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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 A presente obra intitulada “A Educação Integral como objeto de 

estudo...além de espaços” é resultado de uma coletânea de artigos 

decorrentes de pesquisas de Iniciação Científica, no âmbito do Programa de 

Cooperação Acadêmica (PROCAD) – CAPES (Edital nº 071/ 2013), integradas 

ao Projeto de Pesquisa: “As experiências pedagógicas das políticas de 

educação integral na Amazônia: rede de pesquisa e formação” desenvolvido 

em rede entre pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),  Programa de Pós- 

Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA) e Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). 

 O PROCAD-CAPES (Edital nº 071/2013) objetivou:   

1. Promover a consolidação de Programas de Pós-Graduação; 

2. Estimular a interação científico-acadêmica de modo a constituir redes 

de cooperação; 

3. Estimular novas linhas de pesquisa dentro dos Programas de Pós-

Graduação participantes da cooperação; 

4. Contribuir para o equilíbrio regional da pós-graduação brasileira; 

5. Ampliar a formação de mestres e doutores e a produção científico-

acadêmica; 

6. Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa; 

7. Promover a mobilidade de docentes, de discentes de pós-graduação 

e de discentes de graduação entre as equipes de pesquisa envolvidas 

no projeto. 

A fim de cumprir os objetivos do PROCAD, o Projeto de Pesquisa: “As 

experiências pedagógicas das políticas de educação integral na Amazônia: 

rede de pesquisa e formação”,  compreende o momento em que 

pesquisadores e estudantes de Graduação e Pós-Graduação das Instituições 

de Ensino Superior (IES) que constituem a rede de cooperação, tem tido a 

oportunidade para realizar pesquisas relacionadas à temática educação 

integral e escola de tempo integral, promover a interação científico-
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acadêmico, a mobilidade entre as equipes de pesquisa envolvidas com o 

PROCAD. 

Nesse sentido, esse Projeto de Pesquisa, ao considerar todos esses 

aspectos, objetiva analisar e caracterizar as experiências pedagógicas de 

políticas de educação integral em curso na região amazônica, 

compreendendo, especificamente os estados do Pará, Amazonas e 

Rondônia. Além das experiências pedagógicas de políticas de educação 

integral, o Projeto também considera pertinente a articulação destas às 

proposições em desenvolvimento em âmbito federal e, consequentemente 

as implicações de tais iniciativas em espaços escolares e não-escolares.  

Considerando que o conceito de educação integral é abrangente, 

apresentando diversas definições, propósitos, sendo associado à formação 

ampla do indivíduo, formação cidadã, ampliação de jornada escolar, 

ampliação de tempo escolar, entre outras finalidades, os Projetos de Iniciação 

Científica que resultaram nos artigos que compõem esta obra foram 

constituídos, com base nessa problematização e organizados nos seguintes 

eixos temáticos: a) Concepções e experiências de Educação Integral; b) 

Políticas e Gestão da Educação Integral; c) Currículos e Metodologias da 

Educação Integral. 

Essa dinâmica de pesquisa propiciou que a Educação Integral tornasse 

de fato, um objeto de estudo, contemplando a diversidade de experiências 

pedagógicas, propostas políticas, formas de organização, funcionamento e 

formação continuada, justificando o título da presente obra.  

Como resultado de tal diversidade, o primeiro artigo intitulado 

“Educação integral e escola de tempo integral: panorama da produção em 

periódicos de 2008 a 2016”, de autoria Cristiane Machado e Telma 

Nascimento, apresenta um levantamento de periódicos qualificados, 

identificando as principais temáticas, regiões e anos com maior incidência na 

produção. 

O artigo de Ledyane Lopes Barbosa e Anselmo Alencar Colares, “Escolas 

de tempo integral no município de Santarém-PA: investigação da concepção 

docente” tem o intuito de identificar as concepções que os professores 
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possuem sobre a educação integral, ao analisar como esses profissionais da 

educação avaliam a política de educação integral implantada na 

localidade. 

O artigo “Programa Novo Mais Educação, reforma do ensino médio e a 

(não) educação integral” de autoria de Ana Clara Fossaluza Vida Mina e 

Pedro Ganzeli problematiza a (não) relação do Programa Novo Mais 

Educação e da Reforma do Ensino Médio, com as disposições sobre a 

educação integral presentes na Constituição Federal de 1988. 

As autoras Jaqueline da Conceição Camargo, Mariane Bernardes e 

Debora Cristina Jeffrey no artigo denominado “Educação Integral e as 

experiências estaduais: uma análise de redes políticas” apresentam um 

mapeamento da participação de organizações da sociedade civil de 

interesse público no desenvolvimento de programas e ações educacionais de 

educação integral, considerando a constituição de redes políticas, em que as 

parceiras público-privadas se efetivaram e legitimaram entre estados 

brasileiros, no ano de 2017. 

O artigo “O Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) em uma escola 

estadual de Santarém/PA”, de autoria de Geni Santos de Sousa Galúcio e 

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares, identifica as experiências pedagógicas de 

educação integral em escolas estaduais que assinaram termo de adesão e 

implementaram o PROEMI, destacando a concepção de educação integral 

que prevaleceu entre os coordenadores do Programa e docentes envolvidos 

na elaboração e desenvolvimento dos planos de ação. 

De autoria de Bruna Letícia Soares de Carvalho e José Roberto Rus 

Perez, o artigo “Programa Mais Educação no Campo: possibilidades de 

implementação em escola municipal de Belterra-PA”, analisa o processo de 

implementação deste Programa, apresentando reflexões sobre os seus limites 

e possibilidades no espaço escolar. 

O artigo “A implantação do Programa Mais Educação nas escolas do 

campo no município de Santarém-PA” produzido por Sheyla Maria Soares 

Santana e Solange Helena Ximenes Rocha, considerou o processo de 
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implantação do Programa em uma escola municipal do campo e seus efeitos 

no espaço escolar. 

Ketrin da Silva Balieiro e Sinara Almeida da Costa, no artigo intitulado 

“Os significados atribuídos pelas crianças à experiência da educação infantil 

em jornada de tempo integral”, apresentam os resultados da pesquisa que 

teve como objetivo compreender os significados atribuídos pelas crianças à 

experiência da pré-escola em jornada de tempo integral no município de 

Santarém, Pará. Destacam no texto as diferenças ocorridas na rotina do 

período integral em relação ao período parcial, referem-se aos cuidados 

físicos e parecem pouco significativos para as crianças, fazendo com a rotina 

se torne monótona. Por fim, as autoras afirmam que as experiências das 

crianças na pré-escola, seja ela de tempo parcial ou integral, pouco têm 

contribuído no seu processo de humanização, uma vez que não possibilitam 

vivências significativas para elas. 

O artigo denominado “A educação integral nos planos estaduais de 

educação da região nordeste e a presença das OCIP’S”, de autoria de 

Claudiane Alves Pereira Bordon e Sandra Fernandes Leite, teve como objetivo 

identificar os compromissos assumidos pelos estados da região nordestina na 

efetivação da educação integral em seus estados. Apresentam a 

contextualização da Educação Integral e suas características no Plano 

Nacional de Educação. Relatam as parcerias entre secretarias de educação 

e OCIP’s - instituições sem fins lucrativos que se destacam pela presença em 

estados e municípios mediante acessória técnica, formação de educadores, 

desenvolvimento de plataformas educacionais e auxilio na elaboração de 

políticas de educação integral. Concluem que os desafios da implementação 

do Plano Nacional de Educação frente ao cenário político e econômico do 

país que mais uma vez ameaça a consolidação do atual Plano Nacional de 

Educação (Lei n.º 13005/2014).  

Larissa Reducino da Silva e Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, em “A 

concepção de currículo no programa ensino integral do estado de São Paulo” 

apresentam resultados da pesquisa que  teve como proposta conhecer a 

concepção de currículo presente no Programa Ensino Integral do Estado de 
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São Paulo, adotando como referência as teorias críticas e tendo como 

parâmetro as disciplinas eletivas que estruturaram o Projeto de Vida dos alunos 

da educação básica no Ensino Integral, por meio de levantamento 

documental, tendo como procedimento metodológico a análise de 

conteúdo das Diretrizes do Programa de Ensino Integral do Estado de São 

Paulo. Como resultados, as autoras destacam que o Programa criou novas 

possibilidades de elaboração de um currículo interdisciplinar, ao dar espaço 

para as disciplinas eletivas. Por outro lado, a proposta do Programa enfatiza a 

formação para o trabalho e o currículo técnico deixando de vislumbrar 

conhecimentos e saberes. 

“O programa mais educação na escola afro amazônida murumuru”, 

de autoria de Rosana Sousa Rocha e Solange Helena Ximenes Rocha relata a 

pesquisa realizada sobre a implantação do Programa Mais Educação na 

escola Afro Amazônida, da comunidade Murumuru. Os resultados alcançados 

constataram que o programa, apesar de dificuldades, atendeu, na prática, a 

várias propostas teóricas da política de educação integral, com uma 

implementação articulada entre gestores e comunidade, com atividades que 

aumentaram o interesse das crianças em estar na escola, através do acesso 

a atividades diferenciadas, desenvolveram habilidades, assim como 

beneficiou a escola e a comunidade com recursos e ações derivadas do 

Programa Mais Educação. 

O último artigo intitulado “Diagnóstico do perfil de docentes em 

escolas de educação em tempo integral no município de Santarém-PA: 2009-

2016, de autoria de Ana Beatriz Almeida de Sousa e Edilan de Sant’Ana 

Quaresma, contempla estudos relacionados à educação integral/escola de 

tempo integral no contexto amazônico, objetivando conhecer o perfil de 

docentes em instituições de educação infantil em Santarém com atividades 

em período integral, relatando ações desenvolvidas pela equipe de 

coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino. Os resultados 

mostram uma evolução na formação em Pedagogia dos docentes que 

desenvolvem atividades educacionais com as crianças das Unidades, 

embora haja diagnóstico da ainda existência de docentes sem a formação 
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exigida para a função. Destacam ainda que os Coordenadores Pedagógicos, 

em sua maioria, reconhecem dificuldades estruturais para o pleno 

desenvolvimento das atividades pedagógicas nos ambientes estudados, 

embora reconheçam não ter domínio total da legislação relacionada ao 

tema educação integral. 

Como pode ser conferido, o livro “A Educação Integral como objeto de 

estudo...além de espaços”, confere à temática distintas perspectivas de 

análise e metodologia, contribuindo para a compreensão do cenário 

educacional em que as experiências pedagógicas envolvendo a política de 

educação integral se configuram, caracterizam e se legitimam em espaços 

escolares e não-escolares. 

Aos profissionais da educação, pesquisadores, estudantes interessados 

e/ou envolvidos com a educação integral/escola de tempo integral, sem 

dúvida, será de grande interesse a leitura da presente obra. 

 

 

Profa. Dra. Debora Cristina Jeffrey 

Profa. Dra. Maria Lília I. S. Colares 

Campinas, junho de 2018. 
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CAPÍTULO 1 
 

EDUCAÇÃO INTEGRAL E ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: PANORAMA 

DA PRODUÇÃO EM PERIÓDICOS DE 2008 A 2016 

 

Cristiane Machado1 

Telma Cristina do Nascimento2 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem o objetivo de apresentar o panorama da produção 

científica sobre educação integral e escola em tempo integral publicada em 

periódicos nacionais com base em informações obtidas em pesquisa de 

Iniciação Científica finalizada em 2017. O estudo, que teve o propósito de 

mapear e examinar os artigos registrados no Portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, no 

período de 2008 a 2016, resulta de investigação abarcada no Projeto As 

experiências pedagógicas das políticas de educação integral na Amazônia: 

rede de pesquisa e formação, financiado pela Capes dentro do Programa 

Nacional de Cooperação Acadêmica – PROCAD.  

O debate em torno da educação integral e da escola em tempo 

integral no Brasil tem no lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, em 1932, um importante marco. Defendiam os Pioneiros o dever do 

Estado em se responsabilizar por garantir que todos os cidadãos tivessem 

acesso à “sua educação integral” (MANIFESTO, 1932, p. 193):  

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua 

educação integral, cabe evidentemente ao Estado a organização 

dos meios de o tornar efetivo, por um plano geral de educação, de 

estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em todos os seus 

graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em 

                                                           
1 Doutora em Educação. Faculdade de Educação da UNICAMP. E-mail 

crimacha@unicamp.br 

 
2 Graduanda em Pedagogia. Faculdade de Educação da UNICAMP. E-mail 

telma_nascimento@hotmail.com 

mailto:crimacha@unicamp.br
mailto:telma_nascimento@hotmail.com
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condições de inferioridade econômica para obter o máximo de 

desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais.  

 

 Contribuiu significativamente com este documento e com estas 

proposições o educador Anísio Teixeira. Inspirado na filosofia de John Dewey, 

esse expoente da educação nacional defendia que o processo educativo 

fosse considerado a própria vida e não como preparação para a vida e que, 

portanto, toda a escola brasileira precisava ser reformulada para se aproximar 

da realidade social vivenciada pelos alunos. Foi ele, ainda, que idealizou e 

construiu a Escola-parque, em 1950, em Salvador (BA), que se constituiu na 

experiência de educação integral de maior expressão nacional. Deste 

período até a atualidade alguns eventos reforçam a importância do tema no 

cenário nacional.  

 Na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 

1996, o tema da educação integral e escola em tempo integral teve destaque 

no artigo 34 que normatiza a jornada para o oferecimento do ensino 

fundamental. O parágrafo segundo do referido artigo faz referência clara e 

objetiva no sentido da ampliação do tempo de permanência dos alunos de 

ensino fundamental nas escolas: 

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. 

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas 

alternativas de organização autorizadas nesta Lei. 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 

tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 

 

 Embora proposições e intenções de educação integral tenham surgido 

na década de 1930, foi somente nos princípios do século XXI, mais 

precisamente em 2007, que foi criado um programa federal para estimular a 

jornada integral nas escolas. A instituição do Programa Mais Educação, por 

meio da Portaria Interministerial nº 17/2007 (BRASIL, 2007), com o de objetivo 

possibilitar a ampliação do tempo de permanência de crianças e jovens 

matriculados nas escolas de educação básica para, no mínimo, 7 horas 

diárias, “passou a induzir e a fortalecer experiências, bem como a auxiliar a 
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construção de uma agenda pública de educação integral em escala 

nacional” (MOLL e LECLERC 2012, p. 18). 

O Plano Nacional de Educação (2014/2024), aprovado por meio da Lei 

nº 13.005, em 25 de junho de 2014, trouxe, na meta 6, a orientação para a 

ampliação do tempo de permanência na escola e projetou uma previsão de 

“oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica” até o final da 

vigência do plano. 

Pari passu, observa-se um amplo debate na literatura sobre o significado 

dos conceitos educação integral e escola de tempo integral, em alguns 

momentos estes são tratados como dependentes e complementares e, em 

outros, como independentes e diferentes.  

Para o propulsor desta ideia no Brasil, o educador Anísio Teixeira (1962), 

a efetivação da educação integral está subordinada à ampliação do tempo 

de permanência na escola. Asseverava que a educação escolar deveria ter 

como princípio a formação integral da criança e, para tanto, era necessário 

romper com os modelos tradicionais que fundamentavam as práticas 

educativas e criar uma escola que pudesse acolher a ensinar seus alunos em 

tempo integral. 

Analisando a temática, Maurício (2009, p. 26), corrobora as proposições 

de Anísio Teixeira e afirma: 

A concepção de educação integral com a qual partilhamos, que 

embasa a proposta de extensão do tempo escolar diário, reconhece 

a pessoa como um todo e não como um ser fragmentado, por 

exemplo, entre corpo e intelecto. Entende que esta integralidade se 

constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e 

circunstâncias. 

 

O que é possível apreender das concepções ressaltadas de Anísio 

Teixeira (1962) e Maurício (2009) é que educação integral se confunde com a 

escola de tempo integral. Pode-se dizer que, para estes autores, são conceitos 

complementares e, até certo ponto, dependentes, pois para haver uma 

educação integral na escola é preciso que esta escola seja de tempo integral. 
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Gadotti (2009, p. 10) refuta tal afirmação e defende uma educação 

cidadã, que é integral porque deve formar o cidadão na sua integralidade 

tendo em vista fortalecer valores pautados no respeito e tolerância às 

diferenças e aos direitos humanos, visando estimular a convivência ética, 

solidária e democrática na sociedade. Neste sentido, ressalta o autor: 

Entendemos que a educação integral deve acontecer “em todos os 

cantos”, em diferentes espaços, tempos e durante a vida inteira: na 

infância, na pré-adolescência, na adolescência, na idade adulta e na 

velhice. Estamos sempre aprendendo e ensinando, educando e nos 

educando. Dependendo de como nos relacionamos com as outras 

pessoas ou de como associamos as nossas aprendizagens ao longo 

de nossa vida, teremos resultados bastante diferentes em temos de 

concretizarmos a educação integral (GADOTTI, 2009, p. 10-11). 

