos sistemas de ensino, até 

hoje, problemas como degradação do espaço físico, aumento de turnos e de número 

de alunos por turma, descontinuidade das políticas públicas e a disseminação de 

múltiplas tendências pedagógicas sem a preocupação com sua sustentabilidade 

teórico-metodológica vinculada à formação inicial e continuada de professores. Com 

todos estes problemas, muito embora a ampliação do acesso à escola tenha sido 

uma conquista no Brasil (no ensino fundamental, 88,01% dos alunos estudam em 

escolas públicas, segundo dados do Censo Escolar de 2009. Destes, 54,66 % estão 

na rede municipal, e 33,35%, na rede estadual. Outros 11,92% estudam em escolas 

privadas) a proporção de estudantes que concluem o Ensino Fundamental é muito 

baixa.  

 No sentido de valorizar as diferenças, um currículo que dê conta das questões 

de desigualdade educacional tem sido enfatizado por muitos (Macedo, Moreira, Hall 

e outros).  De fato, como nos lembra Guará (2009), são muitas as perspectivas que 

o tempo integral pode assumir no momento de sua concretização, por conseguinte, 

também são muitas as possibilidades de organização curricular. Como já anunciado, 
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defende-se, nesta dissertação entre outros aspectos, a organização da escola de 

tempo integral, com currículo único para turno e contraturno, baseado na perspectiva 

de uma via da “integração dos conhecimentos em abordagens interdisciplinares e 

transdisciplinares.” (GUARÁ, 2009, p.70), efetivado por meio de um currículo 

integrado.  Nesse mesmo sentido, Hargreaves, Earl e Ryan (2001) apontam a idéia 

de que esta maneira de organização curricular é cada vez mais popular e atraente 

para aqueles que desejam um menor nível de fragmentação possível. Lembram que 

esta integração é geralmente atacada por reduzir os padrões e destruir o rigor para 

criar uma educação mais eficiente e futuros mais promissores para os educandos. 

As outras perspectivas lembradas por Guará serão citadas adiante, ainda nesse 

capítulo, mas em nosso entendimento, não conseguem abranger a complexidade de 

um trabalho em tempo integral. Ao sintetizar justiça social, Hamze comenta que: 

 

Uma das mais importantes funções da escola é interagir e articular-se com 
as práticas sociais, e ao mesmo tempo, relacionar-se ao mundo econômico, 
político, cultural, e, ser uma fortaleza contra a exclusão social. [...] O 
professor tem aí seu espaço, com o papel fundamental de introduzir os 
alunos nos aspectos significativos da cultura e da ciência, como facilitador 
do conhecimento e mediador das ações interacionais. A importância da 
aprendizagem escolar encontra-se no subsídio pedagógico do professor, 
onde os alunos se apóiam para tomar conhecimento e formar idéias 
próprias sobre as informações que recebem provenientes da televisão, do 
jornal, dos vídeos, do computador, da cultura paralela ou extra-escolar. [...] 
Como não poderíamos deixar de citar o desenvolvimento integral dos 
educandos, o ensino/aprendizagem deve respeitar as individualidades, 
compreendendo que cada ser é único e auxiliando a se prepararem para 
serem sujeitos de sua história, praticando o respeito consigo mesmo. [...] O 
fortalecimento das lutas sociais e a vitória da cidadania dependem de uma 
abrangência, cada vez maior, de pessoas que possam tomar parte das 
decisões fundamentais que dizem respeito aos interesses individuais e 
coletivos. Aceitar sem discriminação a diversidade é o primeiro identificador 
para a luta pelos direitos humanos. É referência fundamental de mudança 
de mentalidade, de modificação da configuração do pensar, de sentir, de 
conduta em relação às outras pessoas e diferentes culturas e contra a 
exclusão social. (HAMZE, s/d). 

 

 Pelos motivos expostos, acredita-se que ensinar bem em escolas em 

desvantagem requer mudança também na maneira pela qual o conteúdo é 

determinado. Torna-se importante refletir sobre estas escolas porque o PROETI, 

cerne desta pesquisa declara em seu relatório de 2010 que: 

 

A SEE/MG procurou atender, prioritariamente, os alunos que se encontram 
com baixo rendimento escolar, identificados nas avaliações sistêmicas 
realizadas pela Secretaria de Educação – PROALFA E PROEB - que 
estejam cursando os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e de 
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escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social. (MINAS 
GERAIS, 2010, p. 2, grifos nossos). 

 

 Retomando a discussão sobre diferenças e identidades, torna-se um 

imperativo negociar e elaborar um currículo multicultural, implantando-se uma prática 

mais participativa. Para Connell (2001) o currículo hegemônico constitui apenas um 

dentre vários modos pelos quais o conhecimento poderia ser organizado para a 

transmissão nas escolas. Os currículos alternativos merecem crédito, pois não 

abandonam o real conhecimento e a qualidade da educação. Produzir um currículo 

alternativo em escolas em desvantagem, não significa uma mudança para 

conteúdos diferentes e sim, uma organização diferente do campo do conhecimento 

como um todo.   

A maioria das declarações de objetivos para a reforma educacional no Brasil 

trata a educação em termos distributivos, isto é, como um bem social de caráter 

padrão que precisa ser distribuído de forma mais justa. O conceito de justiça 

distributiva18 se aplica a recursos materiais para a educação e não para o conteúdo 

e o processo de educação. Constata-se pelo estudo da interação entre currículo 

(mesma quantidade de conhecimento) e contexto social (meninos e meninas, 

crianças pobres e ricas, crianças brancas e negras, imigrantes e nativos) que os 

processos educacionais não constituem um padrão. Nesse sentido, Connell (2001) 

afirma que em educação, o significado de “quanto” e de “quem” não pode ser 

separado do “quê”. 

Este mesmo autor define justiça curricular como as maneiras pelas quais o 

currículo concede e retira o poder, autoriza e desautoriza, reconhece e desconhece 

diferentes grupos de pessoas, seus conhecimentos e identidades. Deste modo, este 

conceito diz respeito à justiça das relações sociais produzidas nos processos 

educacionais e por meio deles. Connell (2001) acredita que a justiça curricular 

deveria estar no centro do pensamento estratégico sobre educação e desvantagem 

                                                 
18 Álvaro de Vita comenta que “uma sociedade liberal-democrática justa, para Rawls, é aquela cujos 
arranjos institucionais básicos - a ‘estrutura básica da sociedade’ - dão existência, ainda que de forma 
aproximada, aos seguintes princípios de justiça: 1. Cada pessoa tem o mesmo direito a um esquema 
plenamente apropriado de liberdades básicas iguais, desde que seja compatível com a garantia de 
um esquema idêntico para todos; e 2. As desigualdades sociais e econômicas somente se justificam 
se duas condições forem satisfeitas: (a) se estiverem vinculadas a posições e cargos abertos a todos 
em condições de igualdade eqüitativa de oportunidade; e (b) se forem estabelecidas para o máximo 
benefício possível dos membros da sociedade que se encontrarem na posição mais desfavorável 
(princípio de diferença).” (DE VITA, 1999, p.41). 
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por tornar possível estabelecer uma relação entre as escolas carentes e os objetivos 

mais amplos, assumindo uma visão educacional em direção da reorganização do 

conteúdo cultural da educação como um todo. Uma estratégia que leve à mudança 

curricular a sério está baseada em uma abordagem da mudança global da escola. 

Promover uma mudança curricular provoca o desenvolvimento de capacidades para 

a prática social (agir coletivamente), bem como na mobilização do poder 

(empoderamento).   
Apesar da evolução da educação no Brasil como norma jurídica, constata-se 

por meio de avaliações internas e externas, dentre outros problemas, uma baixa 

qualidade da aprendizagem na escola pública brasileira, bem como uma diferença, 

entre os sistemas, na distribuição do conhecimento. Esta fragilidade na 

aprendizagem tem feito com que a legislação e a prática educacional sejam 

repensadas no sentido de orientar os sistemas de ensino na busca de melhorias, 

principalmente, em direção à consolidação da educação como forma de superação 

da situação de pobreza e de exclusão. Sabe-se que as mesmas levam crianças e 

adolescentes menos favorecidos economicamente, à vulnerabilização e ao risco 

pessoal e social. Neste complexo contexto da aprendizagem, acredita-se que a 

escola não pode ser a única responsável por esta baixa qualidade, mas ela 

certamente contribui, em grande parcela. Acerca da complexa relação entre 

educação e desempenho escolar Guará pontua que: 

 

Apostas na educação como instrumento de diminuição da pobreza 
encontram respaldo em pesquisas que mostram a correlação entre o 
aumento do tempo de estudo e a melhoria dos indicadores sociais 
(Menezes, 2006; Soares, 2006). Esses estudos revelam que a superação 
da pobreza e da desigualdade exige uma escolaridade mínima de 12 anos, 
embora saiba que a pobreza e exclusão social apresentam complexidades 
que exigem a conjugação de esforços de todas as políticas públicas e não 
apenas da área educacional. (GUARÁ, 2009, p.68). 

 

Pelos motivos expostos, constitui-se fato a dificuldade que as camadas 

populares encontram para se inserir no sistema escolar. Nesse sentido, nada mais 

democrático que a implementação de políticas comprometidas com a superação das 

desigualdades sociais, garantindo a todos os cidadãos o direito à educação escolar 

de qualidade. Objetivando a transformação deste quadro indesejável, os sistemas 

públicos de ensino, têm concentrado esforços na construção de uma escola mais 

justa e democrática, onde todos os alunos possam nela se manter e concluir, com 
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sucesso uma formação integral. Esta construção incluirá certamente uma ampla 

modificação na organização escolar. Dentre os elementos desta construção, 

destaca-se aqui a ampliação do tempo de permanência diária do aluno na escola. 

Conforme antecipado, os sistemas de ensino, com o compromisso de mudar a 

realidade por ora apresentada, têm buscado cumprir o que determinam os artigos 34 

e 87 da lei 9.394/96: 

 

Art.34.  A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 
ampliado o período de permanência na escola.  
 Art.87. [...] 
5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes 
escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de 
escolas de tempo integral.  

 

Mesmo por determinação legal, os sistemas públicos de ensino têm 

caminhado na direção do tempo integral. Deste modo a questão fundamental por 

hora, passa a ser a concepção acerca da educação dispensada neste horário 

alargado, pois esta balizará a organização e a prática escolares. Compreende-se 

que a adoção do tempo integral não garante uma formação igualmente integral para 

o aluno, característica amplamente perseguida para a educação do século XXI. Para 

Guará: 

 

A associação entre educação integral e desenvolvimento integral se ancora 
na oferta regular e contínua de oportunidades para um crescimento humano 
tecido na experiência socioistórica, na articulação das diversas dimensões 
da vida e na interdependência entre processos e contextos de vida. Neste 
mundo real a criança precisa adquirir competências sociais, físicas, 
intelectuais e emocionais, engajando-se com confiança em projetos cada 
vez mais complexos e em relações mais ampliadas. (GUARÁ, 2009, p.78). 

 

Do mesmo modo, sabe-se que várias concepções de educação integral 

permeiam o cenário educacional brasileiro. Esta mesma autora defende que a: 

 

Educação integral como direito de cidadania supõe uma oferta de 
oportunidades educativas, na escola e além dela, que promovam condições 
para o desenvolvimento pleno de todas as potencialidades da criança e do 
jovem. Sua inclusão no mundo do conhecimento e da vida passa pela 
garantia de um repertório cultural, social, político e afetivo que realmente 
prepare um presente que fecundará todos os outros planos para o futuro. 
(GUARÁ, 2009, p.77). 
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Sendo assim, tornam-se necessário considerar as visões sociais de mundo 

diferentes para melhor compreender as matrizes ideológicas que embasam 

concepções e práticas de educação integral no Brasil do século XX. Sabe-se que as 

três grandes ideologias políticas são o conservadorismo, o liberalismo e o 

socialismo. Estas matizes, “divergentes enquanto visões sociais de mundo, forjam, 

obviamente, representações, crenças, hábitos, construções epistemológicas 

adequadas a essa tríade de olhares e, portanto, diferentes entre si.” (COELHO, 

2009, p. 84-85). 

Por este motivo, a história da Educação Integral no Brasil abre possibilidades 

para compreensão da educação como campo de disputas políticas, culturais e 

ideológicas, evidenciando-se como esse processo de ampliação do tempo diário, 

dadas suas características, conformou institucionalmente o que se entende por 

educação integral. Podem-se identificar, até meados da década de 20, do século 

passado, grupos anarquistas, integralistas e liberalistas defendendo a educação 

integral em nosso país, com propostas político-sociais e teórico-metodológicas 

diversas. 

De modo sintético, com objetivo de promover uma distinção epistemológica, 

pode-se afirmar que os anarquistas enfatizavam como base da educação integral a 

igualdade, a autonomia e a liberdade humanas, em uma clara opção pelos aspectos 

político-emancipatórios. Já o movimento integralista, cujo chefe nacional era Plínio 

Salgado (1895-1975), defendia que a base de uma educação integral eram a 

espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina, fundamentos considerados por 

alguns, como político-conservadores. Já os liberalistas, representados no Brasil por 

Anísio Teixeira (1900-1971), acreditavam que a educação integral deveria garantir a 

plena participação do indivíduo na sociedade contemporânea, a qual pressupunha a 

configuração de outro tipo de liberdade, que só poderia ser adquirida por uma 

genuína concepção democrática tanto de escola quanto de sociedade. 
Devido às diferentes matizes fundantes do conceito de educação integral, 

esta expressão sintagmática se torna polissêmica. Como antecipado, segundo 

Guará (2009, p. 70) pode-se identificar quatro diferentes perspectivas de educação 

integral. A primeira delas corresponde à educação integral no registro da escola de 

tempo integral, com foco nas horas dedicadas ao estudo. Sabe-se que o 

alargamento das horas dedicadas ao estudo garante o tempo integral, mas não 

garante uma educação integral. Nessa direção caminha o Plano Nacional de 
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Educação (PNE), Lei 10.172/01 em seus objetivos e metas para o ensino 

fundamental ao preconizar: 

 

20 Eliminar a existência, nas escolas, de mais de dois turnos diurnos e um 
turno noturno, sem prejuízo do atendimento da demanda. 
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).  
 

Percebe-se a mesma direção nas orientações contidas no Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, Decreto Federal 6.094/03 quando enfatiza: 

 

Art. 2o  A participação da União no Compromisso será pautada pela 
realização direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e 
apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e 
respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: 
[...] 
VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob 
responsabilidade da escola para além da jornada regular. (BRASIL, 2003). 

 

Na segunda perspectiva, a educação integral enfatiza os sujeitos, isto é, tem-

se uma prática onde prevalece o equilíbrio entre aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. “Apesar da preponderância eventual de um ou outro desses 

aspectos, essa perspectiva compreende o homem como um ser uno e integral, que 

precisa evoluir plenamente num processo de educação que se articula com o 

desenvolvimento humano.” (GUARÁ, 2009, p. 70). A terceira perspectiva visualiza a 

educação integral pela via da integração dos conhecimentos em abordagens 

interdisciplinares e transdisciplinares enfatizando o currículo escolar. Assim, 

pretende-se integralizar experiências e saberes no processo educativo. Sobre essa 

perspectiva Guará esclarece que: 

 

Questionando esse paradigma [da disciplinaridade] que desagrega, 
fragmenta e formaliza os diversos campos do conhecimento em ciências 
específicas, estanques e sem visão de totalidade, esta concepção de 
educação propõe uma estreita articulação curricular que contemple o 
conhecimento de maneira mais abrangente, global e, portanto, integral. 
(GUARÁ, 2009, p. 70). 
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A quarta perspectiva dada à educação integral decorre da necessidade de 

expansão das experiências de aprendizagem e do tempo dedicado aos estudos pela 

articulação da escola com ações comunitárias, as quais devem oferecer no 

contraturno uma diversidade de vivências. Espera-se, portanto, que os projetos 

sociais da comunidade tendam a se aproximar da escola e do currículo formal. 

Deste modo, os sistemas de ensino têm buscado proporcionar atividades em horário 

expandido, de caráter educativo, com apoio à escolarização, artes, esporte e lazer, 

sob sua responsabilidade, dentro ou fora da escola. Acredita-se que as atividades 

em tempo ampliado, juntamente com a participação das crianças e adolescentes 

nesse processo constitutivo, são a chave para a formação integral do cidadão, bem 

como para o acesso deles aos direitos políticos, civis e sociais.  
Pela diversidade de perspectivas e interpretação da educação integral, 

percebe-se que os sistemas de ensino, ao construírem suas propostas, devem levar 

em consideração os sujeitos envolvidos, os contextos socioeconômico e político e os 

objetivos desta estratégia.  

Como já anunciado, no Brasil, a proposta de implantação do tempo integral é 

fato que não constitui novidade para a educação. Registra-se as experiências de 

Anísio Teixeira, com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro ou Escola Parque, em 

Salvador (1950); e de Darcy Ribeiro, com os Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro (1980) entre outros experimentos. Após as várias 

implantações e implementações, a novidade consiste na constatação, mediante 

resultados oficiais, de que não basta a extensão quantitativa do tempo sem a 

discussão acerca da qualidade a ser imputada a esse tempo, para a melhoria das 

aprendizagens escolares. Por este motivo os sistemas de ensino, ao se organizarem 

para o tempo integral, devem assumir compromissos e responsabilidades 

educacionais bem mais alargados que sua tradição, para que a educação oferecida 

favoreça a formação plena do educando levando em consideração suas tradições, 

singularidades e concepções acerca da educação.   

 

 

3.1 A educação integral do século XX e as ações dos  sujeitos na busca da 

construção de um projeto de Brasil 
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No Brasil, a educação integral também foi muito valorizada pelos anarquistas. 

Esta proposta libertária esteve presente na educação brasileira em experiências 

educacionais inspiradas em seus ideais a partir do final do século XIX e início do XX. 

Nesse sentido, destacam-se a criação das instituições: Escola União Operária 

(1885) e Escola Eliseu Reclus (1906) – ambas no Rio Grande do Sul; Escola 

Germinal (1906) – no Ceará; Escola da União Operária de Franca (1906) – em 

Franca, São Paulo; Escola da Liga Operária de Sorocaba (1911) – em Sorocaba, 

São Paulo; Escola Operária 1ode Maio (1912) – em Vila Isabel, no Rio de Janeiro; 

Escola Moderna nº 1 e Escola Moderna nº 2 (1912) – ambas em São Paulo; Escola 

Moderna (1913) – em Petrópolis, Rio de Janeiro. (Cf. MORAES, 1999). 

Para os anarquistas, a opção pela educação integral é também a escolha por 

uma educação que seja para todos, como função pública, que transcende o Estado 

e esteja intrinsecamente ligada aos indivíduos. Isso implica perguntar quais 

indivíduos pretende-se formar para a sociedade e qual sociedade esses indivíduos 

vão concretizar. Essa relação apresenta-se tensa, pois pede o rompimento com a 

banalização de formar sujeitos críticos, fala comum no âmbito educacional moderno. 

Portanto, o desafio é pensar a formação dos indivíduos para que possam tomar em 

suas mãos a história e construí-la de acordo com as necessidades e interesses, 

tanto no âmbito individual como coletivo, de forma inseparável. (Cf. MORAES, 

1999). 

Durante as décadas de 20 e 30, do século XX, a bandeira da educação 

integral se desenvolveu no Brasil através da Escola Nova, um dos nomes dados ao 

movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte na Europa, na 

América e no Brasil. "Escola Ativa" ou "Escola Progressiva" são termos mais 

apropriados para descrever esse movimento que, apesar de criticado, ainda pode ter 

muitas ideias interessantes a oferecer. No século XX, vários educadores se 

destacaram, especialmente após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, de 1932. Sobressaíram com suas propostas inovadoras Fernando 

de Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971), 

grandes humanistas e nomes importantes de nossa história pedagógica.  

Os educadores da escola progressista visavam à criação do que 

denominavam “consciência educacional”, num país resignado a um sistema escolar 

retrógrado e antipopular. Percebia-se o esforço de mudança educacional, entre os 

movimentos modernistas voltado para o reconhecimento e a afirmação da 
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originalidade da cultura brasileira. Reagindo aos desafios impostos por uma 

sociedade recém despertada de sua condição de colônia, os educadores mais 

insatisfeitos com a desatualização do ensino público procuraram formular, um 

projeto educacional comprometido com a cultura brasileira e com o momento 

histórico. Em decorrência disso, propunham-se a renovar o ensino tornando-o uma 

referência expressiva do temperamento nacional, em consonância com suas 

manifestações étnico-culturais. 

Assim, as principais características da Escola Nova eram a educação integral 

(intelectual, moral, física); a educação ativa; a educação prática, sendo obrigatórios 

os trabalhos manuais; exercícios de autonomia; vida no campo; internato; co-

educação e ensino individualizado. Para tanto as atividades deviam ser centradas 

nos alunos, tendo em vista a estimulação da iniciativa. Deste modo, a discussão 

sobre educação integral pública e a relação que se estabelece com o pensamento 

anarquista e escolanovista passa pela definição de autonomia e criticidade na 

formação humana. Entretanto, deve-se ter prudência para não fazer da educação 

integral uma expressão vazia, permeada por propostas insuficientes, insatisfatórias e 

até mesmo duvidosas. 

Em 1928, Anísio Teixeira teve contato com as obras de John Dewey (1859-

1952) e William Kilpatrick (1871-1965) nos Estados Unidos, as quais marcaram 

fortemente sua formação e lhe deram as bases teórico-filosóficas para a construção 

de um projeto reformista para educação brasileira. Retornando ao Brasil, passou a 

desenvolver, gradativamente, uma concepção de educação escolar ampliada que, 

ainda hoje, ecoa no pensamento e nos projetos educacionais que buscam o 

aprofundamento no caráter público da educação escolar.  

 

 

3.2 Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

 

 

Anísio Teixeira criou o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, 

denominado de Escola-Parque, em Salvador – BA, com capacidade para receber 

4000 alunos, aproximadamente.  Comportava sete pavilhões destinados às práticas 

educativas, onde os alunos completavam sua educação no turno alternado ao da 

classe. O projeto de construção abarcava quatro escolas-classe que compunham, 
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freqüentadas cada uma por mil alunos (quinhentos em cada turno) e se localizavam 

nos bairros: Liberdade (Escola-Classe 1), Pero Vaz (Escola-Classe 2) e  Caixa 

d’Água (Escolas-Classe 3 e 4). Inaugurado em 1950, o Centro Educacional 

procurava fornecer à criança uma educação integral, cuidando de sua alimentação, 

higiene, socialização e preparação para o trabalho e cidadania. Nunes descreve 

que: 

 

As escolas-classe tinham 12 salas de aula, cada uma, áreas cobertas, 
gabinetes médico e dentário, instalação para administração, jardins, hortas 
e áreas livres. Nelas os alunos permaneciam quatro horas aprendendo 
Linguagem, Aritmética, Ciências e Estudos Sociais. Após o horário de 
classe, os alunos da manhã encaminhavam-se para a Escola-Parque (e os 
que passavam a manhã nesta, iam para as classes) onde permaneciam 
mais quatro horas, completando seu tempo integral de educação com as 
atividades dos diversos setores. (NUNES, 2009, p.125). 

 

Aquela instituição, assim organizada, foi a concretização de tudo aquilo que 

Anísio Teixeira defendia para a escola brasileira, que na década de 1920 sofreu 

grandes transformações, como a redução do tempo do aluno na escola, com as 

quais o autor não concordava. Segundo ele, se ganha na quantidade, mas perde-se 

na qualidade. Anísio Teixeira acreditava que uma escola que funcionasse em tempo 

integral e com educação voltada para a formação completa, com atividades 

diversificadas e um mínimo de infraestrutura garantiria aos alunos uma educação de 

qualidade, e não aquela,  “democratizada” nas décadas de 1920 e 1930.   

A questão da redução do tempo do aluno na escola, para Anísio Teixeira, 

afetava diretamente a qualidade e o não acesso ao ensino, cultura e lazer. Era 

preciso que se voltasse a ter horários mais amplos para que as escolas se 

integrassem às comunidades. Então se mostra a favor de uma escola onde os 

alunos estivessem por mais tempo presentes no espaço destinado a sua educação, 

para que assim tivessem uma formação integral de qualidade que superasse o grau 

de desigualdade que marcava a realidade brasileira. A esse despeito Saviani 

esclarece que: 

 

E esse grau de desigualdade refletia-se na educação, que na verdade era 
tratada como um objeto de privilégio das elites. Contrapondo-se a essa 
situação, a vida de Anísio Teixeira foi sempre marcada pelo entendimento 
segundo o qual a educação é um direito de todos e não é jamais um 
privilégio. Esse entendimento atravessa de ponta a ponta toda a sua obra, 
tendo sido, inclusive, estampado nos títulos de alguns de seus livros [...]. 
(SAVIANI, 2008, p.222). 
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Anísio Teixeira destacava que o Estado deveria proporcionar uma escola com 

funcionamento integral, com um dia letivo completo, ou seja, uma escola em tempo 

integral, mostrando que, ao reduzir o tempo do aluno na escola, como vinha 

acontecendo, em metade do dia, ou às vezes, até em um terço de dia, o prejuízo na 

sua formação era inevitável. Foi pensando em uma proposta diferenciada do que 

vinha acontecendo, que o autor idealiza e inicia a construção do Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro. Suas intenções ao criar o Centro ficam claras: não bastava dar 

acesso à escola aos alunos, era preciso mais do que isso. Era preciso formar para o 

trabalho e para a sociedade. Era preciso dar as mínimas condições de alimentação 

e saúde, acesso a esporte, cultura e lazer. Essa escola idealizada precisaria 

funcionar em tempo integral.  

No Centro Educacional Carneiro Ribeiro encontrava-se a concepção de 

educação e de tempo integral de Anísio Teixeira na forma como foi idealizado; nas 

atividades que possuía; no como os alunos eram organizados para tal, na sua 

filosofia, bastante influenciada pelo pensamento de John Dewey, pelo motivo já 

exposto. O Centro Popular mostra que é possível dar uma educação de qualidade 

para aqueles que mais precisam dela: as classes desprivilegiadas do país.   

Em relação à educação integral, percebe-se que a concepção do Centro é a 

de ser preciso proporcionar aos alunos um programa completo das matérias do 

núcleo comum, além de oficinas, desenho, música, dança, teatro e educação física. 

Além disso, a escola deveria proporcionar saúde e alimentação à criança. Essa 

escola deveria ser voltada para a formação integral dos alunos, oferecendo-lhes a 

oportunidade de desenvolverem diversas habilidades nas mais variadas atividades 

de estudo, de trabalho, de vida social, de recreação e jogos. Ou seja, oferecer à 

criança oportunidades completas de vida.  

Nesse sentido, a escola de educação integral, para Anísio Teixeira, deveria 

ser um retrato da vida em sociedade, com suas atividades diversificadas. Tratava-se 

de uma escola que não somente reproduzia a comunidade humana, mas erguia-se 

em nível superior ao existente naquela época e que se configura até hoje. Deste 

modo, o aluno seria preparado para a vida e para o trabalho, de acordo com suas 

aptidões, sem que lhe faltasse o mínimo de estrutura necessária para que 

conseguisse participar ativamente das atividades, no caso, saúde e alimentação. 

Para o autor, essa escola que prepara para a vida, deveria preparar de forma crítica, 
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levando ao aluno a consciência da importância que tem na sociedade, sabendo ser 

democrática e sempre voltada ao trabalho e ao progresso dessa sociedade.  

Na descrição do funcionamento do Centro, pode-se notar a preocupação em 

formar esse aluno dando-lhe a oportunidade de participar, como membro da 

comunidade escolar, de um conjunto rico e diversificado de experiências, em que se 

sentiria, o estudante na escola-classe, o trabalhador, nas oficinas de atividades 

industriais, o cidadão, nas atividades sociais, o esportista, no ginásio, o artista, no  

teatro e nas demais atividades, pois todas  elas  podiam  e  deveriam ser 

desenvolvidas a partir da experiência das crianças,  para  então  serem  feitos  os  

planejamentos  em  colaboração  e  depois executados pelos próprios alunos.  

Essas seriam experiências educativas, pelas quais as crianças iriam adquirir hábitos 

de observação, desenvolver a capacidade de imaginar e ter idéias, verificar como 

poderiam ser executados e executar diversos projetos, ganhando, assim, habilitação 

para uma ação inteligente e eficiente em sua vida atual, a projetar-se para o futuro.  

 

 

3.3 Tempo Integral  e seus desafios na sociedade br asileira  

 

 

Nesse subtítulo analisam-se algumas críticas positivas ou negativas, 

pertinentes ou não, sobre a escola de tempo integral. Mesmo sabendo que os 

ideários da escola de tempo integral foram introduzidos no Brasil há quase um 

século, a cultura desta escola encontra-se em construção e é ainda pequeno o 

acúmulo de experiências. Portanto, torna-se necessário que as escolas iniciem um 

movimento em favor de uma construção mais rápida, criando a cultura da qualidade 

da educação pública em tempo integral e da aprendizagem para todos.  

 Pelo exposto até aqui se acredita que tenha ficado clara a importância da 

escola de TI para a sociedade brasileira, tendo em vista, entre outros fatores, sua 

relação com pobreza e com o direito do educando à educação. Assim, a 

compreensão da escola de tempo integral como desafio de uma escola pública de 

qualidade para as classes populares, fica evidente quando se observa a 

necessidade da criação de uma nação mais justa. Para isso, defende-se nesta 

dissertação a organização do tempo integral, mediante um único currículo, baseado 

em atividades de arte, esporte, lazer, cultura, saberes abertos e fechados, na 
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concepção de Arroyo (2008) de modo a possibilitar a construção de valores, 

cidadania, ética, valorização e fortalecimento da identidade étnica.  

 Compreende-se que esta construção é complexa, pois a matriz curricular 

precisa ser criteriosamente pensada. Para isso Forquin (1992) nos chama a 

atenção, ao afirmar que se faz imperativo uma reflexão sociológica ou histórica 

sobre os saberes escolares. Esta reflexão é necessária ao contribuir para dissolver 

essa percepção natural das coisas, ao mostrar como os conteúdos e os modos de 

programação didática dos saberes escolares se inscrevem, de um lado, na 

configuração de um campo escolar caracterizado pela existência de imperativos 

funcionais específicos, de outro lado na configuração de um campo social 

caracterizado pela coexistência de grupos sociais com interesses divergentes e com 

postulações ideológicas e culturais heterogêneas, para os quais a escolarização 

constitui um trunfo social, político e simbólico.  

Procedendo à análise de algumas críticas em defesa da escola de tempo 

integral, pode-se afirmar que seus argumentos partem do pressuposto de que o 

horário integral é essencial ao processo de aprendizagem, à proteção à criança e à 

justiça social. Ou seja, com relação à aprendizagem, pode-se dizer, que esta 

proposta manifesta a crença na possibilidade de a escola ser capaz de promover 

uma educação de qualidade, entendida como uma maior capacidade da instituição 

em oferecer os conteúdos necessários a um efetivo aprendizado, e conhecimento 

profundo das matérias integrantes do currículo escolar. Em segundo lugar, 

enfatizando a proteção à criança, acredita-se que o aumento da jornada escolar 

contribui com atenção integral e o apoio à criança e adolescentes pobres. Por este 

motivo se considera que a sua permanência na escola é benéfica, tendo em vista o 

fato de seus pais trabalharem por longos períodos. Por último, focalizando a justiça 

social, espera-se que ela ajude a não perpetuar a injustiça social, sob a forma de 

oportunidades desiguais que se oferecem aos educandos provenientes de diferentes 

estratos sociais. (Cf. HINGEL, 2002, p.66). 

Algumas críticas contra a escola de tempo integral dizem respeito à 

organização e ao funcionamento da mesma, as quais transitam desde a infra-

estrutura do sistema e da instituição, passando pelos materiais utilizados, sujeitos 

envolvidos, cultura escolar e do aluno, até chegar ao currículo efetivado pela escola. 

Percebe-se assim a “riqueza” das críticas que tentam desestabilizar esta 

organização escolar. Em termos de infra-estrutura, criticam-se os baixos 
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investimentos nos prédios físicos e materiais de apoio, isto é, constata-se uma 

insuficiência de recursos físicos e financeiros para dar à escola espaços e 

equipamentos necessários. Os materiais didáticos, muitas vezes, não acompanham 

a proposta de uma jornada em tempo integral, fato que não faz da ampliação do 

tempo um aliado na promoção da qualidade das aprendizagens do educando. 

Com relação aos sujeitos, muitos consideram o professor como mal 

preparado, mal remunerado, desconhecedor da proposta que está ajudando a 

implantar, com baixa capacidade de planejamento e inovação. Do ponto de vista do 

aluno, consideram-no como alguém com pouca tradição na escolarização, tendo em 

vista que seus pais e avós possuem curtos percursos escolares. Outro aspecto que 

merece ser ressaltado, no caso dos alunos, é que para grande parte deles o trabalho 

exerce uma atração mais forte do que a exercida pela escola que lhes é oferecida. 

Desse fato advém o problema do grande número de faltas às aulas, isto é, alguns 

vão à escola no horário do tempo parcial e, não do tempo integral.  

No tocante à formação cultural do estudante, o aumento da jornada, torna-se 

mais fácil levar a eles, temas e atividades ausentes no currículo básico, por falta de 

tempo para serem trabalhados, trazendo assim, ao sistema de ensino uma nova 

gama de temas transversais. A socialização deste público, uma vez que a escola 

constitui um espaço social privilegiado é um aspecto de suma importância para o 

horário integral.  

A cultura organizacional da escola precisa ser repensada no sentido de 

rediscutir questões do trabalho pedagógico, da estrutura física, profissional e social 

da escola. (Cf. CAVALIERE, 2002, p.99). Realizada essa tarefa, acredita-se que o 

aluno se sentirá atraído por novos conteúdos e atividades através de um currículo 

criativo, assegurando-se, assim, sua permanência na escola, bem como a qualidade 

das aprendizagens.  

Percebe-se que os argumentos contra a escola de tempo integral são mais 

abundantes que aqueles a favor da mesma. Nesse sentido, Cavaliere destaca que 

“portanto, mesmo que sejam consideradas evidentes as fragilidades da escola 

pública, parece-nos que ela tem sido alvo de um processo, muitas vezes leviano, de 

desmoralização, em geral levado a cabo pelos que dela não se utilizam.” 

(CAVALIERE, 2002, p.56).  

Países europeus desenvolvidos, com décadas ou séculos de história nesta 

constituição, têm na escola de tempo integral a única opção de organização da 
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educação.  Naqueles, a lógica é inversa à do Brasil, pois as crianças menores ficam 

menos tempo na escola enquanto as maiores permanecem nela por mais tempo. 

Assim, percebe-se que no Brasil, os problemas de implantação do tempo integral 

não se restringem às concepções pedagógicas e à vontade política, eles invadem o 

campo econômico.  

Segundo cálculos realizados pela Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), baseados no Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), divulgados  pela 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) em 2010, o custo 

do estudante em período integral por ano é de R$ 2.000,00, com três refeições 

diárias, enquanto um aluno que freqüenta um único período na escola gasta R$ 

1.917,73 ao ano. Percebe-se, entretanto, que a diferença no tocante ao valor de 

manutenção do aluno é pequena. Grande será o investimento necessário à 

duplicação da quantidade de escolas para abrigar os alunos em tempo integral.  

Além das críticas apresentadas, muitas outras são tecidas, a favor e contra a 

escola de tempo integral. Como críticas contrárias, por exemplo, encontramos ainda: 

a existência de um caráter populista ou clientelista que revelam preocupações 

eleitorais em primeiro plano e, pedagógicas, em segundo; aquelas que dizem 

respeito ao perfil assistencialista de algumas propostas que deslocam a função 

social das escolas; as influências do voluntarismo (não permitido pela SEE/MG).  

  

 

3.4 Educação Integral no Brasil do Século XXI: brev e panorama  

 

 

 Neste subtítulo, pretende-se analisar, o panorama da jornada ampliada e da 

educação em tempo integral no Brasil do século XXI. No nosso país, para as classes 

média e alta a educação em tempo integral é uma realidade há mais tempo. Já para 

as classes economicamente menos favorecidas, esta realidade é mais recente. 

Construídas a partir de diferentes matrizes ideológicas, muitas são as propostas em 

andamento para a educação com duração de mais de 4 horas. Por este motivo, será 

feita uma análise mais quantitativa deste panorama, tanto no que diz respeito aos 

alunos e quanto às escolas.  
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 Deste universo, muitas experiências são apoiadas pelo Programa Mais 

Educação19, que tem como prioridade contribuir para a formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, articulando diferentes ações, projetos e programas 

nos estados, Distrito Federal e municípios, de acordo com o projeto pedagógico da 

escola. Alguns dos objetivos do mesmo são: ampliar espaços, tempos e 

oportunidades educativas; ofertar novas atividades educacionais, reduzir a evasão, a 

repetência e distorções de idade-série, por meio de ações culturais, educativas, 

esportivas, de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de lazer. 

Em 2009, o programa ocupava a 11ª posição em número de matrículas em 

atividades desenvolvidas no contraturno, em escolas onde existia educação integral. 

Em 2010, passou para a segunda posição, com um crescimento de 70%.  

 Em relação às atividades complementares, cabe o destaque ao Programa 

Mais Educação. Em 2010, na rede pública de ensino, a atividade complementar com 

maior número de matrículas foi Matemática, evidenciando a participação em aulas 

de reforço. Já na rede privada o destaque foi o curso de Brincadeiras, Jogos não 

estruturados, Recreação/Lazer Festas20. 

 Conforme constatações do Censo Escolar 2010 da Educação Básica, mais de 

um milhão e trezentos mil alunos matriculados no ensino fundamental tem educação 

em tempo integral. Do total de alunos matriculados na rede pública, somente 4,7% 

recebem educação em tempo integral contra 1,6% da rede privada de ensino. 95,8% 

dos alunos matriculados na rede pública do ensino fundamental permanecem entre 

4 e 7 horas nas escolas. Dentre as matrículas de educação em escolas com jornada 

diária superior a 4 horas, 65% possuem tempo de escolarização menor que 7 horas, 

isto é, funcionam com a jornada ampliada. Esses alunos participam de algum tipo de 

atividade complementar. Somando-se este tempo com o tempo de escolarização, 

quase 850 mil podem ser considerados alunos em tempo integral. Deste modo, 

estas escolas cumprem a duração mínima exigida pelo FUNDEB para o TI, que é 

igual ou superior a 7 horas.  