 

Cavaliere (2009) examinou iniciativas de ampliação do tempo de 

permanência dos alunos nas escolas em curso no país e concluiu que estas 

experiências expressam concepções de dois modelos: escola de tempo 

integral e aluno em tempo integral. Explica a autora que: 

No primeiro, a ênfase estaria no fortalecimento da unidade escolar, 

com mudanças em seu interior pela atribuição de novas tarefas, mais 

equipamentos e profissionais com formação diversificada, 

pretendendo propiciar a alunos e professores uma vivência 

institucional de outra ordem. No segundo, a ênfase estaria na oferta 

de atividades diversificadas aos alunos no turno alternativo ao da 

escola, fruto da articulação com instituições multissetoriais, utilizando 

espaços e agentes que não os da própria escola, pretendendo 

propiciar experiências múltiplas e não padronizadas (CAVALIERE, 2009, 

p. 53). 

 

As experiências de escola integral e em tempo integral têm raízes na 

extensa discussão pedagógica e acadêmica sobre os pressupostos da 

organização e funcionamento destas instituições. Para Silva (2018), as escolas 

que aderem às propostas educação integral e em tempo integral precisam 

ter como princípio e horizonte a garantia dos direitos sociais a todas as 

crianças e jovens brasileiros para se tornarem:  

Uma escola acolhedora e humanista, com professores e gestores 

qualificados e respeitados por condições de trabalho dignas, uma 

segura orientação curricular e pedagógica, uma prática de 

autonomia e de sustentabilidade, entre outras bandeiras, haveria de 

nuclear uma escola e uma educação integral para a humanização, 

para a cidadania, para a inclusão e para a plena vivência da 

diversidade humana (SILVA, 2018, p. 123). 
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 Os elementos brevemente destacados neste preâmbulo em relação ao 

debate sobre educação integral e escola em tempo integral evidenciam a 

relevância de estudos que se debrucem em mapear e compreender as 

implicações e consequências deste contexto nas produções científicas. Assim, 

a seguir serão apresentados elementos da trajetória metodológica e alguns 

resultados da pesquisa de Iniciação Científica Educação integral e escola de 

tempo integral: o estado da questão nos periódicos de 2008 a 2016 que 

inventariou e examinou os artigos registrados no Portal de periódicos CAPES. 

 

A PESQUISA: OBJETIVO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa teve como objetivo fazer um “levantamento bibliográfico 

seletivo para identificar, situar e definir o objeto de investigação e (...) 

categorias de análise” na perspectiva do estado da questão (THERRIEN e 

THERRIEN, 2004, p. 8) sobre os temas educação integral e escola em tempo 

integral em periódicos nacionais. 

Levantamentos e revisões bibliográficos são imprescindíveis para o 

desenvolvimento da pesquisa e configuram-se como uma das partes mais 

importantes do processo de elaboração do trabalho científico. É por meio 

deles que se conhece o que já foi produzido sobre o tema pesquisado, 

permitindo a formulação de questões de investigação coerente com o 

panorama demonstrado pela literatura. 

Este tipo de investigação foi escolhido por permitir coletar os 

conhecimentos produzidos sobre o tema, possibilitando conhecer o que 

pesquisadores publicaram dentro do período delimitado e, por meio da 

análise do que foi publicado, proporciona, ainda, identificar o foco 

privilegiado destas pesquisas, a metodologia desenvolvida e as conclusões 

produzidas. Desta forma, oportuniza elaborar um panorama sobre a 

publicação com os temas educação integral e escola de tempo integral.  

Neste sentido, a questão que norteou a pesquisa foi: como os temas 

educação integral e escola de tempo têm sido abordados nas publicações 

em periódicos registrados no Banco de Periódicos Capes no período de 2008 

a 2016? Neste artigo, serão apresentadas as sistematizações, elaboradas com 
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base nos dados obtidos, que se referem à distribuição dos artigos por 

classificação Qualis do periódico, tendo como parâmetro a última divulgação 

de 2016; origem institucional dos autores; região geográfica das instituições; 

ano de publicação dos artigos e os tipos de pesquisa empreendida, se 

somente ensaística ou agregando dados empíricos. A análise sobre a 

abordagem dos conceitos educação integral e escola de tempo integral nos 

artigos levantados não será objeto de reflexão nesta oportunidade. 

A delimitação do período explorado teve como referência a revisão 

bibliográfica realizada por Ribetto e Maurício (2009) que contemplou a 

publicação em periódicos no período de 1984 a 2007. As autoras encontraram 

55 artigos publicados, sendo que aproximadamente metade foi publicada 

nos últimos cinco anos, assim, concluíram que “é importante destacar que o 

aumento do número de artigos produzidos e publicados, impressos ou 

disponíveis na internet, mostra a persistência das questões relacionadas à 

política pública de educação em tempo integral nesses 23 anos” (RIBETTO e 

MAURÍCIO, 2009, p. 146). 

Investigações que se debruçam sobre levantamentos e revisões 

bibliográficas compõem o campo metodológico do Estado da Arte. 

Configuram-se em estudos importantes na compilação e análise do 

conhecimento nas diferentes áreas e diferentes pesquisadores têm afirmado 

esta relevância. Para Romanowski e Ens (2006, p. 39): 

A realização destes balanços possibilita contribuir com a organização 

e análise na definição de um campo, uma área, além de indicar 

possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais. A 

análise do campo investigativo é fundamental neste tempo de 

intensas mudanças associadas aos avanços crescentes da ciência e 

da tecnologia. 

 

Soares (2000) explica que Estado da Arte é uma pesquisa de caráter 

bibliográfico, com o objetivo de inventariar e sistematizar a produção em 

determinada área do conhecimento. Este tipo de pesquisa possibilita uma 

melhor compreensão do estado atingido pelo conhecimento a respeito de 

determinado tema, sua amplitude, tendências teóricas, vertentes 

metodológicas. A autora (SOARES, 2000, p. 155) assim define a metodologia: 
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(...) é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e 

síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um 

determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, 

dissertações e livros sobre uma temática específica.  

 

Para Messina (1998) os estudos que focam a metodologia Estado da 

Arte podem contribuir com a teoria e a prática de uma determinada área do 

conhecimento. A autora destaca que “um estado da arte é um mapa que 

nos permite continuar caminhando; um estado da arte é também uma 

possibilidade de harmonizar discursos que, à primeira vista, são apresentados 

como descontínuos ou contraditórios” (MESSINA, 1998, p. 01). Ferreira (2002) 

também destaca a importância da metodologia e ressalta que, por meio 

dela, é possível conhecer o crescimento, tanto quantitativo quanto 

qualitativo, das reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação, 

geralmente pouco divulgadas e acessadas. 

Puentes, Aguino e Faquin (2005) ponderam que as expressões Estado da 

Arte, Estado do Conhecimento e Estado da Questão, em geral, são usadas de 

forma correlatas, sendo que Estado da Arte aparece com maior recorrência 

quando se observa estudos do campo das revisões bibliográficas. Na pesquisa 

desenvolvida utilizamos a terminologia Estado da Questão por entender que 

a amplitude do material analisado não abarca outras áreas de divulgação 

do conhecimento científico como teses e dissertações e eventos científicos. 

Neste sentido, a escolha do caminho metodológico adotado encontra 

eco nos estudos de Therrien e Therrien (2004). De acordo com os autores, a 

finalidade do Estado da Questão é possibilitar o registro, a partir de um rigoroso 

levantamento bibliográfico, sobre como se encontra o tema ou o objeto da 

investigação empreendida no estado atual da ciência, diferenciando-se, 

pela amplitude de fontes científicas consultadas, dos estudos que propõem 

executar revisão bibliográfica do tipo Estado da Arte ou Estado do 

Conhecimento. Explicam estes autores que: 

Nos processos de produção científica o “estado da questão” pode ser 

contraposto ao “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Na 

literatura disponível, o “estado da arte” ou “estado do conhecimento” 

tem por objetivo “mapear e discutir certa produção acadêmica em 

determinado campo do conhecimento” (Ferreira, 2002, p.258) 

utilizando predominantemente fontes de consulta disponíveis em 

forma de resumos ou catálogos de fontes. Nesta compreensão a 
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autora associa o “estado da arte” a uma “metodologia de caráter 

inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre 

o tema que busca investigar” (THERRIEN e THERRIEN, 2004, p. 7/8). 

 

Há que se realçar, ainda, como justificativa para a relevância de 

estudos que pretendem aprofundar a revisão bibliográfica sobre 

determinados temas, a preocupação de Morosini (2015) sobre a ausência de 

prioridade para o debate e socialização da pesquisa na área da educação 

no Brasil, uma vez que a escolha sobre o que pesquisar sempre está 

relacionada aos interesses da instituição a qual o pesquisador pertence e, 

também, à conjuntura política, afetando diretamente a realização de 

trabalhos acadêmicos, assim, “a consolidação da produção científica sobre 

Educação é ainda incipiente, identificando-se um crescente esforço desta 

área na construção de estados de conhecimento” (MOROSONI, 2015, p.102).  

A pesquisa foi desenvolvida tendo como base a coleta, durante o 

primeiro semestre de 2017, de artigos de periódicos registrados no Banco de 

Dados da Capes. Foram utilizados seis descritores para contemplar a maior 

gama possível de combinações de palavras-chave que tivessem relação com 

os temas educação integral e escola de tempo integral. São eles: 

- educação integral;  

- educação de tempo integral;  

- educação em tempo integral;  

- escola integral;  

- escola de tempo integral;  

- escola em tempo integral.  

Inicialmente, 180 artigos foram contabilizados. Analisando este 

contingente observou-se que 90 títulos eram repetições, sendo estes, portanto, 

desprezados. Dos 90 artigos restantes, após uma análise mais acurada, outros 

20 títulos foram desprezados, pois: 8 artigos não dialogavam com a área da 

educação, estavam voltados para análises das áreas da saúde e do serviço 

social; 10 títulos não eram artigos, mas sim teses ou dissertações e 2 títulos 

resenhavam obras dentro dos temas da pesquisa. Ao final dos descartes, 
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restaram 70 artigos a serem analisados e que constituem a amostra utilizada 

na pesquisa. 

Para registro da coleta efetuada foi elaborada uma planilha de dados 

com as seguintes informações: nome do/s autor/es; título do artigo, ano de 

publicação; nome do periódico; Qualis do periódico; palavras-chave do 

artigo e resumo do artigo. Em seguida foi criado um arquivo com todos os 

artigos baixados dos sites das revistas. A leitura dos resumos foi feita com o 

objetivo de reconhecer se o estudo era somente de cunho ensaístico ou se 

utilizava, também, a pesquisa de campo como recurso para obtenção de 

dados e formulação da análise. 

Cabe informar que, em 2017, ano da realização do levantamento, a 

plataforma que abriga os periódicos encontrava-se com certa instabilidade, 

frequentemente foram detectados títulos que constavam no banco na 

primeira consulta e, posteriormente, não eram mais encontrados, impelindo-

nos a refazer todo o levantamento com o objetivo de sanar eventuais falhas 

e dar maior consistência ao resultado final da pesquisa. Neste sentido, as 

sistematizações e análises aqui apresentadas são provisórias e passíveis de 

retificações, caso sejam necessárias. 

Serão apresentadas, em seguida, as sistematizações que se referem à 

distribuição dos artigos de acordo com a classificação do periódico no Qualis 

da Capes, tendo como parâmetro a última divulgação de 2016; origem 

institucional dos autores; região geográfica das instituições; ano de 

publicação dos artigos e os tipos de pesquisa empreendida, se somente 

ensaística ou agregando dados empíricos. Esta última sistematização foi 

elaborada com base na leitura dos resumos dos artigos selecionados. 

 

SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

O Portal de Periódicos da Capes foi lançado, oficialmente, em 11 de 

novembro de 2000, entretanto, sua criação remonta o ano de 1990 quando, 

com o objetivo de fortalecer a pós-graduação no Brasil, o Ministério da 

Educação (MEC) criou o programa para bibliotecas de Instituições de Ensino 

Superior (IES). Na mesma época começavam a serem criadas as bibliotecas 



P á g i n a  | 22 

 

 
      

virtuais e as editoras iniciavam o processo de digitalização dos seus acervos, 

assim, “com o Portal, a Capes passou a centralizar e otimizar a aquisição desse 

tipo de conteúdo, por meio da negociação direta com editores 

internacionais” (BRASIL, 2018). 

De acordo com o site da Capes: 

O Qualis-Periódicos é um sistema utilizado pela Capes para classificar 

a produção científica dos programas de pós-graduação no que se 

refere aos artigos publicados em periódicos científicos. Tal processo 

foi concebido para atender as necessidades específicas do sistema 

de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do 

aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma lista 

com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-

graduação para a divulgação da sua produção (BRASIL, 2018). 

 

A classificação dos periódicos é feita por um Comitê de Consultores 

para cada área de avaliação de acordo com critérios estabelecidos, 

previamente, pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior 

(CTC/ES) e tem o objetivo de refletir a importância relativa dos diferentes 

periódicos para uma determinada área. Esses veículos refletem onde os 

docentes da área têm publicado os resultados de suas pesquisas e são 

enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; 

B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. A avaliação passa por processo anual de 

atualização, a última divulgação foi em 2016. Morosini (2015, p. 104) expõe os 

fatores que influenciam na classificação do periódico: 

(...) reconhecimento na área; ISSN3; coordenação; caráter 

acadêmico-científico; atendimento a normas editoriais; amplitude de 

circulação; periodicidade e regularidade; atendimento a prazos; 

diversidade nacional e institucional do conselho editorial e corpo de 

pareceristas; número de artigos por ano; diversidade institucional dos 

autores publicados; indexação em bases de dados nacionais e 

internacionais. 

 

Procedendo à distribuição dos 70 artigos selecionados nesta amostra, 

de acordo com o Qualis do periódico publicado, o seguinte panorama é 

revelado: 

                                                           
3 ISSN significa International Standard Serial Number ou Número Internacional Normalizado 

para Publicações Seriadas, é um código de oito dígitos usado para identificar jornais, revistas 

e periódicos, com editoração contínua, título constante e responsabilidade editorial bem 

definida, em meio impresso e digital (MOROSINI, 2015, p. 116). 
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           Quadro 1: Distribuição dos artigos por periódicos com classificação Qualis Capes 

Classificação 

Qualis 
A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 

sem 

qualis 

Total de 

artigos 
22 18 9 6 2 1 5 7 

                          Fonte: Banco de periódicos Capes 

 

O Quadro 1 denota que do total de artigos levantados a maioria foi 

publicada em periódicos com as melhores classificações, de acordo com o 

Qualis-Periódicos da Capes. Nas revistas classificadas como A1 foram 

publicados 22 artigos e nas qualificadas como A2 aparecem 18 artigos, 

somando os títulos dos dois estratos temos 40 artigos, o que representa 57% da 

amostra, ou seja, mais da metade do total de títulos selecionados.  

O que se depreende desta constatação é que mais da metade dos 

títulos publicados são considerados de qualidade científica, vez que estão 

registrados nos periódicos melhores colocados na classificação divulgada 

pelo Qualis-Periódicos da Capes. Também é possível notar que, quanto menor 

a classificação do periódico, menor é o número de artigos publicados, com 

exceção do estrato B5, reforçando a afirmação de que os títulos dentro da 

temática analisada possuem reconhecida qualidade pela comunidade 

acadêmica. 

Tendo como referência a análise de Morosini (2015) sobre a produção 

científica sempre se relacionar aos interesses da instituição e à conjuntura 

política, é possível afirmar que o tema da educação integral e escola de 

tempo integral tem mobilizado pesquisadores no desenvolvimento de 

investigações acadêmicas por se tratar de temas relevantes tanto para as 

instituições de ensino superior como para a sociedade. 

Ao sistematizar a origem institucional dos pesquisadores autores dos 

artigos, 84 instituições foram relacionadas sendo que, destas, 64 pertenciam 

ao segmento público e 20 eram instituições privadas, conforme Quadro 2 

descrito a seguir:  
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    Quadro 2: Quantidade de artigos por instituição de origem 

Origem 
Quantidade 

Instituições públicas 
64 

Instituições privadas 
20 

Total 
84 

                                                 Fonte: Banco de periódicos Capes 

 

Há que se esclarecer que, em geral, os artigos são publicados por mais 

de um pesquisador, assim, foram relacionados 122 autores nos 70 títulos 

selecionados; estes 122 autores tinham como origem acadêmica 84 

instituições diferentes, das quais 64 eram públicas, ou seja, 76% do total, 

denotando que a maior produção de pesquisas nos temas educação integral 

e escola de tempo integral tem procedência no ensino superior público e 

apenas 24%, que representavam 20 instituições, faziam parte do ensino 

superior privado. 