 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 134/07 que amplia a jornada 

escolar da Educação Básica, na rede pública para, no mínimo, sete horas, foi 
                                                 
19 Programa criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, Coordenado pela Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), é uma das ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). Trata-se de uma estratégia do governo federal para a 
ampliação da jornada escolar. Iniciado em 2008, conta com a parceria de 81 secretarias de 
educação, sendo 55 municipais e 25 estaduais, além da Secretaria de Educação do Distrito Federal.  
20Dados do Censo Escolar 2010 da Educação Básica. 
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aprovada em novembro de 2010. A mesma acrescenta parágrafo ao art. 208 da 

Constituição Federal, o qual prevê a punição para o agente público responsável pela 

garantia à educação básica, em caso de criança e adolescente fora da escola; e dá 

nova redação ao parágrafo 1º do art. 211, prevendo o atendimento em tempo 

integral nas escolas públicas, alterando assim, a Constituição Federal de 1988. 

 O texto fixa que as escolas terão até 2020 para introduzir a jornada de, no 

mínimo, 7 horas. O prazo levou em conta as diferenças da realidade educacional 

entre os diversos estados. O substitutivo também prevê atividades opcionais 

extraclasse, após as sete horas diárias mínimas - nesse caso, as famílias e os 

próprios estudantes deverão decidir se querem ou não participar. Para ampliação 

progressiva do ensino integral, estados e municípios contarão com apoio técnico e 

financeiro da União. O PNE reúne metas para o decênio 2011-2020, pretende 

ampliar a abrangência destes números no país e prevê, para até 2020, a 

implementação do ensino integral em 50% das escolas públicas de educação básica 

no Brasil. 

 Em passado remoto, o objetivo maior para organização da escola de tempo 

integral era a formação integral do aluno. Presencia-se, atualmente, seu 

deslocamento para a melhoria da qualidade das aprendizagens. Para a Escola 

pesquisada nesta dissertação, o PROETI possibilitou três grandes conquistas. 

Conforme anunciado no capítulo 2, muitas crianças que não ficavam na escola no 

período oposto ao tempo parcial, realizavam pequenos trabalhos. Esta realidade, a 

partir do Projeto foi minimizada. No mesmo sentido, o tempo integral atuou como 

proteção à criança e ao adolescente que permaneciam sozinhos em casa.  E 

finalmente, a escola tem envidado esforços em favor da melhoria da qualidade da 

educação. 

 Percebe-se assim que os projetos envolvendo a escola de tempo integral 

podem contribuir para a democratização do ensino ao garantirem o acesso e a 

permanência dos alunos no contexto escolar, além da apropriação de parcela 

significativa do saber sistematizado. Estes são direitos elementares da cidadania, 

mas vêm sendo historicamente negados à maioria da população brasileira. 

 Com respeito à relação entre jornada escolar e notas, pode-se afirmar que, a 

preocupação com a extensão do tempo está cedendo lugar ao índice de frequência 

do aluno. Isto porque as faltas podem comprometer muito a aprendizagem e o 

desenvolvimento do educando. Não basta que o aluno esteja matriculado em uma 
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escola de tempo integral ele precisa frequentar aquela escola. Quando o mesmo é 

assíduo, a escola de tempo integral tem reflexo direto na aprendizagem e na 

socialização das crianças e adolescentes. Assim, acredita-se que o aumento da 

jornada seria uma das principais variáveis de política para impulsionar a melhoria 

das aprendizagens dos alunos. 

 Na contramão desta premissa, dados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica21 (IDEB) apontam que não existe relação comprovada entre maior 

permanência na escola e resultados. Fato que pode ser comprovado pelas notas 

dos alunos integrantes desta pesquisa (Anexo C). Quando comparadas as regiões 

com maior proporção de estudantes no ensino integral, de acordo com o censo 

2010, não é possível definir uma relação direta com o último IDEB, de 2009. Há 

locais com IDEB alto que possuem também grande abrangência da educação 

integral, é o caso dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, 

Santa Catarina e Rio de Janeiro, os quais concentram os 20 municípios com as 

melhores notas no ensino fundamental. Mas também há estados como o de Goiás, 

que apesar de estar entre os que mais possuem alunos no ensino integral, apenas 

quatro estabelecimentos públicos de ensino, em um universo de quase 1,1 mil, 

alcançaram a média 6, em uma escala que varia de zero a dez. 

 Assim não basta ampliar a jornada na instituição deixando os estudantes 

durante todo o dia na escola. Sala de aula não significa melhoria na educação se 

não estiver atrelada a qualidade do ensino. Acredita-se que outras variáveis ajudam 

a melhorar o ensino: formar melhores professores, dar a eles condições de trabalho, 

prestígio social, respeitabilidade e dignidade profissional, ter escolas bem 

equipadas, alunos interessados, bons materiais didáticos, proposta pedagógica 

coerente com o tipo de educação que se quer desenvolver, currículo único para o 

tempo integral, para citar alguns. Dentre todos estes desafios, acredita-se que o 

maior deles, é efetivar educação com qualidade. Como se percebe, a Escola 

pesquisada, a exemplo do que foi dito, mesmo com 12 anos de tempo integral, tem 

oscilado nas avaliações sistêmicas (Tabela 3). 

 

 

                                                 
21 IDEB  é  um  indicador  de  qualidade  educacional  que  combina  informações  de desempenho  
em  exames  padronizados  (Prova Brasil  ou  Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb)  –  
obtido  pelos  estudantes  ao  final das etapas de ensino – com informações sobre rendimento escolar 
(aprovação). 
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TABELA 3 

IDEB da Escola pesquisada, de 2005-2009 

 

IDEB observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2005 2007 2008 2009 2011 2013 

4,0 4,2 5,5 4,1 4,4 4,8 5,1 4,8 5,1 

Fonte: IDEB/MEC 

 

 Um fato que pode ser aliado do tempo integral, atualmente, é a redução no 

número de crianças e adolescentes em idade escolar (Gráfico 1).  É preciso que as 

escolas usem em benefício do próprio aluno, a menor quantidade de crianças 

matriculadas no ensino fundamental, em sala de aula para proporcionar uma maior 

qualidade na educação para as mesmas. Este fato pode ser comprovado pelos 

dados do MEC: 
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Gráfico1: Evolução do número de matrículas no Ensino Fundamental, no Brasil, 2007-2010. 
Fonte: Resumo Técnico – Senso Escolar 2010 – MEC/INEP 

 

 Segundo dados, também do MEC, hoje no Brasil, existem dez mil escolas em 

tempo integral, isto é, com jornada diária igual ou superior a 7 horas. Essas 

instituições atendem 3,3 milhões de alunos. Nessas escolas são gastos 60 mil reais 

por ano.  

 Em 2010 o PROETI encontrava-se em fase de expansão. Em relatório 

apresentado no final de 2010, a SEE/MG ressalta que:  

 

Apesar da contínua inserção de novas escolas, outras saíram por 
problemas quanto à operacionalização e logística, tais como: ausência de 
transporte escolar, falta do espaço físico, em virtude do aumento da 
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matricula do regular, falta de apoio das famílias, trabalho infantil e ausência 
de profissional com perfil adequado e redução dos recursos financeiros em 
2009. (MINAS GERAIS, 2010, p. 4). 

 

 Para esta expansão, o mesmo documento afirma que: 

 

Faz-se necessário ampliar a rede física das escolas, bem como desenvolver 
uma nova organização curricular, que possa contar com ferramentas que 
auxiliem a aprendizagem, a partir da utilização da informação digital, 
informática educacional, estudo de línguas, com a implementação das 
atividades esportivas, artísticas, culturais e de formação pessoal e social, já 
desenvolvidas no Projeto. Tudo isso, sob a mediação de profissionais  
qualificados e com perfil adequado. (MINAS GERAIS, 2010, p. 6). 
 

 No referido Relatório, a SEE ressalta que: 

 

O Projeto Escola de Tempo Integral procurou, nestes três últimos anos, se 
firmar como uma grande estratégia para minimizar os resultados 
apresentados pelas avaliações sistêmicas realizadas pela SEE, em 
2006/2007, que demonstraram um percentual considerado elevado de 
alunos em baixo rendimento, tanto no PROALFA, como no PROEB e, 
buscou proporcionar a estes alunos, alternativas para melhoria da sua 
aprendizagem e oportunidades para que pudessem desenvolver atividades 
voltadas para sua formação social e pessoal, de forma mais digna. Para 
tanto, foram desenvolvidas as seguintes ações: 
• Oferecimento de uma alimentação adequada, com recursos do Tesouro 
Estadual, garantindo assim, almoço e lanche a todos aos alunos, na sua 
maioria, muito carentes. 
• Qualificação de Especialistas e Professores Alfabetizadores (ver produtos 
entregues – pags. (sic) 8 e 9), responsáveis pelo desenvolvimento 
pedagógico do Projeto.  
• Qualificação de 2035 professores de educação física, numa parceria entre 
a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes e Juventude, dentro 
do Programa de Aprimoramento do Esporte Escolar. 
• Produção de material pedagógico – 08 (oito) cadernos pedagógicos, em 
02 volumes (anexos) – voltados para o desenvolvimento de atividades 
esportivas e culturais. 
•  Distribuição de Kits de materiais esportivos [...] para 600 escolas.  
• Elaboração do Caderno de Boas Práticas dos Professores do Tempo 
Integral (anexo), já em fase de produção gráfica, que contou com a 
colaboração de Analistas e Professores das 46 SER e da Equipe Central do 
Programa de Intervenção Pedagógica – PIP. 
• Distribuição de 614 Mesas Alfabeto, voltadas para o desenvolvimento de 
atividades de alfabetização e letramento, através da informática [...] para 
115 (cento e quinze) escolas no Grande Norte (Norte de Minas, 
Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce). 
• Distribuição de 100 kits de material pedagógico da Lego Education para 
100 escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte [...], com os quais 
alunos dos anos iniciais puderam desenvolver diversas temáticas voltadas 
aos conteúdos curriculares e brincar ao mesmo tempo. (MINAS GERAIS, 
2010, p. 3). 
 

 O Projeto Escola de Tempo Integral ampliou a quantidade de alunos 

atendidos, de professores capacitados e de escolas participantes (Tabela 4). As 
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mesmas foram beneficiadas “com mais recursos para a aquisição de materiais 

esportivos, de consumo e permanentes.” (MINAS GERAIS, 2010, p. 10).  Com isso, 

encontram-se mais bem preparadas “para o desenvolvimento pedagógico das 

ações, sem falar na melhoria da sua estrutura física, com a implementação de novos 

e antigos espaços, tais como: bibliotecas, laboratórios e quadra de esportes.” 

(MINAS GERAIS, 2010, p. 10). 

 

TABELA 4 

 Resultados Alcançados pelo PROETI – 2007-2010 

 

 2007 2008 2009 2010 

Escolas Participantes 1511 1836 1919 1891 
Alunos Atendidos 90.000 110.000 105.000 107.000 
Professores 
Alfabetizadores 
Capacitados 

NI 6.000 5.548 2.300 

Professores de 
Educação Física 
Capacitados 

NI 1.300 735 700 

Fonte: MINAS GERAIS, SEE/MG, 2010 
Legenda: NI - Não Informado 

 

 Para o documento: 

 

Uma reflexão a ser feita é a de que a experiência de tempo integral 
realizada no Estado tenha sido muito significativa para as escolas, mas que 
ainda pode avançar muito mais nos próximos anos. Talvez tenha chegado o 
momento de partirmos para um novo desenho de educação integral que 
contemple novas experiências, levando-se em consideração o nível de 
escolaridade dos alunos atendidos. Penso ter ficado mais perceptível a 
necessidade de que, ao ampliarmos o atendimento, também seja 
necessário desenvolver uma nova matriz curricular para alunos dos anos 
finais, principalmente. Acredito que outros profissionais, como o professor 
de artes e um profissional que trabalhe a informática educacional darão 
conta de prosseguir com novas experiências em tempo integral, somando 
esforços junto com o professor de educação física, responsável por grande 
parte das atividades desenvolvidas no Projeto. (MINAS GERAIS, 2010, p. 
10, grifos nossos). 
 

 Percebe-se que a SEE/MG tem dado indícios sobre a necessidade de 

reorganização da matriz curricular. O documento dessa secretaria que analisa a 

trajetória do PROETI até então, refere-se à “construção de uma Educação Integral, a 

médio e em longo prazo, indispensável ao desenvolvimento social e cultural que visa 

transformar crianças e jovens, em cidadãos de fato com condições de evoluir 

plenamente em suas diversas dimensões.” (MINAS GERAIS, 2010, p. 11). A 
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referência a uma educação integral encontrava-se ausente de todos aqueles 

documentos que foram analisados nesta pesquisa. 

 Caso se efetive, acredita-se ser esse o maior avanço do Projeto, instrumento 

desta pesquisa, isto é, a reconstrução de sua história, abandonando os limites de 

uma educação em tempo integral para prosseguir em direção à educação integral. 

Pesquisa esta que ainda não foi levada a cabo, no contexto rede pública estadual de 

Minas Gerais. Anísio Teixeira criticava a redução do currículo e da duração da 

escola ocorrida nas décadas de 20 e 30, do século XX e ressaltava a necessidade 

de criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro:  

 

A escola já não poderia ser a escola parcial de simples instrução dos filhos 
das famílias de classe média que ali iam buscar a complementação à 
educação recebida em casa, em estreita afinidade com o programa escolar, 
mas instituição destinada a educar, no sentido mais alto da palavra, as 
crianças de todas as classes, desde as de classe média e superior até as 
muitas mais numerosas das classes populares, às vezes não tendo sequer 
casas e quase nunca trazendo da família a experiência e os hábitos da 
instrução que iam receber. (ANÍSIO TEIXEIRA, 1994, p.164). 

 

 No mesmo sentido, crê-se que a Secretaria de Educação de Minas Gerais 

tenha percebido que, em pleno século XXI não se deve apenas organizar uma 

escola de tempo integral. Urge que essa escola se configure como uma instituição 

de educação integral.  
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 4 ANÁLISE DE CONTEÚDOS 

 
 
 
 Neste capítulo, partindo das análises das entrevistas realizadas com os 

professores regentes e oficineiros do TI, professores do TP dos alunos 

entrevistados, equipe gestora e corpo discente, procuram-se evidenciar e refletir 

sobre os aspectos centrais constitutivos do PROETI tendo em vista a melhoria da 

aprendizagem. Buscam-se nas formulações de Candau, Hall, Moreira, Silva, e 

outros teóricos sobre o “currículo e suas implicações”, idéias possíveis que auxiliem 

na análise da matriz curricular sugerida e das práticas curriculares desenvolvidas no 

contexto do Projeto. Ao final, refletindo sobre a questão da ampliação do tempo 

neste Projeto, abordam-se os pontos fortes e fragilidades das práticas curriculares 

no que diz respeito à concretização da prioridade posta pelo PROETI. 

 Para realizar este estudo, foi necessário em um primeiro momento, 

depreender a opção da Escola investigada, por um projeto de educação integral, fato 

ocorrido em 1998 e apresentado no capítulo anterior. A compreensão sobre o 

Reinventando a Escola, contribuiu para uma análise mais pormenorizada da 

concepção atual de tempo integral concretizada pela Escola. Deste modo, para 

avançar nessa análise o passo seguinte foi averiguar as concepções presentes no 

imaginário da instituição acerca da educação de tempo integral, bem como a 

estruturação das práticas pedagógicas e do currículo na efetivação dessa proposta. 

Com objetivo de melhor compreender o PROETI foram analisadas temáticas 

relativas à educação em tempo integral, em especial aquelas referentes à 

concepção adotada pelo Estado de Minas Gerais. Ao proceder à análise dos 

discursos de dezenove profissionais e dez alunos, todos participantes do tempo 

integral, foram reveladas convergências e divergências, nas narrativas, 

proporcionando assim, análises particularizadas, demarcando concepções em 

comum e outras mais pessoais.  

Percebeu-se que, apesar do universo subjetivo ter influenciado na efetivação 

do tempo integral, os aspectos coletivos também são ressaltados no decorrer da 

construção da experiência de tempo integral. Desta forma, foi possível apreender 

quem são esses profissionais que efetivam o TI, o tipo de formação que possuem e 

a concepção incorporada do mesmo, vis-à-vis a proposta oficial do PROETI. 
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As observações participantes, os questionários e entrevistas sobre o TI foram 

organizados e codificados em procedimentos de análises do conteúdo (AC) e do 

discurso (AD).  Esses dois procedimentos foram utilizados na pesquisa por 

traduzirem cada um, em sua modalidade, formas de análise diferenciadas. Foi 

possível avaliar e cruzar as informações da entrevista, do questionário e da 

observação participante, tarefa que nos permitiu situar e estabelecer alguns critérios 

para a análise geral das informações coletadas.  

A AC contribuiu para a construção de categorias temáticas que, por sua vez, 

serviram de indicadores para uma apreciação mais ampla do material a ser 

analisado. A AC, segundo Bardin: 

  

É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por  
procedimentos,  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das 
mensagens,  indicadores  que  permitam  a  inferência  de  conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. (BARDIN, 
1977, p. 42). 

  

Foram feitas, também, apreciações nos enunciados dos entrevistados, com 

base na análise do discurso, que dispõe de outra forma de organização e 

agrupamento dos dados primários obtidos. Segundo Orlandi (2003), a análise do 

discurso visa fazer compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, 

analisando, assim, os próprios gestos de interpretação que ela considera como atos 

no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido e em como ele está 

investido de significância para e por sujeitos. Utilizamos o corpus22 obtido durante a 

entrevista, na tentativa de conseguir mais informações sobre o Projeto Escola de 

Tempo Integral, naquela instituição.   

A AD contribuiu de forma positiva para que fossem avaliados a formação e os 

fatores que influenciaram os sujeitos pesquisados, e também para o estudo das 

dimensões dos sentidos em que foram construídos os processos enunciativos dos 

sujeitos. Segundo Mari (1999), o sentido se constrói: a) no sistema, b) pelo sujeito e 

c) no processo histórico. Cada um desses lugares pode contribuir na composição do 

sentido. As palavras e termos utilizados durante a entrevista permitiram uma análise 

pormenorizada da concepção de tempo integral e possíveis particularidades quanto 

                                                 
22 Corpus significa o conjunto de dados ordenados. Princípios ou lugar de ordenação dos objetos 
sociais, imagens, sons, letras, etc. memorial/ questionário/entrevistas. (MARI, 1999). 
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ao trabalho pedagógico e as expectativas dos professores frente à aprendizagem 

dos alunos, no projeto.  

Nesse processo da AC e AD das informações contidas no questionário, 

observação participante e entrevista foi possível apontar quatro temáticas, para os 

profissionais da educação, assim explicitadas:  a formação e identificação 

profissional,  a experiência profissional, percepções sobre o tempo integral e  os as 

orientações oficiais. Em uma segunda análise desse material, foi feito o 

desdobramento dos temas em categorias de análise menores.  

Por meio dessas informações, chegou-se, assim, a temas e, 

subsequentemente, às categorias de análise das entrevistas realizadas com o corpo 

docente e equipe diretiva, relacionadas abaixo:  

- 1º Tema – Formação e Identificação Profissional  

. Categorias de análise:  

- A formação profissional  

- A jornada diária de trabalho dos educadores 

- Caracterização da turma com a qual trabalha 

- 2º Tema – Experiência Profissional  

. Categorias de análise:  

- Tempo de atuação no magistério  

- Experiência docente no tempo integral  

- Níveis e modalidades de atuação como professor 

- 3º Tema – Percepções sobre o tempo integral  

. Categorias de análise:  

- Concepção de educação integral  

- Motivação para o pertencimento ao Projeto 

- Objetivos frente ao trabalho desenvolvido com os alunos 

- Conhecimentos e saberes necessários ao desenvolvimento da educação 

integral 

- 4º Tema – Orientações Oficiais   

. Categorias de análise:  

- Conhecimento e estudo das orientações oficiais  

- Formação docente para o desenvolvimento de uma escola de tempo integral 

- Conteúdos e organização curricular frente ao multiculturalismo 

- Práticas pedagógicas que incluem todos os alunos 
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- Condições materiais e estruturais para o desenvolvimento do trabalho 

- Pontos fortes e fragilidades do Projeto frente à efetivação da proposta na 

escola 

Neste mesmo processo da AC e AD das informações contidas nas entrevistas 

realizadas com o corpo discente, foi possível apontar três temáticas, para os 

mesmos, assim explicitadas: a identificação do aluno, atividades e oficinas 

curriculares do PROETI e permanência na escola em tempo integral.  Em uma 

segunda análise desse material, foi feito o desdobramento dos temas em categorias 

de análise menores, relacionadas abaixo:  

- 1º Tema – Identificação do aluno 

. Categorias de análise:  

 - Composição familiar  

- Idade 

- O tempo de pertecimento: Escola/Projeto  

- Mudanças na vida escolar 

- 2º Tema – Atividades e oficinas curriculares do P ROETI 

. Categorias de análise:  

- Oficinas frequentadas  

- Pontos fortes e fracos das atividades e oficinas 

- Atividades das quais gostaria de participar  

- 3º Tema – Permanência na escola em tempo integral   

. Categorias de análise:  

- Grau de satisfação em pertencer ao tempo integral  

- Motivação para o pertencimento ao Projeto 

- Aprendizagem nos horários parcial e integral 

 

 
4.1 As entrevistas 

 
 
 
4.1.1 Professores regentes do Tempo Integral 
 
 
 
4.1.1.1 Formação e Identificação Profissional  
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Em 2010, conforme descrito, a Escola funcionou com sete turmas em tempo 

integral, com apenas 6 professoras, pois 1 delas trabalhava os dois horários com 

turmas do TI. Seis turmas realizavam suas atividades pela manhã, aqui 

denominadas de turmas A, B, C, D, E e F, e uma à tarde, denominada turma G. 

Deste universo de professores, apenas 4 possuíam curso superior completo, sendo 

que 1 graduou-se em Pedagogia e 3 no Normal Superior. As outras 2 estavam em 

fase de conclusão dos cursos de Pedagogia (1) e Enfermagem (1). Esta última, por 

sua vez, tinha o curso de Magistério, nível médio. Apenas 2 professoras possuíam 

curso de pós-graduação lato sensu, ambos em Psicopedagogia. Deste grupo 

nenhum profissional tinha feito cursos de mestrado ou doutorado. 

No ano de realização desta pesquisa, 100% das professoras trabalhavam 

exclusivamente na mesma escola, sendo que quatro delas em dois horários e duas 

em apenas um deles. Todas declararam não possuir ocupação fora do magistério.  

 As turmas do Tempo Integral apresentavam um perfil muito diferenciado. A 

quantidade de alunos de cada sala ficava em torno de 15 a 25. As salas podiam ser 

compostas por alunos de um único ano ou multisseriadas. É importante ressaltar 

que nem todas as turmas eram compostas por alunos do mesmo ano de 

escolaridade (ver Tabela 5).  

 

TABELA 5 

Perfil das turmas do tempo integral quanto à composição e frequência, 2010 

 

Turmas Total de 
alunos 

Professoras no 
turno e 

contraturno 

Ano 
frequentado  

Turmas de 
origem 

Frequência 
no TI 

A 23 1 2º 1 51 a 75% 

B 25 2 3º 3 51 a 75% 

C 20 2 2º 2 51 a 75% 

D 15 2 3º/5º 2 51 a 75% 

E 23 2 3º 2 51 a 75% 

F 25 1 2º/3º 2 76 a 100% 

G 25 2 4º 4 51 a 75% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 A composição das turmas em 2010 apresentava as seguintes características: 

A e C eram formadas por alunos do 2º ano; B e E por alunos do 3º ano; F por alunos 

do 2º e 3º anos; D por alunos do 3º e 5º anos e G por alunos do 4º ano. Apesar das 

turmas A, B, C, E e G terem sido constituídas por alunos que frequentavam o 

mesmo ano de escolaridade, eles não se encontravam, necessariamente, a mesma 

turma no tempo parcial. Isto é, reuniam-se alunos de várias turmas do TP para 

formar uma turma do TI. A quantidade de turmas do horário parcial que dava origem 

às turmas do horário integral também variou, ficando da seguinte maneira: A: uma 

turma; B: três turmas; C, D, E e F: duas turmas; G: quatro turmas. 

 Dessas sete turmas apenas duas permaneciam com a mesma professora em 

tempo integral, isto é, nos dois períodos. Desse modo, os mesmos alunos 

permaneciam juntos o tempo todo, com a mesma professora. O diferencial das 

mesmas ficava a cargo da composição das turmas no TI. Na turma A, a professora 

não recebia alunos oriundos de outras turmas, para o TI.  Na turma D, além de seus 

15 alunos do tempo parcial, a professora recebia 10 outros alunos, de outras salas e 

anos, para o trabalho no tempo integral. Por este motivo, mesmo tendo a maioria 

dos alunos em comum nos dois turnos, cabe aqui ressaltar que esta professora 

possuía duas turmas diferentes nestes dois horários, fato que não aconteceu com a 

professora da turma A. Por considerar esta situação de suma relevância, trabalhou-

se com as implicações desta composição de turmas, mais adiante. A frequência dos 

alunos das turmas A, B, C, D, E, F e G foram consideradas “boas” e “muito boas”.  

 

 

4.1.1.2 Experiência Profissional  

 

 

O tempo médio de docência das professoras do TI é de 19 anos e 6 meses, 

sendo que 4 delas possuíam entre 23 e 25 anos de experiência, 1 possuía 14 anos e 

outra 6 anos. Já quando a média de tempo de docência é feita especificamente no 

TI, a média cai para 6 anos e meio. Cinco professoras possuíam de 5 a 10 anos de 

experiência com esta modalidade e apenas uma possuía apenas 3 anos. A 

experiência em docência deste grupo compreendia toda educação básica. Apenas 1 

das professoras não possuía experiência com a Educação Infantil; 100% possuíam 

experiência do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; quatro possuíam experiência 
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do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e uma, também com o Ensino Médio. Os 

perfis das turmas do TI, no que se refere à constituição das mesmas e à experiência 

profissional das professoras, em 2010 mostraram-se muito diferentes com relação à 

constituição (Gráfico 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 2: Perfil das turmas do tempo integral quanto à experiência profissional das professoras 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4.1.1.3 Percepções sobre o tempo integral  

 

 

Com relação à concepção que as professoras apresentaram sobre o tempo 

integral, constatou-se que entre as quatro concepções identificadas por Guará 

(2009) já citadas nesta dissertação, duas predominam igualitariamente nesta parcela 

de profissionais pesquisada. Por esse motivo procedeu-se à análise desta categoria 

subdividindo-a em dois grupos. O primeiro grupo de professoras acredita que o TI 

consiste em buscar um “equilíbrio no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais do educando.” (GUARÁ, 2009, p.70). Para a autora 

este enfoque se reflete na perspectiva dos sujeitos ao abordar o desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente, porque: 
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Apesar da preponderância eventual de um ou outro desses aspectos, essa 
perspectiva compreende o homem como um ser integral, que precisa evoluir 
plenamente num processo de educação que se articula com o 
desenvolvimento humano. (GUARÁ, 2009, p.70). 

 

Ao proceder a AD com relação aos objetivos frente ao trabalho, constatou-se 

a incoerência entre a concepção de TI declarada e os objetivos do Projeto. As 

respostas obtidas através do questionário demonstraram uma prática pouco 

equilibrada no que diz respeito à formação integral do educando, nos aspectos 

elencados por Guará (2009). Estas professoras declararam que seus objetivos em 

2010 eram dar “reforço para os alunos através de atividades diversificadas, como 

por exemplo, projetos” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); “alcançar o melhor 

desenvolvimento e nível de proficiência para que eles possam fazer a Prova Brasil. 

Gostaria de desenvolver outros aspectos” (S. I. F. S. C. 12/11/2010) e “primeiro a 

higiene e depois a aprendizagem. O trabalho durou [no início do ano] um mês 

falando sobre higiene e organização.” (P. M. S. H. 26/10/2010). 

 Este grupo de professoras ao esclarecer a pergunta do questionário sobre 

suas concepções em relação aos conhecimentos que deveriam ser trabalhados no 

PROETI manteve-se fiel, não à concepção declarada, mas não aos objetivos 

descritos. As mesmas afirmaram “tem que ter Português e Matemática, de forma 

diferente e diversificada” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); o trabalho tem que ser com 

“Língua Portuguesa em todos os seus aspectos: literatura e artes em geral. 

Educação ambiental também é muito importante. Mas a língua é mais valorizada, 

nos cobram mais a proficiência nela” (S. I. F. S. C. 12/11/2010) e que os 

conhecimentos trabalhados devem se relacionar à “formação de hábitos, oficina de 

Português, oficina de Matemática, jogos e esporte.” (P. M. S. H. 26/10/2010).  

 Nesse sentido, percebe-se a existência de uma hierarquização dos conteúdos 

para o trabalho, com preponderância da Língua Portuguesa. Acredita-se que, de um 

modo particular, o valor concedido pelas professoras, aos saberes escolares do TI 

tenham feito emergir o distanciamento entre a concepção declarada e seus 

objetivos, bem como tenha indicado o direcionamento para delinear os 

conhecimentos que deveriam ser trabalhados com e pelo aluno. Recorrendo a uma 

análise sócio-histórica feita por Arroyo, a despeito desta hierarquização percebe-se 

a contestação: 
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Está na hora das políticas curriculares abrir-se (sic) aos embates 
democráticos. No campo do conhecimento também se dá um embate 
democrático. Que sentido têm as hierarquias de saberes? Que valores 
estão por trás? [...] As hierarquias de conteúdos e de docentes refletem 
valores que estão sendo questionados na sociedade. (ARROYO, 2001, 
p.212). 
 

 Sem dúvida, outro aspecto importante é que projetos desta natureza devem 

provocar e incentivar uma dinâmica inovadora em seus contextos de realização, 

fazendo não só com que os professores o percebam como tal, bem como assumam 

gestos e experiências inovadoras. Portanto constou no questionário uma pergunta 

para averiguar até que ponto as professoras consideravam o PROETI uma 

inovação, em quais aspectos e o porquê desta consideração, uma delas afirmou que 

ele é: 

 

Inovador porque colocaram [os profissionais da SEE/MG] muitas coisas 
interessantes, como por exemplo, o lego23 e o virtus24. Ele tem uma maneira 
de incentivar a criança a gostar de estudar, de vir para a escola. [...] Alguns 
aprendem através dessas atividades. (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010). 

 

 Neste mesmo sentido, outra professora acredita que sua inovação consiste 

em “dar oportunidade às crianças de ter uma visão de mundo, ele traz novos 

horizontes ao trabalharmos com artes, balé, literatura, excursões e outros. Isso 

possibilita a inclusão, se a família não faz isso, a escola faz esta parte.” (S. I. F. S. C. 

12/11/2010). A última integrante deste grupo declara que a inovação encontra-se “no 

que diz respeito à aprendizagem através de jogos, isto é, do lúdico e através de 

projetos diferenciados.” (P. M. S. H. 26/10/2010). Neste contexto percebe-se uma 

ênfase no discurso em defesa de uma metodologia que se apresenta para este 

grupo, como o aspecto inovador da proposta.  

 Estas respostas revelam que a inovação contida nesta organização de TI foi 

tomada como sinônimo de uma “metodologia diferenciada”. Tal constatação causa 

preocupação e permite afirmar que este fato se apresenta como um reducionismo. 

                                                 
23 LEGO Education - kits de tecnologia que pretendem formar jovens criativos e empreendedores, 
esperam que as atividades, baseadas no “aprender fazendo”, possam fortalecer o conhecimento 
adquirido em sala de aula e o desenvolvimento de características essenciais para a inserção destes 
jovens na sociedade e no trabalho. 
24 Virtus Letramento é uma tecnologia educacional que utiliza as Tecnologias de Informação e 
Comunicação como opção didática para o ensino da Língua Portuguesa e da Matemática. Em junho 
de 2008, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais firmou um contrato, de 24 meses, 
com a AMJ Educacional para implantar o Sistema VIRTUS Letramento em 100 instituições de ensino 
fundamental, que integravam os Projetos Escola Viva, Comunidade Ativa e Escola de Tempo Integral. 
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Certamente, o entendimento de que normatizar o cotidiano da escola se apresenta 

como solução mais tranquila para todos, faz parte de um modelo que foge aos 

propósitos deste Projeto. Mas este reducionismo faz com que os professores, de um 

modo particular, e a escola, de um modo geral, percam a chance de explorar 

pedagogicamente esta trama de práticas. Em seus discursos comprovou-se tal fato, 

mediante os fragmentos destacados das falas das professoras, nos quais as 

mesmas referem-se a ter “coisas interessantes” que “incentivem as crianças a gostar 

de estudar” dando a elas uma “oportunidade” de “inclusão” através de uma 

aprendizagem “lúdica” e mediante “projetos diferenciados”.   

 Como ressalta Arroyo (2001) para que a exploração desta trama de práticas, 

escolhas e significados ajude a (re)construir a identidade docente faz-se necessário 

que professores e escola edifiquem uma memória registro da mesma, abram espaço 

para a criação de uma rede de experiências e organizem estruturas para apoio 

mútuo. Este mesmo autor considera que assim: 

 

O professor se afirma como um profissional de práticas, de escolhas. 
Entendemos melhor esta centralidade no cotidiano da escola e de nosso 
ofício. Não que sejamos práticos aplicadores de receituários, mas 
recuperamos as práticas em suas dimensões teóricas, políticas, éticas, 
identitárias e, sobretudo educativas. Deixamos de ter uma visão pobre da 
escola e de nosso fazer. Recuperamos a ação educativa como ação 
humana, a escola como seu espaço e nós como profissionais de ações, de 
intervenções e de escolhas permanentes. A reinvenção do quotidiano, do 
mundo, da prática e ação-relação entre seres humanos onde sempre 
aconteceram aos processos educativos e culturais. (ARROYO, 2001, 
p.152). 

 

 Por este motivo, reporta-se mais uma vez, à concepção de tempo integral 

declarada por estas professoras com objetivo de justificar o adjetivo “reducionista” 

atribuído à associação feita pelas mesmas ao destacarem a metodologia enquanto 

aspecto que caracteriza a inovação presente no PROETI. De fato, o referido projeto 

enfatiza uma mudança metodológica em seu documento oficial. Soma-se a este 

aspecto o fato de que em 2010, foi lançado o Caderno de boas práticas dos 

professores das escolas de Tempo Integral, pela SEE/MG. O mesmo ressalta que 

“não pretende ser uma ‘receita pronta e engessada’ mas, sim, um instrumento para 

guiar o professor na condução de um trabalho organizado e voltado para ampliar a 

aprendizagem dos alunos.” (MINAS GERAIS, 2010, p. 1). Mesmo assim, o Caderno 

apresenta em 56 páginas, 60 boas práticas de: Alfabetização e Letramento (12); 
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Situações Problemas (13); Artes (10); Jogos e Recreação (11); Bons Hábitos Sociais 

e de Higiene (14).  

 Ao enfatizar a instituição de uma “boa prática pedagógica” mediante a 

divulgação de um “caderno” e não através da “exploração de uma trama”, como 

sugere Arroyo (2001), aqui cabe ressaltar, que a própria SEE/MG corre o risco de, 

mesmo sem intenção, difundir o referido reducionismo que transforma as práticas de 

trabalho do professor do tempo integral em sinônimos de “metodologia diferenciada” 

e “boa prática”. Com isto não se afirma que metodologia diferenciada e boa prática 

não façam parte de uma educação em tempo integral. Afirma-se sim, é que elas não 

bastam ao TI. Fato que, uma vez concretizado, pode-se comprovar a existência do 

reducionismo. No livro publicado originalmente em 1936, Educação no Brasil, Anísio 

Teixeira analisava as transformações ocorridas nos sistemas escolares de vários 

países e antevia que as escolas conservariam suas finalidades, mas seriam: 

 

Reconstruídas para servirem ao novo espírito científico da civilização. 
Dentro da grande variedade de técnicas da vida moderna, há lugar para a 
cultura de alguns, que se dediquem à filosofia, à literatura e às artes. 
Apenas, enquanto no passado outra não era a formação universal do 
homem culto, hoje representa, estritamente, uma das muitas especialidades 
a que se podem dedicar os homens. De mil maneiras um homem consegue, 
hoje, ser culto. (TEIXEIRA, 1997, p. 44). 

 

 Nesse sentido, indaga-se qual teria sido a “reconstrução” produzida pela 

escola de TI no intuito de dar conta do “homem culto” de hoje? Faz-se necessário 

que o TI seja compreendido e construído em todas suas dimensões.  Compreensão 

esta, que Anísio Teixeira (1997) denomina, com relativa atualidade, de “novo espírito 

científico da civilização”. Acreditando-se na premissa de que a educação está 

internalizada na própria vida, amplamente defendida por Dewey, urge a construção 

de uma escola que, para além da hierarquização dos conteúdos e da valorização da 

metodologia, forme o homem integral e culto, com objetivos, finalidades e 

características diferenciados daqueles de outrora, que tão bem conhecemos e 

certamente não corroboram com a formação do homem culto do século XXI. 

 O questionário continha também uma pergunta que buscava evidenciar o 

motivo pelo qual aquele grupo pertencia ao Projeto. As respostas dadas oscilaram 

entre uma imposição institucional e a identificação pessoal com a proposta.  Uma 

professora respondeu “porque eu pedi, digo, a diretora determinou” (N. N. L. X. A. L. 
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04/10/2010); outra afirmou “eu me identifico com a proposta (P. M. S. H. 26/10/2010) 

e a última: 

 

Porque acredito no Projeto do Tempo Integral, mas no ‘Projeto 
Reinventando a Escola’. Hoje as coisas mudaram muito, o projeto ficou 
mais conteudista. Mesmo assim a gente ainda tem oportunidades de fazer 
alguma coisa, porque a quantidade de alunos é muito boa. (S. I. F. S. C. 
12/11/2010). 
 

Para fins de análise, acredita-se ser necessário falar da diferença que faz 

para o trabalho docente, o motivo pelo qual pertence à determinada proposta. O 

engajamento do docente em grande medida é determinado pela motivação. Em 

outras palavras, o poder da motivação se reflete nas atitudes que temos diante da 

vida. A pessoa que usa o poder da motivação, não tem medo de correr riscos, pois 

sabe que a capacidade de reverter as situações mais difíceis depende mais dela do 

que do meio em que vive.  Por este motivo, o comportamento pode ser visto como 

resultado da motivação. Apesar de muitos estudiosos do assunto, defenderem 

diferenças no comportamento de trabalhadores de organizações particulares e 

públicas, em virtude da motivação dos mesmos, estas não podem ser generalizadas. 