Distribuindo geograficamente as 84 instituições de origem dos 

pesquisadores pelas regiões do país nota-se que, aproximadamente, metade 

delas está localizada na região sudeste, são 41 instituições; em segundo lugar 

aparece a região sul, com 17; em terceiro a região centro-oeste com 16 e, por 

fim, a região nordeste com 10 estabelecimentos de ensino superior, conforme 

o panorama exposto no Quadro 3: 

 

                          Quadro 3: Distribuição dos artigos publicados por região do país 

Região  Centro-

oeste 
Norte Nordeste Sul  Sudeste 

Total de 

artigos 
16 0 10 17 41 

                                         Fonte: Banco de periódicos Capes 

 

Associando as informações descritas no Quadro 2 e no Quadro 3 é 

possível afirmar que a maior parte dos pesquisadores autores da produção 

analisada tem procedência em instituições públicas localizadas na região 

sudeste do país. 
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Os 70 títulos da amostra levantada foram distribuídos por ano de 

publicação, demonstrando um aumento na produção de artigos científicos 

relacionados aos temas educação integral e escola de tempo integral, 

especialmente, nos últimos três anos. É o que se observa no Quadro 4: 

 

       Quadro 4: Distribuição das publicações por ano              

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 5 1 3 11 6 10 15 18 

       Fonte: Banco de periódicos Capes 

 

Em relação ao tipo de pesquisa empreendida pelos pesquisadores, 

constatou-se, a partir da leitura dos resumos, que dos 70 artigos selecionados, 

40 deles, ou seja, 57%, eram de cunho ensaístico, exercitaram o debate 

teórico sem recorrer a dados empíricos, ao passo que o restante, 30 títulos, ou 

seja, 43%, eram artigos que, além do debate teórico, também desenvolveram 

pesquisas empíricas como forma de problematizar a questão da educação 

integral e da escola de tempo integral, consoante demonstra o Quadro 5: 

 

                                           Quadro 5: Tipo de pesquisa 

Tipo de pesquisa 
Quantidade 

Teórica 
40 

Empírica 
30 

Total 
70 

                                                             Fonte: Banco de periódicos Capes 

 

É possível afirmar, portanto, que 40 artigos sustentam o debate proposto 

em argumentos teóricos e 30 títulos buscam elementos na pesquisa de campo 

para fortalecer e respaldar o debate entabulado. Sabe-se que toda pesquisa 

necessita de referenciais teóricos, mas nem toda pesquisa precisa do 

empirismo. A empiria é uma forma de comprovar na prática a teoria, 

havendo, portanto, uma complementariedade entre essas duas formas de 

pesquisa científica. 

O artigo de Silva e Silva (2016), um dos 70 títulos selecionados neste 

estudo, exemplifica como se dá essa complementariedade. Ao analisar a 

relação entre a política de responsabilidade educacional, a política de 
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avaliação definida pela Rede Estadual de Pernambuco e o processo de 

implementação do Programa de Educação Integral (PEI) nas Escolas de 

Referência em Ensino Médio (EREMs) e nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), 

os autores explicam o caminho trilhado para a realização da investigação: 

Com base na análise documental e na análise de conteúdo, trata-se 

de uma pesquisa de cunho qualitativo cujos instrumentos de coleta 

de dados foram entrevistas com gestores, docentes, discentes e 

técnicos e também questionários aplicados com discentes (SILVA e 

SILVA, 2016, p. 736). 

 

Outro exemplo pode ser realçado na pesquisa de Ferreira e Rees (2015) 

que investigou as concepções dos integrantes do corpo docente e 

administrativo de uma escola pública do município de Goiânia sobre 

educação integral e tempo integral. O estudo é “qualitativo de cunho 

etnográfico” (FERREIRA e REES, 2015, p. 229) e, de acordo com as autoras:    

(...) foram utilizados os seguintes instrumentos de geração de dados: 

observação-participante, entrevistas, anotações de campo e leitura 

dos documentos oficiais que legislam sobre a educação integral e 

tempo integral no Brasil e no município de Goiânia.  

 

Já o artigo Hayashi e Kerbauy (2016, p. 836), com o objetivo de mapear 

a produção acadêmica em teses e dissertações acerca do tema educação 

integral no período de 2010 a 2015, utilizou-se de estudo teórico para traçar 

“um panorama histórico do ideário de educação integral e das políticas 

públicas que adotaram essa perspectiva e analisa a produção científica 

sobre essa temática desenvolvida em programas de pós-graduação de 

educação do país”. 

Assim, depreende-se que, pouco mais da metade dos artigos 

selecionados na amostra utilizam-se de reflexões teóricas na abordagem do 

tema estudado e, quase a metade dos títulos foram a campo buscar 

evidências para respaldar as análises empreendidas, denotando que o 

campo de investigação dos temas educação integral e da escola de tempo 

integral tem privilegiado o debate teórico, mas também, tem investido na 

empiria como recurso reflexivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve o objetivo de sistematizar resultados de pesquisa de 

Iniciação Científica intitulada Educação integral e escola de tempo integral: 

o estado da questão nos periódicos de 2008 a 2016, desenvolvida no âmbito 

do Projeto As experiências pedagógicas das políticas de educação integral 

na Amazônia: rede de pesquisa e formação, com financiamento da Capes 

por meio do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – PROCAD.  

Foram apresentados os seguintes aspectos da sistematização de 70 

artigos publicados entre 2008 e 2016, selecionados no Banco de Periódicos 

Capes: distribuição dos artigos por classificação Qualis, tendo como 

parâmetro a última divulgação de 2016; origem institucional dos autores; 

região geográfica das instituições dos autores; ano de publicação dos artigos 

e, a partir da leitura dos resumos dos artigos selecionados, separação por tipo 

de pesquisa empreendida, se somente ensaística ou agregando dados 

empíricos. 

Os dados demonstram que, grande parte dos títulos, 40 no total, foram 

publicados em periódicos registrados nos mais altos estratos da classificação 

Qualis-Periódicos da Capes, indicando que são artigos com reconhecida 

qualidade científica. 

O contingente de pesquisadores de instituições públicas da região 

sudeste destaca-se, pela quantidade superior, em relação às outras regiões 

país. Estudo de Hayashi e Kerbauy (2016) corrobora estes dados. Os autores 

mapearam regionalmente a produção acadêmica em teses e dissertações 

sobre educação integral no período de 2010 a 2015 e constataram um 

acúmulo de pesquisas em programas da região sudeste. Neste sentido, 

concluíram que “a concentração de teses e dissertações sobre Educação 

Integral em programas de pós-graduação na região sudeste também não é 

uma surpresa, pois a maioria dos programas de pós-graduação da área de 

Educação no país está localizada nessa região” (HAYASHI e KERBAUY, 2016, p. 

847). 

Outro dado que se coaduna com o resultado desta revisão bibliográfica 

em relação ao destaque para a região sudeste na produção científica sobre 
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os temas educação integral e escola de tempo integral pode ser encontrado 

na pesquisa desenvolvida pelo MEC (BRASIL, 2009), em 2008, que buscou 

mapear as experiências municipais de ampliação de jornada na escola. De 

acordo com o documento, 2.112 municípios responderam ao questionário 

enviado pelo MEC, 500 cidades declaram desenvolver experiências com 

jornada ampliada e, dentre estas, a região sudeste também tem realce, 

consoante conclusão dos autores: 

(...) dentre os respondentes, 37% e 25% dos municípios pertencentes às 

regiões Sudeste e Sul, respectivamente, apresentam jornada escolar 

ampliada. Já no que tange às regiões Centro-Oeste e Nordeste e, 

especialmente, em relação à região Norte, a análise dos indicadores 

revela menores índices. No caso específico da região Norte, embora 

este trabalho tenha mostrado que 51% dos seus municípios 

responderam à pesquisa, apenas 3% dos respondentes evidenciou vir 

desenvolvendo experiências de jornada escolar ampliada (BRASIL, 

2009, p. 14). 

 

Observando a distribuição dos artigos por ano de publicação, nota-se 

um aumento ininterrupto da produção a partir de 2013. Uma explicação para 

este fenômeno pode ser obtida analisando os dados divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP (BRASIL, 2017), sobre a 

ampliação das matrículas na educação integral, conforme o quadro a seguir: 

 

                            Quadro 6: Matrículas no Ensino Fundamental 

Ano   Matrículas  

Total 

Matrículas 

Tempo integral 

2010 
31.005.341 1.327.129 

2011 
30.358.640 1.756.058 

2012 
29.702.498 2.184.079 

2013 
29.069.281 3.171.638 

2014 
28.459.667 4.477.113 

2015 
27.825.338 4.648.277 

2016 
27.588.905 2.508.754 

                                           Fonte: INEP (BRASIL, 2017).   

 

Observa-se que, paulatinamente, as matrículas no ensino fundamental 

com jornada em tempo integral apresentavam ampliação, desde 2010, 
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certamente pela criação do Programa Mais Educação, sendo que a partir de 

2012 esse aumento foi maior ainda, até perder força em 2016, provavelmente 

após a reformulação do referido programa que reduziu os investimentos para 

este tipo de atendimento. Como as pesquisas científicas refletem as políticas 

educacionais, é possível apontar que o aumento das produções se 

relacionam diretamente com os incrementos financeiros feitos pelo Programa 

Mais Educação que resultaram em mais alunos matriculados em jornada 

integral e, portanto, em uma expansão nas experiências de escola em tempo 

integral. 

Ainda sobre os dados sistematizados sobre a distribuição das 

publicações por ano, percebe-se, comparando numericamente a produção 

de artigos dos anos de 2008 a 2016, que o ano de 2012 destaca-se ao 

apresentar 11 publicações, principalmente em relação ao ano anterior, 2011, 

que teve 3 produções, e ao posterior, 2013, que teve 6 artigos publicados. A 

pesquisa já citada de Hayashi e Kerbauy (2016) também verificou um grande 

número de pesquisas, especialmente de mestrado, no ano de 2012, em 

relação aos outros da amostra da pesquisa que foi e 2010 a 2015. Para os 

autores: 

Tal acontecimento deve-se ao fato de que o Programa Mais 

Educação foi implementado em 2010, e a partir da sua efetivação 

mais pesquisas o tomaram como objeto de estudo. A concentração 

de trabalhos no mestrado ocorre devido a um maior número de 

programas de mestrado no país (CAPES, 2013), e também porque o 

tempo de duração do mestrado é mais curto do que o doutorado 

(HAYASHI e KERBAUY, 2016, p. 845). 

 

 Esta conclusão também pode explicar o aumento de artigos publicados 

neste período. Como estes trabalhos científicos são, em geral, resultantes de 

pesquisas acadêmicas é factível que o aumento de investigações sobre os 

temas educação integral e escola de tempo integral, conforme verificado por 

Hayashi e Kerbauy (2016), redunde em ampliação de artigos publicados. 

Do total de artigos levantados, 70 títulos no total, pouco mais da metade 

empreende uma pesquisa teórica evidenciando o debate de cunho 

ensaístico, enquanto que, quase a metade se preocupa em buscar na 

pesquisa empírica elementos para ilustrar a discussão sobre educação 
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integral e da escola de tempo integral, revelando que as investigações 

refletidas nos artigos ecoam a ampliação de experiências de escola com 

jornada integral no país, pois, uma vez que se constata o aumento na 

matrícula de alunos em tempo integral, conforme demonstrado no Quadro 6, 

é plausível que esta expansão reverbere, também, das experiências de escola 

em tempo integral. 

Ao finalizar, cabe ressaltar que os resultados da pesquisa indicaram que 

os temas que compuseram esta revisão bibliográfica, educação integral e 

escola de tempo integral, têm logrado crescimento e notoriedade nos 

debates acadêmicos, tanto pelo aumento da produção científica como, 

também, pela reconhecida qualidade dos artigos publicados. Estes fatores 

também indicam que experiências de escola em tempo integral têm, 

gradativamente, se consolidado no cenário brasileiro, o que pode contribuir 

para a ampliação das oportunidades educacionais e, consequentemente, 

para o fortalecimento da nossa ainda frágil democracia, assim como nos 

ensinou Anísio Teixeira (1936, p. 58), “só existirá uma democracia no Brasil no 

dia em que se montar a máquina que prepara as democracias. Essa máquina 

é a escola pública”.  
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CAPÍTULO 2 
 

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA: 

INVESTIGAÇÃO DE CONCEPÇOES E AVALIAÇÕES DOCENTES 

 

Ledyane Lopes Barbosa1 

Anselmo Alencar Colares2 

 
 

INTRODUÇÃO 

Entendemos que a formação integral não se restringe aos aspectos 

reducionistas de ampliação do tempo. Muito menos ao estudo de disciplinas 

desconectadas entre si, e sem vinculações com a vida e o cotidiano. A 

ampliação do tempo somente faz sentido quando for qualitativo e não 

apenas quantitativo. Trata-se de oportunizar novas formas de aprendizagem, 

ampliá-las para que se tornem significativas e emancipadoras. Desta forma, 

concordamos com a análise de que as estratégias de ampliação de tempo 

educativo devem, necessariamente, estar fundamentadas em uma 

concepção de educação integral, de formação humana plena, promotora 

de processos de mudança e de transformação, individuais e coletivas a partir 

de uma reflexão sobre o ideal de sociedade que almejamos alcançar 

(FERREIRA, 2016, p. 23). 

Pensar sobre educação integral no contexto atual brasileiro implica em 

considerar tempos e espaços diversos que não se restrinjam ao espaço 

escolar, conforme destacam Freitas e Galter (2007). Também significa 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA. 
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Federal do Oeste do Pará (UFOPA).  Docente do Mestrado Acadêmico em Educação da 

Universidade Federal do Oeste do Pará. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas “Historia, 

Sociedade e Educação no Brasil/HISTEDBR/UFOPA”. E-mail: anselmo.colares@ufopa.edu.br 
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considerar o educando como um sujeito histórico-social, sendo orientado 

para uma visão crítica-transformadora da sociedade na qual esteja inserido. 

Freitas e Galter (2007), apontam uma questão importante quando se 

discute acerca da educação integral, que é a perspectiva de que a 

formação integral não se restrinja ao ambiente escolar, ou seja, há outros 

espaços formativos.  

[...] Uma formação integral implica em o aluno permanecer mais 

tempo envolvido com a sua educação, ainda que não seja o tempo 

todo na escola, pois existem outros espaços em que a sua formação 

pode ser completada (ginásios, espaços culturais, locais de lazer, 

etc.). (FREITAS; GALTER, 2007, p.126) 

 

É mister destacar que a educação integral como uma concepção de 

educação tem sido amplamente discutida no cenário nacional, em especial 

pela propagação de diversas experiências impulsionadas no âmbito do 

Ministério da Educação por meio de programas e políticas, tais como: o Novo 

Mais Educação3; Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral4; Programa Ensino Médio Inovador5. 

Neste trabalho nos propomos a discutir os dados coletados acerca da 

investigação que visou: a) Identificar as concepções que os professores 

possuem sobre educação integral; b) Analisar como os professores avaliam a 

política de educação integral que vem sendo implantada. 

                                                           
3 O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido 

pela Resolução FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como 

objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 

fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, 

otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola. 

 
4 A Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral 

(EMTI) tem como objetivo geral apoiar a ampliação da oferta de educação de ensino médio 

em tempo integral nas redes públicas dos Estados e do Distrito Federal por meio da 

transferência de recursos às Secretarias Estaduais e Distrital de Educação - SEE que 

participarem do programa conforme os critérios definidos na Portaria nº 727 de 13 junho de 

2017. 

 
5 O Programa Ensino Médio Inovador – EMI foi instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro 

de 2009, no contexto da implementação das ações voltadas ao Plano de Desenvolvimento 

da Educação – PDE. A edição atual do Programa está alinhada às diretrizes e metas do Plano 

Nacional de Educação 2014-2024 e à reforma do Ensino Médio proposta pela Medida 

Provisória 746/2016 e é regulamentada pela Resolução FNDE nº 4 de 25 de outubro de 2016. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/port_971_09102009.pdf
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/port_971_09102009.pdf
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/resolucaoN4FNDE.pdf
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Pelo fato da política de educação integral ser uma temática em processo 

de implantação nos sistemas de ensino e por encontrar respaldo legal6 

desencadeia mudanças pedagógicas e sociais, tornando-se assim 

importante compreender como essa política educacional tem sido 

concebida pelos agentes que compõem o sistema de ensino.  

Para tanto, trabalhamos com os seguintes questionamentos: Quais as 

concepções que os professores possuem acerca da educação integral? E 

como avaliam as experiências pedagógicas voltadas para a educação 

integral? 

Para o alcance dos objetivos propostos, o estudo em questão foi 

desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa na qual utilizou-se como 

recurso metodológico a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Na 

coleta de dados utilizou-se como técnicas e instrumentos a análise 

documental e questionários semiestruturados.  

A análise documental foi realizada por meio do PPP (Projeto Político-

Pedagógico) das escolas, além das produções sobre as concepções de 

educação integral e de tempo integral. 

O estudo de campo ocorreu em duas escolas municipais de Santarém, 

denominadas nesta pesquisa com códigos (A e B) para manter o sigilo e a 

integridade ética das instituições, assim como dos profissionais envolvidos. Os 

critérios para definir o lócus da pesquisa foram: o fato de ambas serem 

caracterizadas como escolas de tempo integral, sendo uma localizada na 

zona urbana e outra no campo. 