Para Guimaraes, Bzuneck e Sanches o tipo de motivação confere diferença ao 

comportamento do sujeito no que se refere ao envolvimento com a atividade: 

 

A motivação intrínseca refere-se ao envolvimento em determinada atividade 
por sua própria causa, por esta ser interessante, envolvente ou, de alguma 
forma, geradora de satisfação e, sobretudo, com ausência de 
constrangimentos externos ou internos. Implica ainda em uma orientação 
pessoal para dominar tarefas desafiadoras, associada ao prazer derivado 
do próprio processo, evidenciando curiosidade e persistência. Em suma, há 
motivação intrínseca quando a pessoa envolve-se em determinada 
atividade sem qualquer recompensa externa ou pressão. [...] A motivação 
extrínseca refere-se à motivação para trabalhar em resposta a algo externo 
à tarefa, como a obtenção de recompensas materiais ou sociais, de 
reconhecimento ou objetivando atender aos comandos de outras pessoas. 
(GUIMARAES; BZUNECK; SANCHES, 2002, p.12). 

 

Com o intuito de apreender percepções a respeito das competências e 

habilidades docentes, foi perguntado às professoras sobre quais conhecimentos e 

saberes seriam desejáveis para o professor do TI. Tendo em vista que este grupo 

afirmou conceber o TI como espaço de “equilíbrio no desenvolvimento de vários 

aspectos do educando”, esperava-se que fossem lembrados conhecimentos e 

saberes que demonstrassem equilíbrio entre os mesmos. A julgar pelas respostas 
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dadas à pergunta acima, nota-se que as professoras, de modo geral, tendem a não 

reconhecer o alargamento nos saberes e conhecimentos postos pela docência. Uma 

professora lembrou que eram os conhecimentos e saberes “ligados à inovação, a 

tudo que vem de novo, devemos estar aptos para ele e para qualquer mudança.” (N. 

N. L. X. A. L. 04/10/2010). Outra se remeteu ao conhecimento da “língua 

Portuguesa, acho até que deveriam ser professores com formação, talvez em 

Letras, para melhorar esta questão da língua portuguesa, o restante você se 

autocapacita.” (S. I. F. S. C. 12/11/2010). Apenas a terceira professora abordou 

conhecimentos mais abrangentes ao afirmar que “o professor tem que saber 

trabalhar com jogos, trabalhar em equipe, saber fazer projetos de trabalho, conhecer 

mais profundamente a área psicológica da criança.” (P. M. S. H. 26/10/2010). Ao 

proceder a AD deste grupo, comprova-se a coexistência de significações e 

concepções sobre os saberes do professor, bem como um distanciamento entre o 

que afirmam conceber como TI e os elementos que se apresentam em sua prática, 

como objetivos, conhecimentos trabalhados com o aluno e saberes docentes. 

Ainda sobre esta questão, retorna-se à concepção de tempo integral, a qual 

originou a divisão das professoras em dois grupos e procede-se à análise das 

informações do segundo grupo. Ressalta-se que as professoras que compõem o 

segundo grupo, acreditam no tempo integral como uma “necessidade de expansão 

das experiências de aprendizagem e do tempo dedicado aos estudos.” (Guará, 

2009, p. 70). Esta perspectiva defende a idéia de que a expansão de experiências e 

aprendizagens não precisa ocorrer necessariamente na escola. Isto pode ser feito 

em parceria com programas que ofereçam diversidade de vivências, no contraturno, 

dentro da rede de projetos sociais na comunidade.  

A partir desta concepção, as professoras afirmaram que objetivavam com o 

tempo integral “que eles [alunos] melhorem na sala de aula com relação ao 

conhecimento e à aprendizagem” (G. A. O. S. 01/10/2010); também que gostariam 

de “ajudar o aluno em suas dificuldades, ampliando seus conhecimentos” (R. A. S. 

04/10/2010) e por fim, que pretende “conseguir que eles [alunos] busquem 

estratégias e maneiras de avançar na aprendizagem.” (M. L. M. A. 12/11/2010). A 

exemplo do grupo anterior, nenhuma das professoras alinhou os objetivos definidos 

para o mesmo, à concepção de tempo integral declarada. 

Ao serem questionadas sobre quais conhecimentos deveriam ser trabalhados 

no PROETI responderam que “além do Português e da Matemática, a afetividade 
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dando ênfase à não-agressividade, devido a localização da escola (G. A. O. S. 

01/10/2010); outra afirmou que eram aqueles “conhecimentos para a vida e para a 

educação, isto é os conteúdos do currículo” (R. A. S. 04/10/2010) e por fim, 

“atividades relacionadas ao Português, em primeiro lugar, depois Matemática e a 

interdisciplinaridade com: natureza e sociedade, artes e formação de hábitos.” (M. L. 

M. A. 12/11/2010). Analisando as respostas dadas, percebe-se que mesmo 

ressaltando a necessidade de expansão das experiências de aprendizagem como 

concepção, estas professoras elencaram como importantes aqueles conteúdos 

ligados ao currículo prescrito, demonstrando também uma hierarquização dos 

mesmos. Isto significa, na prática, que mesmo tendo concepções diferenciadas 

sobre o TI, este grupo se aproxima do anterior ao apresentar divergências entre as 

concepções, os objetivos declarados  e conhecimentos que julgam necessários para 

o trabalho com o aluno do TI. 

 Sobre o reconhecimento de aspectos inovadores no PROETI, duas 

professoras afirmaram não encontrá-los, pelo mesmo motivo: “antes da SEE/MG 

implantar o PROETI, a escola já trabalhava com o aluno em tempo integral” (R. A. S. 

0410/2010); e ainda “em 1998, como a escola já trabalhava com o ‘Reinventando a 

Escola’ ele [PROETI] não pode ser considerado inovador.” (M. L. M. A. 12/11/2010). 

Certamente, pensar exclusivamente no aspecto de ampliação do tempo de 

permanência do aluno na escola faz com que o PROETI não seja considerado 

inovador. Deste modo, o não reconhecimento do Projeto como inovador, demonstra 

desconsideração aos elementos introduzidos pelo mesmo. 

 Retomando o que Arroyo sugere para a exploração das práticas de uma 

inovação, ressalta-se a necessidade de um estudo aprofundado dos acordos e 

oposições entre ambos, bem como no entendimento de que só assim será possível 

construir e desconstruir significados sobre o TI. Acredita-se que este confronto 

dialógico poderia impulsionar a Instituição a “reinventar o tempo integral”, fazendo 

com que os conhecimentos construídos com a primeira experiência possam servir de 

alicerce para a incorporação daqueles trazidos pelo PROETI. Deste modo, os 

profissionais da Escola poderiam se apropriar, de um modo muito particular, dos 

aspectos estruturais do TI, como de suas práticas, dos tempos e espaços de ensino, 

das oficinas, entre outros.  A professora que considerou este projeto inovador o fez 

sem distingui-lo do anterior e afirmou: 
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Antes não tinha o projeto, não se trabalhava em tempo integral, dando 
oportunidade dele [o aluno] ficar na escola o dia todo. Isso dá mais 
oportunidades à criança de se integrar no meio do ensino. Tendo este 
espaço, eles têm mais oportunidades de ter alguém para lhes ajudar. 
Pessoas especializadas. (G. A. O. S. 01/10/2010). 
 

 Para orientar as reflexões sobre inovação, estabelece-se a diferenciação 

deste conceito daquele que denominado por “reforma”, tendo em vista que os 

mesmos desencadeiam práticas diferenciadas. Hernándes e outros salientam que: 

 

A reforma é um processo que, em linhas principais, pretende modificar as 
metas e o marco global das atividades da instituição educativa, deixando 
em segundo plano a atenção aos métodos de trabalho escolar. No entanto, 
falar de inovação significa modificar as formas de atuação como resposta a 
mudanças nos alunos e implica uma organização diferente do trabalho, para 
a qual devem ser utilizados métodos mais eficazes. (HERNÁNDES et al., 
2000, p.26). 
 

 Sem dúvida, são conceitos e práticas distintos. Pode-se indagar se esta 

diferenciação foi feita pelas professoras que não conceberam o PROETI como 

inovador, levando-se em consideração o contexto histórico da Escola de já ter 

existido ali um projeto semelhante. Estas argumentam que inovador foi o Projeto 

Reinventando a Escola. Com a chegada das propostas oficiais do PATI (2004) e 

PROETI (2007) a instituição apenas promoveu em seu projeto inicial uma 

adequação, isto é uma reforma. Mas faz-se necessário ressaltar que para produzir 

mudanças na educação, os dois processos são igualmente importantes. 

 Utilizando-se da pesquisa realizada por Bergo (2005) sobre o PRE, percebe-

se que algumas semelhanças mantiveram-se presentes, mas novos elementos 

foram sim, introduzidos pelo PROETI (Quadro 9). Deste modo, afirmar que o mesmo 

não é inovador em nenhum aspecto significa desconhecer e/ou desconsiderar suas 

orientações. Aspecto que, devido a sua relevância em relação a esta pesquisa, será 

tratado a seguir.  
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(continua) 
Aspectos Reinventando a Escola PROETI 

Dinâmica da 
escola 

 

A proposta ampliava a assistência às 
crianças que apresentavam dificuldades 
de aprendizagem e também (a partir de 
reivindicação da comunidade) àquelas 
que ficavam sozinhas em casa ou na rua 
no período em que não estavam na 
escola. Além disso, ela apresentava 
como um dos objetivos centrais modificar 
radicalmente a forma de relação entre os 
professores e os alunos, de modo que os 
primeiros tornassem-se mais atentos às 
demandas dos outros. (BERGO, 2005, p. 
39). 

A Educação em Tempo Integral  
requer a mobilização   de toda a 
comunidade escolar, especialmente   
dos   professores,   para   um  
planejamento     conjunto   que   
assegure   atendimento     das 
necessidades educativas   dos alunos 
e desenvolvimento   das ações, com o 
máximo de aproveitamento das 
intervenções pedagógicas desde o 
diagnóstico até os conteúdos e 
atividades (MINAS GERAIS, 2005, 
p.9). 

Prioridade 
 

[...] os profissionais que idealizaram a 
criação do Reinventando a Escola tinham 
como um de seus principais propósitos 
provocar mudanças na forma de relação 
entre os sujeitos e o desenvolvimento de 
uma dinâmica diferenciada de trabalho. 
(BERGO, 2005, p. 173). 

O projeto procura atender as 
necessidades educativas dos alunos 
com dificuldades de aprendizagem 
nos conteúdos curriculares, bem 
como desenvolver atividades   
artísticas, culturais e esportivas que 
ampliem   o universo de experiências   
dos mesmos (MINAS GERAIS, 2005, 
p.9). 
 

Planejamento 
da prática 
educativa 

 

No Reinventando a Escola, não há um 
currículo padrão a ser cumprido ou 
conteúdos fixos a serem transmitidos; 
também não há “provas” ou qualquer 
outro tipo de avaliação formal. As 
educadoras têm a liberdade de planejar 
individualmente ou em conjunto (no caso  
dos projetos temáticos) as ações 
socioeducativas que desejam realizar 
com as crianças, sem terem que se 
submeter a determinações de  órgãos 
oficiais. (BERGO, 2005, p. 152). 

O planejamento do ensino deve ser 
coerente com o Projeto Político 
Pedagógico e com a metodologia do 
Projeto. [...] Para organizar as 
condições de ensino e aprendizagem 
é necessário levar em conta quem 
são os alunos envolvidos, quais seus 
interesses, suas dificuldades, seus 
conhecimentos prévios, em qual 
mundo eles vivem e para que mundo 
se preparam para viver  (MINAS 
GERAIS, 2005, p.9). 
 

A valorização 
da auto-
estima 

 

Este aspecto não é abordado por 
BERGO, 2005.  

Elevar a estima de alunos com 
história de dificuldades de 
aprendizagem é muito importante. 
Investir na construção da auto-estima 
positiva cria condições para o aluno 
perceber-se e aos outros em suas 
potencialidades e limitações e para 
determinar a progressão ou a 
retenção, em uma dimensão 
formadora. A autoconfiança, desejável 
para alunos e educadores, é condição 
fundamental para a vivência 
responsável de quaisquer 
aprendizagens, pois torna as pessoas 
mais assertivas, capazes de fazer 
escolhas e tomar decisões 
conscientes. (MINAS GERAIS, 2005, 
p.9). 
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(conclusão) 
Aspectos (Reinventando a Escola PROETI 

Organização 
do espaço 

 

Da mesma forma que o  tempo, também 
o  espaço é uma importante  
dimensão que cumpre um papel 
educativo fundamental, sendo por isso 
fortemente estruturado e significado 
pelos sujeitos. A organização dos 
espaços comunica às pessoas as 
posturas que  podem ou devem assumir, 
o tipo de atitudes que são ou não 
permitidas e o  como e o  que vai ser 
ensinado. No (BERGO, 2005, p. 152). 

A Escola de Tempo Integral  deve 
utilizar os seus espaços,  de forma a 
propiciar aos alunos diferentes 
formas de  interação, usando a 
biblioteca,   laboratório,  cantina,  
quadra poliesportiva,  espaços 
cedidos por parceiros do Projeto, 
dentre outros, de uma forma 
prazerosa e estimulante. (MINAS 
GERAIS, 2005, p.13). 
 

 
 

Organização 
do tempo 

 

A noção de controle, subjacente a toda 
ação empreendida no Projeto, 
fundamenta-se também na  finalidade de 
se preencher de modo produtivo o  
tempo não-escolar das crianças. A 
existência de uma forte atenção dada às 
questões relativas ao  tempo não 
acontece por acaso, mas sim pelo fato 
deste ser uma categoria fundamental no 
processo de formação dos seres 
humanos. (BERGO, 2005, p. 149). 

É fundamental que escola que 
ofereça a opção curricular de tempo 
integral organize seu [...] horário de 
aula e as atividades de 
enriquecimento curricular, de modo a 
assegurar práticas pedagógicas que 
aprimoram a qualidade do ensino e o 
atendimento às necessidades de 
aprendizagem dos alunos. (MINAS 
GERAIS, 2005, p.13). 

Quadro 9: Comparação entre alguns aspectos do Reinventando a Escola e o PROETI 
Fontes: Bergo (2005); MINAS GERAIS (2009) 
 

Ao serem questionadas sobre a razão pela qual pertenciam ao TI, uma 

professora deste grupo afirmou que “porque eu gosto de trabalhar com este tipo de 

aluno. Sinto-me realizada ao observar o retorno que eles me dão” (G. A. O. S. 

01/10/2010); outra afirmou que é “porque a diretora não deixa que eu pegue dois 

horários no turno regular” (R. A. S. 04/10/2010) e outra “porque eu acredito que se 

eles [alunos] tiverem acompanhamento e oportunidade de vivenciar o aprendizado 

de maneira lúdica, esse conhecimento pode ser alcançado.” (M. L. M. A. 

12/11/2010). Sobre esta questão ressalta-se que o fato de a professora acreditar na 

proposta de trabalho da qual participa é um importante condicionante para seu 

sucesso. Pelos discursos analisados, percebem-se, mais uma vez, uma 

aproximação do grupo anterior. Por este motivo considera-se desnecessário tecer 

considerações sobre estas respostas, uma vez que comentários a esse respeito 

foram tecidos anteriormente. 

As respostas dadas à pergunta sobre quais seriam os conhecimentos e 

saberes desejáveis para um professor que trabalha com o TI demonstrou, neste 

grupo, um sentido mais amplo de TI, percebido pelos termos empregados, 

englobando conhecimentos, competências, habilidades e atitudes. Uma professora 
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apontou que “é preciso entender de Psicologia para compreender a criança. 

Compreender como ela aprende para poder dar sequência à aprendizagem” (G. A. 

O. S. 01/10/2010); outra ressaltou o “domínio de turma, várias estratégias 

metodológicas de trabalho e o mais importante: interação aluno e professor” (R. A. 

S. 04/10/2010); por fim uma professora lembrou que “o professor tem que ser capaz 

de criar estratégias que ajudem o aluno a aprender. Tem que ser criativo, expansivo, 

saber que nem todos aprendem da mesma forma e ao mesmo tempo. Deve-se 

valorizar o aprendizado.” (M. L. M. A. 12/11/2010).  

 Estas afirmações permitem ressaltar aqui uma importante característica. Cada 

resposta, individualmente, destaca um aspecto do saber ou conhecimento docente, 

mas nenhuma demonstra uma visão plural dos mesmos. Sem dúvida, para que uma 

reforma ou inovação sejam exitosas, as mesmas devem enfatizar algumas questões, 

sem desconsiderar a profissão e formação docente no que diz respeito aos 

conhecimentos e saberes desejáveis para o professor. Sobre este assunto, Tardif 

ressalta que:  

 

Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na confluência 
entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 
sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares 
de formação, etc. Ora, quando estes saberes são mobilizados nas 
interações diárias em sala de aula, é impossível identificar imediatamente 
suas origens: os gestos são fluidos e os pensamentos, pouco importam as 
fontes, convergem para a realização de intenção educativa do momento. 
(TARDIF, 2005, p.64). 

   

 

4.1.1.4 Orientações Oficiais    

 

 

 A partir deste ponto, abandona-se a divisão das professoras do TI em dois 

grupos e retorna-se a considerar o grupo como um todo. À pergunta do questionário 

referente às orientações oficiais do Projeto, contidas na Cartilha da Escola de 

Tempo Integral (2009), 100% das professoras declararam conhecê-las. A mesma 

não teve uma versão impressa, apenas encontra-se disponível no site da SEE/MG, 

na versão on line. Sobre o meio pelo qual conheceram as orientações, quatro 
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professoras afirmaram ter sido através de reuniões pedagógicas na Escola ou nos 

estudos do horário do Módulo II25, também na Escola.  

 Duas professoras declararam que o conhecimento de seu conteúdo deu-se 

através dos cursos de formação continuada promovidos, ou pela SEE/MG, ou pela 

SRE, bem como por meio dos encontros promovidos na escola para repassar estes 

cursos aos demais. Tendo em vista que todas as professoras afirmaram conhecer o 

conteúdo da Cartilha, foi pedido que citassem algumas orientações ali contidas. As 

respostas dadas revelaram muito sobre como as professoras enxergam o PROETI. 

Em seguida, foi elaborado um quadro comparativo para situar a afirmação da 

professora em comparação com a redação oficial do texto sobre aquele mesmo 

assunto, encontrada na Cartilha (Quadro 10). Ressalta-se que alguns assuntos são 

recorrentes na Cartilha, por este motivo, foi escolhida a redação que melhor 

estabelecia um contraponto com a afirmação da professora.  

(continua) 
Orientações informadas 

 

Como as orientações se 

encontram na Cartilha  

“Ter atividades diferentes da sala de aula, 
diversificadas, pois não é uma sequência da 
sala de aula, através de jogos e outros” (N. N. 
L. X. A. L. 04/10/2010) 
 

Para que a Escola de Tempo Integral cumpra   
seu  papel  com excelência  garantindo 
qualidade na educação, faz-se necessário  
oferecer aulas criativas e   prazerosas, fazendo 
a diferença, seja no modo da  disposição das 
carteiras em sala de aula ou mesmo  na 
exploração de outros espaços existentes na 
escola e fora dela,   dando ao aluno a 
oportunidades de constituir experiências   ricas 
e significativas. (MINAS GERAIS, 2009, p.8) 

“O desenvolvimento da língua portuguesa. 
Conheço o manual de boas práticas, não a 
cartilha” (S. I. F. S. C. 12/11/2010) 
 

A Cartilha não menciona especificamente o 
desenvolvimento da língua portuguesa. Ela trata 
de um modo geral, de todas as oficinas 
sugeridas. 

“Trabalhar o aspecto lúdico e utilizando material 
‘reciclável’, trabalhar músicas. Trabalhar com 
jogos em Português e matemática para não 
ficar a mesma coisa da sala de aula. 
Brincadeiras.” (G.A.O.S. 01/10/2010) 
 

Destaca-se, principalmente, uma metodologia   
participativa que envolve a vida prática 
comunitária, voltada para solução de questões   
que inquietam ou estimulam a vida cotidiana e 
que, por isso mesmo, exercem forte motivação e 
interesse. (MINAS GERAIS, 2009, p.8) 

“Orientação sobre quantas aulas compõem o 
currículo na área de formação de hábitos, 
esporte, português e matemática” (P. M. S. H. 
26/10/2010) 
 

Carga horária semanal - módulos de 50 minutos, 
com 5 aulas Português, 5 aulas de Matemática, 
3 aulas de Educação Física, 3 aulas de Artes, 4 
aulas Estudos Monitorados, 10 aulas Formação 
Pessoal  e  Social, perfazendo um total 25 horas. 
(MINAS GERAIS, 2009, p.12) 

 
 
 

                                                 
25 O Módulo II corresponde à remuneração de 6 horas semanais extraclasse, que de acordo com a 
Lei 9.381/86, foram subdivididas em: 4 horas para atividades extra-classe e as 2 horas para reuniões.  
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(conclusão) 
Orientações informadas 

 

Como as orientações se 

encontram na Cartilha  

“Não pode ser uma repetição do turno regular 
em sala de aula, deve-se trabalhar bastantes 
atividades lúdicas, como por exemplo, 
computador e jogos”. (R. A. S. 0410/2010) 

Não se trata simplesmente de fazer aulas   
repetitivas, monótonas, com saídas ou 
excursões  sem cunho pedagógico.   Trata-se de 
considerar excursões, atividades extra-escola e 
aulas em sala de aula, como um todo, um  
projeto   pedagógico   de   desenvolvimento   de   
uma   determinada disciplina,  em que não 
precisa haver repetição   e que a diversão não é  
inimiga   da aprendizagem,  ao contrário, quando 
aprendemos de modo prazeroso, esse 
aprendizado se torna muito mais significativo. 
(MINAS GERAIS, 2009, p.8-9).  

“Conteúdos a serem trabalhados: português, 
matemática, artes e formação de hábitos.  
Metodologia: atividades mais lúdicas, com 
jogos” (M. L. M. A. 12/11/2010). 

A Matriz Curricular do Tempo Integral prevê 
oficinas curriculares na área de linguagem e 
matemática, na área artística, esportiva e 
motora e na área de formação pessoal e social. 
(MINAS GERAIS, 2009, p.10) 

Quadro 10: Comparação entre as orientações lembradas pelas professoras do TI e o texto oficial 
Fontes: Dados da Pesquisa; MINAS GERAIS (2009) 
 

 Pelos acordos e oposições entre as informações que compõem as duas 

colunas do quadro, percebe-se que a formação em serviço dos professores, no que 

diz respeito às orientações oficiais da SEE/MG para o desenvolvimento de uma 

escola de tempo integral encontra-se deficiente. Mesmo sendo a discussão sobre 

escolas de tempo integral e educação integral recorrente no Brasil, muitas 

instituições de ensino superior que formam para docência, não se ocupam em inserir 

conteúdos ligados ao construto do que vem a ser uma educação integral em tempo 

integral, em seus currículos. Deste modo, sendo a SEE/MG responsável pela 

implantação e implementação desta modalidade de educação em sua rede, a 

mesma deveria encarregar-se da formação em serviço dos profissionais que ali 

estão para efetivá-la. Durante as observações de campo, percebeu-se que a 

formação em serviço ocorre, mas de maneira deficitária.   

 Desta forma, considera-se importante apontar – já que não é possível 

aprofundar esta questão nos limites deste estudo – as maiores dificuldades 

levantadas pelos professores sobre o assunto em questão. Os cursos de formação 

oferecidos pela SEE/MG funcionam de maneira, a não atender todos os professores 

envolvidos no TI. Por escola é concedida, quase sempre, apenas uma vaga, a 

mesma encarrega-se de escolher e liberar o professor que participará da formação. 

Geralmente, quando este profissional retorna à escola ao final do curso, faz-se uma 

reunião para que ele “repasse” o conteúdo trabalhado aos demais colegas.  
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 Ação interessante, mas ineficiente. Interessante porque é uma prática coletiva 

de construção de significados. Ineficiente porque o participante de uma aula, 

palestra ou qualquer outro tipo de exposição de conteúdos, nem sempre, consegue 

ser fiel ao que foi trabalhado ao retransmiti-los, por vários fatores. Tendo em vista 

que a aprendizagem do participante ocorrerá a partir do conhecimento prévio que 

possui sobre o assunto, o mesmo inserirá sua subjetividade ao apreender aqueles 

significados, e dar-lhes sentido. Assim como ocorre com o currículo escolar, o 

professor-participante selecionará, dentre muitas, algumas informações, as quais 

serão transmitidas aos demais. Portanto de maneira arbitrária e parcial, como em 

qualquer seleção, as informações repassadas serão aquelas consideradas mais 

relevantes, pelo participante do curso em detrimento da proposta do PROETI.  

 Outro aspecto que merece ser evidenciado, relaciona-se às implicações do 

não oferecimento de uma formação docente em serviço para todos como 

instrumento fundamental para o desenvolvimento daquele perfil de escola que se 

pretende implementar. Esta realidade pode acarretar além de problemas do 

cotidiano escolar, aqueles relacionados ao sucesso/fracasso da efetivação da 

proposta. Mas é preciso também ressaltar que esta formação precisa ir além dos 

cursos oferecidos pela SEE/MG ou SRE e atividades de estudo, incorporando 

organicamente o trabalho docente no que diz respeito ao planejamento, à execução 

e a avaliação. 

 Outro fator dificultador desta formação apontado pelas professoras é o 

período no qual as mesmas acontecem. As datas escolhidas figuram entre os dias 

letivos, durante o ano em curso. Para a maioria das escolas advém desta opção, o 

problema de a mesma nem sempre possuir um professor que possa substituir 

aquele selecionado para frequentar o curso. O professor eventual das escolas, na 

maioria das vezes, ocupa-se dos contratempos e imprevistos ocorridos com os 

professores do tempo parcial, mais numerosos, por isto com mais probabilidade de 

requisitar os préstimos deste profissional. Por este motivo, quando a Escola não tem 

um profissional que possa assumir a turma, os alunos daquele professor 

contemplado com a vaga, são divididos entre as outras turmas do tempo integral. 

Fato que desagrada aos mesmos, o que se verá com mais detalhes ao proceder a 

AD e AC das respostas dos discentes ao questionário. 

  Deste modo, para avançar na reflexão sobre a participação dos professores 

nas inovações e reformas e ampliar o foco analítico, passa-se agora a uma 
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apreciação crítica do contexto do Projeto, na qual procuro identificar e problematizar 

o processo de construção do currículo do TI. Sobre a relevância do papel do 

professor no contexto das reformas, Cruz ressalta que: 

 

Os professores ocupam uma posição central em relação às propostas 
curriculares. São eles os principais atores – sujeitos sociais que exercem a 
função de mediação da cultura e dos saberes escolares. Por que, então, as 
reformas curriculares insistem em desconsiderar ou agregar um valor 
secundário ao papel do professor, mesmo reconhecendo ser ele um sujeito 
fundamental para o processo de sua implementação? Apesar do campo 
educacional registrar uma multiplicidade de estudos sobre subjetividade, 
identidade, carreira, processos de formação e constituição de saberes 
docentes, as políticas educacionais tentam, mas não conseguem 
efetivamente, favorecer que os que atuam na escola participem do processo 
reformativo, subsidiando a formulação de propostas curriculares. (CRUZ, 
2007, p.192). 
 

 Portanto, a dificuldade em envolver o professor nestas construções encontra 

raízes históricas em nosso país. Outro dado bastante relevante que pode ser 

somado a esta informação é que pouco pode ser alterado na Matriz Curricular 

sugerida. A quantidade e o tempo de duração das oficinas são imperativos. Segundo 

a SEE/MG:  

 

A Matriz Curricular do Tempo Integral prevê oficinas curriculares na área de 
linguagem e matemática, na área artística, esportiva e motora e na área de 
formação pessoal e social. Dentro das disciplinas, a escola fará sua opção 
de oficinas, conforme interesse e necessidade dos alunos. (MINAS 
GERAIS, 2009, p.10, grifos nossos).  

 

 Dessa realidade é fácil depreender que, currículo do tempo integral encontra-

se desvinculado daquele do tempo parcial. Pode-se comprovar esta dualidade 

através do trecho: 

 

Em um turno será desenvolvido o Currículo Básico do Ensino Fundamental, 
compreendendo os componentes curriculares da Base Nacional Comum e 
da parte diversificada. Em outro turno, conforme projeto apresentado pela 
escola, serão realizadas atividades que ampliarão as possibilidades de 
aprendizagem dos alunos, com o enriquecimento do Currículo Básico, com 
ênfase na alfabetização, letramento, matemática e ampliação do universo 
de experiências artísticas, socioculturais e esportivas. (MINAS GERAIS, 
2009, p.8). 
 

 Deste modo, alunos e professores possuem um currículo a cumprir no tempo 

parcial e outro no tempo integral. Nem sempre os mesmos são complementares, 

quase sempre são suplementares. Tendo em vista que a SEE/MG fornece uma 
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sugestão de matriz curricular, tende-se a acreditar que o papel do professor 

enquanto formulador do currículo e o da escola enquanto espaço de produção 

cultural não lhes são negados. Os referidos papel e espaço não são negados, mas 

pelo exposto, nota-se que são cerceados por normas externas. Sendo assim há 

pouca autonomia dos professores do TI, em relação à construção do currículo. 

Mesmo assim, o grau de autonomia conferido a estes professores, para esta 

construção, é maior do que o daqueles que trabalham com o tempo parcial.  

 Em sua totalidade, os professores do TI declararam ter poucos encontros com 

os professores do TP, com objetivo de discutir sobre os conteúdos do currículo. A 

julgar por esta constatação, nota-se a dificuldade encontrada pelos professores do 

TI em estabelecer uma interação entre os conteúdos trabalhados nos dois horários, 

bem como em “[...] trabalhar de forma conjunta com a escola e fazer parceria com 

professores de outras áreas para trabalho colaborativo e articular-se com os 

professores do turno regular.” (MINAS GERAIS, 2009, p.15). Por este motivo, 

presume-se que a elaboração do currículo e de atividades que “ampliarão as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, com o enriquecimento do Currículo 

Básico” de forma a envolver os professores do turno e contraturno, ainda se 

apresentam como um desafio para a Escola pesquisada. Esta mesma constatação 

foi confirmada mediante respostas dadas à mesma pergunta nos questionários dos 

outros profissionais pesquisados, isto é: professores do tempo parcial, professores 

das oficinas, supervisores, diretora e vice-diretora. Este fato evidencia que é preciso 

refletir sobre a validade do Projeto para resolver ou minorar os problemas ligados à 

“aprendizagem dos alunos [...] que demandam maior atenção do Sistema 

Educacional.” (MINAS GERAIS, 2009, p.8). Sobre as características do currículo do 

TI, a Cartilha (2009) de modo sintético, orienta que: 

 

A lógica de currículo que se propõe para a especificidade do Projeto Escola 
de Tempo Integral parte da idéia de um currículo em processo, pois permite 
a flexibilidade das atividades sem a perda do sentido da unidade; produz 
uma nova dinâmica para a organização do tempo do aluno; favorece o 
equilíbrio entre as ações de caráter mais científicas e lúdicas e exige maior 
articulação da equipe pedagógica no processo de redefinição e 
reorganização das ações. [...] Esta nova dinâmica curricular, com maior 
flexibilidade, permite que a ação escolar tenha um caráter mais 
interdisciplinar, na medida em que favorece o trabalho coletivo e estimula a 
superação da fragmentação das disciplinas e dos conteúdos escolares 
convencionais. (MINAS GERAIS, 2009, p.10, grifos nossos). 
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 Não obstante, ainda sobre essa questão é importante dizer que a SEE/MG 

orienta ainda que as escolas implementem um currículo em processo centrado em 

uma dinâmica interdisciplinar. Conforme se procurou mostrar anteriormente, existem 

duas dimensões inerentes às questões abordadas sobre o currículo. Primeiramente, 

buscou-se apresentar a dinâmica da Escola com relação ao movimento de 

elaboração do currículo, onde se pode identificar a dificuldade dos sujeitos e suas 

tentativas de construção de atividades significativas para a aprendizagem do aluno. 

Em segundo lugar apresentou-se o desafio para a escola de seguir a orientação 

para elaboração do currículo do TI a partir da idéia de um “currículo em processo”, 

colocando em prática os fundamentos que embasam esta e outras teorias. Assim, a 

realização destas ações pressupõe o conhecimento, por parte de todos os 

envolvidos, de um arcabouço teórico subjacente às mesmas.  

 Procura-se evidenciar esta limitação da Escola sobre a construção do 

currículo, porque de fato, como nos lembra Mckernan (2009) o currículo é tão 

importante para o sistema educativo que pode ser considerado sua pedra 

fundamental, ele se configura como a proposta para um processo educacional. 

Nesse sentido, faz toda a diferença ter um currículo que permita ao aluno e 

professor serem encarregados da responsabilidade de elaboração, do julgamento 

reflexivo e de um compromisso firme com a emancipação e a liberdade; no lugar 

daquele que se mostra preocupado apenas com o cumprimento de metas e 

resultados predeterminados. Isto é, o autor aponta que o currículo deve abranger o 

planejamento e a implementação de experiências educacionais por meio de 

procedimentos selecionados a partir da cultura e valorizados em seu processo, não 

em suas metas.  

 Por outro lado Kliebard (1980) nos lembra que a teoria moderna de currículo 

tem uma concepção mecanicista do homem e da educação contribuindo apenas 

para sua uniformização e desumanização. Considera a criança como um insumo 

inserido na extremidade da máquina da qual ela emergirá posteriormente, inserem-

se os comportamentos, as competências, as habilidades para as quais foi 

programada.  Desse modo, as pessoas são manipuladas, pois se considera que o 

comportamento é controlado no sentido de que as pessoas façam exatamente as 

coisas específicas que alguém deseja que elas façam.  

 Esta constatação permite retomar aqui outro aspecto que também merece ser 

ressaltado. Mesmo as propostas de “currículo em ação” e “currículo integrado” 
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parecendo mais apropriadas para a efetivação de um projeto de escola de tempo 

integral, problematizo suas concretizações devido aos fatores e condicionantes 

anteriormente citados. Afirma-se isto porque este construto traz em seu âmago a 

proposta de efetivar-se enquanto um plano pedagógico e organizar-se mediante 

uma articulação dinâmica de trabalho entre ensino, prática, teoria e comunidade. As 

relações entre trabalho e ensino e entre os problemas e suas hipóteses de solução 

devem ter sempre, como pano de fundo, as características sócio-culturais do meio 

em que este processo se desenvolve. Deste modo, por ser mediado pela integração 

entre professor e aluno, o currículo integrado constitui-se uma importante opção 

educativa. O mesmo permite efetiva busca de soluções específicas e originais para 

diferentes situações e possibilita adaptações a cada realidade e aos padrões 

culturais próprios de uma determinada estrutura social. 

 Sendo o PROETI uma proposta ambiciosa e única para um estado composto 

por 853 municípios, com 1.485.387 alunos26 matriculados no Ensino Fundamental, 

nas escolas públicas estaduais, este meio de organização curricular é altamente 

salutar (Quadro 11). Pois, no mesmo os componentes das unidades ensino-

aprendizagem devem guardar entre si uma relação de interdependência que se 

concretiza na medida em que o processo de ensino-aprendizagem avança. Este fato 

garante, para cada escola, uma singularidade uma vez que permite adaptações à 

realidade e aos padrões específicos.  

 

Especificações Quantidade 

Escolas atendidas pelo programa 1.925 
Turmas de Tempo Integral 4396 
Alunos/mês beneficiados com merenda no tempo integral 109.452 
Escolas com recursos recebidos em abril para aquisição de kits 
esportivos. 

1.348 

Escolas com recursos recebidos em abril para aquisição de material 
permanente para turmas de tempo integral. 

1.929 

Escolas do Grande Norte de Minas capacitadas para alfabetização com 
kit de material didático positivo27 para educação no tempo integral 

115 

Professores de Educação Física capacitados para as atividades do 
projeto 

735 

Quadro 11: O Projeto Escola de Tempo Integral em números, 2010 
Fonte: http://www.mg.gov.br 
  

                                                 
26 Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -  
27 Refere-se ao material didático do Sistema Positivo de Ensino (SPE). 
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 Tendo em vista os dados apresentados, não se pretende travar uma 

discussão sobre os perigos do universalismo e do relativismo para o contexto 

educacional, bem como sobre a vocação universalista, presente neste, tanto do 

ponto de vista do funcionamento escolar, como dos conteúdos incluídos no processo 

de ensino. Pretende-se sim, reafirmar o que Santos salienta sobre a necessidade de 

articularmos políticas de igualdade e políticas de identidade, já que “as pessoas e os 

grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza e o direito 

a ser diferentes, quando a igualdade os descaracteriza.” (SANTOS, 1997, p.122). 

Acredita-se ser este um dos grandes desafios da educação e, especificamente, do 

Projeto Escola de Tempo Integral com a implantação de projeto único, para um 

estado com tamanha dimensão territorial e cultural. 

 Um pouco mais adiante, a Cartilha reafirma a ênfase na construção, pela 

escola, do currículo do tempo integral norteada pela tríade: integração, flexibilidade e 

interdisciplinaridade:  

 

Portanto, a ampliação do tempo pedagógico da escola, nesta ótica, deve 
significar muito mais que a extensão do modelo que todos conhecem. Deve 
implicar em uma nova construção curricular, com base na integração como 
princípio de organização pedagógica da escola, na flexibilidade como 
dinâmica da produção da matriz curricular e da interdisciplinaridade, como 
concepção para o trabalho pedagógico dos educadores. A Matriz Curricular 
do Tempo Integral prevê oficinas curriculares na área de linguagem e 
matemática, na área artística, esportiva e motora e na área de formação 
pessoal e social. Dentro das disciplinas, a escola fará sua opção de oficinas, 
conforme interesse e necessidade dos alunos. (MINAS GERAIS, 2009, 
p.10, grifos nossos). 

 

 Como já apresentada, a dimensão da integração frente ao currículo nesta 

dissertação, procede-se à análise do trecho citado a partir do segundo elemento da 

tríade. A flexibilização curricular apresenta-se como uma alternativa criativa por 

favorecer e aperfeiçoar a afirmação da cultura local como essência da constituição 

das comunidades de aprendizagem, tendo como eixo central, a participação dos 

sujeitos escolares. Com isso assinala-se no bojo da organização curricular, a 

necessidade de situar a aprendizagem de saberes em conexão com a experiência 

dos alunos. Afirma-se então, que as novas formas de construção do conhecimento 

devem estar associadas ao surgimento de problemas relacionados a situações reais, 

adquiridos na colaboração com a comunidade científica. Deste modo, será possível 

superar o conceito de fronteira entre os saberes populares do cotidiano dos 

envolvidos na aprendizagem com os saberes sistematizados pela escola. 
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 Apesar do termo “multiculturalismo” não ser mencionado pela Cartilha (2009) 

e nem pelo Manual de Boas Práticas (2010), é possível identificar o respeito ao 

mesmo, como pano de fundo do PROETI, tendo em vista que, ao pé da letra, o 

termo significa diferentes idéias para diferentes pessoas e instituições. O 

multiculturalismo é um fenômeno que começou a ser discutido recentemente no 

Brasil, sob a influência principalmente dos estudos culturais. Embora seja um termo 

ainda em construção em nosso país, interessa a esta dissertação, a dimensão que o 

multiculturalismo vem tomando na educação. Para Pansini e Nenevé: 

 

[...] a educação multicultural propõe uma ruptura aos modelos pré-
estabelecidos e práticas ocultas que no interior do currículo escolar 
produzem um efeito de colonização em que os estudantes de diversas 
culturas, classes sociais e matizes étnicas ocupam o lugar dos colonizados 
e marginalizados por um processo de silenciamento de sua condição. 
Espera-se que, por meio de uma prática educativa multicultural, os 
estudantes possam analisar as relações de poder envolvidas na produção 
de mecanismos discriminatórios ou silenciadores de sua cultura, criando 
condições para reagir e poder lutar contra esses mecanismos que pregam a 
superioridade científica, tecnológica e cultural de determinados grupos 
economicamente dominantes. (PANSINI e NENEVÉ, 2008, p. 32). 
 