A princípio os sujeitos da pesquisa seriam os professores das duas escolas 

que trabalhavam desde a sua implantação como escola de tempo integral, 

                                                           
6 A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece no Art. 2º que a educação é dever 

da família e do Estado, sendo inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana.  A Resolução Nº 07, de 14 de Dezembro de 2010 em seu Art. 5º 

estabelece que o direito à educação entendido como  um direito inalienável do ser humano, 

constitui o fundamento maior das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de 9 (nove anos), onde a educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial 

humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, socais e do direito à diferença, sendo 

ela mesmo também um direito social, e possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens 

sociais e culturais. 
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ou seja, na escola A desde 2012, e na escola B desde 2011, contudo, 

constatou-se alta rotatividade dos professores em ambas as escolas, já que 

na escola A havia apenas um (1) professor efetivo das disciplinas curriculares 

que trabalhava na escola desde o ano de 2013, e dois (2) professores 

remanescentes do ano de 2014, os demais professores, quatro (4) no total, são 

temporários. 

 Tabela 1: Quantitativo do quadro de professores da escola A desde a sua implantação (2012-

2017). 

Fonte: tabela elaborada pela autora com base em dados da equipe gestora da escola A. 

 

Na escola B haviam 10 professores das disciplinas curriculares no total, 

sendo 4 efetivos remanescentes do ano de 2011 e os demais, 6, são 

temporários, permanecendo em geral pouco tempo na escola pesquisada.  

Desse modo, optou-se por proceder com a aplicação de questionários 

com todos os docentes encontrados no período delimitado para estudo em 

ambas as escolas pesquisadas.  

 Tabela 2: Quantitativo do quadro de professores da escola B desde a sua implantação   

(2011-2017) 

 Fonte: tabela elaborada pela autora com base em dados da equipe gestora da escola   

B 

 

ANO Nº de professores das disciplinas curriculares 

2012   Nenhum 

2013 1 

2014 2 

2015 1 

2016 1 

2017 2 

                  Total 7 

ANO Nº de professores das disciplinas curriculares 

2011 4 

2016 5 

2017 1 

                  Total 10 
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Foram aplicados 15 questionários semiestruturados, tendo como 

finalidade apreender as concepções que os docentes possuem sobre a 

educação integral e de tempo integral, bem como do modo como avaliam 

a política de educação integral que vem sendo desenvolvida em suas 

respectivas escolas. 

No período de fevereiro a abril de 2017 coletamos dados referentes à 

educação de tempo integral na perspectiva docente. A coleta de dados se 

deu através de levantamento bibliográfico; de fontes documentais incluindo 

a legislação e aplicação de questionários. Posterior à coleta de dados que 

ocorreu no período de fevereiro a abril de 2017, houve o tratamento dos 

dados em consonância com Gadotti (2009); Lima e Almada (2013); Saviani 

(2011); Ferreira (2016) entre outros, e posterior escrita do relatório final de 

iniciação científica.  

A seguir apresentamos os dados provenientes da pesquisa de campo na 

EA (escola de tempo integral do campo A), e na EB (escola de tempo integral 

da zona urbana B). 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL VERSUS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: ASPECTOS 

CONCEITUAIS 

Conforme Gonçalves (2006, pg. 130), o conceito mais tradicional 

encontrado para a definição de educação integral é aquele que considera 

o sujeito em sua condição multidimensional, não apenas na sua dimensão 

cognitiva, como também na compreensão de um sujeito que é corpóreo, tem 

afetos e está inserido em um contexto de relações. Isso vale dizer a 

compreensão de um sujeito que deve ser considerado em sua dimensão bio-

psicossocial.  

Nesta perspectiva Gadotti (2007, p. 27), destaca sua compreensão de ser 

humano, como um ser de múltiplas dimensões que se desenvolve ao longo de 

toda a vida. E é essa perspectiva que adotamos quando retomamos a 

discussão acerca de uma formação integral, cuja ênfase não se dê apenas 

ao aspecto cognitivo. 
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No tocante as experiências desenvolvidas acerca da educação integral, 

temos concordância com a seguinte assertiva: 

No contexto da educação brasileira, a Educação Integral 

experimentou diversas iniciativas e estratégias de implementação que 

foram inspiradas em diferentes concepções pedagógicas. As 

primeiras tentativas devem-se a Anísio Teixeira, em 1934, quando cinco 

escolas de educação integral foram criadas no Rio de Janeiro. 

Posteriormente, na Bahia, em 1950, o educador baiano criou as 

chamadas Escolas Parque, que serviram de referência em Brasília, 

quando da transferência da capital brasileira para a referida cidade. 

No Rio de Janeiro, no período de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994, Darcy 

Ribeiro, quando secretário de Educação, criou os Centros Integrados 

de Educação Pública (CIEPs). Entre 1986 a 1993, durante o governo 

Franco Montoro, em São Paulo, foi implantado o Programa de 

Formação Integral da Criança (PROFIC). No período Collor, em 1991, 

foram criados os Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente (CIACS). Eles seguiam o modelo dos CIEPs com o objetivo 

de disseminar as escolas de tempo integral para todo o território 

nacional (LOPES, 2008 apud SILVA e SILVA, 2013, p.32) 

 

A respeito das concepções de educação integral, destacamos as 

seguintes: a conservadora; a liberal pragmatista; a socialista anarquista e a 

socialista marxista. 

A concepção conservadora de educação integral é parte de um 

movimento político social que tem seu auge nas atividades políticas 

concentradas na década de 1930 (COELHO, 2005 apud SILVA e SILVA, p.35). 

A concepção integralista de educação integral tem fundamentação 

educacional inspirada na espiritualidade, na disciplina e no nacionalismo. 

A concepção liberal pragmatista está diretamente ligada ao 

movimento escolanovista que surgiu na década de 1930, sendo atribuído à 

Anísio Teixeira, o título de representante do escolanovismo no Brasil. É 

chamada de liberal por preconizar as liberdades econômicas, sociais e 

individuais, onde delimita ao Estado a incumbência de garantir o direito à 

propriedade, sem interferir na economia, respeitando a liberdade econômica 

dos proprietários privados. (CHAUÍ, 2008 apud SILVA; SILVA, p.44). Os conceitos 

de democracia e experiência são de suma importância para esta 

concepção de educação integral fundamentada nos ideais pragmatistas. O 

principal expoente dessa concepção no Brasil, Anísio Teixeira, propugna que 

o papel da escola seja o de preparar os educandos para apreender as 

exigências de uma sociedade democrática. Considera também muito 
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importante a experiência porque a escola deveria preparar os alunos para a 

vida. 

A concepção socialista opõe-se aos ideais da concepção 

conservadora. Teve como uma de suas correntes os ideais político-ideológicos 

do anarquismo, que foram desenvolvidos na Europa a partir da Revolução 

Francesa em oposição ao ideário burguês, entrando para o Brasil 

principalmente através da imigração de trabalhadores europeus, no final do 

século XIX e início do século XX. (PINHEIRO, 2009 apud SILVA e SILVA, p.36). Os 

anarquistas concebem a escola como uma instituição reprodutora da 

ideologia capitalista, e por esta razão rejeitam qualquer proposta de 

educação oferecida pelo governo ou mesmo que possa ser mantido por ele. 

A liberdade é defendida como um importante princípio tanto no aspecto 

pessoal quanto ao respeito pela liberdade do outro. Assumindo assim a 

educação um importante papel na desalienação e conquista da liberdade 

conforme afirma Bakunin.  

A concepção socialista marxista que tem suas bases em Karl Marx e 

Friedrich Engels, cuja produção intelectual e revolucionária se dá no final do 

século XIX (LIMA e ALMADA, 2013, p.90).  

Esta educação deve englobar a participação de todos, 

apresentando um caráter democrático, cujos princípios e 

organização visam à construção de uma nova sociedade, na qual 

possa haver interação entre governantes e governados e estes últimos 

tenham condições concretas de se tornar também governantes, a 

partir das condições de acesso ao conhecimento historicamente 

produzido e ao desenvolvimento das capacidades e autonomia 

intelectual. Ela deve ser gratuita para todos os jovens, sem distinção, 

nascida da colaboração recíproca entre mestre e aluno, de novos 

hábitos de disciplina e de atividades e perseverança no trabalho 

coletivo e no esforço conjunto de melhorar a si próprio, transformando 

o ambiente. (SILVA; SILVA, p.63) 
 

Uma análise, mesmo que superficial, leva a compreensão de que não 

seja esta a concepção que norteia as experiências de educação integral em 

curso no Brasil, das quais podemos exemplificar a mais conhecida delas, o 

Programa Mais Educação. 

Para fins de distinção, Lima e Almada (2013, p.103) conceituam: 

a) Educação integral: refere-se a cada estudante ter uma formação 
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mais completa possível, formação essa que vá além dos conhecimentos 

tradicionalmente veiculados pela escola e possa abranger as dimensões 

intelectual, artística, físico-corporal e tecnológica, o que demanda maior 

tempo e possivelmente articulação com outros espaços educativos. 

b) Educação de Tempo Integral: refere-se à ideia de ampliação da 

jornada escolar, inclusive para além do espaço da escola, mas não 

necessariamente que nessa jornada se implemente uma educação integral. 

c) Escola de Tempo Integral: refere-se à ampliação da jornada, 

restrita ao espaço da escola, mas não implica na implementação de uma 

educação integral. 

d) Educação Integral de Tempo Integral: refere-se à ideia de educação 

integral, já explicitada, só pode ser desenvolvida em tempo integral. 

É necessário esclarecer sobre qual conceito de educação estamos 

falando e se existem diferenças entre a educação integral e a educação em 

tempo integral, porque essas definições expressam diferentes concepções de 

sociedade e precisam ser elucidadas, uma vez que estão presentes nas 

políticas educacionais e no cotidiano escolar conforme destaca Ferreira 

(2016, p. 35) apontando a necessidade de explicitar para que tipo de 

sociedade se esteja falando e as concepções que as norteiam.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

A pesquisa foi desenvolvida no município de Santarém, região norte do 

Brasil, mesorregião do Baixo Amazonas, microrregião de Santarém. Centro 

polarizador da Região Oeste do Pará – área que abrange 722.358 km² e abriga 

vinte e sete municípios. Segundo dados do IBGE (2010) no ano de 2015, 

Santarém teve o total de 58.689 matriculas no ensino fundamental, no ensino 

médio 18.716, e uma população de 294.580 habitantes. 

As leituras realizadas em torno da temática permitiram compreender a 

evolução histórica que a educação integral percorreu desde meados do 

século XIX e como foi bandeira de luta desde a década de 1930 a partir do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova que desencadeou o escolanovismo, 

movimento este cujo nome de maior expressão tem sido o de Anísio Teixeira 
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no cenário nacional, que desde esse período tem sido modelo para as mais 

diversas experiências das políticas de educação integral ao longo do território 

nacional. 

Desde modo, o estudo teórico foi de fundamental importância para 

embasar as análises acerca dos dados coletados no período de fevereiro a 

abril de 2017, nas duas escolas de tempo integral, objeto deste estudo. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA A  

A escola está localizada em uma área rural de 28 hectares de floresta 

secundária, igarapé e igapó. Foi criada através do Decreto Nº 046/2012 – 

SEMAD de 19 de março de 2012, autorizando o funcionamento da instituição 

do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola (2014) ela foi 

criada a partir de um desejo da Secretaria Municipal de Educação 

juntamente com o sonho dos comunitários da Região Eixo Forte. Inicialmente 

como um projeto piloto, foi direcionado para todas as comunidades da 

região. Devido a demanda foram contempladas 9 comunidades: São Braz (02 

alunos); Vila Nova (08 alunos); Cucurunã (04 alunos); São Raimundo (04 

alunos); Irurama (01 aluno); Caranazal (01 aluno); Alter do Chão (13 alunos); 

Ponta de Pedras 02 alunos); Jatobá (02 alunos).  

Sendo que a rotina diária inicia com o transporte escolar que recebe os 

alunos nas comunidades, chegando as 08h. Iniciam-se as aulas do currículo 

normal às 08h15min, servindo um lanche às 10h15min; almoço às 12h30min; 

descanso dirigido com jogos e DVD’s educativos até 13h30min; aulas dos 

projetos de extensão até 16h. 

No momento da pesquisa empírica, o quadro de funcionários da escola 

A estava composto por trinta profissionais, entre equipe de apoio, professores 

e corpo técnico.  

No que concerne à estrutura física a escola possui 04 blocos sendo: 07 

salas de aula, 01 secretaria, 01 diretoria, 01 cozinha, 01 área de serviço com 

lavatório, 01 refeitório, 06 banheiros, sendo que 02 com vestuário e para uso 

de pessoas com deficiência, 01 auditório, 01 laboratório de informática e 02 
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depósitos sendo 01 para mantimentos e outro para materiais de limpeza, além 

de áreas para construção de horta e viveiro que fazem parte das atividades 

de extensão dos alunos. 

Seus pressupostos metodológicos estão embasados na Educação 

Libertadora de Paulo Freire, em que se busca formar cidadãos críticos capazes 

de atuar como agentes de transformação na sociedade, tendo o diálogo 

como elemento chave, onde o educador e aluno são sujeitos atuantes. Assim, 

o processo educativo se dá com a relação entre prática-teoria-prática, 

objetivando garantir que os educandos sejam estimulados a perceber como 

utilizam na prática social os conhecimentos que produzem na escola. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola (2014), sua 

especificidade consiste em ser uma escola em “tempo integral do campo”. 

Sua finalidade é contribuir para que crianças e adolescentes do campo 

possam sair em busca de aperfeiçoamento profissional e retornem ao seu 

local de origem para contribuir no desenvolvimento e tornem-se adultos 

críticos, reflexivos, conhecedores de seus direitos e deveres, e sensíveis às 

causas socioambientais do meio em que está inserido. Os princípios que 

norteiam a atuação desta escola de tempo integral são: os valores como 

igualdade, responsabilidade, democracia, diálogo, respeito e estética. 

 

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DOCENTE 
 

Na fase da coleta de dados na escola A, haviam 7 professores no ensino 

fundamental II (do 6º ao 9º ano), sendo, portanto, aplicados 7 questionários 

semiestruturados. 

O total de sete (7) professores se dispuseram a responder os questionários, 

no entanto, nem todos os questionamentos foram respondidos. Dos sete (7) 

professores que responderam ao questionário, todos os sete (7) possuem 

formação em nível superior, sendo dois (2) especialistas. Desse total apenas 1 

professor é remanescente do ano de 2013, os demais ingressaram na escola 

a partir do ano de 2014 e figuram na condição de temporários conforme 

pode-se constatar na tabela 1.   
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Quando questionados se há diferença entre educação integral e 

educação de tempo integral, (4) professores responderam que não há 

diferenças entre os termos, e (3) professores informaram que acreditam existir 

diferença entre educação integral e de tempo integral.  

No tocante a uma das justificativas para a negativa dessa questão, 

temos: 

Acredito que a educação integral está interligada com a educação 

de tempo integral. Suas práticas pedagógicas que são diferenciadas. 

(P1) 

Acredito que os dois termos são iguais, já que em uma escola pública, 

os alunos ficam mais tempo na escola. (P3) 

 

Quanto aos professores que afirmam existir diferença entre a educação 

integral e educação de tempo integral, temos: 

Na educação de tempo integral, o aluno tem a oportunidade de 

aprender várias atividades. (P2) 

A educação integral é como uma educação que abrange a 

educação como um todo, onde o foco é apenas o acumulo de 

conteúdo. Enquanto a educação de tempo integral trabalha muito 

mais a educação focada na vivência, focando não na quantidade 

de conteúdos mais na qualidade da aprendizagem. (P4) 

 

Quanto as principais atividades que acontecem na escola por ela ser 

considerada de tempo integral, os professores (7) apontaram as seguintes 

atividades: matéria de saúde; jogos matemáticos; português; o cultivo da 

horta; atividade de artes, música e dança; teatro. Sendo que o professor 3 

destacou as seguintes atividades: 

Jogos matemáticos (que visa melhorar o raciocínio dos alunos, a 

memorização dos números e contas); saúde (importante onde é 

abordado bastante sobre higiene pessoal e palestras educativas); LPC 

(onde é fundamental para uma boa escrita e a forma de linguagem). 

(P3) 

 

Sobre a forma como avaliam as atividades desenvolvidas na escola de 

tempo integral, têm-se as seguintes respostas: 

 

Tabela 3: demonstrativo da forma como os professores avaliam as atividades desenvolvidas 

na ETI (EA) 

Excelente Muito Bom Bom Regular Péssimo 

3 3 1 0 0 

  Fonte: tabela elaborada pela autora a partir dos dados obtidos. 
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Quanto aos pontos positivos da experiência da educação de tempo 

integral, foram mencionados os seguintes aspectos: as atividades 

desenvolvidas de cunho ambiental (P2), a questão da retirada dos alunos das 

ruas passando mais tempo na escola, mas sem tirar o lazer deles (P3), no 

aspecto lúdico das aprendizagens, como por exemplo, no ensino de 

matemática onde os alunos tem encontrado dificuldade de aprender na sala 

de aula (P4), além do relacionamento com os alunos (P5), o aspecto 

socializador (P6), afastar as crianças das ruas enquanto estes aprendem e 

socializam por mais tempo na escola (P7). Apenas o P1 não respondeu a esse 

questionamento. 

No que diz respeito aos pontos negativos da experiência da educação 

de tempo integral, obteve-se as seguintes respostas: a falta de apoio por 

conta do governo foi o único ponto mencionado (P2), foi apontado o 

desentendimento entre uns e outros (não ficando claro se este 

desentendimento ocorre entre os alunos, ou entre os professores, ou mesmo 

entre alunos versus professor), mas que são facilmente resolvidos pela direção 

da escola (P3), os P4, P6 e P7 não concebem aspectos negativos, já o P5 

apontou a questão do professor não ser de tempo integral.  Apenas o P1 não 

respondeu a esse questionamento. 

E como proposição para melhorar a experiência da educação de tempo 

integral na escola em que atuam os professores pontuaram os seguintes 

pontos: o fato de que mais pessoas possam conhecer o projeto (P1); maior 

apoio do governo além de recursos para a realização das atividades 

propostas (P2). O P3 pondera que a alimentação é um aspecto muito 

importante, e falta o governo olhar mais para esse aspecto, porque os alunos 

passam um bom período na escola, logo a alimentação escolar precisa ser 

boa e de qualidade para o bem-estar dos mesmos. Outro ponto destacado 

pelo P4 é a questão dos professores em sua maioria serem temporários, o que 

dificulta a continuidade de atividades desenvolvidas por esses professores que 

podem não retornar no ano seguinte as atividades escolares. O P5 destaca o 

entendimento acerca da educação de tempo integral, visto que nem todos 
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os professores e profissionais que trabalham na escola sabem ao menos 

conceituar o termo, havendo necessidade assim de formações continuadas 

direcionadas a estes profissionais. O P6 aponta para a necessidade de um 

profissional da área da saúde, uma vez que a escola A está localizada no 

campo, e eventualmente os alunos podem ficar expostos a picadas de 

animais peçonhentos quando estiverem na área de trilha, ou mesmo 

desenvolvendo uma outra atividade na área externa da escola do campo. O 

P7 menciona a questão do ganho salarial aos professores, uma vez que muitos 

professores atuam em mais de uma escola para complementar a renda, e 

assim, seria melhor que os professores também fossem de tempo integral e 

fossem melhor remunerados também. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA B  

A escola B (EB) foi fundada no dia 04 de fevereiro de 201, e está localizada 

no bairro do Caranazal. E apresenta como princípio orientador curricular a 

educação integral em tempo integral, possuindo a habilitação junto ao 

Ministério de Educação - MEC para seu funcionamento em tempo integral. 

Segundo o PPP (2014) da EB, a escola é composta pelo térreo, que possui: 

5 salas de aula, 1 secretaria, 1 sala de direção, 1 sala dos professores, 1 

biblioteca, 1 sala de supervisores, 1 refeitório, 1 sala de atividades múltiplas, 

banheiros, depósito, 1 quadra poliesportiva não coberta, 1 cozinha, além de 

1 área livre e pelo andar superior que dispõe de cinco salas de aulas. 

Construída para o desenvolvimento de atividades inerentes a escola em 

tempo integral, funciona no horário de 07h30minh as 16h30minh, com 

duração de 9 horas diárias, atendendo inicialmente 330 alunos do 1° ao 5° 

ano do ensino fundamental, oriundos de diversos bairros como: Caranazal, 

Maracanã, Santarenzinho, Mapiri, Pajuçara, Jardim Santarém, Aparecida, 

Diamantino, Floresta, Nova República e Fátima, em 10 turmas com professores 

capacitados para o desenvolvimento do projeto. 

A Escola B baseia-se na concepção de que a educação possui poder 

transformador, desde que seja trabalhada numa perspectiva de sujeitos 

autônomos e reflexivos, situados no coletivo e mediados pelos saberes 
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historicamente acumulado; deve primar pelo desenvolvimento da autonomia 

intelectual e ampliação do universo cultural dos educandos, como condição 

para o exercício da cidadania, despertando o comportamento ético, 

compromisso político, reconhecimento do outro, solidariedade e justiça; 

desenvolver a capacidade de aprendizagem, de compreensão do ambiente 

natural e social, da formação de atitudes e valores; e dos vínculos familiares e 

da tolerância. 

Os princípios éticos e morais que norteiam o ensino na EB, são estes: 

igualdade, responsabilidade, estética, diálogo, democracia, respeito, 

participação (PPP, 2014). 

Já seus pressupostos epistemológicos baseiam-se na concepção 

interacionista de Jean Piaget, valorizando o processo interativo entre o sujeito 

e o seu meio sociocultural. 

Enquanto seus pressupostos metodológicos inserem-se na perspectiva da 

Tendência Liberal Renovadora Progressiva de Piaget, sua maior expressão é a 

estruturação do pensamento e do raciocínio lógico, que definem a principal 

meta da teoria Piagetiana. Sendo que a proposta de educação da Escola 

considera três pilares importantes na questão da metodologia de ensino: 1. 

Temas geradores; 2. Relação dialética (prática-teoria-prática); 3. Participação 

coletiva.  

 

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DOCENTE 

No período da coleta de dados na escola B haviam 10 professores no 

ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano), porém 2 professores não responderam 

ao questionário. 

O total de oito (8) professores se dispuseram a responder os questionários. 

Dos oito (8) professores que responderam ao questionário, todos os oito (8) 

possuem formação em nível superior, sendo três (3) especialistas. Desse total 

apenas 4 professores são remanescentes do ano de 2011, os demais 

ingressaram na escola a partir do ano de 2016 e figuram na condição de 

temporários conforme dados da tabela 2.   
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Quando interpelados sobre haver ou não diferença entre educação 

integral e educação de tempo integral, três professores deixaram em branco 

essa assertiva (P5, P6, P7), o que pode ser subentendido que não sabiam 

responder por desconhecimento da temática ou por manifestarem dúvidas 

sobre como responder, o que de todo modo representa preocupação, uma 

vez que esses professores trabalham em uma escola de tempo integral. 

Os demais professores responderam a esse questionamento do seguinte 

modo:  

Não tem diferença nenhuma (P1). 

Não há diferença, pois, a educação integral está inclusa na educação 

de tempo integral, na nossa realidade falta muito para essa educação 

ser concretizada (P2). 

Acredito que não deve ter diferenças, pois, as crianças deveriam 

passar mais tempo nos espaços escolares, já que nos países 

desenvolvidos isso já ocorre. (P3). 

Há bastante diferença, pois, na educação integral a criança passa o 

dia na escola, além das aulas desenvolvem projetos e são orientados 

como lidar com os colegas (P4) 

 

Conforme podemos notar há uma discrepância entre os professores 

quanto ao que entendem por educação integral e educação de tempo 

integral, tanto que o P4 embora tenha afirmado que há diferenças entre os 

termos não soube explicar. Outros não entraram no mérito da questão como 

o P1 que apenas explicitou que não vê diferença entre ambos os termos. E 

ainda há quem entenda que educação integral é sinônimo de ampliação da 

jornada escolar como o P3. Tais respostas devem suscitar no mínimo uma 

preocupação com a formação desses professores que deve se dar de forma 

contínua. 

A respeito das principais atividades desenvolvidas na escola por ser 

considerada de tempo integral obtivemos as seguintes respostas: danças (8); 

teatro (8); xadrez (8); música (8); inglês (1); coral (8); acompanhamento 

pedagógico (1) e atividades recreativas diversificadas (1), as oficinas do Mais 

Educação (1). 

Acerca dessas atividades desenvolvidas o P3 fez a seguinte observação: 
 

Xadrez (cada turma tem xadrez 2 vezes na semana – ajuda na 

concentração, raciocínio lógico, etc.); dança (promove a interação 

social, saúde para o corpo e a mente); teatro (desenvolve a 
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linguagem, comunicação, etc.); música (compreensão de 

linguagem, ritmo, interação); as oficinas do Mais Educação são para 

todos os anos, diferente do que ocorre em outras escolas em que 

apenas um pequeno grupo participa (P3). 
 

O modo como os professores avaliam as respectivas atividades já 

mencionadas e que são desenvolvidas na escola está expresso na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 4: demonstrativo da forma como os professores avaliam as atividades 

desenvolvidas na ETI 

Excelente Muito Bom Bom Regular Péssimo 

0 7 1 0 0 

Fonte: tabela elaborada pela autora a partir dos dados obtidos. 

 

Professores como o P1 e P2 justificaram que suas avaliações são somente 

em função da gestão da escola ‘que faz o quase impossível para o 

funcionamento das atividades’, pois, o número de funcionários é insuficiente 

para atender a demanda das crianças. Além disso, pontuaram que ainda há 

muitos problemas que são enfrentados como a falta de espaço adequado 

para a realização das atividades realizadas no contra turno. 

Quando indagados sobre os pontos positivos da experiência da 

educação de tempo integral, os professores apontaram os seguintes: 

A escola ajudar as famílias a manter suas crianças em atividade e em 

local seguro, pois, afasta as crianças das ruas estes aprendem e 

socializam por mais tempo (P1) 

É que as crianças que necessitam de um espaço para ficar durante o 

dia, com um acompanhamento, possuem, pois, saem da área de risco 

(P2) 

Os alunos se adaptam a uma rotina diferenciada com a presença de 

vários professores em diferentes horários (P3) 

As relações que eles estabelecem com a convivência (P4) 

Desenvolvimento integral da criança (P5)  

Socialização com a escola e família; participação da comunidade nos 

projetos (P6) 

Ajuda na socialização das crianças que passam o dia na escola (P7) 

 

Nota-se a predominância do olhar assistencialista que concebe as 

crianças atendidas na escola de tempo integral como ‘carentes’ em todos os 

aspectos, o que é visível no discurso utilizado pelos funcionários da escola e 

também presente na fala dos P1, P2 e P7. Embora o P5 aponte o 
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desenvolvimento integral da criança, ele não explicita de que forma esse 

desenvolvimento se dá no dia a dia da escola. O P3 aponta como aspecto 

positivo o fato de que a escola contribui para condicionar o aluno para o 

futuro mercado de trabalho, uma vez que as crianças se adaptam a uma 

rotina com regras, e horários assim como acontece no trabalho a ser 

desenvolvido sob os moldes do sistema capitalista. 

Os pontos negativos da experiência da educação de tempo integral 

apresentados pelos professores se repetem, como a falta de espaços 

adequado para a realização das atividades a serem realizadas (P1, P2). 

Outros pontos mencionados foram: a falta de investimento na escola, 

principalmente no espaço físico e na alimentação escolar (P3), além de 

profissionais para o horário do almoço, intervalo entre os professores da 

manhã e os da tarde (P4). A necessidade de melhorar a estrutura como mais 

banheiros, quadra coberta, sala de informática que não está equipada (P5, 

P6). Ausência de um local para as crianças descansarem entre os dois 

períodos, após o almoço (P7). 

Os professores apontaram sugestões para melhorar a experiência da 

educação de tempo integral na escola, como por exemplo: que a escola 

tenha um número maior de salas e estrutura adequada para receber os alunos 

(P1); que o governo municipal faça investimentos no espaço físico e em 

capacitação profissional, após as 4 primeiras horas de estudo, pois, não há 

uma preocupação diferenciada com a escola de tempo integral, não há 

uma portaria específica para a escola, ela é colocada na portaria das outras 

escolas regulares (P2); fazer com que a biblioteca funcione e com profissional 

qualificado para a função (P3); que a prefeitura melhore o cardápio, já que 

as crianças passam mais tempo na escola (P4); a presença de um 

enfermeiro/dentista/psicólogo para atender em tempo integral as crianças 

que necessitarem de tais atendimentos (P5); a construção de um parque para 

as crianças utilizarem no momento de recreação (P6). 

Todas as proposições apresentadas pelos professores são pertinentes. Um 

detalhe que chama a atenção é o fato que grande parte do corpo docente 

tem ao cobrar do poder público mais investimento para a escola de tempo 
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integral, por entenderem que a ETI é resultado de ações coletivas em prol de 

uma educação integral que se estenda a todos os alunos sem distinção de 

gênero, raça, cor, credo religioso e etc.,  

Nesse sentido, a reivindicação do P2 se faz necessária para lembrar ao 

poder público que a escola de tempo integral é diferente em seu 

funcionamento e não deve ser colocada na portaria das outras escolas 

regulares, pois, possui demandas que as outras escolas não possuem o que 

por si só pode inviabilizar o desenvolvimento de algumas ações pretendidas 

pela gestão da escola. 

Ademais, as ETI são diferenciadas por já terem sido implantadas com a 

ampliação da jornada escolar, o que nas escolas regulares vem ocorrendo 

aos poucos através de programas indutores atendendo ao que está previsto 

na legislação educacional vigente. 

A organização dos dados apontou as seguintes reflexões acerca da 

concepção docente: notou-se que os professores desconhecem o sentido 

amplo da educação integral ao enunciarem aspectos como o acúmulo de 

conteúdo, educação focada na vivência e ampliação do tempo escolar, 

mas sem apresentar um conceito de educação integral a partir de uma das 

concepções existentes no campo teórico. Entendemos que se faz necessário 

que os professores e demais integrantes da escola de tempo integral devem 

estar assentados sob uma perspectiva de concepção da educação integral 

para embasar suas ações pedagógicas.  

Conforme Vasconcelos e Goergen (2015), um dos desafios da 

educação integral é a formação de professores, pois, com a ampliação da 

jornada escolar, ou seja, mais tempo do aluno na escola, faz-se necessário 

capacitar, qualificar os educadores para trabalharem e realizarem ações 

educativas, instigantes e criativas com esses alunos. 

Em estudo desenvolvido por Ferreira (2016), é apontado que em 

Santarém, a educação integral na perspectiva da ampliação da jornada 

escolar se dá a partir de duas estratégias no município: escola de tempo 

integral e o aluno de tempo integral. 
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A respeito do modo como os professores avaliam a política de educação 

integral que vem sendo implantada em suas respectivas escolas de tempo 

integral, verificou-se que os professores de ambas as escolas destacam a 

política de educação integral como satisfatória, mesmo apontando 

demandas estruturais e de pessoal como aspectos a serem sanados para 

melhorar a experiência nas escolas de tempo integral. Aspectos estes que se 

referem à formação do professor e a estrutura física das escolas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste estudo verificou-se que os sujeitos da pesquisa 

apresentam concepções reducionistas sobre educação integral e de tempo 

integral. Apontam proposições visando à melhoria da experiência de 

educação integral em suas respectivas escolas, como: a contratação de 

enfermeiros em tempo integral, de pessoal para ficar com as crianças no 

período de descanso entre o almoço e o retorno às atividades e que haja 

continuidade dos projetos iniciados pelos professores do turno regular.  

Detectou-se ainda, que os professores de ambas as escolas concebem 

a política de educação integral como satisfatória, mesmo apontando 

demandas estruturais e de pessoal como aspectos a serem sanados para 

melhorar a experiência nas escolas de tempo integral. Aspectos estes 

relacionados a formação do professor e a estrutura física das escolas. 

Educação de qualidade é uma educação cidadã, ativa, participativa, 

formando para e pela cidadania, empoderando pessoas e comunidades. 

Toda cidadania é, por si mesma, ativa. (GADOTTI, 2009). Assim, entendemos 

que a educação integral é uma alternativa para o desenvolvimento da 

educação.  

Corroborando com Ferreira (2016), os participantes desta pesquisa 

evidenciam a importância do caráter qualitativo da experiência da 

educação em tempo integral, quando apontam aspectos de ordem 

estrutural e pedagógica como demandas a serem sanadas a fim de melhorar 

a experiência que já vem sendo desenvolvidas nas escolas pesquisadas. 
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Gomes e Vasconcelos (2015), destacam como resultados de suas 

investigações o fato de que “a investigação sobre o tema educação integral, 

realizado teórica e empiricamente com os membros da comunidade escolar, 

confirmam concepções reducionistas dos gestores e dos professores. A 

princípio podemos perceber que a maioria das pessoas entrevistadas 

desconhece o sentido amplo da educação integral e citam como sendo algo 

muito distante de nossa realidade ainda muito no campo teórico”. Premissa 

esta, que também se confirmou com os sujeitos participantes desta pesquisa 

nas duas escolas de tempo integral de Santarém. 