Nesse sentido, reporta-se novamente à formação dos professores do Projeto. 

Também se reafirma o conhecimento do arcabouço teórico que os mesmos devem 

possuir sobre o assunto em questão, para que possam enfrentar os desafios postos 

durante a construção e execução de uma proposta de currículo integrado tendo em 

vista uma educação multicultural. Pois desenvolver uma postura multicultural na 

sociedade contemporânea, capitalista e globalizante em que vivemos não é uma 

tarefa fácil. Por este motivo, ressalta-se que a formação em serviço deve ajudar os 

professores a desenvolverem uma nova identidade, uma nova postura, assim como 

“novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, novas estratégias e novas 

formas de avaliação.” (MOREIRA e CANDAU, 2003, p, 157). Na ausência desta 

formação multicultural, o professor não perceberá a profundidade das questões 

contidas na proposta que se pretende efetivar e, consequentemente, não conseguirá 

tirá-la de onde está: do papel.  

No tocante ao último elemento da tríade, a interdisciplinaridade, é preciso 

lembrar que esta não se apresenta como algo que já deve estar posto, inerente ao 

desenho curricular e às determinações de quem o constrói. Isto porque a mesma 

como tal, apenas se materializa na sala de aula e no espaço educativo. Assim o 

currículo depende das interações existentes entres os atores envolvidos e dos 
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interesses que estão constantemente em jogo, no processo de ensino-

aprendizagem. O atuar dos educandos de forma diferente e o fato deles utilizarem 

os novos conhecimentos apreendidos de forma peculiar, constitui a garantia das 

diferentes possibilidades que nos oferece um currículo interdisciplinar.   

 Por este motivo, não basta que professores do TI busquem metodologias 

diferenciadas para o ensino, como os mesmos acreditam, o aluno precisa ter 

abertura e espaço para também atuar de modo diferente na produção e aplicação do 

conhecimento escolar. O currículo como cerne de qualquer sistema educativo na 

sua qualidade de proposta de ensino aprendizagem, deve ser estudado a partir dos 

aspectos substantivos, sociais, políticos, econômicos e culturais que o compõem. 

Assim, para além das metodologias aplicadas, devem ser analisados os seus 

elementos nucleares, os modos de operacionalização e a abrangência das decisões 

que o definem.  

Com relação à pergunta do questionário que dizia respeito à autonomia nas 

decisões, quanto à organização curricular as professoras afirmaram que a 

construção do currículo ocorre de maneira coletiva em uma parceria firmada entre 

professores e supervisor pedagógico, a cada ano. Esta resposta sintetiza o 

movimento de construção do currículo: 

 

Ele [currículo] prioriza a língua portuguesa e é construído através de 
reuniões entre o supervisor e professores. No início do ano, optou-se por 
um projeto com base na turma da Mônica. Todas as salas fizeram isso. 
Agora o estudo é sobre moradia, mesmo assunto que a comunidade está 
desenvolvendo. A escola se integrou nisso, todas as salas. Estão 
acontecendo muitas ações na comunidade, a escola tem participado de 
algumas. O encerramento será dia 10 de dezembro. (S. I. F. S. C. 
12/11/2010). 
 

Apesar de que 100% das professoras afirmaram possuir autonomia na 

construção do currículo, constatou-se, pela AD que as mesmas, tomaram a 

“autonomia docente” pela “autonomia na prática pedagógica” desenvolvida no 

interior da sala de aula. As mesmas foram enfáticas ao afirmar que: “a autonomia 

que tenho é dentro da minha sala no que estou fazendo. Apenas comunico que 

mudei alguma coisa que não estava dando certo” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); 

outra afirmou que tem autonomia porque decide “a prática pedagógica e o jeito de 

ensinar” (G. A. O. S. 01/10/2010); “a única coisa que posso decidir é como vou 

trabalhar em sala de aula, isto é, com qual metodologia. Os projetos trabalhados são 
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construídos em grupo” (R. A. S. 04/12/2010); outra afirmou que havia autonomia “na 

escolha dos temas dos projetos e escolha de estratégias.” (M. L. M. A. 12/11/2010). 

Percebe-se assim, um cerceamento mais intenso da autonomia do professor ao 

afirmar que “dentro dos horários definidos, temos o direito de fazer as atividades do 

melhor jeito para o aluno. Há uma autonomia quanto à Didática.” (P. M. S. H. 

26/10/2010). Fato que pode ser comprovado também mediante o depoimento: 

 
O entrosamento entre colegas, poder de adaptação ao currículo do que o 
professor acha importante, acrescentando o que achar que deve. É um jogo 
de cintura. Toda terça-feira eu dou filme para complementar, senão eles 
ficam somente no caderno. Os alunos é que trazem o filme. Discuto sempre 
a lição do filme, eles [os filmes] são sempre feitos por muitos pedagogos e 
psicólogos. (S. I. F. S. C. 12/11/2010). 
 

As professoras afirmaram também que baseavam seus trabalhos na matriz 

curricular sugerida pela SEE/MG (Quadro 12). Uma afirmou que “às vezes, quando 

temos dificuldade, a gente olha. Isto é, no início do ano a gente olha e segue dentro 

dela.” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010). Ao serem indagadas sobre o motivo, disseram 

que é “porque tem que ser. Senão você não cumpre as necessidades. Sempre 

priorizando o português, porque senão fica devendo e o aluno não vai bem na Prova 

Brasil” (S. I. F. S. C. 12/11/2010); bem como “porque há uma cobrança em relação a 

ela” (G. A. O. S. 01/10/2010) e “porque seguimos à risca o que é pedido. Temos 

horário para seguir direitinho.” (P. M. S. H. 26/10/2010). Apenas duas professoras 

demonstraram articular este ato a um propósito mais alargado: “através dela consigo 

elaborar meu planejamento com sequência [lógica]. Ela nos auxilia na dificuldade 

dos alunos” (R. A. S. 04/10/2010) e “porque nós lançamos mão de Projeto e 

contemplamos nele os conteúdos que estão em defasagem no Plano de 

Desenvolvimento da Escola.” (M. L. M. A. 12/11/2010). 

 

Atividades de Linguagem 
e Matemática 

Atividades 
Artísticas, Esportivas 

e Motoras 

Atividades 
de Formação 

Pessoal e Social 
Hora de Leitura Artes Visuais Higiene e Formação de Hábito 

Experiências Matemática Dança Empreendedorismo Social 
Informática Educacional Música Educação para o Trânsito 

Estudo Monitorado Teatro Ética 
Oficina de Redação Conhecimento sobre o Corpo Orientação Sexual 

Jornalismo Esportes Cooperativismo 
Alfabetização Jogos Educação para a Paz 

 Lutas Educação Ambiental 
 Atividades Rítmicas Educação Patrimonial 

Quadro 12: Matriz Curricular sugerida pela SEE/MG para o TI 
Fonte: MINAS GERAIS, 2009, p. 11 
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A Matriz Curricular sugerida elenca oficinas que a SEE/MG julga essenciais 

para o trabalho com os alunos do tempo integral. O planejamento e a organização 

dos conteúdos desenvolvidos em seu interior são de responsabilidade da instituição. 

A orientação oficial para que esta seleção seja feita é que: 

 

O planejamento do ensino deve ser coerente com o Projeto Político 
Pedagógico e com a metodologia do Projeto. Deve ser elaborado de forma 
crítica, afetiva e compartilhada. Para organizar as condições de ensino e 
aprendizagem é necessário levar em conta quem são os alunos envolvidos, 
quais seus interesses, suas dificuldades, seus conhecimentos prévios, em 
qual mundo eles vivem e para que mundo se preparam para viver. [...] O 
conteúdo deve estar subordinado a estas três questões básicas. ‘O 
planejamento didático, neste projeto, deve se fazer segundo a lógica da 
aprendizagem, e não de acordo com a lógica das   noções   que   compõem   
a  estrutura da disciplina já constituída’. (MINAS GERAIS, 2009, p.9). 
 

Como já mencionado, as disciplinas escolares resultam de recortes e 

seleções arbitrárias, historicamente constituídas, expressões de interesses e 

relações de poder que ressaltam, ocultam ou negam saberes. Saberes 

desqualificados e silenciados, intencionalmente. Ao responderem à pergunta do 

questionário sobre a importância dos conteúdos selecionados e desenvolvidos no TI, 

83,3% professoras responderam positivamente. Ao justificar as respostas, as 

mesmas afirmaram que os conteúdos trabalhados eram importantes “porque dão 

segmento aos conteúdos do tempo parcial. Por exemplo, no contraturno e no turno o 

aluno está vivenciando o mesmo tema de projeto: moradia, com enfoques 

diferentes” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); “porque estão de acordo com a proposta, 

assim a gente consegue sanar as dificuldades encontradas” (G.A.O.S. 01/10/2010); 

“porque eles dão ao aluno prazer em estar na escola o dia todo. Se a atividade não 

for prazerosa, ele [o aluno] não fica na escola” (R. A. S. 0410/2010); “porque dentro 

das avaliações: Prova Brasil e Simave, alcançamos um maior índice” (M. L. M. A. 

12/11/2010) e finalmente se disse: 

 

Porque através deles pode-se discutir a vida. Quando pego um material, 
folder, por exemplo, discuto tudo: educação moral e cívica, português, 
matemática e tudo que for possível. Assim escuto o aluno, deixo contar se 
foi a alguma palestra [promovida pela Barragem] o que fez durante o fim de 
semana, na segunda-feira. (S. I. F. S. C. 12/11/2010). 

 

Apenas 16,7% afirmaram que “às vezes, eles são importantes”. Ao justificar 

esta opção, alegou-se que “tem hora que, alguma atividade decidida em grupo foge 
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à realidade da turma. Isto é, uma atividade pode ser boa para uma turma e ruim para 

outra.” (S. I. F. S. C. 12/11/2010). Tal afirmação corrobora com a necessidade de 

flexibilidade ressaltando a importância do espaço para as diferenças no currículo. 

 Ainda sobre esta questão, foi perguntado se as diferenças encontravam 

espaço no currículo desenvolvido. Mais uma vez 83,3% professoras responderam 

positivamente. Analisando o conteúdo das respostas apresentadas, percebeu-se 

que a compreensão sobre o que significa dar espaço para as diferenças no currículo 

foi polissêmica. As vozes encontradas referiam-se: a) diferenciação entre as turmas: 

“Seguindo o padrão de cada turma. Para aqueles que são diferentes (a turma inteira) 

os projetos são moldados para atender as diferenças” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); 

b) ouvir o aluno: “Dando oportunidade para os alunos falarem de si. Porque senão 

eles ficam só no conteúdo, é muito maçante, eles ficam na escola o dia inteirinho” 

(S. I. F. S. C. 12/11/2010); c) diferenciação no interior das turmas: “Procuro observar 

as dificuldades escolares e comportamentais. Busco estratégias para ajudar. 

Sempre dá certo” (R. A. S. 0410/2010) e “Procuramos na diversidade atender as 

necessidades de cada um.” (M. L. M. A. 12/11/2010). A voz encontrada nos 16,7% 

que negaram que as diferenças tivessem espaço no currículo ecoou do ponto de 

vista das atividades: “não têm espaço, mas a gente desenvolve assim mesmo. Tento 

trabalhar as diferenças através de valores. Trabalho como dá. (P. M. S. H. 

26/10/2010). Percebe-se que a permanência de certos entraves permeiam a 

implementação do PROETI. 

Em particular, esta última resposta revelou o que foi constatado durante as 

observações em campo. Quase todas as atividades feitas nas sete salas, bem como 

as atividades avaliativas, eram elaboradas por uma professora e “aproveitadas” por 

todas. Mas esta prática não acontecia aleatoriamente, havia uma organização 

criteriosa na divisão de tarefas e responsabilidades entre o grupo de professoras. 

Logo, com relação a algumas atividades desenvolvidas, não fazia diferença para o 

aluno pertencer ao 2º, 3º, 4º ou 5º ano do ensino fundamental. Fica aqui a dúvida 

sobre como as diferenças cognitivas, no caso, são consideradas no currículo. 

Pelo percentual de professoras que afirmaram que as diferenças são 

consideradas pelo currículo desenvolvido na Escola, em contraposição com as 

observações participantes feitas durante a pesquisa de campo, percebeu-se que as 

professoras acreditam que os alunos atendidos compartilham da mesma realidade e 

por este fato podem desenvolver o mesmo currículo. Analisando este discurso 
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percebe-se que estas singularizam as diferenças ali existentes transformando os 

alunos em um grande bloco homogêneo de crianças que residem na mesma 

comunidade. Podemos comprovar este imaginário através das respostas dadas à 

pergunta se o Projeto conseguia promover práticas pedagógicas que incluíam todos 

os alunos.  

Apenas uma professora afirmou que não e justificou: “Quando dou um texto 

sabendo que alguns terão dificuldade, organizo objetivos diferentes com a mesma 

atividade. Por exemplo, com um texto, alguns copiam outros circulam palavras.” (P. 

M. S. H. 26/10/2010). Outra afirmou que apenas às vezes e disse: “Quando dou a 

atividade todos participam. Eles conseguem fazer, a seu modo, tudo que dou.” 

(G.A.O.S. 01/10/2010). As outras quatro professoras acreditam que conseguem, em 

suas práticas quotidianas, incluir todos os alunos. Transcreve-se apenas uma 

resposta por esta sintetizar as demais registradas nos questionários: “Os alunos 

estão mais ou menos no mesmo nível. Apenas um aluno não sabia ler no início do 

ano, agora ele já sabe. Todo mundo está mais ou menos no mesmo nível: o que um 

sabe, todos sabem; o que um não sabe, todos não sabem.” (S. I. F. S. C. 

12/11/2010). Sobre esta questão é interessante observar o que afirmam Pansini e 

Nenevé: 

 

As diferenças são importantes e devem ser levadas em consideração na 
medida em que apostar unicamente na igualdade é correr o risco de apagar 
as diferenças culturais essenciais para a perpetuação de atitudes, 
conhecimentos e valores; ou ainda as diferenças de classe social, gênero, 
sexualidade entre outras. [...] A conseqüência principal disso é a tendência 
a elitizar determinados grupos ao mesmo tempo em que não se leva em 
consideração outros igualmente importantes para a discussão do 
multiculturalismo. Condições materiais e estruturais para o desenvolvimento 
do trabalho. (PANSINI e NENEVÉ, 2008, p. 36). 
 

 Portanto, tendo como princípio um currículo em ação, as diferenças de classe 

devem embasar a reflexão multicultural sobre os motivos pelos quais muitas culturas 

são silenciadas no espaço escolar. É inegável a análise sobre como as diferenças 

de classe e condições sociais contribuem para que as crianças que pertencem às 

classes minoritárias se tornem cada vez mais marginalizadas, tendo em vista que 

muitas vezes a escola através de um currículo, prática e materiais de ensino atua 

como uma agência que reforça a distância que separa a cultura dessas crianças de 

uma cultura considerada dominante. Além do mais na leitura que se realiza dentro 

da escola é incontestável o fato de que muitas vezes, a cultura popular da qual estas 
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crianças participam é considerada inferior em relação à cultura escolar que se pauta 

numa idéia elitista do conhecimento.  

 Nesse mesmo sentido, Candau (2003) ressalta que a diversidade cultural é 

essencial para a evolução de potencial criativo de toda a humanidade. Tal fato 

contribui para gerar novos modos de pensamentos e diferentes formas de 

expressão. Ao receber influência de outras culturas, cada grupo social faz a sua 

seleção, distinguindo o que usar, o que pode ser adicionado aos seus costumes e o 

que deve descartar de sua tradição. Quanto ao tema da educação para o respeito à 

diferença e para uma superação da intolerância, fica claro que a escola tem grandes 

desafios: articular igualdades e diferenças; reconhecer uma base cultural comum e 

respeitar expressões da pluralidade social e cultural. Os educadores não podem 

ignorar estas questões. 

Apesar da totalidade das professoras, afirmar que contempla a cultura do 

aluno o tempo todo porque trabalha respeitando o mesmo e sua cultura, isto é, com 

respeito à diversidade, percebe-se uma confusão conceitual na afirmação de que: 

“todas as atividades do Projeto são feitas respeitando a cultura da comunidade 

escolar. Eles não têm diferença de cultura. Temos que prestar atenção para não 

discriminar pela aparência. Mas na essência são todos iguais.” (R. A. S. 0410/2010). 

Esta afirmação, mais uma vez, denota a existência de um “grande bloco homogêneo 

de crianças”, desconsidera-se que todos são diferentes uns dos outros pelos 

talentos, pelas disposições e pelas trajetórias pessoais. Para o currículo esta 

concepção traz muitas implicações. 

 Para Moreira e Silva (1984) a educação e o currículo estão envolvidos com a 

política cultural, daí serem campos de produção ativa de cultura e campos 

contestados. Por este motivo, o currículo é um terreno de produção e criação 

simbólica e cultural. A cultura é vista como um campo de luta, pois se enfrentam 

diferentes concepções de vida social. Desse modo, as idéias de cultura e de grupos 

e classes sociais são inseparáveis. Sendo assim, o currículo é um terreno de 

produção social e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam 

como matéria-prima de criação, recriação, contestação e transgressão.  

 Para estes autores, a educação e o currículo estão implicados em uma 

relação de poder, que se manifesta nas relações sociais em que certos grupos ou 

indivíduos estão submetidos à vontade e ao arbítrio de outros. Ele se manifesta nas 

linhas divisórias que se separam os diferentes grupos sociais (classe, etnia, religião, 
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gênero, e outros). O currículo ao expressar as relações sociais de poder constitui 

identidades individuais e sociais que ajudam a reforçar as relações de poder 

existentes. Nesse sentido, é preciso identificar e analisar as relações de poder 

envolvidas na educação e no currículo, para que o mesmo possa vir a ser um 

instrumento de luta em favor da transformação das relações de poder.  

Para a efetivação de um currículo diferenciado no PROETI, como pretende a 

SEE/MG, além dos aspectos anteriormente citados, há necessidade de um espaço 

físico capaz de atender às propostas das oficinas de linguagem e matemática, de 

formação pessoal e social e principalmente, as artísticas, esportivas e motoras. A 

este respeito, quatro professoras afirmaram que o espaço físico da Escola é 

inadequado, pois “ele é pequeno. Tudo que tem na escola tem que ser dividido com 

o ensino regular. A quadra grande está sempre ocupada pelas aulas de Educação 

Física, a pequena faz barulho e atrapalha as salas de aula lá perto.” (N. N. L. X. A. L. 

04/10/2010). Lembram ainda que a “quantidade de banheiros não é suficiente, são 

inadequados, tinham que ter chuveiro e mais pias. Depois do almoço é um terror 

escovar os dentes: são três banheiros e apenas uma pia.” (S. I. F. S. C. 12/11/2010). 

“Às vezes queremos ocupar um espaço e não podemos porque o ensino regular já 

está lá.” (G. A. O. S. 01/10/2010). Com relação a este aspecto, a Cartilha (2009) 

afirma que: 

Para que a Escola de Tempo Integral cumpra seu papel com excelência 
garantindo qualidade na educação, faz-se necessário oferecer aulas 
criativas e prazerosas, fazendo a diferença, seja no modo da disposição das 
carteiras em sala de aula ou mesmo na exploração de outros espaços 
existentes na escola e fora dela, dando ao aluno a oportunidades de 
constituir experiências ricas e significativas. (MINAS GERAIS, 2009, p.8, 
grifos nossos). 

 

As duas professoras que alegaram que a Escola possuía um bom espaço o 

fizeram sem levar em consideram a ocupação do mesmo por todos os alunos. Elas 

justificaram que consideram o espaço adequado “porque a escola tem laboratório de 

informática, cozinha experimental, biblioteca equipada com vídeo e telão, duas 

quadras cobertas, uma maior e outra menor. E ainda há um espaço coberto, com 

mesas para jogos” (P. M. S. H. 26/10/2010); e “porque temos uma quadra bem 

grande, temos uma cozinha experimental, uma sala que pode ser direcionada para 

artes e uma sala de informática totalmente equipada.” (M. L. M. A. 12/11/2010). 

Considerando que no ano da realização da pesquisa a Escola funcionou com 16 

salas do tempo parcial e com 7 salas do tempo integral, pode-se afirmar que a 
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estrutura física apresentou-se insuficiente para atender à demanda das atividades 

realizadas por todos. 

 A penúltima questão do questionário pedia que as professoras fizessem uma 

associação espontânea sobre as normas e práticas da cultura escolar do tempo 

integral e os valores e comportamentos acreditavam desenvolver com mesmas 

(Quadro 13). Apenas onze práticas do TI foram lembradas pelas professoras. 

Estranhamente, a prática mais citada foi o almoço. Diz-se estranhamente porque a 

mesma não se relaciona com o objetivo geral do Projeto. Classificando-as de acordo 

com as três categorias de atividades sugeridas pela SEE/MG, chega-se ao seguinte 

panorama: 5 práticas lembradas referem-se às oficinas Artísticas, Esportivas e 

Motoras; 3 às oficinas de Formação Pessoal e Social e, 3 às oficinas de Linguagem 

e Matemática. Com este dado não é possível inferir se as práticas mais lembradas 

referem-se àquelas mais frequentes no currículo. Por outro lado, é possível 

reconhecer a centralidade conferida pelas professoras às práticas do almoço e dos 

jogos (Gráfico 3). 

 

Normas/práticas da 
cultura escolar Valores e comportamentos acreditam desenvolver 

Almoço 
Respeito; socialização; organização e tranqüilidade; formação de bons 
hábitos de higiene; hábito alimentar. 

Jogos 

Respeito pelos colegas que ganham/perdem; interação; equilíbrio no 
comportamento; disciplina; atenção; respeito; carinho e ajuda ao outro; 
concentração; valorização do lúdico; organização; cuidado com o material 
dos jogos. 

Reforço 
Faz com que o aluno persista e busque melhorar; minimiza as 
dificuldades do grupo e individual. 

Língua portuguesa 
Trabalho inter e transdisciplinar; o aluno aprende a fazer inferências e 
aplica o conhecimento do texto no cotidiano. 

Recreação Valoriza as brincadeiras e a descontração. 

Balé 
Organiza o tempo; segue regras; desenvolve a noção de corporeidade, 
movimento e espaço; expressão corporal. 

Artes 
Maneira diferente de comunicação e expressão; desenvolve a noção de 
espaço. 

Rotina 
Desenvolve a disciplina, segurança e tranqüilidade; ajuda na organização 
pessoal e de vida; faz com que ele assuma e cumpra  compromissos; cria 
responsabilidade com a escola e com o professor. 

Cozinha experimental Aprender a fazer fazendo.  

Informática 
Amplia os conhecimentos de maneira prazerosa; desenvolve a atenção, 
respeito e carinho para com os colegas. 

Hábitos de higiene 
Forma hábitos de higiene, tais como lavar as mãos e ir ao banheiro; 
desenvolve cuidados com a saúde bucal. 

Quadro 13: Relação entre as normas/práticas escolares e respectivos valores/comportamentos  
Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Gráfico 3: Normas e práticas mais lembradas pelos professores do Tempo Integral 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Partindo da premissa de que a AD e AC não se reduzem à linguagem e 

abarca também, a organização da vida escolar significativa, procedendo à análise 

das relações estabelecidas entre as práticas citadas e valores e comportamentos 

que as professoras associam às mesmas, fica claro que, pelo menos enquanto 

implementação da proposta, há um esvaziamento do espaço e tempo do Projeto 

dedicados a sua prioridade que é descrita como “atender as necessidades 

educativas dos alunos com dificuldades de aprendizagem nos conteúdos 

curriculares, bem como desenvolver atividades artísticas, culturais e esportivas que 

ampliem o universo de experiências dos mesmos.” (MINAS GERAIS, 2009, p.9). 

Esta conclusão pode ser reforçada se atentarmos para a centralidade dispensada às 

oficinas Artísticas, Esportivas e Motoras e àquelas de Formação Pessoal e Social. 

Percebe-se neste contexto, uma falta de equilíbrio nos aspectos a serem 

desenvolvidos no/pelo aluno. 

 Como não poderia deixar de ser, finalizou-se o questionário pedindo que 

destacassem os pontos fortes, bem como as fragilidades do Projeto frente à 

efetivação da proposta na Escola. Os pontos fortes elencados pelas professoras 

seguem as categorias: a) com relação aos alunos: reforço e ajuda na aprendizagem, 

desenvolvimento da afetividade, permanência em um ambiente saudável em tempo 

integral, construção de uma boa interação com o professor, participação em oficinas 

diversas, recebimento de apoio social e intelectual por parte da escola, alimentação 
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saudável todos os dias; b) com relação às professoras: empenho, organização, 

parceria e trabalho em equipe; c) com relação à metodologia: elaboração de 

projetos, organização e planejamento das aulas; d) com relação ao sistema: apoio 

financeiro suficiente. 

Com relação ao segundo item, também foi possível categorizar as respostas 

quanto a: a) organização do trabalho pedagógico: formação do professor, maior 

apoio pedagógico, horário do almoço menos confuso, ausência de tempo e espaço 

para um relaxamento dos alunos; b) espaço físico: banheiros inadequados e 

insuficientes, falta de uma biblioteca exclusiva, inadequação para atender alunos 

com deficiência; c) estrutura organizacional: falta de professor eventual (para não ter 

que dividir os alunos quando alguém falta, por exemplo), falta de professor 

especializado para as oficinas, poucas excursões e passeios, poucas aulas de 

informática, falta de continuidade nos trabalhos iniciados, tais como o lego e o virtus, 

envolver mais os pais dos alunos. 

 

 

4.1.2 Professores das oficinas do Tempo Integral 

 

 

4.1.2.1 Formação e Identificação Profissional  

 

 

 Aos alunos do TI em 2010 foram oferecidas três oficinas: Balé, Xadrez e 

Cozinha Experimental.  As aulas de Balé e Xadrez ocorreram duas vezes por 

semana e as de Cozinha Experimental, uma vez. Também foram oferecidas aos 

alunos, não apenas do Projeto, mas de toda a Escola, aulas de Percussão. Todos os 

professores das oficinas do Projeto foram entrevistados. Dos três, apenas dois 

professores pertencem ao quadro da SEE/MG, eles ministraram as oficinas de 

Xadrez e Cozinha Experimental. O terceiro professor compõe o quadro de bailarinos 

de uma renomada escola de dança de Belo Horizonte. Para dar as aulas de Balé, 

esta escola de dança recebeu uma sala montada e as oferece aos alunos, sem ônus 

para o aluno e para a Escola. 

 Destes três profissionais, dois possuem apenas o Ensino Médio, um possui 

curso superior de Educação Física e pós-graduação lato sensu em Atividades 
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Físicas e Saúde. Nenhum deles possui curso de mestrado ou doutorado. Todos 

trabalham exclusivamente na Escola pesquisada, um deles em dois turnos e os 

outros, em apenas um turno. Nenhum deles exerce atividade fora do magistério.  

 As turmas das três oficinas pesquisadas eram formadas, em 2010, de 

diferentes maneiras e de acordo com alguns critérios de organização estabelecidos 

pela Escola. Para frequentar a oficina de Balé o aluno precisava manifestar 

interesse. Como não havia vagas para todos, aqueles que se interessavam e 

excediam a quantidade ideal de alunos por turma, eram inscritos em uma lista de 

espera. À medida que ocorria alguma desistência, os alunos inscritos nesta lista 

eram chamados. Para participar desta oficina, os alunos deixavam suas atividades 

em sala de aula, enquanto os colegas continuavam executando-as com a 

professora. Assim que a oficina de Balé terminava, os alunos voltavam para a sala e 

concluíam as atividades interrompidas.  

 O que determinava se todos ou alguns alunos participariam da oficina de 

Cozinha Experimental era o planejamento da professora. As atividades da mesma 

podiam ocorrer em dois espaços diferentes: a sala de aula e a cozinha. Quando 

ocorria em sala, a atividade da mesma era a construção de um caderno de receitas. 

Deste modo, contava com a participação de todos os alunos. Durante esta atividade, 

os alunos tinham contato com a história dos países de origem das comidas 

preparadas, trabalhava-se com a ortografia, através da confecção de cadernos de 

receitas. Devido ao fato de que a cozinha não possuía espaço suficiente para 

abrigar todos os alunos, a oficina era realizada com poucos alunos em seu interior. 

Isto é, quando envolvia o preparo de guloseimas, a maioria dos alunos ficava na  

antessala da cozinha. Em média, seis alunos participavam juntamente com a 

professora da elaboração das receitas. Deste modo, a professora dividia sua 

atenção entre o espaço da cozinha e desta saleta onde os alunos ficam brincando 

com jogos diversos, passando esmalte e conversando.  

Este espaço possuía um fogão industrial, duas geladeiras, pias, uma grande 

mesa e os mais variados utensílios domésticos. De forma lúdica, as crianças, que ali 

trabalhavam com a professora, tinham a oportunidade de vivenciar concretamente 

certos conteúdos do currículo oficial, como por exemplo, noções de medidas, 

volume, fração. Na sala de aula ou na cozinha, as crianças frequentavam a esta 

oficina, duas vezes por semana.  
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 Da oficina de Xadrez todos os alunos participavam. Apesar de receber este 

nome, na verdade trabalhava-se com outros jogos, tais como, dama e dominó. 

Tendo em vista que o professor responsável por esta oficina ministrava também 

aulas de Educação Física, a diretora sugeriu ao mesmo que as aulas dos dois 

períodos fossem diferenciadas. Por este motivo, os horários do tempo integral eram 

destinados à Recreação, onde acontecia a Oficina de Xadrez e, os horários do 

tempo parcial eram destinados à Educação Física, neles ocorriam atividades físicas, 

tais como vôlei, futebol, handball, queimadas e outros. 

 

 

4.1.2.2 Experiência Profissional  

 

 

O tempo de atuação deste grupo no magistério variou de 8 a 30 anos, sendo 

a média de 20 anos e 4 meses. Dos três professores, um possui experiência apenas 

do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; outro possui experiência também com a 

Educação Infantil e todo Ensino Fundamental e o último possui experiência com 

Educação Infantil, 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Com 

relação à docência no Projeto, o tempo de experiência variou de 1 ano a 8 anos, 

sendo o tempo médio de 4 anos e 4 meses. 

 

 

4.1.2.3 Percepções sobre o tempo integral  

 

 

 Com objetivo de identificar a concepção de tempo integral construída por 

cada profissional, uma das questões apresentava as quatro concepções mapeadas 

por Guará (2009) para que os mesmos pudessem escolher aquela com a qual mais 

se identificavam. De maneira surpreendente, os três profissionais declararam se 

identificar com a mesma concepção acerca do trabalho em tempo integral. Os 

mesmos acreditavam que cabe ao tempo integral buscar o “equilíbrio no 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais do 

educando.” (GUARÁ, 2009, p. 70). A pergunta seguinte, dizia respeito ao motivo 

pelo qual pertenciam ao TI. Um professor declarou que o faz “por acreditar na 
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Proposta Pedagógica da Escola e por já conhecer os alunos” (D. K. R. 25/11/2010); 

outro disse que era “porque gosto de cozinha e dos alunos” (M. A. S. 25/11/2010) e 

o último afirmou que “fiquei com desejo e me oportunizei. Hoje me mantenho pelo 

desejo.” (S. B. N. B. 26/11/2010). 

 Dessas declarações é fácil depreender que, existe um vínculo simbólico entre 

os professores e a proposta de trabalho. Por um lado esta constatação faz com que 

o sentimento dos professores seja de pertencimento ao Projeto. Por outro lado, 

percebe-se que apenas o fato de identificar-se com a proposta representa pouco 

para dedicar-se a ela. A este respeito, Brandão ressalta que: 

 

Para que a escola de tempo integral caminhe da direção do ensinar de 
melhor qualidade, não basta que ela seja um recurso destinado aos 
estudantes: é preciso que ela incorpore professores em regime de tempo 
integral, obviamente com salários e condições de trabalho compatíveis com 
o regime de dedicação exclusiva em uma instituição. (BRANDÃO, 2009, p. 
105). 
 

 Deste modo, avançando na reflexão sobre a possibilidade de “melhorar a 

aprendizagem dos alunos”, objetivo geral do PROETI e ampliando o foco analítico, 

passa-se agora a uma apreciação crítica da formação dos professores do Projeto, 

na qual se procura identificar e problematizar a importância atribuída à formação 

inicial e continuada dos mesmos. Recorrendo a uma análise desta mesma autora, 

com relação à formação docente, constata-se que a mesma traz à tona dois 

obstáculos para a boa formação desses profissionais. O primeiro diz respeito à 

“baixa qualidade do ensino fundamental associada ao perfil socioeconômico 

daqueles que optam pelo magistério” (BRANDÃO, 2009, p.105) e o segundo, situa-

se nas “condições de trabalho precárias oferecidas pelo nosso sistema de ensino.” 

(BRANDÃO, 2009, p.106). 

 Sem intenção de responsabilizar exclusivamente ao professor no tocante a 

aprendizagem do aluno, concordo com Soares, citado por Guará, quando afirma que 

o desempenho do aluno é “determinado por uma gama de fatores que vão desde os 

valores da sociedade até as leis educacionais e trabalhistas, a administração dos 

sistemas de ensino, a família e a comunidade e, por fim, a escola.” (SOARES apud 

GUARÁ, 2009, p.69). Brandão descreve que no modelo conceitual de Soares: 

 

A aprendizagem depende, num primeiro nível, dos fatores associados ao 
aluno, como suas características pessoais e sua atitude em relação à 



 156 

escola. Uma segunda influência é exercida pela família, por seus recursos 
econômicos e culturais, por seu envolvimento com a escola e sua estrutura. 
No terceiro nível encontram-se a própria escola e o modelo de ensino nela 
adotado. O professor tem papel central na evolução da aprendizagem, que 
depende, ainda, de sua forma de gestão da classe e da matéria, do tipo de 
classe e das relações que dentro dela se estabelecem. No âmbito escolar 
importam, de modo significativo, o modelo de gestão e direção da escola, o 
projeto pedagógico e, finalmente, os outros recursos físicos, humanos e 
pedagógicos existentes. (GUARÁ, 2009, p.69). 
 

 Mesmo enfatizando a centralidade do papel do professor, para o sucesso da 

aprendizagem do aluno, comprova-se que o mesmo depende também, de um 

conjunto de fatores externos à ação docente. Por este motivo, as políticas públicas 

proponentes da melhoria dos aspectos tão complexos, deveriam também priorizar, 

em seu âmago, um trabalho intenso com os fatores que podem interferir nesta 

conquista. Mas muitas vezes, na prática não é isto que se concretiza. Assim de 

modo a não valorizar ou compreender os outros fatores, algumas políticas públicas 

se fecham, atribuindo todo sucesso/fracasso exclusivamente ao professor. Algo que 

se julga improcedente mesmo constatando a falta de formação ou qualificação dos 

mesmos. 

 Para averiguar até que ponto os professores têm consciência de seu papel, 

havia no questionário uma pergunta sobre os objetivos dos mesmos com relação 

aos alunos pertencentes às oficinas do Projeto. Percebeu-se, a exemplo da AC do 

grupo de professores regentes do TI, um desencontro entre o que proclamam como 

concepção de TI e seus objetivos. Ao afirmarem que “pretendo que eles tenham 

uma grande prática com jogos de xadrez, dama, dominó e outros, para que as aulas 

fiquem diferentes do tempo regular” (D. K. R. 25/11/2010); “que eles aprendam 

noções básicas de higiene [na cozinha] e promover a interação entre os alunos” (M. 

A. S. 25/11/2010) estes dois professores restringiram os objetivos do TI a sua área 

de atuação. Apenas a afirmação de que pretende “auxiliar na aprendizagem dos 

conteúdos, no desenvolvimento da autonomia e na formação da autoestima positiva 

dos alunos” (S. B. N. B. 26/11/2010) parece-nos mais de acordo com a concepção 

de TI assumida por eles. 

 Ao serem questionados sobre quais conhecimentos deveriam ser trabalhados 

no Projeto Escola de Tempo Integral, dois profissionais voltaram os olhos apenas 

para sua área de trabalho afirmando que os conhecimentos deveriam ser aqueles 

vindos dos “jogos: concentração, desenvolvimento de estratégias e respeito pelos 

colegas e pelas regras” (D. K. R. 25/11/2010); e com a “socialização e participação.” 
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(M. A. S. 25/11/2010). Apenas um professor afirmou que deveriam ser trabalhados 

aqueles conhecimentos relacionados a “conhecer a constituição corporal, ossos, 

músculos e vísceras, na dança; conceitos topológicos, na matemática; nomear, 

distinguir objetos e partes do corpo e saber a função das coisas, em Português” (S. 

B. N. B. 26/11/2010) demonstrando assim, uma visão acerca de um trabalho 

interdisciplinar, necessário à educação integral. 

 O questionário contemplava a questão da inovação na educação. Assim foi 

perguntado aos professores das oficinas, se o Projeto poderia ser considerado uma 

inovação. Em seguida foi pedido que justificassem a resposta. Dois professores 

afirmaram positivamente e justificaram que poderiam afirmá-lo tendo em vista “ os 

conhecimentos e o jeito de oferecê-los aos alunos, tanto dentro como fora da sala de 

aula” (D. K. R. 25/11/2010) e que o mesmo faz o “aluno participar mais das aulas e 

aprender mais.” (M. A. S. 25/11/2010). Um professor declarou não saber se o 

mesmo poderia ser considerado uma inovação e justificou afirmando que “não sei se 

na Pedagogia já existia isto antes.” (S. B. N. B. 26/11/2010). Desta declaração 

depreende-se pouco conhecimento quanto aos assuntos pedagógicos, mas clareza 

quanto a pergunta. 

 Outra pergunta que constava no questionário e que muito interessa aqui, diz 

respeito aos conhecimentos e saberes desejáveis para um professor que trabalha 

com o tempo integral. Os professores oficineiros entrevistados afirmaram que o 

importante era “dominar o conteúdo e as atividades que serão feitas” (D. K. R. 