Além disso, ficou evidente a ausência de conhecimento das 

experiências de educação integral, sendo a mais conhecida o Programa Mais 

Educação que é a experiência mais comum que acontece nas escolas da 

rede pública. Fomentado pelo Governo Federal, esse programa é financiado 

nas escolas por meio de recursos da união por meio da adesão da escola ao 

programa. Além desses, temos outros programas que se referem mais 

Diretamente à educação integral que são: o PDDE (Programa Dinheiro Direto 

na Escola); PME (Plano Municipal de Educação) e PROEMI (Programa Ensino 

Médio Inovador), que buscam com suas ações fortalecer a implementação 

da educação integral. Os participantes da pesquisa enxergam primeiramente 

a infraestrutura como principal aspecto capaz de promover a educação 

integral efetivamente nas escolas. 

É importante destacar que a infraestrutura é um fator importante 

quando se fala em escolas de tempo integral, mas não deve ser considerado 

como o único capaz de promover as condições necessárias para o 

desenvolvimento de uma educação integral de fato e de direito. 

As reflexões em torno de uma educação integral precisam ir além do 

espaço físico, daí a importância de identificar as concepções docentes sobre 

educação integral, bem como analisar a política de educação integral 

desenvolvida nas escolas. Porque trata-se de um exercício onde é possível 

identificar as concepções de educação integral que estão direcionando as 

atividades pedagógicas nas escolas pesquisadas, refletindo assim como essa 
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política tem sido compreendida e implementada nesses espaços de 

formação. 

Ferreira (2016), aponta que na perspectiva neoliberal centrada na 

manutenção da sociedade capitalista, a educação em tempo integral é 

compreendida apenas como ampliação do tempo escolar ou currículo, ou 

seja, a organização político-pedagógica é mantida, sendo as atividades 

divididas em curricular e extracurricular, em turno e contraturno. Essas ações 

estão relacionadas ao aumento do tempo de permanência do aluno na 

escola, que passa a ter a jornada de 7 horas diárias, durante todo o ano letivo. 

E nessa perspectiva, é nítido o caráter assistencialista, isto, porque se 

limita a aumentar o tempo escolar para suprir as necessidades básicas de 

alimentação, proteção, higiene e saúde dos alunos sem, no entanto, garantir-

lhes autonomia, formação intelectual e formação crítica. Ponto este, que 

ficou evidente nas colocações dos sujeitos da pesquisa, quando questionados 

a respeito dos aspectos positivos da experiência da educação de tempo 

integral desenvolvida em suas respectivas escolas, observou-se a 

predominância do olhar assistencialista que concebe as crianças atendidas 

na escola de tempo integral como ‘carentes’ em todos os aspectos, o que é 

visível no discurso utilizado pelos funcionários da escola e também presente 

na fala dos docentes. 
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CAPÍTULO 3 
 

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFORMA DO ENSINO MÉDIO 

E A EDUCAÇÃO (NÃO) INTEGRAL 

 

Ana Clara Fossaluza Vidal Mina1  

Pedro Ganzeli2 

 

INTRODUÇÃO  

 Ao longo da história da humanidade, verificamos inúmeras concepções 

sobre a educação que podemos considerar integral. Na antiguidade, os 

Gregos propuseram a Paidéia, como conjunto de ideias relacionada a 

formação do homem em sua totalidade, abrangendo de forma igualitária as 

dimensões: intelectual, física, metafísica e estática. Assim, a formação 

humana deveria ocorrer tendo como pressuposto o eidos (ideal) de homem 

de validade universal. Jaeger (2001) afirma que, “esta educação ética e 

política é um traço fundamental da essência da verdadeira Paideia” (p. 351). 

O ideal de homem atendia as características necessárias da sociedade 

Grega.  

 No século XVI, os anarquistas promoveram experiências educacionais 

que tinham como pressuposto a educação integral do indivíduo, com 

atividades voltadas para o desenvolvimento intelectual, artístico, físico, 

profissional e político, que promovessem a sua emancipação social, política e 

econômica. (GALLO, 1995) 

 No Brasil verificam-se distintas propostas político-sociais sobre o tema, 

sendo elas defendidas pelos católicos, integralistas, anarquistas e liberais. Os 

católicos concebiam a educação integral pautada em atividades físicas, 

artísticas, intelectuais e ético-religiosas. O movimento integralista, expressivo 
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nos anos 1930 a 1960, defendia uma educação integral alicerçada em 

fundamentos político-conservadores: espiritualidade, nacionalismo cívico e 

disciplina. Plínio Salgado, chefe nacional do movimento, ressaltava o 

pensamento de que era uma “educação integral para o homem integral” 

(CAVALARI, 1999). 

Em relação aos liberais, foi especificamente com Anísio Teixeira, nas 

décadas de 1930 a 1950, que se iniciaram as primeiras tentativas de 

implantação de instituições escolares públicas que concebiam educação 

integral, com o objetivo de uma formação completa para o educando e com 

a ampliação da jornada escolar. Anísio Teixeira foi um dos mentores do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932, que propôs a formação do 

sistema nacional de educação, tendo como princípio a laicidade, a 

gratuidade, a obrigatoriedade e a coeducação, com oferta de qualidade 

para de todos os cidadãos brasileiros. A educação integral deveria atender  

[...] programa completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências 

físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e 

educação física (...) saúde e alimento à criança, visto não ser possível 

educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive. (TEIXEIRA, 

1959, p. 79). 

 A escola deveria ser uma instituição que educasse intelectualmente e 

formasse os hábitos de civilidade democrática. Para tanto, a formação 

educacional compreendia atividades intelectuais, artísticas, físicas, 

profissionais, que garantissem hábitos e atitudes que atendessem o ideal de 

sociedade industrial. 

Essa concepção de educação foi experienciada no município de 

Salvador, no estado da Bahia, no ano de 1953, com a inauguração do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro.  

A escola primária seria dividida em dois setores, o da instrução, 

propriamente dita, ou seja, da antiga escola de letras, e o da 

educação, propriamente dita, ou seja, da escola ativa. No setor 

instrução, manter-se-ia o trabalho convencional da classe, o ensino de 

leitura, escrita e aritmética e mais ciências físicas e sociais, e no setor 

educação – as atividades socializantes, a educação artística, o 

trabalho manual e as artes industriais e a educação física. (TEIXEIRA, 

1959, p. 82). 
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A organização educacional previa atividades relacionadas ao 

desenvolvimento intelectual e físico em um turno e atividades diversificadas 

em outro turno, em espaços adequados e equipados para o processo de 

ensino na perspectiva da integralidade da formação humana. 

Na década de 1980, inspirado nos ideais de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro 

cria, no Rio de Janeiro, os Centros Integrados de Educação Pública - CIEP. 

Uma escola organizada para atender o aluno de forma integral, em turno 

integral.  

É uma escola de dia completo, e não uma escola de turnos, na qual 

as crianças permanecem por toda a manhã e tarde, tendo 

oportunidade de realizar diferentes atividades: aulas, práticas de 

educação física, atividades artísticas, de estudo dirigido, com vídeos, 

frequência à biblioteca, computadores, atividades com animadores 

culturais, práticas para o desenvolvimento de uma vida saudável. 

(MONTEIRO, 2009, p. 37). 

 

O projeto curricular possibilitou aprendizagens significativas, em diversas 

situações e tempos, e em contato com diferentes profissionais. Além disso, 

todas as atividades eram consideradas educativas (MONTEIRO, 2009). O CIEP 

passou a ser uma referência no debate educacional do período, visto a sua 

magnitude enquanto proposta de atendimento que envolveu recursos físicos, 

humanos e financeiros de grande monta. 

 Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, a educação 

integral passou a ser foco de distintas propostas político-sociais, com 

dinâmicas que buscavam ampliar o tempo escolar ou, por vezes, ampliar o 

tempo de atividades educacionais para os alunos. Para Cavaliere (2009), a 

mudança no tempo escolar exige a implantação de novas tarefas, outros 

equipamentos e novos profissionais, com a finalidade de proporcionar novas 

vivências aos estudantes e professores. A ampliação da jornada do aluno em 

atividades diversificadas propostas no contra turno escolar, que são realizadas 

ou não no espaço escolar, necessitam de um nível complexo de organização 

educacional para sua realização; uma vez que exigem, quando for o caso, a 

contratação de profissionais, transporte, alimentação, entre outras 

necessidades. O financiamento da educação em tempo integral passa a ser 
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um fator de estudo em ambos os casos, ao envolver novos aportes de 

recursos. (CAVALIERE, 2009).  

Nos anos de 2000 as políticas de educação integral em tempo integral 

passaram a ser relacionadas de forma mais direta com as políticas afirmativas 

de enfrentamento de desigualdades (MOLL, 2010). As desigualdades 

econômicas, políticas e sociais se estabelecem na medida em que os acessos 

à cultura, ciência, conhecimentos gerais variam conforme a etnia, classe, 

orientação sexual e gênero. Dessa forma, o Estado investiu na promoção de 

políticas sociais direcionadas à população mais vulnerável, com o objetivo de 

se estabelecer uma igualdade de oportunidades, entre essas a escola de 

tempo integral, para garantia do direito à educação. O Programa Mais 

Educação (2007) foi um marco na política de educação em tempo integral, 

conforme analisaremos mais adiante. 

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo analisar a (não) relação 

do Programa Novo Mais Educação (2016) e da Reforma do Ensino Médio 

(2016), com os postulados de educação integral presentes na Constituição 

Federal de 1988. De caráter exploratório, utilizamos como procedimentos 

metodológicos a revisão da bibliografia e a análise documental da legislação 

que ordenou os programas (BOGDAN, BIKLEN, 1994). 

Buscamos compreender como os programas educacionais buscam 

atender ao direito à educação. Inicialmente apresentaremos os pressupostos 

constitucionais sobre a educação integral para, em seguida, analisar as 

políticas educacionais e sua (não) relação com o prescrito em nossa Carta 

Magna. 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO DIREITO, O NOVO MAIS EDUCAÇÃO E A REFORMA 

DO ENSINO MÉDIO 

 O Brasil é organizado politicamente como um estado democrático de 

direito (CF1988, art. 1º), o que exige do Estado a formulação de políticas 

públicas para o atendimento dos direitos sociais previsto no artigo 6º 

(educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 
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segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados), na forma da Constituição. 

 Especificamente, o art. 208 § 1º da CF/88 postula que, “o acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. Assim, o direito à 

educação é consequência de vontade política dos Poderes Públicos em 

efetivarem-no e, da capacidade de organização da população ao exigir o 

seu direito perante a justiça. (HORTA, 1998). 

No art. 205, a Constituição Federal de 1988 dispõe que,  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988 – grifo 

nosso) 

 

 Estamos compreendendo que, conforme determinação constitucional, 

a educação em todo território brasileiro deve promover o “pleno 

desenvolvimento da pessoa”, “prepará-la para o exercício da cidadania” e 

“qualifica-la para o trabalho”, ou seja, quando atendidas todas essas 

premissas, estaremos construindo a educação em sua integralidade, ou seja, 

atendendo a concepção constitucional de educação integral (GANZELI, 

2018). 

 Cabe explicitarmos no limite deste artigo, o significado de cada 

premissa constitucional que fundamenta a concepção de educação 

integral.  

 O pleno desenvolvimento da pessoa deve atender as dimensões 

intelectuais, físicas e psicológicas constituintes do ser humano. Cavaliere 

(2002) ao recuperar experiências educacionais com características básicas 

constituidoras de uma escola de educação integral, analisa que  

Apesar das particularidades de cada uma destas experiências, 

podemos generalizar a importância que davam à articulação da 

educação intelectual com a atividade criadora, em suas mais 

variadas expressões, à vida social-comunitária da escola, à 

autonomia dos alunos e professores; à formação global da criança. 

(p. 251) 
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 A atividade criadora deve prevalecer no processo de ensino, com a 

promoção do encontro entre os conhecimentos socialmente acumulados e 

sua relação com as necessidades sociais contemporâneas da pessoa, ou seja, 

a integração da ciência com a vida cotidiana, na perspectiva de construção 

da sociedade justa e democrática, sem desconsiderar as relações de poder 

presentes na sociedade capitalista. 

Para Cury (2002), 

A magnitude da educação é assim reconhecida por envolver todas 

as dimensões do ser humano: o singulus, o civis, e o socius. O singulus, 

por pertencer ao indivíduo como tal, o civis, por envolver a 

participação nos destinos de sua comunidade, e o socius, por 

significar a igualdade básica entre todos os homens. (p. 255) 

 

 Considerando a sociedade democrática como aquela na qual os 

sujeitos, diferentes entre si, possuem a capacidade de se relacionarem e se 

comunicarem, construindo experiências comuns, promovendo o bem 

público, exige uma educação que permita a construção de identidades 

individuais e sociais em relação ao outro e com o outro, promovendo a 

cidadania ativa (GOERGEN, 2013). 

O exercício da cidadania pressupõe o acesso das pessoas ao código 

escrito, tornando a educação, para além de um direito social, a condição 

para o acesso aos direitos civis, políticos ou sociais (SAVIANI, 2013). 

A cultura democrática deve ser constituinte do espaço educativo, com 

a promoção da participação nos processos de decisão. Entende-se que a 

educação integral deve possibilitar a construção de novas práticas que 

colocam a autonomia do professor e formação para a cidadania como 

processos indissociáveis para a escola pública de qualidade. Por conseguinte, 

a construção da educação integral deve contemplar a gestão democrática. 

Paro (2000) explica que a participação envolve diálogo e reflexão sobre 

as necessidades e os objetivos pedagógicos da escola. Para o autor, a 

participação enquanto critério para a construção de uma gestão 

democrática qualifica a educação pública. 

Ao abordar o conceito de participação, Nardi (2015) reconhece o valor 

político da participação como via para a democratização da gestão escolar. 
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Para o autor, o contexto escolar é marcado por uma pluralidade de interesses 

e objetivos dos atores escolares, sendo que a participação possibilita que as 

variadas expectativas estejam presentes no processo de gestão democrática. 

A participação deve ser considerada como o envolvimento dos atores 

na construção da realidade político-social; como ação política em processos 

decisórios da unidade escolar (NARDI, 2015). 

Nesse sentido, de acordo com Canivez (1991),  

Essa educação não pode mais consistir numa informação ou instrução 

que permita ao indivíduo, enquanto governado, ter conhecimento de 

seus direitos e deveres, para a eles conformar-se com escrúpulo e 

inteligência. Deve fornecer-lhe, além dessa informação, uma 

educação que corresponda à sua posição de governante em 

potencial (CANIVEZ, 1991, p.31 – grifos da autora).  

 A Educação Integral ao desenvolver o educando nas diferentes 

dimensões e prepara-lo para o exercício de sua cidadania, possibilita a vida 

democrática no espaço escolar e na comunidade como um todo. 

Construindo, dessa forma, um educando crítico, ativo e participante da vida 

política.  

 A análise da premissa constitucional da educação com vistas à 

qualificação para o trabalho exige o estudo sobre o significado do conceito 

de “trabalho humano”.  

Para Frigotto (2010), 

Diferente do animal, que vem regulado, programado por sua 

natureza, e por isso não projeta sua existência, não a modifica, mas se 

adapta e responde instintivamente ao meio, os seres humanos criam 

e recriam, pela ação consciente do trabalho, a sua própria existência. 

(FRIGOTTO, 2010, p. 1) 

 Sob essa perspectiva, o sujeito se relaciona com o meio através do seu 

trabalho, com a finalidade de transformar o meio e a sua própria existência. 

Assim, “o mesmo não se reduz à atividade laborativa ou emprego, mas à 

produção de todas as dimensões da vida humana” (FRIGOTTO, 2010, p. 2). 

Consideramos o trabalho como práxis transformadora ao permitir ao sujeito 

criar e recriar, no âmbito econômico, artístico, cultural, político e social, o 

mundo em que vive.  
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Os seres humanos têm a necessidade de alimento, abrigo, transporte, 

saúde, enfim de trabalhar para construir os meios de sua sobrevivência no 

espaço social. “Nesta concepção de trabalho o mesmo se constitui em direito 

e dever e engendra um princípio formativo ou educativo” (FRIGOTTO, 2010, p. 

2-3). Como direito, pois o homem enquanto ser consciente, transforma a 

natureza para a produção de bens conforme a suas necessidades e o como 

dever, na medida que todos os cidadãos participam da construção da 

histórica da sociedade econômica e culturalmente. 

A Educação Integral, ao desenvolver as diferentes dimensões do 

educando e prepara-os para o exercício da cidadania, promovendo o 

trabalho criativo dos sujeitos no espaço escolar, com a construção de 

conhecimentos necessários para transformação da realidade social. 

Reconhecendo os postulados constitucionais como referência para a 

educação integral, passamos a analisar a relação desses com as políticas 

educacionais de educação em tempo integral. 