25/11/2010); “dedicação, boa vontade e tempo” (M. A. S. 25/11/2010) e “ter 

compromisso para não chegar atrasado e não faltar, conhecer bem o 

desenvolvimento da criança e os saberes ligados a Piaget.” (S. B. N. B. 26/11/2010). 

Nota-se que o primeiro professor destacou a competência técnica como a única 

desejável, mas os dois últimos promoveram uma confusão conceitual entre o que 

vem a ser conhecimentos e saberes docentes com o que se espera do compromisso 

ético do professor.  

Estas respostas revelam um viés ideológico onde, a definição de saber 

docente aparece imbuída de valores e concepções que, indubitavelmente, definem e 

forjam uma identidade. Comprova-se por meio delas que “a função docente se 

define em relação aos saberes, mas parece incapaz de definir um saber produzido 

ou controlado pelos que a exercem.” (TARDIF, 2002, p.40). Compreende-se que a 

formação da identidade é uma relação dialética entre os sujeitos e que tem 
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referência neste contexto, destaca-se a importância de a instância promotora do 

tempo integral, bem como a escola corroborarem na construção dos significados da 

mesma, de modo que esta ajude a concretizar os princípios do tempo integral, 

imbuídos de saberes, identidades e outras especificidades. A respeito da construção 

da identidade, é oportuno ressaltar o esclarecimento feito por Hall: 
 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formada”. (HALL, 2006, p.38, grifos do autor). 
 

 

4.1.2.4 Orientações Oficiais   
 

 

Para a concretização do que se entende por princípios do tempo integral, 

torna-se necessário conhecer, em profundidade, a teoria concernente ao mesmo, 

bem como as orientações oficiais da proposta com a qual se trabalha. Na tentativa 

de mapear este último aspecto, uma questão do questionário teve o objetivo de 

averiguar se os professores das oficinas tinham conhecimento das orientações 

oficiais, contidas nos documentos do PROETI e como o mesmo foi adquirido. Os três 

professores foram categóricos ao afirmar que não conheciam as orientações. 

Contraditoriamente, dois deles declararam que a Escola promoveu discussão e 

estudo sobre as mesmas através de reuniões pedagógicas. Deste modo, como 

todos os professores oficineiros, declaram não conhecer as orientações oficiais do 

Projeto, os mesmos não conseguiram fazer referência a nenhuma delas. Tudo isso 

sugere que os cursos sobre o assunto têm sido ineficazes e superficiais. Acredita-se 

que seja necessário enfatizar este aspecto da formação continuada. 

 Outra questão buscava averiguar a formação profissional para o 

desenvolvimento, em todos os seus princípios, de uma escola de tempo integral. Os 

três professores afirmam saber que a SEE/MG promovia alguns cursos, mas que 

ainda não participaram de nenhum deles. Um aspecto relevante encontrado nestas 

respostas foi a constatação de que, em termos teóricos, o conhecimento necessário 

até então, foi buscado por iniciativa própria. Desta forma, considera-se importante 
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apontar que na construção da identidade deste grupo específico de professores, a 

autonomia em relação à construção dos saberes tem se manifestado. 

 Desconhecendo as orientações oficiais e buscando a construção do 

conhecimento por conta própria, os professores responderam através do 

questionário, a uma pergunta sobre a organização pedagógica de seu trabalho. 

Indagou-se sobre como era construído o currículo desenvolvido pelo Tempo Integral. 

Todos afirmaram que não sabiam como ele era elaborado. No que diz respeito às 

oficinas, cada qual faz seu “planejamento” e apresenta-o à Escola. Percebe-se 

assim que os professores oficineiros, diretamente envolvidos com o TI, não têm 

conhecimento sobre o que é desenvolvido no currículo, pelos professores regentes. 

O inverso também se constitui verdade. Quando afirmam apresentar o planejamento 

à Escola, o fazem para a Coordenação. Conforme mencionado, existe uma 

dificuldade na divulgação e socialização do trabalho desenvolvido pelos professores, 

sejam eles do tempo parcial ou integral.  

 Outro dado bastante relevante que pode ser somado a estas informações, no 

intuído de melhor compreender a importância conferida à organização curricular do 

TI, diz respeito ao conhecimento da matriz curricular. Apenas um professor afirmou 

saber que a matriz curricular sugerida pela SEE/MG tem sido utilizada “porque 

sempre é passado para os professores que ela é importante.” (M. A. S. 25/11/2010). 

Outros dois afirmam não saber se tal fato ocorria.  

 A pergunta seguinte do questionário dizia respeito aos conteúdos trabalhados 

pelo currículo do TI. Empiricamente, os professores oficineiros atestaram acreditar 

na relevância dos mesmos. Ao justificar esta crença, dois o fizeram “porque eles 

[alunos] melhoram no aprendizado e na socialização com os colegas” (D. K. R. 

25/11/2010) e “porque os conteúdos são a continuação do dia a dia dos alunos na 

sala de aula.” (M. A. S. 25/11/2010). Outro professor, apesar de ter afirmado sua 

importância não conseguiu justificar porque “conheço pouco, me parece que sim.” 

(S. B. N. B. 26/11/2010). Diante destes dados, acredita-se ser muito difícil a 

concretização do discurso da SEE/MG em defesa de um currículo em processo, no 

que diz respeito a uma maior articulação da equipe pedagógica no processo de 

redefinição e reorganização das ações.  

 De fato, há uma distância muito grande entre o que a matriz curricular sugere 

e o que acontece em sala de aula, como efeito da construção das práticas escolares 

pelos professores. Tendo em vista estas práticas, a constituição de algumas salas 
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multisseriadas do tempo integral em 2010 e o contexto sociocultural dos alunos da 

Escola, tornou-se importante para esta pesquisa, averiguar em qual medida, as 

oficinas se constituíam em práticas que conseguiam contemplar a diversidade dos 

alunos. Para isso, foi preciso entender a diversidade em um sentido mais amplo. 

Buscou-se apoio nos Estudos Culturais28 para melhor compreender a ênfase dada 

às questões da cultura, analisando os componentes e veículos destes, no estudo do 

currículo e da maneira pela qual se desenvolvem na escola. Assim, a variável 

inclusão/exclusão deve ser tão amplamente analisada quanto aquela que diz 

respeito ao poder. Nesse sentido, Berticelli afirma que: 

 

Mas não se trata, aqui, de ver a cultura como algo geral, genérico, 
abrangente, categoria universal. Trata-se, mais, de descobrir na cultura as 
diferenças mínimas, mas significativas, dinâmicas diferenças que produzem 
diferenças. É significativo o cuidado, por exemplo, de vários autores e 
autoras e docentes, em ressaltar a diferença que se faz se se trata de 
homem ou de mulher, de professor ou de professora, quando a categoria 
gênero entra em cena na análise dos fenômenos sociais. [...] Nos Estudos 
Culturais voltados para o currículo não se podem mais ignorar as diferenças 
culturais, de gênero, de raça, de cor, sexo etc. (BERTICELLI, 2001, p.173). 
 

 Ao responderem à questão que indagava sobre as práticas nas oficinas, todos 

os professores afirmaram que conseguiam promover práticas pedagógicas que 

incluíssem todos os alunos, em suas oficinas. Em seguida foram questionados sobre 

o como isto ocorre. Dois professores tomaram como parâmetro para saber se 

estavam incluindo o aluno em suas práticas, apenas o fato de mantê-lo ocupado 

durante suas aulas. Fato que pode ser comprovado pelas afirmações: “quando 

divido as equipes, tomo cuidado para não deixar ninguém de fora” (D. K. R. 

25/11/2010); “todos participam e fazem alguma coisa. Os maiores colocam a mão na 

massa e os menores ajudam em pequenas tarefas.” (M. A. S. 25/11/2010). Isto 

significa, na prática, que os professores ainda não descobriram que as questões 

curriculares mantêm uma relação profunda com as questões socioculturais. Por 

conseguinte, ainda não promoveram “uma política intercultural, por meio de 

seminários e questionamentos, projetos de problematizações, diálogos entre 

programas, ações cooperativas entre professores e alunos de uma comunidade, 

rede, região.” (CORAZZA, 2005, p.109). Neste aspecto, apenas um professor 

                                                 
28 Estudos Culturais são estudos sobre a diversidade dentro de cada cultura e sobre as diferentes 
culturas, sua multiplicidade e complexidade. São, também, estudos orientados pela hipótese de que 
entre as diferentes culturas existem relações de poder e dominação que devem ser questionadas. 
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considerou o grau de dificuldade do aluno ao realizar alguma tarefa e disse incluir 

todos os alunos “promovendo atividades lúdicas, socialização, conhecimento do 

espaço, estruturação espaço-temporal, ritmo, psicomotricidade e relações 

educativas. Os alunos nem sempre conseguem fazer tudo, mas fazem como 

conseguem, não excluo ninguém.” (S. B. N. B. 26/11/2010).  

 Outra pergunta significativa para a compreensão de como os Estudos 

Culturais eram tratados na/pela Escola foi relativa à cultura do aluno. 100% dos 

professores das oficinas disseram acreditar que contemplar a cultura do aluno 

simplesmente porque pediam a eles que “mostrassem brincadeiras que eles 

conheciam e fizessem nas ruas, bem como as brincadeiras do tempo de seus pais” 

(D. K. R. 25/11/2010); ou porque “os alunos sempre contavam como a mãe fazia 

alguma coisa na cozinha. Eles trazem as receitas e procuro fazê-las com eles” (M. A. 

S. 25/11/2010) e por que: 

 

Eles evidenciam o conhecimento musical que têm para mim, funk e pagode, 
por exemplo. Trabalho os movimentos destes ritmos e ensino outros, de 
maneira paralela. A música que eles trazem, nem sempre é a mesma 
daquele ritmo que é trabalhada, busco sempre músicas com letras que 
fazem mais sentido. (S. B. N. B. 26/11/2010). 
 

Nesse sentido percebe-se que a compreensão do que vem a ser “contemplar 

a cultura do aluno” associa-se apenas a ouvi-lo e a trazer para dentro da escola 

algumas práticas dos mesmos no que diz respeito a brincadeiras, culinária e dança. 

Sem dúvida, compreender o sentido e lugar do multiculturalismo no currículo permite 

à escola “acompanhar mais originalmente o movimento da realidade.” (MINAS 

GERAIS, 2009, p.10). Este se configura como um passo importante no processo de 

construção de um currículo que melhor atenda a todos. Sobre esta questão Canen 

ressalta que o currículo multicultural: 

 

Busca de respostas plurais para incorporar a diversidade cultural e o desafio 
a preconceitos, nos diversos campos da vida social, incluindo a educação. 
Procura pensar caminhos que possam construir uma ciência mais aberta a 
vozes de grupos culturais e étnicos plurais. No campo do currículo, 
desconfia de discursos que se apresentam como meramente técnicos, 
buscando perceber neles vozes autorizadas e vozes silenciadas nos 
mesmos. Verificam em que medida estes discursos constroem imagens 
estereotipadas do negro, da mulher, do deficiente físico, daqueles grupos 
portadores de culturas, religiões e linguagens diferentes das dominantes. 
(CANEN, 2005, p.178-179). 
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Tendo em mente que a autonomia do professor é fator importante na 

construção de um currículo que dê conta das diferenças, havia uma pergunta no 

questionário sobre a mesma. Constatou-se que os professores das oficinas 

possuem total autonomia nos aspectos concernentes à organização (planejamento, 

execução e avaliação) das atividades que julgam importantes e necessárias com o 

tempo integral.  Ao proceder a AC e AD das respostas “tenho toda autonomia para 

organizar as oficinas” (D. K. R. 25/11/2010); “tenho autonomia total. Eu mesma 

escolho as receitas que faço. A escola compra os ingredientes que peço. Construo 

com os alunos um caderno de receitas e procuro fazer com eles as receitas que 

constam no caderno. Tenho autonomia total” (M. A. S. 25 /11/2010) e “sigo apenas 

os critérios que estipulo. Tenho um planejamento anual para cada turma, que eu 

mesma construí.” (S. B. N. B. 26/11/2010). Registra-se aqui uma ponderação: não 

seria o excesso de autonomia tão prejudicial quanto sua ausência? 

Como as oficinas, em questão, são muito específicas, o espaço físico da 

escola pode contribuir para atender às propostas das mesmas. De um modo geral, 

os professores, demonstraram que estavam satisfeitos com o tamanho do espaço 

físico destinado ao trabalho, apenas fizeram observações com relação à 

manutenção e condições dos mesmos. Eles afirmam que “aqui tem uma quadra 

poliesportiva coberta. Os materiais são ótimos também” (D. K. R. 25/11/2010); “no 

espaço da cozinha tem tudo que preciso: geladeira, fogão, forno, pia, mesa e um 

bom espaço. O local apenas é um pouco quente. A cobertura é de zinco, tem 

ventilador, mas não posso usar porque senão voa cabelo, cisco e farinha” (M. A. S. 

25/11/2010) e: 

 

O chão é preparado, tenho espelho e barras na sala. A manutenção deste 
espaço é que é complicada. O espelho está quebrado e sujo desde o início 
do ano, passei o ano sem usá-lo, por isso mantenho esta cortina fechada. O 
chão nem sempre está limpo. As pessoas que deveriam limpá-lo dizem que 
os horários das aulas impossibilitam sua limpeza. (S. B. N. B. 26/11/2010). 
 

 Na penúltima questão do questionário, foi pedido aos professores que 

fizessem uma associação espontânea sobre as normas e práticas da cultura escolar 

do tempo integral e que explicassem quais valores e comportamentos acreditavam 

desenvolver com as mesmas (Quadro 14). Sendo professores de oficinas 

específicas, cada qual se referiu àquela com a qual trabalhava. 
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Normas/práticas da 
cultura escolar Valores e comportamentos que acreditam desenvolver 

Jogos concentração; socialização; respeito pelo colega e pelas regras. 
Resolução de 

conflitos 
autonomia para resolver os seus problemas (brigas) e respeito ao outro. 

Ter esportiva compreensão dos fatores que levaram um time a ser vencedor; saber 
criticar, ser criticado e aceitar sua derrota. 

Higiene 
 

Limpeza das mãos; não ter o hábito de comer massa crua e nem de 
colocar a mão nela (quando não puder) e não reutilizar comida ou 
ingrediente que tenha caído no chão. 

Venda de biscoitos 

contar a quantidade de biscoitos que foi feito; saber trabalhar com o 
dinheiro (receber e dar troco); aprender a calcular o preço de custo dos 
biscoitos para saber por quanto vendê-los e aprender a usar o dinheiro 
arrecadado com a venda de biscoitos na compra de ingredientes para 
outras receitas. 

Caderno de receitas saber ler, escrever e interpretar uma receita. 
Saber entrar na sala relações educativas. 
Organizar materiais Estruturação espaço-temporal. 

Chamada 29 espaço para o aluno falar um pouco de si e momento para ser ouvido por 
todos. 

Quadro 14: Relação entre as normas/práticas escolares e respectivos valores/comportamentos  
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Por fim, foi pedido aos professores que elencassem os pontos fortes e 

fragilidades do PROETI frente à efetivação da proposta na Escola. Os pontos fortes 

do Projeto elencados pelos professores oficineiros puderam ser organizados em três 

categorias: a) com relação aos alunos: os mesmos não ficam mais na rua, há uma 

melhoria na socialização, os mesmos saem da rotina com as oficinas que são 

oferecidas e têm desejo de estarem no projeto; b) com relação às professoras e à 

direção: a equipe de professoras é muito integrada e dedicada, a direção da escola 

é interessada; c) com relação à organização das atividades: não fazer o Para Casa 

no horário integral e a permanência do aluno em sala de aula, no horário do almoço 

(antes eles iam para o pátio). Sendo subjetivas, as respostas estão abertas à 

discussão. Principalmente o aspecto em que a ausência do recreio é colocada como 

um ponto forte. Pelas implicações pedagógicas advindas dessa escolha, ainda neste 

capítulo esta discussão será retomada. 

Do mesmo modo, as fragilidades do Projeto elencadas pelos professores 

puderam ser agrupadas quanto: a) aos alunos: os mesmos ficam muito tempo 

assentados; b) espaço físico: falta de proteção lateral contra chuva na quadra, falta 

de manutenção e limpeza da sala de dança, faltam banheiros para banho dos alunos 

após a aula; c) organização do tempo: ausência de recreio e de tempo livre para os 

                                                 
29 No momento da chamada a professora pedia que os alunos, em vez de responder ‘presente’, 
respondam à questão do dia. Por exemplo: merenda da escola que mais gostam. 
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alunos descansarem; d) estrutura organizacional: planejar e não realizar atividades 

com os alunos devido às faltas do professor ao trabalho, falta de interação da escola 

com instituições parceiras para explicar a essência do trabalho com o TI. Nota-se, 

dentre outros aspectos, que nem todos os professores perceberam a ausência do 

recreio como algo positivo na Escola. 

 

 

4.1.3 Professores do Tempo Parcial 
 

 

4.1.3.1 Formação e Identificação Profissional  

 

 

Foram entrevistados os seis professores do tempo parcial que mais possuíam 

alunos freqüentando o tempo integral. Deste universo, três docentes trabalhavam 

apenas com o horário parcial, dois trabalhavam também como professores no tempo 

integral e outro como coordenador do mesmo.  Destes dois professores que 

atuavam também com o TI, um deles trabalhava alunos diferentes, um em cada 

horário (Turmas E e J). Outro professor permanecia com os mesmos alunos, nos 

períodos matutino e vespertino, isto é, permaneciam juntos em horário integral 

(Turma A), como já anunciado. Estas classes do tempo parcial serão aqui 

identificadas por Turmas A’, H, I, J, K e L. 

 Destes seis professores um possuía curso superior incompleto e cinco já o 

haviam concluído. Destes eram três graduados em Pedagogia e dois em Normal 

Superior. Do total de graduados, apenas três professores possuíam cursos de Pós-

Graduação Lato sensu em: Alfabetização, Psicopedagogia e Educação Inclusiva. 

Nenhum deles possuía curso de Mestrado ou Doutorado. A jornada diária de 

trabalho de cinco professores era de dois turnos na mesma escola. Apenas um 

deles trabalhava em um único turno e não trabalha em outra escola. Todos 

declararam não possuir ocupação fora do magistério.  
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A frequência dos alunos no horário parcial, em quatro turmas foi considerada 

excelente (entre 76 a 100%) e em duas, boa (entre 51 a 75%). Em 2010, as turmas 

pesquisadas freqüentavam do 2º ao 5º do Ensino Fundamental. As turmas eram 

compostas por, em média, 22 alunos. A menos numerosa possuía 15 alunos e a 

mais numerosa, 27 alunos. O percentual de alunos das turmas A’, H, I, J, K e L que 

frequentou o TI em 2010 variou de 40% a 91% (Gráfico 4).  

Gráfico 4: Total de alunos das turmas e percentual que freqüenta o tempo integral 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4.1.3.2 Experiência Profissional  

 

 

O tempo de experiência no Magistério, neste grupo, variou de 8 meses a 30 

anos. O tempo médio era de 22 anos e 1 mês. Deste universo de docentes, 50%  já 

havia trabalhado com o Projeto de Tempo Integral e 50% nunca o havia feito. O 

tempo médio de trabalho com o TI do grupo que já havia trabalhado no TI é de 5 

anos e 4 meses. Com relação à experiência docente nos vários níveis da educação 

constatou-se que apenas um professor não a possuía em relação à Educação 

Infantil, todos possuíam experiência do 1º ao 5 º ano e apenas um, também do 6º ao 

9º ano. 
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4.1.3.3 Percepções sobre o tempo integral  

 

 

 Este grupo de seis professores demonstrou que em seu interior coexistiam 

três concepções diferentes sobre o tempo integral. Este fato aponta uma segregação 

ainda maior que aquela existente no grupo de professores que lecionavam para o TI. 

Afirma-se isto, tendo em vista que no primeiro grupo, com a mesma quantidade de 

professores, coexistiam apenas duas concepções e neste, são três. Os professores 

N. N. L. X. A. L.; J. D. S. P. e W. M. S. acreditavam no TI como um “equilíbrio no 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais do 

educando” (GUARÁ, 2009, p. 70). Os professores R. A. S. e C. R. C. entendiam o TI 

como uma “necessidade de expansão das experiências de aprendizagem e do 

tempo dedicado aos estudos” (GUARÁ, 2009, p. 70).  E o professor I. G. F. defendia 

a concepção de “integração dos conhecimentos em abordagens interdisciplinares e 

transdisciplinares” (GUARÁ, 2009, p. 70) como aquela que melhor caracterizava o 

tempo integral. Deste fato é fácil depreender que o conceito de educação integral 

está sujeito a muitas interpretações. Por conseguinte, a ação docente reflete as 

interpretações e os fundamentos subjacentes à concepção construída em cada 

professor, por ele e pelas representações sociais de seu contexto mais amplo. 

 Constatou-se que os dois professores que lecionavam também para o TI 

manifestaram as mesmas concepções, nas duas entrevistas. Esta coerência, por um 

lado pode demonstrar a solidificação de um conceito internalizado e por outro a 

preocupação com a multiplicidade de interpretações sobre o TI, tendo em vista que 

os mesmos se encontravam em campos conceituais diferentes.   

 Quando os professores foram indagados sobre suas pretensões ao indicar o 

aluno para pertencer ao Projeto declaram que gostariam que seus alunos 

apresentassem “melhoria da aprendizagem” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); bem 

como “nos hábitos, de um modo geral” (J. D. S. P. 20/10/2010); que eles 

“desenvolvessem a capacidade de raciocínio, o relacionamento interpessoal e que 

buscassem o conhecimento” (I. G. F. 05/10/2010) “dentro das áreas psicomotora e 

cognitiva” (W. M. S. 20/10/2010). Para exemplificar o que procura-se destacar, a 

afirmação abaixo sintetiza os anseios por equidade na aprendizagem, evidenciado 

nas afirmações dos professores, tanto do tempo integral quanto do tempo parcial: 
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Pretendo que todos da turma que estão lá alcancem todos os objetivos 
pretendidos para a idade, isto é, interpretar pequenos textos e desenvolver 
o raciocínio matemático. Pretendo que eles saibam tanto quanto os outros 
[alunos] que não estão no projeto. Pretendo que eles melhorem o 
relacionamento entre eles, saibam comer e respeitar uns aos outros. (C. R. 
C. 12/11/2010). 
 

Outro elemento interessante emergiu da fala de um docente ao afirmar que 

espera que “a professora [do projeto] me ajude no trabalho com as maiores 

dificuldades de aprendizagem dos alunos.” (R. A. S. 12/11/2010). Este discurso 

demonstra um desejo expresso de melhoria da qualidade das aprendizagens, bem 

como uma expectativa em um trabalho de parceria e cooperação entre os 

professores em favor de outro tipo de organização escolar. A esse respeito, Anísio 

Teixeira ressalta que:  

 

Temos, primeiro de tudo, de estabelecer o verdadeiro conceito de 
educação, retirando-lhe todo aspecto formal, herdado de um conceito de 
escolas para o privilégio e, por isto mesmo, reguladas pela lei, e por toda 
sua parafernália formalística, e caracterizá-la, enfaticamente, como um 
processo de cultivo e amadurecimento individual, insusceptível de ser 
burlado, pois corresponde a um crescimento orgânico, humano, governado 
por normas científicas e técnicas, e não jurídicas, e a ser julgado sempre a 
posteriori e não pelo cumprimento formal de condições estabelecidas a 
priori. (ANÍSIO TEIXEIRA, 1999, p.98, grifos do autor). 

 

Objetivando verificar a coerência entre a concepção manifestada e a prática 

docente, foi pedido aos mesmos que descrevessem os conhecimentos que 

acreditavam que o professor do tempo integral deveria trabalhar com os alunos no 

Projeto. Neste momento, 50% dos professores, curiosamente, demonstraram o 

abandono de suas concepções sobre o TI. Foi possível verificar esta incoerência 

tendo em vista que não cabia a nenhuma concepção declarada atribuir importância 

apenas àqueles conhecimentos advindos dos conteúdos legitimados pelo currículo 

oficial. Procura-se evidenciar este fato através de fragmentos das afirmações sobre 

os conhecimentos mais importantes: “Português (leitura) e Matemática” (N. N. L. X. 

A. L. 04/10/2010); ou em outras palavras “aqueles ligados à leitura, escrita e 

interpretação de textos de todas as áreas e matérias” (W. M. S. 20/10/2010) ou 

ainda “o trabalho deveria ser paralelo, ao meu. Com conhecimentos que eles não 

têm ou que precisam aprimorar. A leitura é muito importante. O fundamental é ela.” 

(J. D. S. P. 20/10/2010). 
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Dois professores que trouxeram à tona conhecimentos ligados ao aspecto 

afetivo e ao desenvolvimento de habilidades manuais o fizeram no bojo de outros 

considerados relevantes. Eles enfatizaram que eram os conhecimentos “cognitivos: 

ortografia e interpretação de textos, e afetivos: relacionamento com os colegas e 

funcionários” (R. A. S. 12/11/2010) e ainda que “além das dificuldades, eles 

deveriam trabalhar as habilidades dos alunos. Por exemplo, fazer trabalhos manuais 

que completam os estudos.” (I. G. F. 05/10/2010). Do discurso “para não ficar 

massacrante, matemática, informática, literatura e socialização, de uma maneira 

mais suave e tranqüila do que a sala de aula” (C. R. C. 12/11/2010) é possível 

depreender que este professor tem consciência do grau de dificuldade encontrado 

pelo aluno para permanecer em tempo integral na escola. Por este motivo acredita-

se que o mesmo enumera os conhecimentos, concomitantemente, com uma 

ressalva sobre a metodologia. 

 Conforme anunciado, acredita-se que o processo de mudança na educação, 

isto é, a inovação, seja uma tarefa complexa e multidimensional sendo assim, não 

resultará apenas de uma prescrição. Quando indagados se consideravam o PROETI 

inovador, três professores responderam que sim, tendo em vista o aspecto 

metodológico do mesmo. A este respeito justificaram que há uma “melhoria [na 

aprendizagem] dando mais uma oportunidade aos alunos. Porque eles passam a ter 

outra maneira, não tradicional, isto é, inovadora de aprendizagem” (N. N. L. X. A. L. 

04/10/2010) e que a “cada ano a escola modifica o que vai trabalhar” (I. G. F. 

05/10/2010) e valorizam o trabalho feito “na informática” com os alunos (C. R. C. 

12/11/2010).  

 Dois professores demonstraram acreditar que o mesmo apenas consegue ser 

inovador em algumas ocasiões, como por exemplo, ao realizar “excursões, coisas 

que não têm na escola, cinema, teatro e as oficinas, como balé, por exemplo. O 

aluno se interessa muito mais por isso, esta forma de aprender atrai muito mais do 

que o modo tradicional, da sala de aula.” (J. D. S. P. 20/10/2010). Usando esta 

mesma linha de mesmo raciocínio, outro professor atribui a dificuldade de inovação 

do Projeto “a problemas administrativos da escola e superintendência. O Virtus e o 

Lego não foram trabalhados este ano.” (R. A. S. 12/11/2010). Por fim, um professor 

acredita que ele não é inovador “porque ele já existia há mais de vinte anos, com o 

nome de semi-internato nas escolas particulares. Acho que ele é válido e muito 

interessante.” (W. M. S. 20/10/2010). A julgar pelos discursos, nota-se que os 
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profissionais que trabalham com o tempo parcial, de modo geral, apresentam 

dificuldades em reconhecer como inovadoras as práticas do PROETI.  

 Para a análise dos conhecimentos e saberes que os professores do tempo 

parcial, julgam desejáveis para um professor que trabalha com alunos do tempo 

integral, foi possível organizá-los em três grupos. O primeiro grupo é formado por 

dois professores que defendem o conteudismo, isto é, acreditam que o saber 

dominante para o docente está ligado à transmissão dos conteúdos escolares. 

Curiosamente, pertencem a este grupo justamente os professores que também 

trabalharam em 2010, com turmas do tempo integral. Eles afirmam que “apenas o 

conhecimento dos conteúdos. Dentro dos conteúdos que o professor trabalha, o 

[professor] do tempo integral também deve trabalhar, por isso a parceria é 

necessária” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010) e que ele “precisa conhecer o conteúdo 

que vai ser trabalhado com o aluno.” (R. A. S. 12/11/2010).  

 Outros dois professores formaram o grupo que enfatizou a aquisição do 

código escrito ao afirmar “acho que o professor tem que entender de tudo, 

especialmente de alfabetização e gostar de trabalhar com o projeto.” (J. D. S. P. 

20/10/2010). E ainda “acho que o principal é na área de alfabetização. Também 

conhecimento sobre boas maneiras, formação do indivíduo, relacionamento e 

conhecimento do contexto social no qual vivemos. Criatividade.” (C. R. C. 

12/11/2010). Já o último grupo trouxe uma visão mais abrangente dos saberes e da 

formação docente. Os professores que compõem este grupo disseram acreditar que 

são importantes as “habilidades manuais, gostar de artes, terem jeito de lidar com os 

meninos com dificuldades” (I. G. F. 05/10/2010) e ainda, é necessária “uma 

formação para que ele consiga trabalhar com a parte psicológica, com necessidades 

especiais e outras dificuldades. Seria bom que ele tivesse uma especialização.” (W. 

M. S. 20/10/2010). 

 

 

4.1.3.4 Orientações Oficiais   
 

 

 Ao serem perguntados se conheciam as orientações oficiais do PROETI, do 

total de professores entrevistados, apenas 50% deles declararam que sim. Dois 

deles trabalhavam também com o Projeto e alegaram tê-las conhecido porque 
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participavam de reuniões no TI. O outro professor afirmou que conhece muito pouco 

das orientações oficiais do Projeto e que as conheceu “através da professora que 

trabalha com seus alunos pela manhã.” (C. R. C. 12/11/2010). Outros dois 

professores afirmaram não conhecer: “nunca me falaram nada. Não peguei no site, 

foi uma falha minha, vou até dar uma olhada” (W. M. S. 20/10/2010); “vou até ir atrás 

disso, deveria conhecer e não conheço.” (J. D. S. P. 20/10/2010). O último professor 

(I. G. F.), por não conhecer as orientações, absteve-se de responder a questão. 

Feitas estas constatações, pode-se afirmar que é preocupante o fato de que o 

próprio supervisor do TI encontra-se no grupo dos docentes que afirmaram não 

conhecer as orientações oficiais.  

 Dando seguimento ao questionário, foi pedido aos professores que citassem 

alguma orientação oficial que conheciam. Por motivos óbvios, os três últimos 

professores não conseguiram fazê-lo. Os trechos citados pelos professores que 

declararam conhecer as orientações oficiais foram comparados com o conteúdo da 

Cartilha (Quadro 15). Procedendo a analise destes dados, como também foi feito 

com os professores regentes do TI e oficineiros do TI, ressalta-se que alguns 

aspectos aqui encontrados, também foram recorrentes na Cartilha, por este motivo, 

conforme critério já adotado foi escolhida a redação que melhor estabelecesse um 

contraponto com o discurso do professor.  

 
Orientações informadas 

 

Como as orientações se 

encontram na Cartilha  

A professora do Projeto tem que acompanhar a 
do tempo regular. A professora do ensino regular 
tem que informar a do tempo integral, como está 
o desenvolvimento do aluno. (N. N. L. X. A. L. 
04/10/2010). 

Trabalhar de forma conjunta com a escola e 
fazer parceria com professores de outras áreas 
para trabalho colaborativo e articular-se com os 
professores do turno regular. (MINAS GERAIS, 
2009, p.15). 

O trabalho não pode ser repetição da sala de 
aula. É preciso trabalhar bastante com material 
concreto (jogos e brincadeiras). (R. A. S. 
12/11/2010). 

As atividades propostas devem ser  inovadoras,  
com a utilização adequada de recursos 
didáticos e tecnológicos educacionais que 
favoreçam a  interdisciplinaridade,  a 
contextualização e a apropriação dos saberes. 
Elas devem focar a aprendizagem, de forma 
mais lúdica, diferentemente da prática 
pedagógica realizada no turno regular. (MINAS 
GERAIS, 2009, p.13). 

O trabalho com a informática e literatura. O 
trabalho recreativo, com jogos. Isso é bom 
porque eles chegam descansados e gostam de 
competição. (C. R. C. 12/11/2010). 

A Matriz Curricular do Tempo Integral prevê 
oficinas curriculares na área de linguagem e  
matemática, na  área  artística, esportiva e 
motora e na área de formação pessoal e social. 
(MINAS GERAIS, 2009, p.10). 

Quadro 15: Comparação entre as orientações lembradas pelos professores do TP e seu texto oficial 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Ao serem questionados sobre o conhecimento que tinham a respeito da 

matriz curricular sugerida para o Projeto, apenas aqueles dois professores que 

também trabalhavam com o TI, declaram conhecê-la. A pergunta seguinte procurava 

descobrir se os mesmos eram consultados, enquanto professores do TP que 

possuíam alunos no Projeto, para sugerir inovações na organização curricular do 

tempo integral.  Os mesmos professores que responderam à pergunta anterior 

declararam que: “sou consultado apenas no início do ano” (N. N. L. X. A. L. 

04/10/2010) e outro professor afirmou que “como professora do tempo parcial nunca 

fui consultada.” (R. A. S. 12/11/2010). Estas declarações evidenciam a ausência de 

interação e parceria entre o corpo docente da escola dos tempos parcial e integral. 

Sendo esta ausência um fato, a resposta negativa de quatro professores do tempo 

parcial sobre sua efetiva participação na construção do currículo do Tempo Integral, 

não se constituiu uma surpresa. Assim, os mesmos afirmaram não saber como a 

diversidade é pensada no currículo. 

Mesmo àqueles docentes que desconheciam a matriz curricular sugerida para 

o Projeto, foi perguntado se os conteúdos trabalhados no PROETI eram relevantes. 

Isto porque esta resposta poderia ser dada empiricamente mediante a constatação 

da melhoria nas/das aprendizagens dos alunos no tempo parcial. Cinco professores 

responderam que sim e justificaram que atribuíam esta importância aos conteúdos 

trabalhados porque “eles dão segmento ao ensino regular” (N. N. L. X. A. L. 

04/10/2010); “ajudam a promover a aprendizagem do aluno” (J. D. S. P. 20/10/2010); 

“dão mais oportunidade para o aluno buscar o conhecimento que não tem” (I. G. F. 

05/10/2010); “vejo que os alunos melhoram principalmente a leitura” (W. M. S. 

20/10/2010) e “porque a professora do Projeto trabalha sistematicamente com as 

atividades apresentadas pela turma.” (R. A. S. 12/11/2010). Um professor alegou 

que não sabia se os conteúdos eram importantes e afirmou que:  

 

Acredito que eles se associam ao conteúdo da série em que o aluno está. 
Nesse ponto ajuda muito. Tenho liberdade de falar com a professora em 
que [conteúdo] os alunos estão fracos e precisam melhorar, se o 
compromisso pela manhã é o mesmo da tarde é muito bom. (C. R. C. 
12/11/2010). 

 

Ao serem questionados sobre o fato de haver ou não lugar para as diferenças 

no currículo desenvolvido no tempo parcial, quatro professores afirmaram 

positivamente e dois, negativamente. Aqueles que afirmam ter espaço para as 
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diferenças explicitaram o modo pelo qual efetivavam este espaço: “ouvindo as 

vivências do aluno” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); “dou atividades extras e chamo a 

mãe para que seja orientada para ajudar o filho em casa” (J. D. S. P. 20/10/2010); 

“procuro trabalhar individualmente com os alunos com mais dificuldades de 

aprendizagem” (R. A. S. 12/11/2010) e “em minha sala tenho alunos mais velhos e 

mais novos, todos no terceiro ano de escolaridade, tenho quatro alunos com 

distúrbio emocional e cognitivo. Eram quatro níveis de aprendizagem, hoje são 

apenas dois: bons e muito bons.” (C. R. C. 12/11/2010). Os professores que 

responderam não haver lugar para as diferenças no currículo foram enfáticos ao 

fazê-lo. Um deles responsabilizou o corpo discente pelo fato ao afirmar que “é tudo 

muito misturado [alunos].” (I. G. F. 05/10/2010). O outro não soube justificar sua 

negativa. 

A questão seguinte dizia respeito à capacidade de as práticas pedagógicas do 

Projeto incluir todos os alunos. Dois professores disseram que as práticas não 

conseguem incluir a todos. Quatro docentes afirmaram que conseguem “através de 

um trabalho diferente com o aluno que precisa” (N. N. L. X. A. L. 04/10/2010); 

planejando “junto com a professora do Projeto, observando as atividades que 

abrangem toda a turma” (R. A. S. 12/11/2010) e possibilitando que “todos os alunos 

possam ir aos passeios, em tudo que eles fazem, em todas as práticas eles estão 

incluídos.” (C. R. C. 12/11/2010). O professor I. G. F. não fundamentou sua resposta 

afirmativa. Analisando o discurso destes três docentes, percebe-se que a concepção 

de uma prática pedagógica que inclua a todos os alunos relaciona-se à presença 

física do aluno na atividade. E não com o grau de dificuldade que alguns alunos 

podem apresentar ao desempenhar as atividades e a ajuda dispensada a eles. Os 

professores J. D. S. P e W. M. S. negaram a possibilidade de as práticas 

pedagógicas do Projeto incluir todos os alunos, mas não conseguiram justificar suas 

respostas. 

Foi pedido aos professores que fizessem alusão a algumas práticas ou 

normas do tempo integral (Gráfico 5). As mais lembradas foram: oficinas (6), 

socialização (4), alimentação (4), excursões (3) e atividades de Língua Portuguesa 

(3). Em seguida foi pedido que estabelecessem uma relação entre as mesmas e os 

valores e/ou comportamentos que acreditavam que estas práticas desenvolviam 

com os alunos do TI (Quadro 16). Estas respostas revelam uma contradição entre os 

conteúdos que deveriam ser trabalhados com os alunos, os saberes necessários ao 
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professor do TI e as práticas que os mesmos valorizam. Percebe-se que, dos 

conteúdos anteriormente muito citados, por aqueles professores que denominei 

“conteudistas” apenas encontram-se presentes aqueles ligados à Língua 

Portuguesa, isto é, ortografia e a leitura.  
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Gráfico 5: Normas e práticas do TI mais lembradas pelos professores do tempo parcial. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

 

Normas/práticas da cultura 
escolar Valores e comportamentos acreditam desenvolver 

Oficinas 

desenvolvem o raciocínio lógico, habilidades artísticas, criatividade, 
equilíbrio emocional, melhoram a timidez, interação com o colega,  
práticas de leitura, disciplina e comportamento, convivência, bons 
costumes, preservação/conservação do material utilizado e a 
cultura. 