No ano de 2007, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2002/2009), foi lançado o “Programa Mais Educação”, com o objetivo de: 

contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 

jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de programas 

do Governo Federal e suas contribuições às propostas, visões e 

práticas curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, 

alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, 

métodos, processos e conteúdos educativos. (BRASIL, 2007, Art. 1º) 

O Programa Mais Educação propôs a implementação de ações no 

contraturno escolar, com apoio do governo federal, nas escolas ou em outros 

espaços socioculturais que incluíssem os campos da educação, da arte, da 

cultura, do esporte e do lazer, mobilizando-os para   

a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 

professores, alunos e suas comunidades, à garantia da proteção 

social da assistência social e à formação para a cidadania, incluindo 

perspectivas temáticas dos direitos humanos, consciência ambiental, 

novas tecnologias, comunicação social, saúde e consciência 

corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e 

democracia, compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. 

(BRASIL, 2007, Art. 1º, parágrafo único). 

 



P á g i n a  | 63 

 

 
      

Em janeiro de 2010 o programa passou por acertos, regulamentado pelo 

Decreto nº 7.083, quando foram mantidos os seus princípios mas com a 

promoção de acertos nos processos de sua implementação, com a 

transferência de recursos para estados e municípios. 

O ingresso das redes de ensino ao Programa Mais Educação foi por 

adesão, com a apresentação de projeto educativo, conforme modelo 

estabelecido pelo Ministério da Educação, que explicitasse as atividades a 

serem desenvolvidas para o acompanhamento pedagógico no tempo 

estendido. A jornada escolar foi ampliada para no mínimo sete horas diárias. 

Foram considerados os seguintes princípios da educação integral no âmbito 

do Programa Mais Educação: 

I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de 

conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o; 

II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de 

atividades de educação integral, por meio da integração dos 

espaços escolares com equipamentos públicos como centros 

comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e 

cinemas; 

III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em 

interlocução com as comunidades escolares; 

IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo 

integral como inspiradoras da educação integral na 

contemporaneidade; 

V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a 

readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à 

gestão, à formação de professores e à inserção das temáticas de 

sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de 

materiais didáticos; 

VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na 

diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, 

cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de 

opção política e de nacionalidade, por meio da inserção da temática 

dos direitos humanos na formação de professores, nos currículos e no 

desenvolvimento de materiais didáticos; e 

VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas 

para assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teórico-

metodológica e a formação inicial e continuada dos profissionais no 

campo da educação integral. (BRASIL, 2010, Art. 2º) 

 O Programa Mais Educação contemplou práticas que visaram o 

desenvolvimento do educando, através de experiências socioeducativas nas 

dimensões culturais, artísticas, políticas, integradoras do aprendizado escolar. 

Os recursos financeiros do Programa Mais Educação foram destinados 

basicamente para a contratação de monitores, adequações prediais e 
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compra de material pedagógico necessários para a realização de atividades 

previstas. 

 O Programa Mais Educação sofreu diferentes críticas, entre as principais 

estava a desconexão entre o projeto político pedagógico com as atividades 

realizadas no contraturno e o caráter voluntário dos monitores, dificultando a 

continuidade das ações propostas ao longo dos anos, ficando na 

dependência dos acertos e condições dos agentes prestadores de serviço, 

prevalecendo o caráter filantrópico sobre a política de estado (CAVALIERE, 

2014). O Programa Mais Educação caracterizou-se por sua abrangência, 

alcançando todo o território nacional, bem como pelo incentivo na 

ampliação do atendimento educativo, especialmente nas ações de caráter 

socioeducativo e artístico, possibilitando novas práticas de organização 

curricular em tempo ampliado,  

com a entrada de atividades de arte, capoeira, hip hop, jornal e rádio 

escolar, direito humanos, sustentabilidade ambiental, entre tantas 

outras, pode ser compreendida como expressão das inúmeras 

possibilidades de vivências ampliadoras das dimensões da formação 

humana, segundo a compreensão do projeto político pedagógico 

em que estão sendo inseridas. (LECLERC, MOLL, 2012, 108) 

Com o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff do Partido dos 

Trabalhadores (PT), e o assunção do vice Michel Temer do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) ao governo, verificamos profundas 

reformas na Constituição Federal e a implementação da política de 

austeridade fiscal, com a redução dos investimentos na área social 

(AUSTERIDADE E RETROCESSO, 2016). 

Em outubro de 2016, o governo do presidente Michel Temer, baixou a 

Portaria nº 1.144 do Ministério da Educação que instituiu o Programa Novo Mais 

Educação, com alterações profundas na concepção e na orientação das 

atividades no contraturno escolar. 

 O Programa Novo Mais Educação tem como diretrizes: 

I- integrar o Programa à política educacional da rede de ensino; 

II- integrar as atividades ao projeto político pedagógico da escola; 

III- priorizar os alunos e as escolas de regiões mais vulneráveis; 

IV- priorizar os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem; 

V- priorizar as escolas com piores indicadores educacionais; 
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VI- pacturar metas entre  MEC, os entes federados e as escolas 

participantes; 

VII- monitorar e avaliar periodicamente a execução e os resultados 

do programa; e 

VIII- estimular a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e 

municípios. (BRASIL, 2016) 

O Programa ao priorizar alunos e as escolas de regiões mais vulneráveis 

alinha-se aos preceitos da nova administração pública (PEREIRA; SPINK, 1999), 

com a focalização do público alvo, buscando garantir eficiência e a eficácia 

das atividades relacionadas.  

A responsabilidade do Estado na garantia ao direito à educação fica 

comprometida, com a redução dos investimentos públicos, o Programa 

restringe a sua ação a grupos específicos de estudantes.  

O Novo Mais Educação possui a finalidade contribuir para a  
 

I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do 

desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos 

adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico 

específico; 

II - redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, 

mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do 

rendimento e desempenho escolar; 

III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, 

nos anos iniciais e finais; 

IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

(MEC, 2016) 

 

 A ampliação da permanência dos alunos na escola visa garantir a 

melhoria dos resultados das avaliações nacionais. O caráter socioeducativo 

foi relegado a um segundo plano pelo Programa, reinaugurando o caráter 

compensatório das atividades no contraturno. 

A reforma do Ensino Médio foi iniciada em setembro de 2016, por meio 

da Medida Provisória (MP) nº 746, sendo convertida na Lei nº 13.415 em 

fevereiro de 2017, que alterou as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 

de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; 
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revoga a Lei no11.161, de 5 de agosto de 2005, que tratava sobre o ensino de 

língua espanhola nas escolas pública; e institui a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Nos limites desse artigo, destacaremos as mudanças realizadas pela 

Reforma na LDB (Lei nº 9.394/1996). 

O currículo do ensino médio passou a ser composto por itinerários 

formativos, sendo possível a sua organização em diferentes “arranjos 

curriculares” conforme a disponibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 

I -linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. (BRASIL, 1996, Art. 36) 

Caberá a cada sistema de ensino definir quais e quantos “itinerários 

formativos” disponibilizará ao estudante do ensino médio, assim como a 

possibilidade do estudante de ingressar em unidades escolares com arranjos 

que mais lhe convier. (MEC, 2017) 

A carga horária mínima anual de 800 h/a deverá ser progressivamente 

estendida para 1.4000 h/a, sendo retirada a obrigatoriedade do Ensino de 

Educação Física, disciplina de Sociologia e Disciplina de Filosofia, 

considerados como estudos e práticas a serem incluídos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), assim como o ensino de Arte. 

As únicas disciplinas obrigatórias ao longo dos 3 anos de ensino médio 

serão língua portuguesa e matemática, com a utilização do tempo 

acadêmico poderá ser utilizado para outras áreas eletivas do conhecimento 

ou cursos técnicos. 

O MEC (2017) justificou que  

 

Ao propor a flexibilização da grade curricular, o novo modelo permitirá 

que o estudante escolha a área de conhecimento para aprofundar 

seus estudos. A nova estrutura terá uma parte que será comum e 

obrigatória a todas as escolas (Base Nacional Comum Curricular) e 

outra parte flexível. 

 

Kuenzer (2017) afirma que, o estudante do ensino médio ainda está se 

preparando para fazer suas escolhas, dessa forma, precisa ter o maior contato 
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possível com as diferentes áreas; consequentemente, a hierarquização das 

disciplinas e a escolha precoce por uma área especializada de estudos não 

possibilitam a integralidade da pessoa humana, ou seja, sua formação 

integral. 

O MEC também informa que, a parte flexível será escolhida 

dependendo da relevância para o contexto local e as possibilidades dos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2017, art. 36); ou seja, o novo modelo não permitirá 

que o estudante escolha livremente a área de conhecimento para 

aprofundar seus estudos, pois é o sistema de ensino (federal, estadual, distrital 

e municipal) que definirá os seus “arranjos curriculares” conforme os seus 

limites e possibilidades. Sendo assim, “a tendência será reduzir a oferta, 

privilegiando as áreas que dependem menos de docentes qualificados e de 

recursos materiais e tecnologias mais sofisticadas.” (KUENZER, 2017, p. 336) 

Tendência que não possibilita a construção e efetivação de uma educação 

de qualidade para todos os brasileiros. 

 Os autores Ferretti e Silva (2017) ressaltam as relações existentes entre o 

propósito educacional da BNCC e da reforma, uma vez que a Lei 13.415/2017 

está condicionada ao currículo da BNCC. A primeira relação é que, ambas 

possuem preocupações em relação ao desempenho do país nas avaliações 

internacionais do PISA, através de resultados quantitativos, ancorados nas 

ideias de responsabilização e meritocracia. Além disso, entendem a 

educação como formação de sujeitos sociais, que são trabalhadores, 

consumidores, cidadãos adaptados à organização produtiva do capital, de 

caráter neoliberal. (FERRETTI; SILVA, 2017). Nessa perspectiva, de acordo com 

os autores, há um cenário de disputa por hegemonia na educação brasileira.  

 

Da análise das audiências públicas ficou evidente o cenário da 

disputa em torno das finalidades, dos conteúdos e dos formatos que 

deve ter o ensino médio brasileiro. O maior ou menor atrelamento da 

reforma curricular a questões de ordem pragmática, tais como a 

adequação a demandas econômicas e de mercado, a melhoria do 

desempenho dos estudantes nas avaliações em larga escala, ou, 

ainda, a contenção do acesso à educação superior por meio da 

profissionalização, entre outras, caracteriza disputas por hegemonia 

em torno de um projeto formativo e de sociedade, disputas que 

atravessam o Estado e suas instâncias decisórias no âmbito do 
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legislativo e do executivo, bem como de seus interlocutores. (FERRETTI; 

SILVA, 2017, p. 396) 

 

 Na disputa pela hegemonia da educação acaba por prevalecer a 

imagem da educação como mercadoria, que deve atender aos critérios do 

mercado, limitando-se a formação para o mercado de trabalho, o que 

coloca em segundo plano a formação de cidadãos ativos nas decisões da 

sociedade.  

 Em relação à formação técnica e profissional, a Lei nº 13. 415/2017 

postula que,  

 
Art. 36 §6º A critérios dos sistemas de ensino, a oferta de formação com 

ênfase técnica e profissional considerará: 

I- a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo 

ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável de instrumentos estabelecidos pela legislação 

sobre aprendizagem profissional; 

II- a possibilidade de concessão de certificados intermediários de 

qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e 

organizada em etapas com terminalidade. (BRASIL, 2017) 

 

 

Há uma relação entre as instituições de ensino e empresas privadas que 

através de parcerias possibilitarão essa “inclusão de vivências práticas de 

trabalho”, com a finalidade de se obter aprendizagem profissional. O MEC 

(2017) explicita que,  

 

A formação técnica e profissional será mais uma alternativa para o 

aluno. Hoje, se o jovem quiser cursar uma formação técnica de nível 

médio, ele precisa cursar 2400 horas do ensino médio regular e mais 

1200 horas do técnico. O novo ensino médio permitirá que o jovem 

opte por uma formação técnica profissional dentro da carga horária 

do ensino médio regular desde que ele continue cursando Português 

e Matemática até o final. E, ao final dos três anos, ele terá um diploma 

do ensino médio e um certificado do ensino técnico. (MEC, 2016)  

 

Para o MEC, os estudantes que optarem pela formação técnica 

profissional dentro da carga horária do ensino médio terão a obrigatoriedade 

de cursar apenas as disciplinas de Português e Matemática, precarizando 

assim o ‘pleno desenvolvimento da pessoa’ e sua formação para ‘o exercício 

da cidadania’ que envolvem outras dimensões da formação escolar.  

Kuenzer (2017) afirma que,  
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o ensino médio na atual versão integra a pedagogia da acumulação 

flexível e tem como finalidade a formação de trabalhadores com 

subjetividades flexíveis, por meio de uma base de educação geral 

complementada por itinerários formativos por área de conhecimento, 

incluindo a educação técnica e profissional. (p. 341) 

 

 A pedagogia da acumulação flexível atende a lógica da distribuição 

desigual do conhecimento, por meio da formação genérica. Nesse sentido, a 

formação profissional varia conforme a classe socioeconômica a que 

pertence o estudante, para as camadas mais pobres da população, a ênfase 

na formação para o mercado de trabalho, sendo suficiente um aprendizado 

tecnicista, pragmático e imediatista, enquanto que, para as camadas 

privilegiadas, nas quais os alunos possuem acesso a outros espaços de 

formação, estes terão oportunidades de trabalhos mais qualificados 

(KUENZER, 2017). Todavia, para a maioria, ser  

multitarefa significará exercer trabalhos temporários simplificados, 

repetitivos e fragmentados, que não necessitam de formação 

qualificada, mas provavelmente de certificados ou reconhecimento 

de competências, o que o atual ensino médio (KUENZER, 2017, p. 342).  

 

A Constituição de 1988 ao estabelecer que a educação deve qualificar 

o indivíduo para o mundo do trabalho, concebe o trabalho, conforme 

antecipamos, como ação do sujeito na transformação da realidade. Para 

Frigotto (2010) o trabalho envolve a transformação da natureza, ultrapassa a 

ideia de emprego, ou inserção do sujeito no mercado de trabalho, 

envolvendo todas as dimensões do indivíduo. Nesse sentido, é preciso que o 

sujeito tenha acesso a uma educação de qualidade, possibilitando a sua 

emancipação. 

Educação de qualidade é integral, desenvolvendo plenamente o 

educando, preparando-o para o exercício de sua cidadania e qualificando-

o para o trabalho. Sujeitos devem ser protagonistas no processo histórico de 

construção social.  Enquanto sujeitos históricos para o exercício da cidadania, 

a educação volta-se à promoção, o fortalecimento e à consolidação do 

Estado Democrático de Direito. (CABRAL, 2017).  

Em 13 de junho de 2017, o MEC estabeleceu novas diretrizes, novos 

parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino 
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Médio em Tempo Integral – EMTI, através da Portaria nº 727. Destacamos neste 

documento o art. 9º §4º, o qual estabelece que,  

 

A diferença entre o total de escolas e alunos a serem contemplados 

no programa e o mínimo garantido, se aplicável, será priorizada entre 

as SEE de acordo com os seguintes critérios: 

I - vulnerabilidade socioeconômica da escola, definida conforme o 

inciso II do art. 6º; 

II - maior número de alunos atendidos no ensino médio da escola, de 

acordo com o Censo Escolar mais recente; e 

III - disponibilidade de infraestrutura, conforme previsto no Anexo III. 

 

Evidencia-se uma política de focalização para o investimento em 

educação, o que não atende a ideia de universalização da qualidade do 

ensino. 

Krawczyk e Ferretti (2017) afirmam que, “a Lei n. 13.415 ‘flexibiliza’ o 

tempo escolar, a organização e conteúdo curricular, o oferecimento do 

serviço educativo (parcerias) a profissão docente e a responsabilidade da 

União e dos Estados.” (p. 4) Os autores afirmam que, para alguns leitores, o 

termo flexibilização pode remeter à autonomia, livre escolha, espaço de 

criatividade e inovação; todavia, o conceito usado na Lei envolve 

“desregulamentação, precarização, instabilidade da proteção contra a 

concentração da riqueza material e de conhecimento, permitindo a 

exacerbação dos processos de exclusão e desigualdade social.” (p. 4) 

Portanto, a “flexibilização” está sendo utilizada pela Reforma para se opor a 

uma estrutura estatal de proteção do trabalho e de proteção social. 

Na perspectiva da Reforma, o indivíduo deve ingressar o quanto antes 

no mercado de trabalho, para gerar renda, desconsiderando a formação do 

cidadão ativo. A Lei N. 13. 415/17, propõem uma modelo de educação que 

atende aos interesses do capital, ao flexibilizar os processos formativos, 

incorporando a concepção fragmentada do processo pedagógico. 

Entretanto, sob uma perspectiva humanista e democrática de 

educação, o Ensino Médio, enquanto última etapa da educação básica, 

deve desenvolver o sujeito em suas diferentes dimensões, com a múltiplos 

espaços e tempos, com a promoção de aprendizagens que possibilitem a 

formação do cidadão integrado ao contexto social, econômico e político. 
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REFLEXÕES FINAIS 

 A educação integral deve possibilitar a construção de práticas que 

possibilitem a participação dos sujeitos na vida social, política e econômica, 

ou seja, que promova a cidadania ativa. A democratização da gestão torna-

se condição estruturante para a qualidade da educação. 