Socialização aprendem a ter respeito pelo colega,  a saber conviver, a formar 
hábitos, a respeitar os limites e cumprir horários. 

Alimentação 
aprendem o que é uma alimentação saudável, a ter higiene, a 
formar hábitos de escovação de dentes e não conversar quando 
comem, sabem sentar em uma mesa, comportar-se, ter bons 
hábitos e boas maneiras e sabem o valor do alimento. 

Excursões 
aprimoram os conhecimentos, aprendem a comportar-se em 
espaços públicos e privados, conhecimento de locais e realidades 
diferentes, visitas a shoppings, cinemas e outros locais. 

Atividades de Língua 

Portuguesa 
melhoram a ortografia e a leitura de qualquer gênero textual. 

Quadro 16: Relação entre as normas/práticas escolares do TI e respectivos valores/comportamentos  
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Aqui cabe reafirmar que existe uma grande confusão conceitual sobre os 

aspectos relacionados ao TI, manifestados nos discursos, pensamentos e idéias dos 

docentes.  

 A última questão do questionário dizia respeito aos pontos fortes e 

fragilidades da escola de tempo integral. Procedendo à análise dos dados coletados 

sobre os pontos fortes, os mesmos puderam ser organizados em categorias quanto: 

a) aos alunos: participação em oficinas e excursões diversas, aulas de reforço e 

acompanhamento escolar, trabalhos com a formação de hábitos, ficar em horário 

integral na escola, ficar fora da rua, ocupa mais o tempo com questões de educação, 

aumentando seu saber, receber alimentação, melhora relacionamento interpessoal 

doa alunos; b) aos professores: empenho, dedicação; c) aos pais: é muito bom para 

os pais que trabalham fora porque o filho não fica sozinho em casa, os pais 

trabalham tranquilos; d) ao Projeto: privilegiar aqueles alunos que têm mais 

dificuldades de aprendizagem.  

 Do mesmo modo as fragilidades puderam ser categorizadas quanto: a) ao 

aluno: o mesmo fica muito cansado durante o dia, permanece muitas horas na sala 

de aula e na escola, demonstra falta de interesse; b) à organização pedagógica: o 

horário do almoço encontra-se confuso, ter apenas um professor com a turma por 

muito tempo, falta de comunicação entre os professores do tempo parcial e integral; 

c) às atividades: não fazer mais a atividade de Para Casa no Projeto, existência de 

atividades pedagógicas cansativas; d) aos pais: falta de compromisso dos mesmos 

com a freqüência dos alunos; e) a estrutura organizacional: pouca capacitação para 

os professores, elevada quantidade de alunos por sala, excesso de atribuições da 

escola para com o aluno do Projeto, como por exemplo, levá-lo ao médico e outros. 

 

 

4.1.4 Supervisores do Tempo Integral e Parcial 

 

 

4.1.4.1 Formação e Identificação Profissional  

 

 

 No ano de 2010 a Escola contou com dois supervisores: um no turno matutino 

e outro no vespertino. O supervisor do primeiro turno (W. M. S.) era o responsável 



 175 

pelas sete turmas do tempo integral (conforme já explicitado, seis delas funcionavam 

pela manhã e uma à tarde) e por aquelas do tempo parcial, naquele turno e ainda 

trabalhava como professor, no outro turno. Isto é, à tarde, ficava sob a supervisão de 

outro profissional e tinha como colegas de trabalho vários professores que 

supervisionava. O supervisor do horário vespertino (N. L. L. S.) trabalhava com as 

turmas do tempo parcial. Verificou-se que neste horário o supervisor do TI atuava 

como professor e que a supervisora deste horário não atendia ao Projeto, portanto, a 

turma G ficava sem assistência pedagógica, em seu horário de funcionamento. 

 O supervisor do turno matutino possuía graduação em Pedagogia e não 

possuía curso de especialização Lato Sensu. O supervisor do turno da tarde era 

graduado em Pedagogia e Direito e possuía curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Educação Infantil. Nenhum dos dois supervisores possuía curso de Mestrado ou 

Doutorado. A jornada diária de trabalho em 2010, deste primeiro profissional era de 

dois turnos na mesma escola e do segundo, de três turnos, em três escolas 

diferentes. Ambos afirmaram não exercer atividade fora do magistério.  

 

 

4.1.4.2 Experiência Profissional  

 

 

O tempo de experiência no magistério variou entre 2 e 14 anos, sendo o 

tempo médio de 8 anos. O tempo na função de supervisor variou entre 8 meses e 3 

anos, sendo o tempo médio na função, de 1 ano e 10 meses. Os supervisores 

declararam possuir experiência do 1º ao 5º ano e, um deles também no Ensino 

Médio. 

 

 

4.1.4.3 Percepções sobre o tempo integral  

 

 

 Na tentativa de compreender as construções que tinham os supervisores 

sobre o que vem a ser uma educação em tempo integral, a primeira pergunta do 

questionário, sobre o mesmo dizia respeito à ampliação do tempo. Em comum os 

supervisores possuíam o fato de não saber informar como se deu a ampliação do 
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tempo na escola, pois alegaram que quando iniciaram seus trabalhos naquele local 

a ampliação do tempo já havia ocorrido. Assim, pode-se concluir que além não 

terem vivenciado esta construção, também não se informaram, sobre como se deu 

este processo histórico. 

A segunda pergunta objetivava averiguar a concepção que possuíam sobre a 

constituição de uma escola de tempo integral. Descobriu-se que com relação a este 

aspecto, os supervisores apresentavam opiniões divergentes. Um deles afirmou 

acreditar que o TI deve existir na busca de “equilíbrio no desenvolvimento dos 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais do educando” (W. M. S. 

01/10/2010) e o outro que ele deve existir como “necessidade de expansão das 

experiências de aprendizagem e do tempo dedicado aos estudos.” (N. L. L. S. 

28/09/2010). Apesar desta diferença significativa quanto à concepção de TI, ao 

serem questionados sobre os objetivos da escola ao trabalhar com o tempo integral 

responderam de maneira muito semelhante. O primeiro afirmou acreditar que é 

como “auxílio ao desenvolvimento cognitivo do aluno” (W. M. S. 01/10/2010), no 

mesmo sentido o segundo acredita que é “para uma melhor formação do aluno, é 

um reforço para tirar os alunos excluídos da rua.” (N. L. L. S. 28/09/2010).  

 À pergunta relacionada aos conhecimentos e saberes desejáveis para um 

professor trabalhar com o tempo integral um deles respondeu que o docente deve 

“saber trabalhar com crianças com necessidades educacionais especiais e ter pelo 

menos uma especialização, seja ela em qual área for, pois os alunos sempre 

precisarão de algo.” (W. M. S. 01/10/2010). Já o outro acredita que “o professor tem 

que entender sobre o lúdico, desafios, brincadeiras, se ele não tiver isso, ficar só 

prendendo os alunos na sala, ele ‘detona’ a turma.” (N. L. L. S. 28/09/2010). Na 

prática, isto significa que os mesmos demonstram acreditar em estratégias 

diferentes para que a escola de tempo integral possa melhorar a qualidade do 

ensino. Percebe-se que duas pontas se encontram nas considerações acima: o 

primeiro discurso está imbuído de um (pre)conceito ligado à carência do aluno das 

camadas populares e às suas deficiências. O segundo, manifesta uma visão 

equivocada sobre as atividades educativas que consubstanciam uma educação 

integral. A respeito da educação elementar e seus objetivos no Brasil, Anísio 

Teixeira ressaltou que: 
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Essa criança do povo deve e precisa ter na escola mais alguma coisa do 
que o ensino a toque de caixa de leitura, escrita e contas. Precisa encontrar, 
ali, um pouco daquilo tudo que as mais aquinhoadas da fortuna geralmente 
têm nas próprias casas: um ambiente civilizado, sugestões de progresso e 
desenvolvimento, oportunidades para praticar nada menos do que uma vida 
melhor, com mais cooperação humana, mais eficiência individual, mais 
clareza de percepção e de crítica e mais tenacidade de propósitos 
orientados. (ANÍSIO TEIXEIRA, 1997, p. 83, grifos do autor). 
 

 Aqui cabe reafirmar que, na concepção deste autor, à escola de tempo 

integral cabe alterar a tradição elitista da escola e ampliar o alcance de “uma vida 

melhor” aos alunos. Deste modo, trata-se de um reducionismo percebê-la ou como 

“aglomerado de alunos problemas” ou como “tempo para recreação ou retirada dos 

alunos das ruas”. Tendo em vista uma sociedade tão estratificada quanto a nossa, 

onde a distribuição de bens econômicos e culturais é desigual, o acesso à escola de 

tempo integral precisa representar um benefício ao aluno e à sociedade, objetivo 

nem sempre materializado. 

 

 

4.1.4.4 Organização do trabalho pedagógico  
 

 

 A organização do trabalho pedagógico da jornada escolar integral é 

importante ferramenta na tentativa de alterar a tradição das escolas, enfatizada por 

Anísio Teixeira (1997). Consciente desta importância, foram colocadas no 

questionário algumas perguntas na tentativa de compreender como se dá a 

construção e articulação do trabalho pedagógico nos dois horários. A primeira delas 

buscou averiguar o nível de comunicação entre todos os profissionais (supervisores 

e professores) dos horários parcial e integral. Os supervisores, de maneira 

contundente, afirmaram não existir comunicação entre professores do tempo 

integral, professores do tempo parcial, supervisor do turno matutino e supervisor do 

vespertino. Ao serem arguidos sobre o porquê desta situação, um deles justificou 

que não era possível ocorrer a comunicação porque “são profissionais que 

trabalham em horários variados. A maior dificuldade é o tempo.” (W. M. S. 

01/10/2010). Outro afirmou que “na verdade, quem conversa é quem dobra, os 

outros não têm oportunidade para isso. Ocorre uma reunião por semestre para isso.” 

(N. L. L. S. 28/09/2010).  
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 Em decorrência desta falta de comunicação, os profissionais alegaram ficar 

sabendo o que ocorre com as turmas do turno em que não trabalham “através de 

reuniões periódicas com os profissionais” (W. M. S. 01/10/2010) e “através da 

diretora e das professoras que dobram na escola.” (N. L. L. S. 28/09/2010). Acredita-

se que a comunicação entre seus profissionais seja um condicionante do 

sucesso/fracasso do TI, por este motivo acredita-se também, que seja um imperativo 

para a Escola investir em possibilidades para solucionar este problema que, por ora 

se apresenta. 

Maurício ressalta que “a implantação desta escola é obrigatoriamente 

paulatina. Não há como universalizar a escola de horário integral em curto espaço 

de tempo.” (MAURÍCIO, 2009, p.28). Por este motivo, julga-se que as escolas que já 

funcionam com algumas turmas em TI deveriam, aproveitar este período para 

construção destas e de outras soluções possíveis. Por falta de vagas, o Tempo 

Integral em Minas Gerais não está organizado para todos os seus alunos. Para que 

os educandos pertençam ao PROETI a prioridade, neste momento, é dada àqueles 

que apresentam dificuldades de aprendizagem nos conteúdos. Segundo a Cartilha 

da SEE/MG: 

 

O projeto procura atender as necessidades educativas dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem nos conteúdos curriculares, bem como 
desenvolver atividades artísticas, culturais e esportivas que ampliem o 
universo de experiências os mesmos. Esta delimitação do campo de ação 
facilita a concentração do trabalho pedagógico, permitindo uma avaliação 
mais clara dos resultados. (MINAS GERAIS, 2009, p.9). 
 

 Além desta orientação para seleção dos alunos participantes do projeto, para 

os supervisores é necessário também levar em consideração o aspecto “sócio-

econômico, necessidades individuais cognitivas, psicológicas e neurológicas” (W. M. 

S. 01/10/2010), por isto os escolhidos “são os alunos com mais dificuldades 

cognitivas e às vezes, na família, por algum motivo.” (N. L. L. S. 28/09/2010).  

Percebe-se que a concepção, que motivou a Escola a organizar o PRE, ainda habita 

o imaginário de muitos sujeitos da pesquisa. Compreende-se que esta concepção 

fez parte da construção de uma época que demandava, naquele momento, 

prioridade para a proteção da criança e do adolescente, mas que atualmente, pela 

própria evolução do conceito, modificou-se consideravelmente.  Urge colocá-la mais 
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em consonância com o que demanda a educação das classes populares no século 

XXI. Nesse mesmo sentido, Guará ressalta que:  

 

Na discussão sobre a demanda por instituições de período integral, a 
justificativa mais recorrente é a situação de pobreza e exclusão que leva 
grupos de crianças à situação de risco pessoal e social, seja nas ruas, seja 
em seu próprio ambiente. A educação em tempo integral surge, então, 
como alternativa de equidade e de proteção para os grupos mais 
desfavorecidos da população infanto-juvenil. (GUARÁ, 2009, p.67).  
 

 A respeito desta concepção, esta mesma autora ressalta que a “função da 

escola está em mudança, mas ela ainda é espaço privilegiado de organização dos 

saberes universais. Ela escolhe prioridades curriculares, porém não pode descartar 

os saberes e os enigmas do mundo que seus alunos estão vivenciando.” (GUARÁ, 

2009, p.75). Por este motivo, a seleção dos alunos e a organização do trabalho 

pedagógico enquanto meios para superação das desigualdades ressaltadas por 

Anísio Teixeira (1997), merecem atenção por parte da instituição escolar.  

 Diante desta constatação, reserva-se para o próximo momento a discussão 

sobre a organização pedagógica. Passa-se agora a analisar como os alunos são 

selecionados e organizados nas turmas. No ano da pesquisa (2010) esta 

composição foi muito variada, como já mencionado (Gráfico 6). Ao responderem à 

pergunta do questionário sobre os critérios de organização das turmas o supervisor 

do TI alegou “não sei como a enturmação é feita. Não fui eu quem enturmou os 

alunos. Mas é baseada nas dificuldades dos alunos.” (W. M. S. 01/10/2010). Outro 

respondeu com uma incerteza “eu acho que é por idade e por conhecimento. Nunca 

fiz enturmação do Projeto.” (N. L. L. S. 28/09/2010). 
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Gráfico 6: Quantidade de turmas de origem (TP) dos alunos das turmas do Projeto (TI), em 2010. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Diante do fato de que o Estado de Minas Gerais possui apenas duas escolas 

com 100% dos alunos em TI, cabe àquelas que o possuem para 10% de seus 

alunos, buscar maneiras possíveis e proveitosas de organização pedagógica. Ao 

caminhar para a existência de 100% das escolas que funcionem para 100% dos 

alunos em tempo integral, acredita-se que não será necessário estipular critérios de 

enturmação, tendo em vista que as turmas funcionarão em tuno único, isto é 

permanecerão em tempo integral. Quando este dia chegar, a pesquisadora torcerá 

para que não ocorram “remanejamentos” e outros cacoetes do regime seriado 

tradicional. Pois, acredita-se que não haverá sentido em separar os alunos de uma 

turma, nem organizar turmas multisseriadas, bem como em discutir a pertinência dos 

critérios para o mesmo.   

 O questionário apresentou também uma pergunta com relação à opinião dos 

supervisores sobre o perfil necessário ao profissional para trabalhar com as turmas 

do tempo integral. Ela dizia respeito à capacidade de implantar uma organização 

pedagógica nos propósitos de uma educação em tempo integral. Um deles afirmou 

que “a primeira coisa é a capacitação, o tempo, a disponibilidade emocional e os 

conhecimentos acadêmicos que possui.” (W. M. S. 01/10/2010). Apresentando 

incerteza outro supervisor afirmou: “eu acho que é a professora que tem mais 

habilidade em outras áreas, além de dar aula. Por exemplo: habilidades artísticas, 

musicais e na informática.” (N. L. L. S. 28/09/2010). Percebe-se que o perfil 

necessário, na opinião do primeiro supervisor, levou em consideração a 

“disponibilidade emocional”, fato que confirma as dificuldades encontradas no 

trabalho desse profissional. Já no segundo perfil, consideram-se várias habilidades 

que compõem o ofício docente. A este respeito Monteiro acredita que a docência no 

tempo integral: 

 

Exige e permite que os professores tenham tempo para reuniões diárias 
para planejamento de suas atividades, para estudo e desenvolvimento de 
práticas reflexivas que possibilitem o aprofundamento de sua visão sobre o 
trabalho desenvolvido e amparo para o enfrentamento dos desafios que se 
apresentam. O desafio está presente, também, na necessidade de aprender 
a trabalhar com profissionais com outras formações e experiências, que 
estarão trabalhando com alunos em ações com repercussões educativas 
que os professores precisam aprender a explorar. (MONTEIRO, 2009, p. 
44). 

 

 Tendo em vista as questões acima, não poderia faltar no questionário, uma 

pergunta sobre os critérios da Escola para escolha dos professores que trabalhariam 
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no PROETI.  Um dos supervisores afirmou que “o maior critério é a disponibilidade” 

(W. M. S. 01/10/2010), demonstrando assim, que o perfil desejado para este 

profissional nem sempre pode ser respeitado. Ao contrário da resposta anterior, o 

segundo supervisor, demonstrou coerência ao afirmar que: 

 

É de acordo com as habilidades e competências que as professoras 
apresentam no trabalho com os alunos. Por exemplo, as que são boas para 
alfabetizar, ficam nas turmas de alfabetização; as que ensinam bem os mais 
velhos ficam com as turmas mais difíceis. (N. L. L. S. 28/09/2010).  
 

 Desta forma, considera-se importante apontar que chama a atenção o fato de 

que este último, não é o supervisor que trabalha com o TI. Por este motivo, acredita-

se que o primeiro critério seja mesmo a disponibilidade do professor. 

 

 

4.1.4.5 Orientações Oficiais   
 

 

A última parte do questionário dizia respeito às orientações oficiais da 

SEE/MG, com relação ao Projeto. Devido ao fato de que o supervisor do TP 

declarou desconhecer as mesmas, procede-se a análise das respostas dadas 

apenas pelo supervisor do TI (Quadro 17). Por este motivo, não foi possível 

estabelecer um estudo comparativo entre as respostas dadas pelos dois 

supervisores. O supervisor do TI declarou conhecer as orientações e a Matriz 

Curricular do Projeto.  Afirmou tê-las conhecido através do “Plano Pedagógico” 

desenvolvido30 (W. M. S. 01/10/2010). De maneira muito vaga, foram duas as 

orientações mais importantes citadas por ele: “tempo integral; alfabetização e 

acompanhamento de alunos com dificuldades cognitivas e de aprendizagem.” (W. M. 

S. 01/10/2010). 

 

 

 

 

 

                                                 
30 O supervisor foi questionado sobre que Plano Pedagógico seria este, mas não soube responder. 



 182 

Orientações informadas 

 

Como as orientações se 

encontram na Cartilha  

Tempo integral. No estado de Minas Gerais, em 2005, foi 
implantado pela Secretaria de Estado de 
Educação, o Projeto Aluno de Tempo Integral, 
[...] com extensão do tempo de atendimento pela 
escola (MINAS GERAIS, 2009, p.6). 

Alfabetização e acompanhamento de alunos 
com dificuldades cognitivas e de aprendizagem. 

Melhorar a aprendizagem dos alunos do Ensino 
Fundamental  que demandam maior atenção do 
Sistema Educacional, ampliando a sua 
permanência diária na escola. (MINAS GERAIS, 
2009, p.8). 

Quadro 17: Comparação entre as orientações lembradas pelos supervisores e o texto oficial 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

A penúltima questão do questionário dizia respeito aos pontos fortes e 

fragilidades do Projeto. Os pontos fortes destacados pelos supervisores foram 

organizados em categorias, quanto: a) ao aluno: melhoria do aprendizado, 

socialização, reforço e alimentação; b) ao professor: envolvimento emocional, 

dedicação ao aluno e desenvolvimento profissional através de cursos de formação 

continuada; c) aos pais: socialização. 

As fragilidades do PROETI apontadas pelos supervisores também foram 

agrupadas quanto: a) ao aluno: carga de aula muito pesada para o aluno e cansaço 

das crianças; b) aos pais: falta de acompanhamento do trabalho por parte da família, 

pouco interesse da família para saber se o aluno está aprendendo (o interesse maior 

é saber se o filho está se alimentando); c) estrutura organizacional: muitos alunos 

por sala, falta um banho para as crianças. Sobre o cansaço do aluno um supervisor 

afirmou que:  

  

Para aliviar isso, o professor é orientado a buscar, na medida do possível, 
atividades lúdicas. Não é ‘dar aula’ o tempo todo, seria uma hora e meia de 
aula e o restante de ‘farra’. Isto é, atividades que despertem no aluno 
vontade de permanecer no Projeto, como por exemplo, visitas a museus 
(Palácio das Artes, Museu da Pampulha, Museu do Grupo Giramundo, 
Museu Abílio Barreto), atividades fora da sala de aula, passeios a pontos 
turísticos, pois tudo isso faz parte de um contexto cultural e o professor tem 
que entender isto. Este contexto é inacessível aos nossos alunos, por meio 
da família. (W. M. S. 01/10/2010). 
 

 
 
4.1.5 Diretora e Vice-Diretora  
 

 
4.1.5.1 Formação e Identificação Profissional  
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 Diretora e vice-diretora são graduadas em Pedagogia e possuem cursos de 

Pós-Graduação em Orientação e Supervisão Escolar, Psicopedagogia e Pedagogia 

Empresarial. As mesmas não possuem cursos de Mestrado ou Doutorado. Ambas 

cumprem jornada diária de trabalho nos dois turnos, na Escola.  

 

 

4.1.5.2 Experiência Profissional  

 

 

 A Diretora (N. C. P. E. S.) atuou durante 13 anos como professora do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental. Há 11 anos ininterruptos, ocupa o cargo de diretora 

nesta Escola. A Vice-Diretora (N. A. V. C.) atua no magistério dos anos iniciais há 10 

anos e, paralelamente, exerce a função administrativa há 6 anos, com a mesma 

Diretora. Portanto, as experiências profissionais da diretora e vice-diretora 

restringem-se aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

4.1.5.3 Percepções sobre o tempo integral  

 

 

 Conforme já mencionado, ampliação do tempo na Escola deu-se em 1998, 

com o PRE sete anos antes da proposta do Governo Estadual. A tônica da época, 

como anunciado, era de atender aquela criança que ficava na rua, ou sozinha em 

casa e em defasagem de conhecimento. No início foi feito um atendimento 

“contraturno”, depois passou a ter almoço, isso ainda sem o apoio da SEE/MG. 

Apenas em 2004 a Escola passou a contar com aquele órgão e a receber incentivos 

financeiros. 

 A primeira pergunta do questionário aplicado à diretora e vice-diretora, 

buscava conhecer os objetivos atuais da Escola com o tempo integral. As respostas 

foram “ofertar melhor condição de educação para o aluno. Pois no ambiente em que 

eles estão, nem sempre os pais podem dar. Os pais, muitas vezes, têm princípios, 

mas não tem educação formal. Queremos ampliar melhor condição para as crianças” 

(N. C. P. E. S. 28/09/2010) e “aumentar o índice de proficiência, contribuindo para 

melhoria da aprendizagem.” (N. A. V. C. 05/10/2010). Segundo dados do PROALFA, 
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a Escola obteve índices inferiores aos da SRE e da SEE em todos os anos, com 

padrão de desempenho (Tabela 6). Confirmando a premissa de que o tempo integral 

não atinge diretamente a melhoria das aprendizagens, a Escola apresentou melhoria 

no seu desempenho de 2009 em relação a 2008 e, em seguida, uma pequena 

queda de 2009 para 2010 (Gráficos 7, 8 e 9).   

 

TABELA 6 

Proficiência da Escola em Língua Portuguesa 2008-2010 

 

Dados do PROALFA  – Língua Portuguesa (Recomendado:  acima de 500) 

Ano Índice - Escola Índice - SRE Índice - SEE/MG 

2010 519,7 583,1 589,8 

2009 530,6 553,4 551,6 

2008 437,8 536,2 550,3 

Fonte: Arquivos da Escola 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7: PROALFA - Percentual da Escola por Padrão de Desempenho 
Fonte: Home Page da SEE/MG 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 8: PROALFA - Percentual da SRE por Padrão de Desempenho 

Fonte: Home Page da SEE/MG 
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Gráfico 9: PROALFA - Percentual da SEE/MG por Padrão de Desempenho 
Fonte: Home Page da SEE/MG 

 
 

 Recorrendo ao detalhamento dos dados do PROALFA, percebe-se que de 

2008 para 2010, a mudança da Escola, com relação à proficiência em Língua 

Portuguesa, foi de apenas 81,9 pontos. Para a vice-diretora, decorridos doze anos 

do início do trabalho com o tempo integral, “percebe-se que mesmo com o índice de 

proficiência não tendo melhorado tanto, ganhou-se na formação mais integral do 

aluno, pois ele tem atividades muito mais diversificadas.” (N. A. V. C. 05/10/2010). 

Em outras palavras, por um lado estas propostas representam mudanças 

significativas e demandam tempo para apresentar progressos, por outro lado, alguns 

benefícios trazidos pela mudança na concepção de formação integral podem ser 

identificados no desenvolvimento do aluno. 

 O questionário trouxe também uma pergunta sobre o perfil profissional do 

professor para desenvolver o trabalho com as turmas do horário integral na escola. 

Enfatizando a organização da SEE/MG, uma das dirigentes respondeu que “não tem 

como determinar. Mas, o mais importante seria o equilíbrio emocional e não está lá 

[referindo-se à Cartilha do Projeto]. O critério é o que quer abraçar a idéia. Muitos 

começaram e desistiram depois.” (N. C. P. E. S. 28/09/2010). Outra ressaltou que: 

 

Não é possível determinar. A escola lida com o processo do sistema. A 
escola não tem autonomia para escolher este perfil. Nós tentamos fazer 
esta escolha por afinidade do professor.  Escolhe-se aquele profissional que 
melhor trabalha com a demanda do tempo integral. Assim, para aqueles 
especializados, cada um desenvolve a oficina que tem mais habilidade.    
(N. A. V. C. 05/10/2010). 
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 De fato, sendo uma escola da rede estadual, a mesma esbarra em questões 

do sistema. Por este motivo fica também difícil estabelecer conhecimentos e saberes 

desejáveis para o professor do TI. Mesmo ciente disso, resolveu-se inserir uma 

pergunta sobre o assunto no questionário, para compreender melhor as concepções 

da direção da escola, frente a esta questão. A primeira resposta foi mais genérica e 

enfatizou que a princípio o professor precisa “entender e acreditar na educação 

integral. Saber que o tempo dos alunos é diferente. Cada um tem o seu. É preciso 

muito estudo para colocar em prática a teoria.” (N. C. P. E. S. 28/09/2010). A outra 

resposta dada foi mais específica, pois enumerou quatro conhecimentos desejáveis: 

“ele tem que saber alfabetizar e letrar, ter conhecimentos de informática e saber 

trabalhar com artes.” (N. A. V. C. 05/10/2010).  

 Ao analisar estas informações percebe-se que a ênfase dada pela escola ao 

TI ainda está distante de ser “a melhoria da educação”, oferecendo uma 

escolaridade de qualidade. Afirma-se isso com base também nas observações de 

Brandão quando esta autora ressalta a atenção que a instituição ou organização 

proponente da educação em tempo integral deveria ter com os professores. Esta 

autora acredita que: 

 

Para que a escola de tempo integral caminhe na direção de um ensino de 
melhor qualidade, não basta que ela seja um recurso destinado aos 
estudantes: é preciso que ela incorpore professores em regime de tempo 
integral, obviamente com salários e condições de trabalho compatíveis com 
o regime de dedicação exclusiva em uma instituição. (BRANDÃO, 2009, 
p.1005). 
 

 Procura-se evidenciar estas limitações entre o desejo da Escola e o que é 

possível realizar mediante a permanência de certos entraves em uma escola pública 

pertencente a uma rede estadual, mesmo que a mesma faça investimentos na 

escola de tempo integral, como é o caso de Minas Gerais. Considera-se como 

entraves os fatores externos à vontade e concepção da Escola, como os 

conhecimentos e saberes desejáveis ao professor, por exemplo. Os entraves são 

muitos, a tônica desta dissertação não consiste em enumerá-los. Mas, aqueles que 

interferem na organização e funcionamento do TI mereceram uma investigação 

menos superficial. O questionário perguntou também sobre os critérios para seleção 

dos alunos que participaram do Projeto, descobriu-se que este, assim como a 

seleção do profissional para trabalhar com os alunos no tempo integral, consiste em 
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um entrave. Estes discursos, que correspondem às respostas dadas à pergunta 

citada, sintetizam alguns dos entraves por mim registrados durante a pesquisa. 

 
No início era o aluno em situação de risco social, crianças de 6/7 anos, 
desprotegidas em casa. Esta criança apresentava problemas na escola. 
Atualmente o critério é a dificuldade de aprendizagem apresentada. A 
escola escolhe as turmas que vão para o Projeto e faz a enturmação. São 
aqueles alunos que precisam de mais atenção quanto à aprendizagem. A 
escola busca promover os alunos do 2º, recuperar os do 3º e salvar os do 4º 
ano. A turma vai integralmente para o projeto. O pai pode recusar a deixar o 
filho. Poucos fazem isso. (N. C. P. E. S. 28/09/2010, grifos nossos). 
 

 
Não tem como fazer escolhas. Primeiramente entram os alunos que 
possuem dois anos de escolaridade e ainda não estão alfabetizados. Não 
preenchendo as vagas, abre-se para aqueles que apresentam distorção na 
idade/aprendizagem. As turmas do ensino parcial vão direto para o tempo 
integral, com algumas exceções. Quando isto ocorre, olha-se a proximidade 
do aluno, isto é, dos seus níveis de aprendizagem e conhecimento do perfil 
da turma. (N. A. V. C. 05/10/2010, grifos nossos). 
 

 
 Das falas acima, é possível depreender o porquê da seleção do aluno ser 

considerada um entrave. Sendo o TI para poucos na Escola, não há como manter 

fidelidade a todos os princípios de uma educação em tempo integral tendo em vista 

os critérios para composição das turmas e o respeito à vontade do pai e/ou 

responsável, que certamente precisam ser considerados. Por estes motivos, nem 

todos os alunos que necessitam participar de TI, são contemplados. Caso o pai e/ou 

responsável não concordem que seu filho fique o dia todo na escola, mesmo que ele 

necessite, ele não ficará. Durante a pesquisa registrou-se vários casos nesse 

sentido. Em outras palavras, o aluno não podia pertencer ao Projeto por ter que 

ajudar a mãe ou outro familiar, por ter que tomar conta de irmão(s) ou da casa, bem 

como fazer algum “serviço” fora de casa. Com relação a este fato a Escola nada 

pode fazer, pois o aluno não deixa de frequentar o horário parcial. Acredita-se que 

apenas no dia em que o TI nas escolas estaduais, for para 100% dos alunos, este 

entrave não mais existirá.   

 Na penúltima questão do questionário, buscou-se levantar os pontos fortes e 

fragilidades do TI. De maneira curiosa, os pontos fortes levantados pela diretora e 

vice-diretora não necessitaram ser categorizados. Isto ocorreu porque o fizeram 

apenas com relação ao aluno: permanecer em horário integral na escola, participar 

de oficinas diversas, possuir alimentação, ser retirado da rua, obter uma formação 

integral e melhorar o índice de proficiência. 
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 Com relação às fragilidades do PROETI, as respostas das mesmas puderam 

ser categorizadas quanto: a) ao professor: é preciso uma melhor formação do 

professor e demais profissionais; b) ao sistema: há inconstância do apoio em forma 

de ações, financiamentos, materiais e outros, bem como atraso no envio de verbas; 

c) à escola: a estrutura física não é suficiente; d) à estrutura organizacional: 

quantidade elevada de alunos por sala e ser apenas para alguns alunos. 

 

 

4.1.5.4 Infra-Estrutura da Escola   
 

 

 Mesmo considerando que os entraves são causados por fatores externos à 

escola, eles mereceram investigação por funcionarem como dificultadores do 

processo de implementação do TI. Nesse sentido, a última questão do questionário 

dizia respeito à estrutura física da escola. Isto porque o espaço físico, assim como 

outros entraves anteriores, interfere na organização pedagógica do TI. A escola 

ocupa hoje uma área de aproximadamente 5.400 m2, onde existem duas edificações 

principais. A maior delas, possui dois pavimentos que comportam 11 salas de aula, 1 

Laboratório de Informática equipado com 11 computadores, 1 Cozinha Experimental, 

1 pátio coberto, 2 sanitários femininos e 2  masculinos, biblioteca, almoxarifado, 

refeitório e 4 salas administrativas, (diretoria, coordenações pedagógicas, 

secretaria).  

 Logo em frente, separado por um estacionamento e uma grande quadra 

coberta, está o prédio construído em 1998, para desenvolver o então PRE. No 

primeiro andar do prédio novo ficam a sala de balé, uma sala de aula e dois 

sanitários. No segundo andar, estão duas salas de aula. Uma das dirigentes ressalta 

que nesta época, a escola “foi ampliada para fazer o atendimento, foram construídas 

quatro salas e uma quadra.” (N. C. P. E. S. 28/09/2010). 

 Para a implementação do PATI (2004) e do PROETI (2007) não houve 

ampliação do espaço. Fato que pode ser comprovado pela fala da outra dirigente: a 

“escola foi adaptada, isto é, os espaços já existiam, apenas foram adaptados. 

Porque era preciso para desenvolver o currículo do tempo integral.” (N. A. V. C. 

05/10/2010). 



 189 

 A quantidade de profissionais da SEE/MG que compõe o quadro de 

funcionários em cada escola é estabelecida de maneira proporcional à quantidade 

de turmas. Conforme anunciado, para efetuar esta conta, apenas as turmas do 

tempo parcial são consideradas. Por este motivo, uma questão do questionário 

destinada à direção referia-se à mesma. Em 2010 a Escola contou com 42 

profissionais das áreas: pedagógica, administrativa, limpeza e segurança. Deste 

total, dez estavam envolvidos diretamente com o TI: seis professores regentes, três 

professores oficineiros e um supervisor pedagógico. Para manutenção do TI a 

escola recebeu como recurso financeiro um incentivo para os aspectos culturais. 

Segundo uma das entrevistadas, a cada ano os valores e as datas de envio do 

mesmo são diferentes. 

  

A escola recebe do Governo Estadual verba para merenda, manutenção e 
custeio. O valor é de R$ 61,71 per capita, por ano. Do Governo Federal, 
deveria ter recebido R$ 37.000,00 do Programa Mais Educação em 
fevereiro. Mas esta verba chegou apenas em novembro. Veio R$ 29.485,10 
para custeio e manutenção e R$ 7.938,72 para material permanente. (N. A. 
V. C. 05/10/2010). 
 

 Objetivando garantir o bom funcionamento do TI existem dois funcionários 

específicos para o mesmo “há um auxiliar de serviços gerais na limpeza, outro na 

cozinha. O professor de educação física dá três aulas para cada turma, incluindo o 

horário do almoço.” (N. A. V. C. 05/10/2010). Para ajudar com os custos, existem 

também algumas instituições privadas parceiras da Escola no que diz respeito ao 

Projeto. “O balé 1º Ato, oferece aulas de dança aos alunos sem ônus para a escola. 

A Cultura Inglesa, apesar de não funcionar de forma sistemática, subsidia alguns 

materiais, como por exemplo, os uniformes de balé.” (N. C. P. E. S. 28/09/2010). 

 

 

4.1.6 Corpo discente do Tempo Integral 

 
 
 
4.1.6.1 Identificação do aluno  
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 Foram entrevistados dez alunos  que pertenciam à mesma sala do tempo 

integral, embora nem todos deste universo discente, frequentassem o mesmo ano 

de escolarização, no TP. Isto é, esta se constituía em uma sala multisseriada. Assim, 

em 2010, um aluno frequentava o 3º ano, outro o 4º ano e oito alunos frequentavam 

o 5º ano do Ensino Fundamental. Constituíam este grupo seis meninas e quatro 

meninos. A escolha dos mesmos deu-se em função do tempo de pertencimento ao 

Projeto.  

 

 

4.1.6.2 Composição familiar  

 

 

 Analisando as respostas dadas pelas crianças à pergunta sobre o número de 

pessoas que residiam na mesma casa que elas, foi possível verificar que as mesmas 

faziam parte de uma extensa e variada rede familiar (Gráfico 10). Os dados 

mostraram que os domicílios possuíam em média 5 moradores, contemplando 

comumente três gerações.  As famílias compostas por mãe, pai e filhos, as 

chamadas famílias nucleares completas, correspondiam a 40% da amostra, ao 

passo que as incompletas, formadas ou pelo pai e filhos ou mãe e filhos e outros 

familiares (em muitos casos também por seus respectivos “companheiros”), 

correspondiam a 60%.  
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Gráfico 10: Composição familiar dos alunos  

Fonte: Dados da pesquisa 
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 A maioria dos discentes mora em uma comunidade próxima à Escola.  Em 

geral, os pais dessas crianças cursaram apenas as quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, sendo que nenhum deles chegou sequer a se matricular no 

ensino médio. Esse dado evidencia que tem acontecido um processo de ampliação 

da escolarização das gerações mais novas, o que certamente interfere em seus 

processos de aprendizagem.  

 

 

4.1.6.3 Idade 

 

 

 As idades variaram entre 7 anos e 9 meses a 12 anos e 11 meses. A idade 

média do grupo entrevistado era de 10 anos e 9 meses, sendo que a idade média 

dos meninos de 10,7 anos, é inferior a das meninas, que é de 11 anos (Gráfico 11 e 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11: Idade das meninas entrevistadas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Gráfico 12: Idade dos meninos entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa 

0

5

10

15

L.  E.  R.  S K. S. N. T.  S.  S. B.  S.  L. I. R. J. S. D.  K.  R.

0

5

10

15

G. G. S. E.  A.  X. D. A. P. G. C. D. L. S.



 192 

4.1.6.4 Pertencimento ao Projeto  

 

 

 Como já anunciado, estes alunos foram escolhidos para participar das 

entrevistas por pertencerem ao Projeto há mais de um ano. Assim, todos o 

integravam, há no mínimo 1 e, no máximo, há 5 anos. Nesse sentido, foi perguntado 

a eles o motivo pelo qual freqüentavam o horário integral. Todavia, mais uma vez, a 

metodologia de aplicação do questionário possibilitou o esclarecimento do real 

motivo de suas presenças, referente à pergunta citada. Os dados apresentados a 

seguir revelam aspectos muito interessantes e fundamentais para a compreensão da 

dinâmica de composição das turmas. 50% dos entrevistos afirmou frequentar o TI 

porque foi levado pelo pai ou pela mãe, 30% declararam querer aprender mais e 

20% declararam que foram convidados pela professora.  

 Diante das falas: “porque minha mãe me pôs. Ela trabalha o dia todo” (T. S. S. 

09/11/2010) e “porque minha mãe me colocou. Ela falou que ficar aqui é melhor do 

que ficar na rua” (B. S. L. 09/11/2010) evidencia-se que a concepção de tempo 

integral, para muitos pais e/ou responsáveis ainda se relaciona com apoio e 

proteção à criança e não à aprendizagem. Este conceito está alinhado às indicações 

da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que segundo Guará: 

 

Encontra amparo jurídico significativo na legislação brasileira, assegurando 
sua aplicabilidade no campo da educação formal e em outras áreas da 
política social. O arcabouço normativo oferecido pelo paradigma da 
proteção integral garante os direitos de toda criança e adolescente a 
receber atendimento em todas as suas necessidades pessoais e sociais, a 
aprender, a se desenvolver adequadamente e a ser protegida(o). (GUARÁ, 
2009, p.66). 
 

 Aqui cabe ressaltar que SEE/MG e escolas envolvidas, devem difundir entre 

os pais e comunidade escolar, o objetivo geral do Projeto, ainda pouco evidenciado, 

de “melhorar a aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental que demandam 

maior atenção do Sistema Educacional, ampliando a sua permanência diária na 

escola.” (MINAS GERAIS, 2009, p.8).  Ressalta-se também, que a construção de 

novos propósitos para a educação depende da construção social que dele se faz. 

Mas entre os alunos, encontraram-se aqueles que possuem a visão do Projeto como 

um programa que ajuda o aluno em suas dificuldades de aprendizagem. Um dos 

alunos afirmou que entrou no mesmo “porque eu precisava “melhorar mais” ainda. 
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Eu gosto de matemática. O problema é que eu sou um pouco ruim.” (D. K. R. 

09/11/2010). 

 

 

4.1.6.5 Mudanças na vida escolar  

 

 

 Apenas 10% dos entrevistados declararam que nada mudou em sua vida 

escolar depois que começaram a participar do Tempo Integral. Em contrapartida, 

90% afirmam que sua vida escolar melhorou depois que entrou no mesmo e 

conseguem inclusive, apontar em quais aspectos este fato ocorreu. Pode-se 

comprovar pelos depoimentos: “Eu melhorei muito a ler e a escrever. Eu errava 

muito nas letras /m/ e /n/ e agora melhorei” (T. S. S. 09/11/2010); “Nós ficamos mais 

adiantadas que os outros. Nós mudamos de sala, passamos e vamos mudar de 

escola” (K. S. N. 09/11/2010); “Antes eu não sabia fazer conta de ‘vezes’, agora eu 

sei” (G. G. S. 09/11/2010) e “Melhorei porque a professora fica ajudando a gente. 

Melhorei em Ciências, Geografia, História, Português e Matemática.” (D. A. P. G. 

09/11/2010). Um pouco mais adiante analisarei a vida escolar tendo em vista 

conceitos e aprendizagens dos alunos, nas disciplinas do núcleo comum, ano a ano. 

  De fato, mesmo o ingresso no Projeto não tendo ocorrido motivado pela 

dificuldade manifestada na aprendizagem, isto é, tendo sido levados pelos pais e/ou 

responsáveis, com a preocupação voltada para a proteção da criança, os alunos 

apresentaram consciência da melhoria de suas aprendizagens. Configura-se um 

bom momento para trabalhar com os pais o motivo maior da existência do Projeto, 

podendo assim, desconstruir a idéia de que ele existe apenas para amparar a 

criança em situação de risco social ou pessoal. 

 

 

4.1.6.6 Oficinas curriculares e outras atividades f reqüentadas: pontos fortes e 

fracos  

 

 

 Foi pedido aos alunos que dentre todas as oficinas e atividades freqüentadas 

por eles no TI, fossem apontadas a que mais gostam e que menos gostam. Logo em 
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seguida, foi pedido que justificassem suas escolhas. 40% dos alunos afirmaram 

preferir a Cozinha Experimental, 30% o Balé, 20% a Recreação e 10% o 

Percussão31. Pelas justificativas apresentadas ficou claro que quanto maior o 

envolvimento e a possibilidade de participação, mais os alunos apreciavam as 

atividades. Nesse sentido, as falas comprovam o quanto os mesmos valorizam esta 

participação: “porque na cozinha experimental nós fazemos biscoito e no balé nós 

ficamos dançando para apresentar no final do ano” (B. S. L. 09/1/2010) e “porque a 

gente faz pipoca doce e um tanto de coisas na cozinha experimental. No balé a 

gente dança. A gente dança no final do ano no Pitágoras.” (L. E. R. S. 09/11/2010). 

 Das atividades classificadas como as que eles menos gostam a mais 

lembrada por 30% dos alunos foi Assistir Filmes, 20% afirmaram não gostar da 

Recreação, 20% afirmaram não gostar do Balé, 20% afirmaram que não tem 

nenhuma que eles não gostem, e 10% disseram não gostar da Percussão. Mais uma 

vez as justificativas corroboraram com o aspecto citado de participação e 

envolvimento do aluno e introduzem um novo elemento. Não basta garantir a 

participação dos alunos, é preciso que as atividades não sejam rotineiras, sejam 

desafiadoras e tragam sempre algo de novo. Nas palavras dos alunos “porque nós 

ficamos só assistindo filme, todo dia” (B. S. L. 09/1/2010), “porque a gente fica 

sempre correndo muito, tipo com um pneu. O pneu machuca a gente e a perna fica 

doendo.” (D. K. R. 09/11/2010). 

 A mesma pergunta foi feita de um modo mais amplo, onde o aluno deveria 

escolher uma dentre todas as atividades que eram desenvolvidas no projeto, para 

representar aquela que mais gostava e outra para a que menos gostava. Com 

relação às atividades que disseram mais gostar, 90% citaram uma das oficinas dos 

professores especializados e apenas 10% citaram atividade desenvolvida pelo 

professor do tempo integral (Gráfico 13).  

 

                                                 
31 Esta oficina, também denominada por Hip Hop não se restringiu, em 2010, ao TI. É ofertada na 
Escola por um voluntário e atende às pessoas da comunidade. Portanto, a mesma não faz parte da 
matriz curricular. 



 195 

 

Gráfico 13: Atividades que os alunos mais gostam de participar no TI 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 Ao justificar as escolhas se percebeu mais uma vez que o grau de 

envolvimento do aluno com a atividade foi determinante para a escolha. Na fala dos 

alunos “porque a gente faz pipoca doce e um tanto de coisas. Nós ajudamos a 

professora e fazemos as coisas para os professores e alunos da escola” (L. E. R. S 

09/11/2010); “porque o professor dá bola, futebol, peteca, basquete e exercício para 

gente” (E. A. X. 09/11/2010) e “é mais agitado.” (D. A. P. G., 09/11/2010). Um aluno 

afirmou que “porque primeiro, brincar é bom e segundo porque se a gente aprende 

uma coisa na cozinha, pode fazer em casa” (D. K. R. 09/11/2010). Outro dado 

importante juntou-se ao primeiro mostrando que para a atividade ser significa e 

relevante, não basta que o aluno interaja com a mesma, é preciso que ela desperte 

o interesse. 

 Em contrapartida as atividades citadas como as que menos gostavam 

revelaram algumas práticas do TI (Gráfico 14). 20% disseram que não há nada que 

não gostassem, 20% afirmaram não gostar de escrever “porque a mão da gente 

cansa muito” (C. D. L. S. 09/11/2010); 10% de Português “porque a professora dá 

umas folhas e nós temos que ficar lá riscando uns ‘negocinhos’.” (D. A. P. G. 

09/11/2010). Do restante, 10% não gostar de ficar dentro da sala; 10% de dividir a 

sala quando um professor falta e 10% não gostam dos gritos das meninas. 
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Gráfico 14: Atividades que os alunos menos gostam de participar no TI 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

4.1.6.7 Atividades das quais gostariam de participa r  

 

 

 Foi perguntado aos alunos se gostariam de participar de outras atividades no 

tempo integral, 70% afirmaram que sim e apenas 30% que não. Quando foi pedido 

que dessem sugestões de atividades, muitos não conseguiram imaginar quais 

atividades poderiam ser estas. Aqueles que o fizeram disseram ter vontade de 

frequentar “aula de artes para nós aprendemos a pintar” (L. E. R. S 09/11/2010), 

“costura, coral e flauta” (E. A. X. 09/11/2010), “colocar brinquedos legais, motinha, 

carrinho, para andar dentro deles.” (E. A. X. 09/11/2010). 

 Com relação a esta última sugestão acredita-se que os alunos sintam falta 

do horário do recreio. A escola não possui um parquinho com brinquedos e 

funcionou no ano da pesquisa sem intervalo para recreio tanto para os alunos no 

tempo parcial quanto no tempo integral. Segundo a vice-diretora, legalmente este 

intervalo não é remunerado para os professores. Os quais devem cumprir jornada de 

vinte horas/semanais, isto é, 4 horas por dia. Sobre a carga horária do professor da 

rede estadual, o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas 

Gerais, a Lei 7.109 de 13/10/1977, em seu Art. 99 preconiza: 

 

Ressalvadas as variações que na prática se impuserem, o regime básico de 
24 (vinte e quatro) horas semanais incluirá os  módulos de trabalho a que se 
refere o artigo 13, na seguinte proporção: 



 197 

     I - para o professor regente das quatro primeiras séries do 1º grau, o 
módulo 1 constará de 18 (dezoito) horas de trabalho na turma,  ficando  as  
horas  restantes  para  cumprimento  das obrigações do módulo 2, incluído 
o recreio; 
     II - para o professor regente de atividade especializada, área de estudos 
ou disciplina, o módulo 1 incluirá 18 (dezoito) horas-aula,  ficando as 
restantes horas de trabalho para cumprimento das  obrigações do módulo 2, 
incluídos os intervalos de aula e recreio. 
     Parágrafo único - Para os efeitos do inciso II deste artigo, a hora-aula 
tem a duração de 50 (cinquenta) minutos.  

 

Percebe-se que neste aspecto há um dilema instalado. A escola demonstra 

acreditar que para ir de encontro ao que preconiza o Art. 34 da Lei 9.394/96 ao 

estabelecer que “a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 

quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula [...].” precisa abolir o horário do 

recreio. A direção e vice-direção da Escola julgam não ser pertinente desviar de 

suas funções outros funcionários para acompanhar o recreio e afirmam que a Escola 

ganhou por ficar mais tranqüila e por ter diminuído a quantidade de confusões e 

desentendimentos entre os alunos, neste horário. Por outro lado, existe uma carga 

horária reservada para o recreio na jornada do professor regente. Acredita-se que 

este aspecto tem funcionado como um entrave à medida que a Escola não oferece 

ao aluno um espaço de tempo para seus brinquedos e diversões, nos intervalos do 

estudo. Percebe-se que a falta deste descanso apresenta-se na contramão do 

objetivo geral do PROETI, que é de “melhorar as aprendizagens”. Por este motivo, 

afirma-se que talvez este aspecto mereça mais atenção por parte da Escola, pelo 

fato de que recreio ajuda a criar um ambiente mais propício à aprendizagem. 

  

 

4.1.6.8 Permanência na escola em tempo integral  

 

 

 Outra pergunta feita aos alunos dizia respeito ao tempo de permanência na 

Escola, 60% disseram que gostam e 40% afirmaram que só gostam, às vezes. Com 

relação ao primeiro grupo, eles justificaram que é “porque ficar o dia todo na escola 

nos ajuda a aprender coisas boas: matemática e português” (D. K. R. 09/11/2010) e 

“porque é legal. Se fosse ficar em casa, ficaria sozinha o dia todo.” (K. S. N. 

09/11/2010). 
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 No grupo dos alunos que afirmaram gostar só “às vezes", encontraram-se as 

explicações: “porque às vezes eu começo a passar mal e a chorar. Aí eu vou 

embora. Às vezes eu não gosto de vir para o Projeto. Não sei por que eu passo 

mal.” (T. S. S. 09/11/2010). E ainda “acordo muito cedo para vir para o Projeto e 

quando chega à aula da tarde, fico cansada” (L. E. R. S 09/11/2010) e “porque aqui 

é chato de vez em quando.” (I. R. S. J. 09/11/2010). Diante de tais afirmações fica o 

desafio de como envolver os alunos nas atividades de maneira mais efetiva, sem 

que a mesma seja cansativa e desgastante para o aluno? 

 

 

4.1.6.9 Aprendizagem nos tempos parcial e integral  

 

 

 Tendo em vista o cansaço ao qual se referem alguns alunos, principalmente à 

tarde, no tempo parcial, ressalta-se mais uma vez que se torna importante averiguar 

as condições de efetivação da aprendizagem, tônica e razão de ser do PROETI. 

Acredita-se que se as aprendizagens que ocorrem o tempo parcial sejam 

prejudicadas pelo cansaço que os alunos dizem apresentar. Por este motivo, 

acredita-se que haveria um ganho significativo quanto às aprendizagens, se o aluno 

frequentasse o tempo parcial, pela manhã e o tempo integral, à tarde.  Acredita-se 

que em um futuro próximo, quando a escola tiver um único turno, sem polarização 

das atividades com o emprego de metodologias distintas esta medida não seja 

necessária. Neste dia as atividades serão diluídas ao longo de uma jornada única, 

assim não existirá um “turno” onde as atividades são mais cansativas e exigem mais 

do corpo e da mente do aluno e, outro onde se pode frequentar com um relativo 

cansaço. Esse será um caminho para a construção de outra concepção de TI. Nela 

não caberá a fragmentação. Mais uma vez afirma-se a inteireza deste trabalho. 

 Procurou-se compreender a relação dos alunos com a aprendizagem ao  

serem questionados se aprendiam mais com as atividades do tempo parcial ou do 

tempo integral. Grande foi a surpresa em constatar que, sem hesitação, 100% dos 

entrevistados afirmaram que mais aprendem com tempo parcial. Quando foi pedido 

que justificassem suas escolhas verificou-se que dois fatores influenciaram em suas 

respostas: o savoir-faire das professoras e a construção que os alunos têm do 

trabalho no tempo integral. 
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 Tendo em vista que, estes alunos iniciaram suas atividades no PROETI, isto é 

após 2007, não é possível afirmar que esta construção advém do fato de que a 

Escola manteve de 1998 a 2003 o Projeto Reinventando a Escola, com objetivo de 

proporcionar aos alunos oficinas sócio-educativas. Em relação ao trabalho realizado 

nos dois tempos (parcial e integral), constatou-se que a Escola faz questão de 

marcar a diferença nos trabalhos com os alunos nos mesmos. Nesse mesmo 

sentido, Bergo assinala este esforço: 

 

O Reinventando a Escola foi criado com o objetivo de implementar no 
cotidiano da instituição uma dinâmica de trabalho e de relações sociais 
distintas das que geralmente predominavam no ensino regular, visando o 
enriquecimento da formação discente através da valorização de seus 
potenciais. (BERGO, 2005, 40, grifos nossos). 
 

 Ao analisar as justificativas dos alunos pela escolha do tempo parcial como 

aquele com o qual aprende-se mais, os dizeres dos alunos apontaram duas 

direções. A primeira direção dizia respeito às atividades trabalhadas e a segunda ao 

perfil do professor. No tocante às atividades afirmaram que é “porque aqui [no 

Projeto] a gente só faz algumas coisas e com a professora a gente tem aula” (L. E. 

R. S. 09/11/2010); “porque à tarde [tempo parcial] a gente faz muitas pesquisas. A 

professora ensina muitas coisas, ‘vezes’, subtração, muitas coisas” (T. S. S. 

09/11/2010); “porque todo dia ela [professora do Tempo parcial] passa atividade. De 

manhã a professora só passa Português e Matemática. Depois ela leva para 

brincar.” (D. A. P. G. 09/11/2010).  

 Com relação à segunda direção, a comparação entre o jeito de ser dos 

docentes foi inevitável.  Nesse sentido os alunos afirmaram que aprendem mais com 

o professor do tempo parcial “porque ela é mais esperta” (C. D. L. S. 09/11/2010); 

“ela ensina melhor” (K. S. N. 09/11/2010) e “porque ela ensina mais.” (G. G. S. 

09/11/2010). Estes fatores evidenciam que na estruturação do TI muitas são as 

variáveis que interferem no mesmo. Dentre todas que permitem ser destacadas nas 

entrevistas pode-se afirmar que a concepção, a organização pedagógica decorrente 

da mesma, a experiência docente, o grau de envolvimento do aluno com a atividade 

desenvolvida e o desafio que a mesma proporciona aos alunos, são determinantes. 

 As aprendizagens dos alunos pesquisados tendo em vista os conceitos, nas 

disciplinas do núcleo comum, do ensino fundamental, não foram analisadas. Elas 

serão apenas apresentadas porque a tônica dessa pesquisa foi muito mais 
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qualitativa que quantitativa (Anexo C). Mas acredita-se que em parte, sua 

apresentação poderá confirmar alguns aspectos levantados na pesquisa. Algumas 

crianças não possuem conceitos no 1º ano do Ensino Fundamental, em virtude do 

art.3º da resolução 43032 da SEE/MG, de 07 de agosto de 2003.  

 Pela observação das notas dos alunos, constatou-se que as mesmas 

oscilaram muito. Como se pode perceber não houve continuidade, isto é, quando o 

aluno conseguia melhorar seu conceito, em alguma disciplina, esta melhoria não 

garantia, necessariamente, sua perpetuação e/ou melhoria progressiva. Por 

exemplo, não foi raro o aluno ter ingressado no projeto com um conceito C, no 

bimestre seguinte ter tido um B e depois retornado ao conceito C. Isto significa que 

ele não manteve seu progresso e mais, que retornou ao ponto de partida. 

 

 

 

                                                 
32 Art. 3º - O aluno que ingressar no ensino fundamental com sete anos de idade ou mais, a partir de 
2004, poderá cumprir o Ciclo Inicial de Alfabetização em apenas dois anos, caso apresente 
desempenho satisfatório em avaliação realizada pela escola. 
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5 CONSIDERAÇÕE FINAIS  

 
 
 
 Ao longo da história da educação brasileira dos séculos XIX ao atual, a 

atenção dispensada ao tempo integral variou segundo interesses políticos, 

econômicos e sociais. Hoje, resguarda por legislação específica, consonante com o 

contexto educacional, reafirma-se a centralidade da educação em tempo integral, 

buscando-se por meio da ampliação da jornada diária, sua implantação. O direito 

universal à educação reforça esta idéia e indica também a garantia de uma 

“educação de qualidade para todos”. Sendo assim, a partir da concepção de teóricos 

brasileiros que discutem esta questão, tais como Cavaliere, Guará, Maurício e outros 

buscou-se compreender a necessidade deste tempo ampliado, bem como os fatores 

que demonstram que a simples extensão da escolaridade diária não garantirá uma 

educação integral, nem a melhoria das aprendizagens dos alunos.  

 Deste modo, a discussão atual encontra-se polarizada entre a implantação de 

“escolas de tempo integral” e a promoção da “educação integral”. Esta primeira, 

como anunciado, nem sempre se ocupa em ampliar a qualidade das aprendizagens 

na mesma proporção em que se dá a ampliação do tempo. Já esta última, 

compreende que a educação integral se faz independe do tempo a ela destinado. 

Por este motivo, baseadas em variadas concepções, surgem diferentes tendências 

para a configuração do atendimento ao aluno com jornada igual ou superior a 7 

horas diárias.  

 Essa e outras questões precisam ser tomadas como vitais para a educação 

em tempo integral. Portanto, a solução dos desafios que por ora se apresentam, 

deve partir das escolas, bem como dos Estados Federados e da Federação. A 

mesma passa pela efetivação de currículos e práticas de qualidade, pela 

implementação de políticas e reformas educacionais que garantam o cumprimento 

da lei, e pelo apoio, principalmente financeiro, que possibilite a realização de 

mudanças necessárias a esta efetivação. 

 É neste contexto de busca que se assiste, na Escola pesquisada, ao 

surgimento de projetos por iniciativas próprias (Suporte Pedagógico e Reinventando 

a Escola). Estes acontecimentos foram importantes para dar início à construção do 

conceito de tempo integral, pelos profissionais. Já naquela época, procuravam 

encontrar alternativas que pudessem responder, de forma mais eficaz, aos desafios 
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apresentados. Não demorou muito para que a SEE/MG organizasse projetos para 

implantação do tempo integral nas escolas (Aluno de Tempo Integral e Escola de 

Tempo Integral).  O desafio atual, tanto para as escolas quanto para aquele órgão, 

se configura como a construção das novas estruturas que sustentem escolas e 

sistemas educativos, articulando na prática, projetos e ações necessários para 

garantir que a criança e o jovem possam desenvolver-se em tempo integral.  

 Por meio da apresentação detalhada de dados empíricos, procurou-se 

evidenciar a complexidade das relações educacionais no interior das práticas, onde 

se constatou que, para a concretização dos ideais da educação de qualidade em 

tempo integral, tanto os professores quanto a equipe gestora, enfrentam grandes 

desafios. Referindo-se ao mesmo, sabe-se que são muitos e apresentam naturezas 

diversificadas, mas sabe-se também que é possível superá-los.  

 A tônica desta dissertação consistiu-se em verificar, na perspectiva do 

currículo e da prática do PROETI, os desafios que se apresentavam de modo mais 

contundente e as possibilidades de efetivação do PROETI na Escola pesquisada. 

Procurou-se evidenciar, alguns desafios, na tentativa de problematizá-los e, de 

maneira paralela, apontar caminhos possíveis para superação identificando as 

possibilidades no âmbito do currículo e das práticas.  

 Ao proceder à análise do currículo e das práticas, sabe-se que do ponto de 

vista educacional não é possível desvinculá-los. Isto porque estão imbricados, tanto 

do ponto de vista dos desafios teóricos, como por exemplo, a organização de uma 

matriz curricular condizente com o contexto da atual, como daqueles de ordem 

prática, referentes ao modo como o currículo é efetivado, mediante atividades no dia 

a dia.   

 Percebeu-se que os profissionais que atuaram na Escola no ano da pesquisa, 

desconheciam outras lógicas e formas de organização dos tempos e espaços de 

ensino-aprendizagem, do currículo e das práticas de educação em tempo integral. 

Por este motivo, pode-se dizer que ainda há uma incompreensão por parte desses 

profissionais no que se refere ao propósito de um Projeto que funcione em turno 

único, com jornada diária de 9 horas. Observando as formas de atuação da equipe 

gestora e professores, foi possível notar que, de modo geral, tenderam a reconhecer 

que nos dois turnos os trabalhos deveriam ser diferenciados para que a “Escola”, 

isto é, o turno parcial, não perdesse suas características, ou tivesse as mesmas 

confundidas com as do “Projeto”.  
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 Por este motivo, não demorou para que se  pudesse constatar que, um dos 

primeiros desafios a ser enfrentado, consiste em criar uma unidade entre a “Escola” 

e o “Projeto”, com seus profissionais, e entre os trabalhos ali desenvolvidos. Por 

meio das entrevistas realizadas, comprovou-se que existe uma desarticulação tanto 

entre o trabalho desenvolvido nos dois turnos, quanto entre os professores regentes 

do tempo integral, os regentes do tempo parcial e os professores das oficinas e os 

supervisores dos mesmos. Desta forma, em certos aspectos, o PROETI era visto 

como um sistema paralelo ao das turmas do tempo parcial da Escola, tendo ainda 

como principal missão, complementar ações deste ensino, auxiliando as crianças a 

melhorarem seu desempenho nos estudos. Tais afirmações foram constatadas em 

várias entrevistas realizadas com as professoras do turno parcial, quando afirmavam 

que “esperavam que as professoras do TI as ajudassem a fazer o aluno a aprender 

mais”. Com isto percebe-se que, enquanto instituição que promove e permite a 

apropriação do TI pelos sujeitos, como um sistema à parte a Escola tem aqui um 

duplo desafio: consolidar o trabalho de seus profissionais – possibilitando o 

surgimento da idéia de turno único – e os trabalhos nela desenvolvidos. 

 Nesse sentido, como uma possibilidade para a superação deste desafio, 

acredita-se que, manter um único professor, em tempo integral com os mesmos 

alunos durante a jornada diária (como aconteceu com a turma A da Escola, no ano 

de 2010) ajudaria a minimizar esta dicotomia. Diz-se que “ajudaria a minimizar” na 

expectativa de que este professor único não promovesse a distinção no interior da 

jornada. Com o professor único trabalhando com a mesma concepção de escola nos 

dois períodos, a preocupação em diferenciar os turnos, isto é, marcar o que é da 

“Escola” e o que é do “Projeto” deixaria de existir. Esta possibilidade abre caminho 

para a conquista da unidade nos trabalhos da Escola. Constatou-se também, que 

apesar do mesmo professor permanecer nos dois turnos, com maioria dos alunos, 

recebendo mais alunos para o tempo integral (como aconteceu com a turma D da 

Escola, no ano de 2010), em virtude da descaracterização da turma, foi como se 

existissem dois professores diferentes trabalhando com duas turmas diferentes.  

 Sabe-se que esta distribuição sugerida acarretará algumas dificuldades. Uma 

vez adotada, essa organização impossibilitaria a existência de turmas 

multisseriadas, como vem ocorrendo até então. Organização essa que se considera 

improdutiva devido à realidade constatada mediante observação das práticas 

pedagógicas. Elas ocorreram com pouca diferenciação nos processos de ensino e 
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de aprendizagem. Outra dificuldade consistiria em administrar possíveis faltas do 

professor regente, fato que deixaria em descoberto a turma nos dois períodos. 

 Referindo-se ao currículo por ora apresentado, é possível afirmar que o 

mesmo corrobora com a construção dual da Escola. Pois existe uma organização 

elaborada para o tempo parcial e outra, para o tempo integral. Deste modo, a 

existência da visão dualística se explica. Não obstante, a mesma matriz curricular foi 

sugerida às 1.981 escolas participantes do Projeto, silenciando as vozes de alguns 

alunos e dos professores. Acredita-se que, de modo involuntário a estandardização 

do currículo, enquanto um desafio a ser superado, demandará um investimento 

maior em termos de formação e tempo para tal. Caso seja atribuída às escolas a 

responsabilidade de organizar seus currículos, da maneira que mais atenda às 

necessidades formativas dos alunos, é preciso que elas o façam de modo a 

privilegiar a presença das questões ligadas aos estudos culturais e outras teorias 

curriculares. Apenas assim, será possível uma construção diferenciada. Para este 

fim, será necessário promover estudos/cursos, com reflexões sobre as questões de 

transmissão, apropriação e legitimação dos conhecimentos escolares.  

 Percebe-se que a possibilidade de superação deste desafio existe. Mas esta 

acarreta uma dificuldade, que é a impossibilidade de aligeiramento deste estudo. 

Isto é, esta seria uma formação em longo prazo. Isto porque além de discutir 

conceitos de currículo, estudos culturais e outros, seria necessário conhecer a 

perspectiva de educação em tempo integral colocada por Anísio Teixeira, 

pioneiramente bem como por Brandão, Cavaliere, Guará e outros autores, para 

compreender a importância da matriz curricular para a efetivação desta. Deste 

modo, quanto mais demorar o início desta formação, consequentemente, mais 

demorará a superação deste desafio. 

 Acredita-se que são estes os aspectos mais relevantes com relação ao 

currículo do tempo integral. Como anunciado, é difícil separar estes dois aspectos: 

currículo e prática. Por este motivo, retomam-se algumas questões de currículo ao 

proceder à análise dos desafios da prática da escola de TI. Considera-se que, seja 

difícil articular os trabalhos de turnos quando se tem, para os mesmos alunos, 

jornada única, isto é, turno único. Caso a escola adote a perspectiva de manter 

professor e alunos juntos em horário integral, este desafio seria minimizado. Caso 

contrário, a Escola precisará abrir espaço para encontros, trocas e diálogos entre os 
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professores destes períodos, algo também possível, mas bem mais difícil de 

executar, tendo em vista a realidade educacional. 

 Outro desafio para a Escola, no que diz respeito às práticas, consiste em não 

fazer do tempo integral um vilão, isto é, não fazer com que os alunos não o aceitem 

por entenderem-no como cansativo, chato e pouco atraente. Esta constatação, feita 

a partir das falas dos alunos, mostra que uma reorganização de suas práticas é 

necessária. Para tal, utilizar todos os espaços da escola e da vida escolar seria uma 

possibilidade de superação deste desafio. Bem como a introdução de novas práticas 

pedagógicas. Quando uma criança ou adolescente cumpre jornada escolar de 9 

horas diárias, é preciso que a Escola trabalhe, nos dois períodos, com atividades e 

pessoas diferentes e em locais diversificados. Assim, os horários das aulas 

poderiam ser organizados contemplando-se todos os espaços, de modo promover 

um rodízio entre as turmas nos mesmos. Nesse mesmo sentido, acredita-se na 

necessidade da volta do recreio, nos dois turnos, por motivos óbvios. 

 Acredita-se também na mudança de dinâmica da sala de aula. Talvez as 

professoras pudessem organizar atividades em pequenos grupos, discutindo com os 

alunos o valor de uma monitoria como uma “ajuda”, diferenciando-a da atitude de 

“fazer para o outro”, para que assim possa emergir uma nova cultura em sala, mais 

construtiva e participativa e, ao mesmo tempo, propiciando uma atenção 

individualizada àqueles alunos com mais dificuldades. 

  Também se observou que a Escola objeto desta pesquisa tem como desafio, 

a elaboração de uma proposta pedagógica única, onde caibam as propostas para o 

TP e o TI. Deste modo, este último deixará de ser contemplado como um projeto à 

parte.  Para que isto aconteça, fica claro, que as concepções sobre o TI coexistentes 

no interior da Escola, precisam ser bem compreendidas e transformadas em 

questões sobre a educação em tempo integral e, quiçá, sobre a educação integral.  

Acredita-se que estas questões corroboram com uma prática mais reflexiva do 

professor. Sendo assim, a Escola certamente continuará a progredir nas discussões 

e reflexões sobre esta perspectiva iniciada há mais de 12 anos. Por este motivo, 

acredita-se também, que surgirão alterações em seus currículo e prática, tendo em 

vista o permanente movimento da Escola pesquisada. Mas constatou-se que estes 

movimentos não conseguiram  romper ainda, com a forma de organização curricular 

tradicional, mas apontam possibilidades de mudança e alternativas que poderiam 

ser mais bem exploradas e investigadas. 
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 Pensar em uma proposta pedagógica, inevitavelmente leva a pensar em 

todos os componentes do currículo e da prática escolares. Este pensar abarca, por 

exemplo, a avaliação. Por este motivo a Escola deve assumir a difícil tarefa de 

analisar a relação entre as concepções pedagógicas e os significados assumidos 

pela avaliação no contexto escolar. Conforme anunciado, a Escola dá vida a um 

Currículo Tradicional, nele são muito abordadas práticas de exames e provas, 

consonantes com a concepção de que avaliação e  exame  se equivalem. Essa idéia 

é difundida também pela SEE/MG, à medida que enfatiza a incansável busca por 

melhores resultados nos exames oficiais. Uma possibilidade para tal superação, 

talvez seja a de desenvolver trabalhos avaliativos em uma concepção qualitativa. 

Sabe-se que as mudanças ocorridas nas escolas relacionam-se às mudanças em 

torno das concepções de educação orientadoras de suas práticas pedagógicas. Por 

este motivo, acredita-se não ser possível que a mesma promova mudança nas 

práticas, sem fazer o mesmo com relação à avaliação.  

 Apesar da existência de muitos desafios nesta Escola, o PROETI, pode 

seguramente ser considerado um trabalho de sucesso. Por esse motivo, acredita-se 

que a divulgação do savoir faire, desafios e possibilidades, desta e de outras escolas 

onde o mesmo foi introduzido, priorizando-se a teoria, pode contribuir na construção 

de subsídios para melhoria da Escola de Tempo Integral como política pública que 

focaliza a população infanto-juvenil das camadas populares. Quando se defende 

esta divulgação, faz-se no sentido da construção e mobilização do conhecimento, de 

forma reflexiva e com uma teoria subjacente. Nesse sentido talvez, seja 

imprescindível a organização de simpósios/eventos anuais ou bianuais com objetivo 

de divulgar o saber acadêmico.  

  Comunga-se da mesma concepção manifestada pela SEE/MG sobre o lugar 

no qual deve efetivar-se a escola de tempo integral – a própria escola – bem como 

de quais profissionais devem responsabilizar-se pela educação – os professores –. 

Desse modo, particularmente não agrada à pesquisadora, a criação de projetos 

educativos complementares à escola em organizações não-governamentais, cujos 

fins sejam mais a recreação que a educação. Afirma-se isso porque, para se 

desenvolver educação toda instituição precisa de quem compreenda profundamente 

seus propósitos. Mas, por outro lado, compreende-se a carência do Brasil em termos 

de quantidade de escolas e professores com capacidade de acolher o contingente 

de alunos. Ao mesmo tempo em que se torce para ser esta uma fase transitória, 
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compreende-se a importância de a sociedade civil participar de todas as instâncias 

da organização da sociedade. Apenas interroga-se sobre qual seria seu papel. 

 Este estudo não pretendeu tecer um juízo valorativo acerca do PROETI, mas 

apenas suscitar algumas questões de extrema relevância em qualquer debate sobre 

o tema. Portanto, defender o tempo integral, é defender um tempo completo, cujo 

alargamento represente mudanças para o aluno, para o professor, para a escola e 

para o sistema.   

 Certamente um dos grandes desafios para a educação no século XXI, 

denunciado por Anísio Teixeira, é o curto tempo de permanência do aluno na escola. 

Mas não devemos nos esquecer de que existem outros também difíceis, como por 

exemplo: a falta de material didático que acompanhe novas propostas e abordagens; 

a inexistência de um tempo rigoroso para a formação em serviço dos profissionais; a 

dificuldade em se formar profissionais reflexivos para uma escola reflexiva; a 

quantidade de alunos em sala; o salário do professor; a precariedade de instalações 

físicas; a demora no repasse de verbas para as escolas; a impossibilidade de 

escolha do perfil do professor para o trabalho. E o mais grave: todos estes desafios 

dificultam a construção do ensino que se quer ter.  

 A ideia é prosseguir enfrentando desafios novos e cada vez maiores. Tendo 

em vista que a PEC 134/07 fixa que as escolas terão até 2020 para implementar a 

jornada de, no mínimo, 7 horas, agora é a vez e hora do tempo integral. Deste 

modo, para ampliação progressiva do tempo integral, estados e municípios terão um 

significativo tempo para organizar da melhor maneira o trabalho. Este trabalho 

certamente envolverá o repensar das propostas pedagógicas, do currículo, das 

atividades, da organização do binômio espaço/tempo, dos papéis dos alunos e 

professores, dentre outros. Estas tarefas comprovam como é complexa a atividade 

de aumentar o tempo de permanência diária do aluno na escola, seja com a jornada 

ampliada ou com o tempo integral. 

 Nesta dissertação valendo-me das reflexões de Anísio Teixeira acerca da 

“educação integral”, indagou-se sobre a possibilidade/necessidade de ocorrer uma 

reorganização do PROETI, no sentido de os propósitos do mesmo caminharem para 

além do tempo integral, voltando-se para uma educação integral, em tempo integral. 

Desta forma, uma avaliação mais aprofundada e prolongada da escola e de seus 

profissionais, permitirá que os responsáveis pelo mesmo, conheçam com mais 

precisão e certeza os desafios e possibilidades surgidas no cotidiano escolar e nas 



 208 

situações de ensino e aprendizagem em sala de aula para a criação de uma 

educação integral, em tempo integral, com currículo único em sua jornada.   
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Comitê de Ética em Pesquisa 

N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

QUANTIDADE DE ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA   

 
 

1) Histórico do total de alunos atendidos em tempo integral 1998-2010: 
 

Ano Alunos 
matriculados 

na Escola 

Alunos atendidos 
em tempo integral 

Professores que 
atuavam com o 
tempo integral 

Existência de apoio 
financeiro para 

viabilizar o tempo 
integral 

1998     
1999     
2000     
2001     
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     
2010     

 
2) Quantidade de alunos por turma em 2010: 

 
Turno Professora Quantidade 

de alunos 
(horário 
integral) 

Turma de 
origem 

Quantidade de 
alunos (horário 

parcial) 

Idade 

Manhã      
Manhã      
Manhã      
Manhã      
Manhã      
Manhã      
Tarde      
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APÊNDICE B -  QUESTIONÁRIO AO COORDENADOR DO TEMPO INTEGRAL 
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N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

DADOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA - C OORDENADOR  

 

1) Oficinas oferecidas pela escola em 2010: 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

2) Como funciona cada oficina: 
 

 

BALÉ 

 
 
 
 

COZINHA 
EXPERIMENTAL  

 
 
 
 

XADREZ 

 
 
 
 

PERCUSSÃO 
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3) Para Casa: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
4) Currículo do Tempo Integral: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5) Periodicidade das avaliações:   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
6) Observações relevantes: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO ÀS PROFESSORAS REGENTES D O TEMPO 

INTEGRAL 
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Comitê de Ética em Pesquisa 

N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

 
DADOS SOBRE O PERFIL DAS TURMAS ATENDIDAS EM 2010 -  

PROFESSORAS 
 

 

Professora: __________________________________________________________ 
Quantidade de livros lidos sobre educação nos últimos 12 meses: _______________ 
 
Situação geral dos alunos em fevereiro de 2010: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Situação dos alunos em agosto de 2010: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Houve alguma atividade que deu mais ênfase no primeiro semestre? Qual? Por 
quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Há aproximação com a professora do horário regular? Em qual(is) aspecto(s)? 
Como? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Em que se baseia o currículo do Tempo Integral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA À DIRETORA DA ESCOLA 

SIGNIFICADOS E CONSTRUÇÃO ACERCA DO TEMPO INTEGRAL E SUA 

EFETIVAÇÃO NA ESCOLA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESCOLAR  
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N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Graduação (   ) Sim       (   ) Não       Curso:_________________________________ 
Especialização Lato Sensu (   ) Sim       (   ) Não       Curso:____________________ 
Mestrado (   ) Sim       (   ) Não       Curso:__________________________________ 
Doutorado (   ) Sim       (   ) Não     Curso:__________________________________ 
 
2 IDENTIFICAÇÃO DA DIRETORA 
 
Quantidade de turnos em que trabalha   (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Quantidade de escolas em que trabalha (   ) 1              (   ) 2                
Trabalha também fora do magistério? (   ) Sim       (   ) Não       Em quê?__________ 
Tempo de atuação: 
No magistério ____________ anos                    Na Direção ____________ anos 
Atuação como Diretora (se necessário, marque mais de uma opção)  
(   ) da Educação Infantil   
(   ) da Ensino Fundamental:  (   )1º ao 5º ano    (   ) 6º ao 9º ano 
(   ) do Ensino Médio  
(   ) do Magistério 
(   ) do Ensino Superior 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 
3.1 Quantos profissionais trabalham na escola? _____________________________ 
 
3.2 Quantos estão envolvidos diretamente com o tempo integral na escola?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Acadêmico em Educação da PUC Minas, à linha 
Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura e ao eixo 
Currículo: Políticas e Práticas. Tem como foco o estudo sobre A ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL: CURRÍCULO E PRÁTICA. ANÁLISE DE SEUS DESA FIOS E 
POSSIBILIDADES.  
Pesquisadora: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros Figueiredo. 
Orientadora:  Maria Inez Salgado de Souza. 
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3.3 Qual o regime de trabalho dos professores do tempo integral?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.4 A escola foi reformada ou ampliada para iniciar o trabalho com o tempo integral?  
(   ) Sim       (   ) Não        
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3.5 Em termos de estrutura física, condições materiais e financeiras qual diferencial 
recebe a escola de tempo integral?_______________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.6 Como se deu a ampliação do tempo na escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.7 Com quais objetivos escola trabalha com o tempo integral?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.8 Como estava a escola quanto à avaliação externa antes do Projeto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
E depois dele? Se houve modificação, pode-se atribuí-la ao projeto?  
(   ) Sim       (   ) Não        
Por quê? ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4 ORGANIZAÇÃO 
 
4.1 Qual o perfil profissional do professor a escola determina para o trabalho com o 
tempo integral? ______________________________________________________ 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.2 Quais os critérios de escolha dos professores que trabalham no PROETI? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.3 Quais conhecimentos e saberes são desejáveis para um professor que trabalha 
com o tempo integral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.4 Quais critérios são considerados na escolha dos alunos destinados ao PROETI? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Como é feita a enturmação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.5 Existe um pessoal de apoio (limpeza, saúde, esporte, alimentação) específico 
para o mesmo? 
(   ) Sim       (   ) Não        
Qual? 
___________________________________________________________________
_ 
 
4.6 Existe trabalho voluntário no PROETI?       (   ) Sim       (   ) Não        
Como funciona?______________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.7 Existem oficineiros trabalhando no Projeto?       (   ) Sim       (   ) Não       
Quem são eles? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4.8 Quais são as fragilidades e os pontos fortes da escola de tempo integral? 
 

Fragilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos fortes 
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APÊNDICE E -  ENTREVISTA À VICE-DIRETORA DA ESCOLA:   

SIGNIFICADOS E CONSTRUÇÃO ACERCA DO TEMPO INTEGRAL E SUA 

EFETIVAÇÃO NA ESCOLA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESCOLAR  
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1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Graduação (   ) Sim       (   ) Não      Curso:________________________________________ 
Especialização Lato Sensu (   ) Sim       (   ) Não      Curso:___________________________ 
Mestrado (   ) Sim       (   ) Não       Curso:_________________________________________ 
Doutorado (   ) Sim       (   ) Não     Curso:_________________________________________ 
 
2 IDENTIFICAÇÃO DA VICE-DIRETORA 
 
Quantidade de turnos em que trabalha   (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Quantidade de escolas em que trabalha (   ) 1              (   ) 2                
Trabalha também fora do magistério? (   ) Sim       (   ) Não       Em quê? ________________ 
Tempo de atuação 
No magistério ____________ anos                    Na Vice-Direção     ____________ anos 
Atuação como Vice-Diretora (se necessário, marque mais de uma opção)  
(   ) da Educação Infantil   
(   ) da Ensino Fundamental:  (   )1º ao 5º ano    (   ) 6º ao 9º ano 
(   ) do Ensino Médio  
(   ) do Magistério 
(   ) do Ensino Superior 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 
3.1 A escola foi reformada ou ampliada para iniciar o trabalho com o tempo integral?  
(   ) Sim       (   ) Não       Por quê? ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Acadêmico em Educação da PUC Minas, à linha 
Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura e ao eixo 
Currículo: Políticas e Práticas. Tem como foco o estudo sobre A ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL: CURRÍCULO E PRÁTICA. ANÁLISE DE SEUS DESA FIOS E 
POSSIBILIDADES.  
Pesquisadora: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros Figueiredo. 
Orientadora:  Maria Inez Salgado de Souza. 
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3.2 Em termos de estrutura física, condições materiais e financeiras qual diferencial recebe 
a escola de tempo integral? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.3 Como se deu a ampliação do tempo na escola? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.4 Com quais objetivos, a escola trabalha com o tempo integral? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.5 Como estava a escola quanto à avaliação externa antes do Projeto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
E depois dele? Se houve modificação, pode-se atribuí-la ao projeto?  
(   ) Sim       (   ) Não        
Por quê? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4 ORGANIZAÇÃO 
 
4.1 Qual o perfil profissional do professor a escola determina para o trabalho com o tempo 
integral? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.2 Quais os critérios de escolha dos professores que trabalham no PROETI? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.3 Quais conhecimentos e saberes são desejáveis para um professor que trabalha com o 
tempo integral? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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4.4 Quais critérios são considerados na escolha dos alunos destinados ao PROETI? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.5 Como é feita a enturmação? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.6 Existe um pessoal de apoio (limpeza, saúde, esporte, alimentação) específico para o 
mesmo? 
(   ) Sim       (   ) Não       Qual(is)? ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.7 Existe trabalho voluntário no PROETI?        (   ) Sim       (   ) Não        
Como funciona?_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4.8 Existem oficineiros trabalhando no Projeto?       (   ) Sim       (   ) Não       
Quem são eles? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4.9 Quais são as fragilidades e os pontos fortes da escola de tempo integral? 
 

Fragilidades 

 
 
 
 
 
 
 

Pontos fortes 
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APÊNDICE F -  ENTREVISTA AO COORDENADOR DO TEMPO IN TEGRAL: 

SIGNIFICADOS E CONSTRUÇÃO ACERCA DO TEMPO INTEGRAL E SUA 

EFETIVAÇÃO NA ESCOLA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESCOLAR  
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1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Graduação (   ) Sim       (   ) Não       Curso:________________________________ 
Especialização Lato Sensu (   ) Sim       (   ) Não       Curso:____________________ 
Mestrado (   ) Sim       (   ) Não       Curso:__________________________________ 
Doutorado (   ) Sim       (   ) Não     Curso:__________________________________ 
 
2 IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 
 
Quantidade de turnos em que trabalha   (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Quantidade de escolas em que trabalha (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Trabalha também fora do magistério? (   ) Sim       (   ) Não       Em quê? __________ 
Tempo de atuação no magistério ____________ anos 
Tempo de atuação na coordenação ____________ anos 
Atuação como coordenador (se necessário, marque mais de uma opção)  
(   ) da Educação Infantil   
(   ) da Ensino Fundamental:  (   )1º ao 5º ano    (   ) 6º ao 9º ano 
(   ) do Ensino Médio  
(   ) do Magistério 
(   ) do Ensino Superior 
 
3 TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA 
 
3.1 Qual concepção você tem de uma Escola de Tempo Integral?  
(  ) Ampliação da jornada diária do aluno. 
( ) Equilíbrio no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 
sociais do educando. 
(  ) Integração dos conhecimentos em abordagens interdisciplinares e 
transdisciplinares. 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Acadêmico em Educação da PUC Minas, à linha 
Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura e ao eixo 
Currículo: Políticas e Práticas. Tem como foco o estudo sobre A ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL: CURRÍCULO E PRÁTICA. ANÁLISE DE SEUS DESA FIOS E 
POSSIBILIDADES.  
Pesquisadora: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros Figueiredo. 
Orientadora:  Maria Inez Salgado de Souza. 
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( ) Necessidade de expansão das experiências de aprendizagem e do tempo 
dedicado aos estudos. 
 
 
3.2 Com quais objetivos a escola trabalha com o tempo integral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.3 Como se deu a ampliação do tempo na escola? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3.4 Quais conhecimentos e saberes são desejáveis para um professor trabalhar com 
o tempo integral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
4.1 Seu trabalho na escola é feito exclusivamente com o tempo integral? 
(   ) Sim       (   ) Não      
 
4.2 Existe diálogo entre os professores e coordenadores do horário parcial e do 
horário integral? 
(   ) Sim       (   ) Não  Por quê?__________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.3 Como você fica sabendo o que está ocorrendo com as outras turmas do Ensino 
Fundamental? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.4 Quais critérios são considerados na escolha dos alunos destinados ao PROETI?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Como é feita a enturmação? 
___________________________________________________________________



 237 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5 PERFIL PROFISSIONAL 
 
5.1 Qual o perfil profissional do professor a escola determina para o trabalho com o 
tempo integral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5.2 Quais os critérios de escolha dos professores que trabalham no PROETI? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5.3 Como funciona o trabalho voluntário e dos oficineiros no PROETI? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6 APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 
 
6.1 Como estava a escola quanto à avaliação externa antes do Projeto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E depois dele? Se houve modificação, pode-se atribuí-la ao projeto?  
(   ) Sim       (   ) Não        
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7 EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA 
 
7.1 Identifique os itens abaixo colocando G (Ganhos ) e O (Obstáculos ) com relação 
à proposta: 
 
(   ) Estudo                                                     (   ) Formação do professor 
(   ) Espaço físico                                           (   ) Infra-estrutura  
(   ) Condições materiais                                (   ) Ampliação do tempo 
(   ) Parcerias firmadas                                   (   ) Metodologia  
(   ) Conteúdos curriculares                            (   ) Organização do trabalho 
pedagógico 
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(   ) Funções sociais da escola                       (   ) Materiais de apoio pedagógico 
 
7.2 Quais são as fragilidades e os pontos fortes da escola de tempo integral? 
 

Fragilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos fortes 
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APÊNDICE G -  ENTREVISTA À SUPERVISORA DO TEMPO PAR CIAL:  

SIGNIFICADOS E CONSTRUÇÃO ACERCA DO TEMPO INTEGRAL E SUA 

EFETIVAÇÃO NA ESCOLA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESCOLAR  
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    PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 
Comitê de Ética em Pesquisa 

N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Graduação (   ) Sim       (   ) Não       Curso:_________________________________ 
Especialização Lato Sensu (   ) Sim       (   ) Não       Curso:____________________ 
Mestrado (   ) Sim       (   ) Não       Curso:__________________________________ 
Doutorado (   ) Sim       (   ) Não     Curso:__________________________________ 
 
2 IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR 
 
Quantidade de turnos em que trabalha   (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Quantidade de escolas em que trabalha (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Trabalha também fora do magistério? (   ) Sim       (   ) Não       Em quê? __________ 
Tempo de atuação no magistério ____________ anos 
Tempo de atuação na coordenação ____________ anos 
Atuação como coordenador (se necessário, marque mais de uma opção)  
(   ) da Educação Infantil   
(   ) da Ensino Fundamental:  (   )1º ao 5º ano    (   ) 6º ao 9º ano 
(   ) do Ensino Médio  
(   ) do Magistério 
(   ) do Ensino Superior 
 
 
3 TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA 
 
3.1 Qual concepção você tem de uma Escola de Tempo Integral?  
(  ) Ampliação da jornada diária do aluno. 
( ) Equilíbrio no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 
sociais do educando. 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Acadêmico em Educação da PUC Minas, à linha 
Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura e ao eixo 
Currículo: Políticas e Práticas. Tem como foco o estudo sobre A ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL: CURRÍCULO E PRÁTICA. ANÁLISE DE SEUS DESA FIOS E 
POSSIBILIDADES.  
Pesquisadora: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros Figueiredo. 
Orientadora:  Maria Inez Salgado de Souza. 
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(  ) Integração dos conhecimentos em abordagens interdisciplinares e 
transdisciplinares. 
( ) Necessidade de expansão das experiências de aprendizagem e do tempo 
dedicado aos estudos. 
 
3.2 Com quais objetivos a escola trabalha com o tempo integral? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.3 Como se deu a ampliação do tempo na escola? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.4 Quais conhecimentos e saberes são desejáveis para um professor trabalhar com 
o tempo integral? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
4.1 Seu trabalho na escola é feito exclusivamente com o tempo parcial? 
(   ) Sim       (   ) Não      
 
4.2 Existe diálogo entre os professores e coordenadores do horário parcial e do 
horário integral? 
(   ) Sim       (   ) Não     Por quê? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.3 Como você fica sabendo o que está ocorrendo com as turmas do Tempo 
Integral? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.4 Quais critérios são considerados na escolha dos alunos destinados ao PROETI? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Como é feita a enturmação? 
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5 PERFIL PROFISSIONAL 
 
5.1 Qual o perfil profissional do professor a escola determina para o trabalho com o 
tempo integral? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5.2 Quais os critérios de escolha dos professores que trabalham no tempo parcial? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
6 APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 
 
6.1 Como estava a escola quanto à avaliação externa antes do Projeto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E depois dele? Se houve modificação, pode-se atribuí-la ao projeto?  
(   ) Sim       (   ) Não   Por quê?__________________________________________  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
7 EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA 
 
7.1 Identifique os itens abaixo colocando G (Ganhos ) e O (Obstáculos ) com relação 
à proposta: 
(   ) Estudo                                                     (   ) Formação do professor 
(   ) Espaço físico                                           (   ) Infra-estrutura  
(   ) Condições materiais                                (   ) Ampliação do tempo 
(   ) Parcerias firmadas                                   (   ) Metodologia  
(   ) Conteúdos curriculares                            (   ) Organização do trabalho                    
pedagógico 
(   ) Funções sociais da escola                       (   ) Materiais de apoio pedagógico 
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7.2 Quais são as fragilidades e os pontos fortes da escola de tempo integral? 
 

Fragilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos fortes 
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APÊNDICE H - ENTREVISTA AOS PROFESSORES DO TEMPO IN TEGRAL: 

SIGNIFICADOS E CONSTRUÇÃO ACERCA DO TEMPO INTEGRAL E SUA 

EFETIVAÇÃO NA ESCOLA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESCOLAR  
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    PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 
Comitê de Ética em Pesquisa 

N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Graduação (   ) Sim       (   ) Não       Curso:_________________________________ 
Especialização Lato Sensu (   ) Sim       (   ) Não       Curso:____________________ 
Mestrado (   ) Sim       (   ) Não       Curso:__________________________________ 
Doutorado (   ) Sim       (   ) Não     Curso:__________________________________ 
 
2 IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 
 
Quantidade de turnos em que trabalha   (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Quantidade de escolas em que trabalha (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Trabalha também fora do magistério? (   ) Sim       (   ) Não       Em quê? __________ 
Tempo de atuação no magistério ____________ anos 
Tempo de atuação no tempo integral ____________ anos 
Atuação como professora (se necessário, marque mais de uma opção)  
(   ) da Educação Infantil   
(   ) da Ensino Fundamental:  (   )1º ao 5º ano    (   ) 6º ao 9º ano 
(   ) do Ensino Médio  
(   ) do Magistério 
(   ) do Ensino Superior 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DA TURMA 
 
Quantidade de alunos __________, sendo  ________ meninos e _______ meninas 
Ano(s) ____________________________ Turno ____________________________ 
Os alunos pertencem a quantas turmas diferentes ___________________________ 
Frequência dos alunos       (   )  abaixo de 50%         (   ) entre 51 e 75%          (   ) 
entre 76 e 100% 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Acadêmico em Educação da PUC Minas, à linha 
Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura e ao eixo 
Currículo: Políticas e Práticas. Tem como foco o estudo sobre A ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL: CURRÍCULO E PRÁTICA. ANÁLISE DE SEUS DESA FIOS E 
POSSIBILIDADES.  
Pesquisadora: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros Figueiredo. 
Orientadora:  Maria Inez Salgado de Souza. 
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Observações relevantes: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
4 IMPRESSÕES PESSOAIS 
 
4.1 Qual concepção você tem de uma Escola de Tempo Integral?  
(   ) Ampliação da jornada diária do aluno. 
(  ) Equilíbrio no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 
sociais do educando. 
(  ) Integração  dos  conhecimentos  em  abordagens  interdisciplinares  e 
transdisciplinares. 
(  ) Necessidade de expansão das experiências de aprendizagem e do tempo 
dedicado aos estudos. 
 
4.2 O que você pretende alcançar, com relação aos alunos, com este projeto?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4.3 Quais os conhecimentos devem ser trabalhados no Projeto Escola de Tempo 
Integral? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
4.4 Você considera este projeto inovador?        (   ) Sim        (   ) Não 
Em quais aspectos? ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4.5 Por qual razão você está trabalhando com esta proposta? __________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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4.6 Quais conhecimentos e saberes são desejáveis para um professor que trabalha 
com o tempo integral? _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
5 ORIENTAÇÔES OFICIAIS 
 
5.1 Você conhece as orientações deste projeto?        (   ) Sim        (   ) Não 
Como as conheceu? __________________________________________________ 
Cite algumas:  _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
5.2 A escola promoveu discussão e estudo sobre a proposta do PROETI?     
(   ) Sim      (   ) Não   De qual maneira? ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
5.3 Como se dá a formação para o desenvolvimento de uma escola de tempo 
integral? ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6 ORGANIZAÇÃO PEDAGÒGICA 
 
6.1 Como é construído o currículo do Tempo Integral?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6.2 A matriz curricular sugerida pela Secretaria Estadual de Educação tem sido 
utilizada?  
(   ) Sim         (   ) Não  Por quê? _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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6.3 Os conteúdos trabalhados no PROETI são relevantes?        (   ) Sim        (   ) Não 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6.4 As diferenças têm espaço no currículo que vocês desenvolvem?         
(   ) Sim        (   ) Não        Como?________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6.5 O Projeto consegue promover práticas pedagógicas que incluem todos os 
alunos?  
(   ) Sim        (   ) Não       Como?_________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6.6 A cultura do aluno é contemplada no PROETI?        (   ) Sim        (   ) Não 
Como?______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6.7 Quais aspectos da organização do tempo integral permitem autonomia ao 
professor? __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6.8 O espaço físico da escola atende às propostas do PROETI?  (   ) Sim      (   ) Não  
Por quê?  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7 ASSOCIAÇÃO ESPONTÂNEA SOBRE AS NORMAS E PRÁTICAS DA 
CULTURA ESCOLA 
 
7.1 Liste abaixo de 3 a 5 normas ou práticas da cultura escolar do tempo integral.  
7.2 Explique, brevemente, ao lado de cada palavra/expressão quais valores e 
comportamentos você acredita desenvolver com elas. 
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Normas ou práticas 
da cultura escolar 

Explicação de quais valores e comportamentos você 
acredita desenvolver 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
8 EFETIVAÇÂO DA PROPOSTA 
 
8.1 Quais atividades dentre as seguintes, são oferecidas aos alunos do tempo 
integral: 
(   ) estudo                (   )trabalho          (   ) sociabilidade      (   ) recreação 
(   ) jogos                  (   ) teatro             (   ) artes                   (   ) música 
(   ) outros: __________________________________________________________ 
 
8.2 Identifique os itens abaixo colocando G (Ganhos ) e O (Obstáculos ) com relação 
à proposta: 
(   ) Estudo                                             (   ) Formação do professor 
(   ) Espaço físico                                   (   ) Infra-estrutura  
(   ) Condições materiais                         (   ) Ampliação do tempo 
(   ) Parcerias firmadas                            (   ) Metodologia  
(   ) Conteúdos curriculares                           (   ) Organização do trabalho pedagógico 
(   ) Funções sociais da escola                (   ) Materiais de apoio pedagógico 
 
 
8.3 Quais são as fragilidades e os pontos fortes da escola de tempo integral? 
 

 
 
 
 

Fragilidades 
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Pontos fortes 
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APÊNDICE I -  ENTREVISTA AOS PROFESSORES DO TEMPO P ARCAL:  

SIGNIFICADOS E CONSTRUÇÃO ACERCA DO TEMPO INTEGRAL E SUA 

EFETIVAÇÃO NA ESCOLA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESCOLAR  
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    PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 
Comitê de Ética em Pesquisa 

N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Graduação (   ) Sim (   ) Não    Curso:_____________________________________ 
Especialização Lato Sensu (   ) Sim (   ) Não       Curso:_______________________ 
Mestrado (   ) Sim       (   ) Não         Curso:_________________________________ 
 Doutorado (   ) Sim       (   ) Não     Curso:__________________________________ 
 
2 IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 
 
Quantidade de turnos em que trabalha         (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Quantidade de escolas em que trabalha       (   ) 1              (   ) 2               (   ) 3 
Trabalha também fora do magistério?     (   ) Sim       (   ) Não       Em quê? ________ 
Tempo de atuação no magistério ____________ anos 
Tempo de atuação no tempo integral ____________ anos 
Atuação como professora (se necessário, marque mais de uma opção)  
(   ) da Educação Infantil   
(   ) da Ensino Fundamental:          (   )1º ao 5º ano    (   ) 6º ao 9º ano 
(   ) do Ensino Médio  
(   ) do Magistério 
(   ) do Ensino Superior 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DA TURMA 
 
Quantidade de alunos ____________, sendo _______ meninos e _______ meninas 
Quantidade de alunos que pertence ao projeto _____________________________ 
Ano ______      Turno _______  
Frequência dos alunos (  )  abaixo de 50%   (  ) entre 51 e 75%   (  ) entre 76 e 100% 
Observações relevantes: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Acadêmico em Educação da PUC Minas, à linha 
Educação Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura e ao eixo 
Currículo: Políticas e Práticas. Tem como foco o estudo sobre A ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL: CURRÍCULO E PRÁTICA. ANÁLISE DE SEUS DESA FIOS E 
POSSIBILIDADES.  
Pesquisadora: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros Figueiredo. 
Orientadora:  Maria Inez Salgado de Souza. 
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4 IMPRESSÕES PESSOAIS 
 
4.1 Qual concepção você tem de uma Escola de Tempo Integral?  
(    ) ampliação da jornada diária do aluno 
(   ) equilíbrio no desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 
sociais do educando 
( ) integração dos conhecimentos em abordagens interdisciplinares e 
transdisciplinares 
(  ) necessidade de expansão das experiências de aprendizagem e do tempo 
dedicado aos estudos  
 
4.2 O que você pretende alcançar, com relação aos alunos, com este projeto?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4.3 Quais os conhecimentos devem ser trabalhados no Projeto Escola de Tempo 
Integral?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4.4 Você considera este projeto inovador?        (   ) Sim        (   ) Não 
Em quais aspectos? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Por quê? ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4.5 Quais conhecimentos e saberes são desejáveis para um professor que trabalha 
com o tempo integral? _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5 ORIENTAÇÔES OFICIAIS 
 
5.1 Você conhece as orientações deste projeto?        (   ) Sim        (   ) Não 
Como as conheceu?___________________________________________________ 
Cite algumas: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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5.2 Você conhece a matriz curricular sugerida pela Secretaria Estadual de 
Educação?  (   ) Sim       (   ) Não 
 
6 ORGANIZAÇÃO PEDAGÒGICA 
 
6.1 Você tem sido consultada para sugerir inovações nos aspectos da organização 
do Tempo Integral?        (   ) Sim        (   ) Não 
 
6.2 Você participa da construção do currículo do Tempo Integral?  (   ) Sim    (   ) Não 
Como a diversidade é pensada nele? _____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6.3 Os conteúdos trabalhados no PROETI são relevantes?       (   ) Sim        (   ) Não 
Por quê?___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6.4 As diferenças têm espaço no currículo que vocês desenvolvem?  
(   ) Sim      (   ) Não     Como?___________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6.5 O Projeto consegue promover práticas pedagógicas que incluem todos os 
alunos?  
(   ) Sim        (   ) Não       Como?_________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7 ASSOCIAÇÃO ESPONTÂNEA SOBRE AS NORMAS E PRÁTICAS DA 
CULTURA ESCOLA 
 
7.1 Liste abaixo de 3 a 5 normas ou práticas da cultura escolar do tempo integral.  
7.2 Explique, brevemente, ao lado de cada palavra/expressão quais valores e 
comportamentos você acredita desenvolver com elas. 
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Normas ou práticas 
da cultura escolar 

Explicação de quais valores e comportamentos você 
acredita desenvolver 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
8 EFETIVAÇÂO DA PROPOSTA 
 
8.1 Quais atividades dentre as seguintes, são oferecidas aos alunos do tempo 
integral: 
(   ) estudo                (   )trabalho          (   ) sociabilidade      (   ) recreação 
(   ) jogos                  (   ) teatro             (   ) artes                   (   ) música 
(   ) outros: _________________________________________________________ 
 
 
8.2 Identifique os itens abaixo colocando G (Ganhos) e O (Obstáculos) com relação 
à proposta: 
(   ) Estudo                                            (   ) Formação do professor 
(   ) Espaço físico                                  (   ) Infra-estrutura  
(   ) Condições materiais                        (   ) Ampliação do tempo 
(   ) Parcerias firmadas                           (   ) Metodologia  
(   ) Conteúdos curriculares                         (   )Organização do trabalho pedagógico 
(   ) Funções sociais da escola              (   ) Materiais de apoio pedagógico 
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8.3 Quais são as fragilidades e os pontos fortes da escola de tempo integral? 
 

Fragilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos fortes 
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APÊNDICE J -  ENTREVISTA AOS ALUNOS  DO TEMPO INTEG RAL:  

SIGNIFICADOS ACERCA DO TEMPO INTEGRAL E SSEU RESULT ADO PARA O 

ALUNO 
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    PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 
Comitê de Ética em Pesquisa 

N.º de Registro CEP: CAAE – 0204.0.213.000-10 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
1 IDENTIFICAÇÃO 
 
Frequenta o _____ ano do Ensino Fundamental  
Está na escola desde: mês: ________  ano: ________ 
Professora do horário parcial: _________ Professora do horário integral:__________ 
Mora com: __________________________________________________________ 
Obs.: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2 TEMPO INTEGRAL 
 
2.1 Você gosta de ficar o dia todo na escola?        (   ) Sim       (   ) Não 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2.2 Por que você freqüenta o horário integral?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Quanto tempo faz?         
(   ) Menos de 1 ano           (   ) Entre 1 e 2 anos            (   ) 3 ou mais anos 
O que mudou na sua vida depois que você começou a participar do Tempo Integral? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Acadêmico em Educação da PUC Minas, à linha Educação 
Escolar: Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura e ao eixo Currículo: Políticas e 
Práticas. Tem como foco o estudo sobre A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: CURRÍCULO E 
PRÁTICA. ANÁLISE DE SEUS DESAFIOS E POSSIBILIDADES.  
Pesquisadora: Verônica Cristina de Almeida e Silva de Barros Figueiredo. 
Orientadora:  Maria Inez Salgado de Souza. 
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2.3 Você aprende mais com sua professora regular ou com a professora do projeto? 
(   ) Professora regular       (   ) Professora do Projeto 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2.4 O que você mais gosta no tempo integral? ______________________________ 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2.5 O que você menos gosta no tempo integral? _____________________________ 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2.6 Quais oficinas você freqüenta? _______________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De qual(is) você mais gosta? ____________________________________________ 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
De qual(is) você menos gosta? _________________________________________ 
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.7 Você gostaria de ter outras atividades no Tempo Integral?        (   ) Sim       (   ) 
Não    Quais: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2.8 Palavra aberta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO A – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PATI  
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Atribuições do PATI dividas entre: Órgão Central (Escola Viva - Coordenação 

Geral e Aluno de Tempo Integral - Coordenação Geral); Superintendência Regional 

de Educação (SRE) (Coordenação Regional) e Escola (Coordenação na Escola - 

professores, oficineiros de arte, oficineiros de esportes e auxiliares de serviços 

gerais).  

No nível central: 

 

- Equipe de coordenação:  
• Responsabilizar-se pelo planejamento, acompanhamento, execução, 
controle e avaliação do Projeto, definindo os recursos e apoios necessários 
à sua execução, nas parcerias a serem estabelecidas e as formas de 
cooperação interinstitucionais. 
• Responder pelo acompanhamento dos contratos e convênios.  
• Coordenar a unidade de gerenciamento. 
• Cabe ao Coordenador Executivo a responsabilidade pela execução do 
Plano de Ação do Projeto. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 29). 
- Equipe de apoio 
 - Atendimento às escolas:  
• Responsabilizar-se pelas relações com as escolas envolvidas nos Projetos 
Escola Viva, Comunidade Ativa e Escolas-Referência e acompanhamento 
das ações do Projeto nelas desenvolvidas. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 29). 
 - Planejamento, Administração de Pessoal e Execução  Financeira: 
• Elaborar a previsão orçamentária anual do Projeto e o plano de execução 
financeira e controlar a execução orçamentária. 
• Estabelecer critérios para o processo de prestação de contas e registrar a 
movimentação contábil do Projeto. 
• Identificar a necessidade de contratação de profissionais para o 
desenvolvimento do Projeto. 
• Manter contato com os órgãos responsáveis pela análise e aprovação de 
termos de contratos, convênios, editais e outros instrumentos. (MINAS 
GERAIS, 2005a, p. 29). 
 - Comunicação, Relações Intra e Interinstitucionais e  Parcerias:  
• Articular-se com setores públicos e privados com vistas à integração da 
ação educativa com outros sistemas educacionais. 
• Divulgar as informações de interesse do Projeto e da sociedade. (MINAS 
GERAIS, 2005a, p. 29). 
 - Apoio Logístico:  
• Prover recursos e infra-estrutura necessária à realização das atividades e 
eventos do Projeto. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 29). 
 - Suporte Tecnológico  
• Prover o projeto de suporte tecnológico necessário à execução das ações 
programadas, incluindo: elaboração e implantação de sistema informatizado 
de monitoramento e avaliação. 
• Manutenção de sistema de informação com padrões definidos e produção 
e registro de dados consistentes.  
•  Criação de bancos de dados com informações sobre as ações do Projeto. 
• Estruturar e manter atualizado o sítio do Projeto na internet. (MINAS 
GERAIS, 2005a, p. 28) 
 - Apoio Administrativo:  
• Oferecer suporte às atividades administrativas do Projeto, respondendo 
pela execução dos serviços próprios da secretaria. (MINAS GERAIS, 2005a, 
p. 29). 
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No nível regional: 
 

 - Monitoramento e Avaliação:  
• Acompanhar as ações do Projeto de forma contínua, sistemática e 
detalhada. 
• Avaliara a implementação, os produtos e resultados alcançados. 
• Realizar a análise dos dados coletados. 
• Divulgar o resultado da análise dos dados coletados. (MINAS GERAIS, 
2005a, p. 29). 
 - Equipe Central de Operacionalização: 
• Capacitar os técnicos da SER e apoiar as escolas na elaboração e 
execução do seu projeto de trabalho no contexto pedagógico. É constituída 
por técnicos do órgão central. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 29). 
 - Equipe Regional de Operacionalização: 
• Responsabilizar-se pelo apoio as escolas na elaboração e execução do 
seu projeto. É composta por técnicos das SRES. (MINAS GERAIS, 2005a, 
p. 29). 

 

No nível local: 
 

 - Equipe de Coordenação Local: 
•  Responsabilizar-se pelo planejamento, acompanhamento, execução, 
controle e avaliação do Projeto, definindo a alocação dos recursos materiais 
e humanos e apoios necessários `execução do Projeto, as parcerias a 
serem estabelecidas e todas as formas de cooperação. 
• Responder pelo acompanhamento de todas as formas de avaliação e 
monitoramento. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 29). 
 - Equipe Operacional:  
• Responsabilizar-se diretamente pelo atendimento dos alunos matriculados 
no projeto, pelo planejamento e execução das atividades em coerência com 
as metas estabelecidas e pelos processos de avaliação e acompanhamento 
das ações desenvolvidas. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 29). 
 - Auxiliar de serviços gerais 
• Responsabilizar-se pela execução das tarefas de limpeza, produção da 
merenda e outras correlatas ao apoio aos professores e oficineiros, 
inclusive nas atividades extra-classe (saídas, excursões). (MINAS GERAIS, 
2005a, p. 29). 
- Colegiado: 
• Examinar, aprovar, apoiar e acompanhar o desenvolvimento do Projeto 
apresentado pela coordenação local e equipe operacional. (MINAS 
GERAIS, 2005a, p. 29).  
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ANEXO B – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROETI  
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Esfera Central : 
 

- SEE:  
Equipe de Planejamento e Coordenação geral dos programas e projetos da 
Subsecretaria de Educação Básica e representantes das superintendências 
afins da Subsecretaria da Administração do Sistema Educacional e tem 
como atribuições: 
• oferecer suporte às atividades administrativas do projeto, respondendo 
pela execução dos serviços próprios da Secretaria; 
• monitorar, acompanhar e avaliar a implementação, os produtos e 
resultados alcançados; 
• realizar a análise dos dados coletados e divulgar o resultado; 
• capacitar os técnicos das Superintendências Regionais de Ensino;  
• apoiar as equipes regionais na elaboração e execução da proposta de 
trabalho no contexto do Projeto Escola de Tempo Integral. (MINAS GERAIS, 
2009, p.16).  

    

Esfera Regional:  
 

 - SRE:  
Equipe de Coordenação Regional, Assessoramento e Operacionalização do 
Projeto, formada por representantes da Superintendência Regional de 
Ensino, responsáveis pela orientação e acompanhamento do 
desenvolvimento do Projeto,  tem como atribuições: 
• ser o elo de ligação entre a Esfera Central (SEE) e Esfera Local; 
• capacitar toda a equipe técnico-pedagógica da SRE no PROETI; 
• dar apoio pedagógico às escolas e capacitar os professores, pedagogos e 
diretores; 
• orientar as escolas na elaboração do projeto e acompanhar a execução do 
plano de trabalho; 
• monitorar, acompanhar e avaliar de forma contínua e sistemática; 
• executar as ações do projeto sob a sua responsabilidade; 
• enviar  dados  para a SEE na periodicidade bimestral. (MINAS GERAIS, 
2009, p.16). 
 

 
Esfera Local:  
 

 - ESCOLA:   
A participação coletiva deve ser uma das características básicas na 
elaboração do Projeto.  É desejável que se constitua uma equipe  integrada   
por representantes da comunidade escolar (direção, professores,   
excedentes se houver, parceiros, estagiários e especialistas da educação), 
os quais devem estar compromissados com os objetivos do Projeto e 
dispostos a assumir a sua execução. Esta equipe deverá indicar um 
coordenador que se responsabilizará pela articulação dos responsáveis  
pela elaboração do Projeto. Sugere-se que o coordenador seja o 
especialista de educação, tendo em vista o conhecimento da realidade do 
ensino da escola e a natureza pedagógica de sua formação. No caso da 
impossibilidade deste profissional, poderá ser um professor. (MINAS 
GERAIS, 2009, p.16). 
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ANEXO C – NOTAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUIS A 
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 1º ano 

2006 
2º ano 
2007 

3º ano 
2008 

4º ano 
2009 

5º ano 
2010 

Língua 
Portuguesa  B C C B 

Matemática 
  B C B B 

Ciências  
  B B B A 

Geografia 
  B B B A 

História 
  B B B A 

Educação 
Artística  A B B A 

Educação 
Religiosa  A B B A 

Educação  
Física  A A A A 

 
Quadro 18: Notas/Conceitos do aluno B. S. L., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 

 

 
 1º ano  

2006 
2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa C C C C B 

Matemática 
 C C C C B 

Ciências  
 C B B B B 

Geografia 
 C B B B B 

História 
 C B B B B 

Educação 
Artística C A B B B 

Educação 
Religiosa A A B B A 

Educação  
Física A A A A A 

 
Quadro19: Conceitos do aluno C. D. L. S., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 
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 1º ano  
2006 

2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa B B C B B 

Matemática 
 B B C B B 

Ciências  
 B B B B B 

Geografia 
 B B B B B 

História 
 B B B B B 

Educação 
Artística B A B B B 

Educação 
Religiosa B B A B B 

Educação  
Física A A A A A 

 
Quadro 20: Conceitos do aluno D. A. P. G., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 
 
 
 

 1º ano  
2006 

2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa C B B B B 

Matemática 
 C B B C B 

Ciências  
 C B B B B 

Geografia 
 C B B B B 

História 
 C B B B B 

Educação 
Artística C B A B A 

Educação 
Religiosa B B B B B 

Educação  
Física A B B A B 

 
Quadro 21: Conceitos do aluno D. K. R. G., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 
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 1º ano  

2006 
2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa B B B   

Matemática 
 B B B   

Ciências  
 B B B   

Geografia 
 B B B   

História 
 B B B   

Educação 
Artística B B A   

Educação 
Religiosa B B    

Educação  
Física A A A   

 
Quadro 22: Conceitos do aluno E. A. X., que freqüentou no tempo parcial o 3º ano, em 2010,  das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola  

 
 

 1º ano  
2006 

2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa B A B B B 

Matemática 
 B A B B B 

Ciências  
 A A B B B 

Geografia 
 A A B B B 

História 
 A A B B B 

Educação 
Artística A A B B A 

Educação 
Religiosa A A A A  

Educação  
Física  B A A A 

 
Quadro 23: Conceitos do aluno G. G. S., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 
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 1º ano  
2006 

2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa C C B A B 

Matemática 
 C C B C B 

Ciências  
 C C B C B 

Geografia 
 C C B B B 

História 
 C C B B B 

Educação 
Artística C C A B A 

Educação 
Religiosa B A B   

Educação  
Física C A B B A 

 
Quadro 24: Conceitos do aluno I. R. S. J., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 
 

 
 1º ano  

2006 
2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa  C B C B 

BMatemática 
  C B C B 

Ciências  
  C B B B 

Geografia 
  C B B B 

História 
  C B B B 

Educação 
Artística  C B B A 

Educação 
Religiosa  A B   

Educação  
Física  A B A A 

 
Quadro 25: Conceitos do aluno K. S. N., que freqüentou no tempo parcial o 4º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 
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 1º ano  

2006 
2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa C B C B B 

Matemática 
 C B C B B 

Ciências  
 B B B B B 

Geografia 
 B B B B B 

História 
 B B B B B 

Educação 
Artística C B B B B 

Educação 
Religiosa A A A B A 

Educação  
Física A A A A A 

 
Quadro 26: Conceitos do aluno L. E. R. S., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 
 

 
 1º ano  

2006 
2º ano  
2007 

3º ano  
2008 

4º ano  
2009 

5º ano  
2010 

Língua 
Portuguesa  C B B B 

Matemática 
  C B B B 

Ciências  
  C B B B 

Geografia 
  C B B B 

História 
  C B B B 

Educação 
Artística  C B B B 

Educação 
Religiosa  C B B B 

Educação  
Física  B B B A 

 
Quadro 27: Conceitos do aluno T. S. S., que freqüentou no tempo parcial o 5º ano, em 2010, das 
matérias do núcleo comum da Escola, desde que se ingressou no Projeto. 
Fonte: Secretaria da Escola 

 