 O Art. nº 205 da Constituição Federal determina a educação como um 

direito, devendo essa contemplar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, 

na sua integralidade, ou seja, uma educação integral. 

 Para o pleno desenvolvimento da pessoa devemos considerar a 

existência no espaço educacional de atividades que promovam os aspectos 

cognitivos e físicos das pessoas, respeitadas as suas especificidades, 

considerando a variedade de sujeitos, diferentes entre si, que se relacionam, 

se comunicam construindo experiências pessoais e sociais.  

 Uma educação que prepare o indivíduo para o exercício da cidadania 

compreende a vida democrática no espaço escolar e na comunidade como 

um todo. A criticidade deve ser uma característica do processo de ensino, 

possibilitando a formação de um ser politicamente ativo em relação aos 

problemas sociais, políticos e econômicos, participante da vida política. 

A qualificação para o trabalho tem por finalidade a transformação do 

meio em que o indivíduo vive, possibilitando a transformação da própria 

existência. O trabalho considerado como práxis transformadora, permite ao 

sujeito criar e recriar, no âmbito econômico, da arte, da cultura, político e 

social.  

 A análise do Programa Novo Mais Educação (2016) demonstrou a 

existência de uma concepção compensatória de educação, não 

abrangendo o significado da educação como direito de todos, com 

atividades no contra turno, voltadas ao reforço do conteúdo das disciplinas 

de Português e Matemática, com restrição de outras atividades educativas. 

 Na análise da Reforma do Ensino Médio (2016), verificamos política que 

promove um currículo fragmentado e imediatista, restringindo-se a formação 

do indivíduo para o ‘mercado de trabalho’. Assim a Reforma atende a 
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formação do indivíduo para a acumulação flexível, com um currículo com 

diferentes itinerários formativos, promovendo a fragmentação do processo 

pedagógico.  

Na perspectiva humanista e democrática de educação integral, 

conforme preceito constitucional, o indivíduo deve ser formado diferentes 

dimensões, com saberes, espaços, experiências possibilitando a sua 

emancipação como sujeito e cidadão. 

Educação integral ao desenvolver plenamente o educando, 

preparando-o para o exercício de sua cidadania e qualificando-o para o 

trabalho possibilita a construção de sujeitos históricos, conscientes dos 

problemas sociais, políticos e econômicos, favorecendo o exercício da 

cidadania.  

A análise sobre os programas educacionais revelou que esses 

contemplaram de maneira sucinta e pouco referenciada a educação 

integral, sob os pressupostos constitucionais.  

Nesse sentido, é preciso que os Programas Educacionais contemplem 

os pressupostos constitucionais, com a finalidade de construírem uma 

educação de qualidade no Brasil, com a promoção e o fortalecimento do 

Estado Democrático de Direito. 
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CAPÍTULO 4 
 

EDUCAÇÃO INTEGRAL E AS EXPERIÊNCIAS ESTADUAIS:  

UMA ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DE REDES POLÍTICAS 
 

Jaqueline da Conceição Camargo1 

Mariane Eduarda Bernardes2 

 Debora Cristina Jeffrey3 

  

INTRODUÇÃO 

A educação integral no Brasil configurou-se como política, inicialmente, 

em uma conformação pedagógica pautada na formação integral de 

crianças e jovens da educação básica através da ampliação da jornada 

escolar. Sua proposta inicial, parte de uma discussão centrada na 

reconfiguração organizacional dos espaços educacionais, a partir da 

introdução de atividades extra-turno das unidades escolares participantes 

deste projeto. 

O processo de disposição da educação integral não é novo. No Brasil, 

o debate tem origem com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

lançado em 1932, sob a influência do ideário liberal, representando um marco 

histórico nas discussões sobre a função da escola pública para a formação 

integral do cidadão, em diálogo com as transformações instituídas na 
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sociedade brasileira com o advento da República; tecida em um  cenário  

cuja  a educação  abrangia  apenas  grupos  específicos  dos  ciclos  de  

poder.   

Nesse sentido, tentando romper com uma lógica em que o acesso à 

escola e o processo de formação do indivíduo está ligado a sua condição 

social, o Manifesto dos Pioneiros da Educação, introduz o debate acerca da 

oferta de educação integral, em estabelecimentos públicos de ensino:  

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à  

sua  educação   integral,   cabe evidentemente   ao   Estado   a   

organização dos meios   de   o   tornar   efetivo,   por   um   plano   

geral   de   educação,  de estrutura   orgânica,   que   torne   a   

escola   acessível,   em   todos   os   seus graus,  aos   cidadãos   

a   quem   a   estrutura   social  do   país   mantém em condições    

de    inferioridade    econômica    para    obter    o    máximo    de 

desenvolvimento   de   acordo   com   as suas  aptidões  vitais 

(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO,1932, p. 193). 

 

 

Diante desse marco, foram diversas as experiências em escolas com 

modelos que buscaram garantir a educação integral no território nacional. Ao 

longo dos últimos trinta anos (décadas de 1980 e 1990), esses registros se 

potencializaram, observando-se casos como os Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEP’s), do Governo Leonel Brizola no Estado do Rio de 

Janeiro (1983-1987); os Centros de Educação Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC’s), do Governo presidencial de Fernando Collor de Melo 

(1990-1992); os Centros Educacionais Unificados (CEU’s), do Governo Marta 

Suplicy no município de São Paulo/SP (2001-2004); o Programa Bairro-escola 

Cidade Educadora, do Governo Lindberg Farias no município de Nova     

Iguaçu/RJ (2005-2010); o Programa Escola Integrada, do Governo de 

Fernando Pimentel, no município Belo Horizonte (2006-2010) e o Programa de   

Educação Integral de Pernambuco –  Escola  de  Referência, do Governador 

Eduardo Henrique Accioly  Campos (2007-2010). 

No processo mais recente, cabe destacar o papel do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) para a consolidação da política de 

educação integral no Brasil. Aprovado em 2007, o documento propunha o 

Programa Mais Educação entre suas ações para a melhoria da educação 
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nacional.  Com a proposta de ampliação da educação em tempo integral 

no país, o Programa é considerado um indutor da política pública de 

educação integral para as escolas públicas brasileiras, com destaque a 

ampliação da jornada escolar de sete horas diárias em unidades escolares de 

Ensino Fundamental, destinadas, especialmente, ao atendimento de  crianças  

pertencentes a famílias  com  baixa  renda.    

Atrelado à proposta do PDE, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) e o Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em 

25 de junho de 2014, vinculam a destinação de recursos públicos para a 

educação integral, ao prever o financiamento para a implementação da 

medida, assegurando a ampliação de jornada escolar.   

 

Problematizações sobre a Educação Integral no Brasil. 
 

Contudo, conforme tratamos no início deste artigo, as discussões 

acerca da Educação Integral enquanto projeto político nacional datam da 

primeira metade do século XX. Em retomada histórica, a democratização do 

ensino primário proposta por Anísio Teixeira, de modo a oferecer às crianças  

uma educação de qualidade que integrasse a população pobre à  

sociedade moderna pelo contexto escolar parecia algo interessante (LEITE; 

GUERREIRO, 2016).  

No entanto, embora a proposta de educação integral apresentada por 

Anísio Teixeira, este não logrou êxito, devido à ausência de destinação de 

recursos financeiros. Esse fato, nos leva a compreender a presença, na última 

década das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP`s), 

como uma alternativa aos governos estaduais e municipais, a fim de captar 

recursos e obter assessoria técnica dessas instituições, já que o Programa Mais 

Educação, criado no ano de 2007, possibilitou tal estratégia política.   

Assim, além da questão orçamentária, é preciso considerar a 

concepção pedagógica que envolve a política de educação integral 

vigente. Nesse sentido, ao se observar a legislação e documentos oficiais 

vigentes, a proposta refere-se à ampliação da jornada escolar, como 
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propulsora da qualidade de ensino (SOUZA  et  al.  apud  COELHO; MARQUE;  

BRANCO,  2017).   

Tal proposição envolvendo a educação integral fundamenta-se 

juridicamente através dos documentos oficiais nacionais, com destaque para 

a Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 

9.394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 -, Plano 

Nacional de Educação – Lei 13.005/2014-, e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB)- Lei 11.494/2007.    

Assis (2016), ao analisar o marco legal da educação integral no país, em 

especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN/1996 

destaca que a perspectiva de educação integral vigente está diretamente 

vinculada à ampliação do tempo escolar.  

Em consonância com a legislação educacional vigente, o Programa 

Mais Educação foi instituído como elemento fundamental para a ampliação 

da jornada escolar.  Formulado pelo Governo Federal em parceria com 

estados, municípios e o Distrito Federal, no ano de 2007, o Programa teve o 

intuito de contribuir para a legitimidade de uma agenda educacional, que 

pautasse as metas para a educação estabelecidas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), instituído no mesmo ano, bem como as 

demandas educacionais intersetoriais definidas entre os Ministérios da 

Educação, Cultura, Esportes e Desenvolvimento Social (LECLERC; MOLL, 2012). 

Com o conceito de Educação Integral delineado por essas descrições 

legais e tendo o Programa Mais Educação como estratégia indutora da 

Educação Integral em tempo integral, ocorre a promoção de uma nova 

forma de participação das instituições privadas - através da sociedade civil 

organizada - na política pública de educação, uma vez que encontram 

acesso ao discurso, ao entenderem que poderão, assim como as instituições 

públicas de ensino, assegurarem o  direito  ao  “pleno  desenvolvimento  do  

educando  para  o exercício   da   cidadania”  (BRASIL,  1996), conforme 

previsto na legislação oficial: LDB-1996 e PNE-2014. 
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O envolvimento dessas organizações sociais, sem fins lucrativos, pode 

ser observado através da disseminação do discurso de que a população 

escolar em situação de vulnerabilidade social deve ser atendida pelo 

Programa Mais Educação, mediante programas e ações constituídas por 

meio de experiências de educação integral, tendo em vista o combate das 

desigualdades sociais e educacionais (LECLERC; MOLL, 2012).  

Outro aspecto que chama atenção, é que o referido Programa 

possibilita o estabelecimento de um novo tipo de parceria entre o Poder 

Público e a iniciativa privada, que Olmedo (2013) denomina como 

governança filantrópica (OLMEDO, 2013), uma vez que grande parte das 

OSCIP’s  participantes da disseminação de propostas de educação integral, 

são oriundas de grandes conglomerados empresariais, possibilitando a 

constituição de redes políticas (MIZRUCHI, 2006). 

 

A política de educação integral brasileira: aportes para a constituição de 

redes políticas, resultantes de parcerias público-privado.  

Articulando o favorecimento da ampliação da jornada escolar com a 

formação integral de crianças e jovens da educação básica, a política 

nacional de educação integral possui como principal elemento o Programa 

Mais Educação. Estabelecido pela Portaria Interministerial nº 17 de 24/04/2007 

e regulamentada pelo Decreto nº 7.083 de 27/01/2017, é reconhecido como 

medida indutora para a adesão de estados, municípios e Distrito Federal a 

política de educação integral no país (PARENTE, 2016;  LECLERC;  MOLL,  2012).   

De acordo com os documentos oficiais citados, o Programa prevê a 

constituição  de  um  Fórum  Interministerial  e  de  um  Comitê Metropolitano,   

com   o   intuito   de   articular   as   ações   dos   governos  (federal,  estadual  

e municipal)   e   as   instituições   sem   fins   lucrativos   que   representam   a   

sociedade   civil organizada,  que têm autorização para participar e constituir, 

no que se refere à proposta de educação integral, quanto ao seu desenho, 

formulação e implementação de (BRASIL, 2014). 

Tendo em vista, a inserção dessas instituições no cenário da educação 

pública brasileira, o panorama apresentado motivou a  investigação  sobre  o  
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tipo  de  relação estabelecida  entre  o Poder  Público  e  a  iniciativa  privada  

através  da  implementação  da  educação  integral  em estados  brasileiros.  

A partir desse questionamento central, delimitou-se que a análise perpassaria 

a identificação das organizações da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP´s) junto a estados brasileiros, no que se refere a sua participação na 

efetividade da política de educação integral. 

Considerando o contexto apresentado, é importante debruçar-se sobre 

os estudos teóricos acerca da política de educação integral em tempo 

integral. A principal delas para se pensar o papel do Estado, na efetividade 

dessa medida, é desenvolvida por Parente (2016) que discute a existência da 

política através de parcerias público-privadas em que a jornada escolar é 

organizada entre o Poder Público e as OSCIP´s.  

Diante desse fato, é necessário observaras informações apresentadas 

pelas OSCIP’s que atuam junto aos estados brasileiros, embasados no discurso 

de programas e ações voltados ao atendimento de populações socialmente 

vulneráveis, com intuito de garantir a qualidade de ensino, bem como o 

desenvolvimento integral de crianças e jovens.    

A lógica apresentada dialoga com a discussão de Olmedo (2013) em  

que  Estado e mercado se articulam mediante o estabelecimento de  redes  

políticas, já que nesse processo que envolve a  governança  filantrópica,  o  

Poder Público garante sua governabilidade à custa de formas  

contemporâneas  de  privatização  em que: 

[…] o envolvimento filantrópico tornou-se uma chave e  

atualmente   é corresponsável pela criação, desenvolvimento e 

expansão de tais formas de governamentabilidade,  tanto  em  

termos  de  governança  e  metagovernança [...] existência  de  

novas  formas  através  das  quais  grupos  filantrópicos, 

fundações,  instituições   beneficentes,   e   outras   organizações   

sem   fins lucrativos,  modifica ou até mesmo assumem o 

controle total de espaços na política educativa. (OLMEDO, 

2013, p. 481-482). 

 

 

Assim, combinando a pesquisa por etapas, de acordo como orientado 

por Olmedo (2013), realizou-se busca em sites de OSCIP´s que apresentassem 

vinculação direta à política de educação integral junto ao Poder Público. A 
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partir desse levantamento, sites de notícias relacionadas a essas instituições 

foram consultadas, de modo a identificar: os tipos de ações e parcerias 

estabelecidas entre o Poder Público, sua abrangência de atuação.  

No processo, foram coletados dados, referentes ao ano de 2017, do 

Instituto Ayrton Senna, Fundação Darcy Ribeiro, Educação e Participação, 

Fundação Lemann, Porvir, Fundação Telefônica, Inspirare, Todos pela 

Educação, Itaú Social, Centro de Referência em Educação Integral - CREI e 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - 

CENPEC. Inicialmente, as informações encontradas correspondiam à atuação 

de cada uma dessas organizações nos sistemas públicos de ensino, chegando 

ao total de ações em vinte e quatro localidades entre estados e municípios 

brasileiros, em todas as cinco regiões administrativas do país.   

Em um segundo momento, procedendo ao refinamento desses dados, 

delimitou-se o levantamento, com base no vínculo dessas instituições em 

Secretarias Estaduais de Educação e desenvolvimento de projetos ou ações 

em parcerias. Nessa etapa, alcançou-se o total de 14 estados participantes 

de iniciativas desse tipo, nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.  

Além desse levantamento, foi necessário realizar o cruzamento das 

informações obtidas com novas pesquisas, agora em sites de Diários Oficiais e 

Assembleias Legislativas dos estados brasileiros na busca de legislações 

estaduais que regulamentam o estabelecimento de acordo entre os entes 

públicos e as OSCIP´s, na implementação de política de educação integral. 

Outro ponto importante de análise trata das ações dessas instituições 

que abrangem desde a assessoria na elaboração e implementação de 

diretrizes da educação integral em conjunto com os órgãos centrais das 

Secretarias de Educação dos estados e municípios brasileiros, bem como o 

apoio na elaboração de material didático, nas orientações e formações dos 

profissionais da educação, na promoção de tecnologia educacional, no 

acompanhamento de propostas pedagógicas, entre outros projetos em 

educação considerados inovadores para a garantia da aprendizagem dos 

alunos participantes.  
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A última etapa consistiu na sistematização das instituições que 

estabeleceram, no ano de 2017, parcerias junto às Secretarias Estaduais de 

Educação, na efetividade da política de educação integral. 

 

Quadro 1 – Relação das OSCIP´s com parceria a Secretaria Estadual de Educação (Ano 2017) 

Estados e Regiões 

Nome  Estados Regiões 

CAPES SC Sul 

Cenários Pedagógicos BA, PE Nordeste 

CENPEC PA, BA, PE, GO 

Norte, Nordeste, Centro-

Oeste 

Centro de Referências em Educação Integral – 

CREI AL, BA Nordeste 

Centro Integrado de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável – CIEDS BA, PE Nordeste 

Educação e Participação RR, PA, GO Norte, Centro-Oeste 

Flasco Brasil BA, PE Nordeste 

Fundação Bradesco PE Nordeste 

Fundação Itaú Social PA, BA, PE, GO 

Norte, Nordeste, Centro-

Oeste 

Fundação Lemann SP, PB Sudeste, Nordeste 

Fundação SMA BA, PE Nordeste 

Fundação Vivo SE Nordeste 

Instituto Alana BA, PE Nordeste 

Instituto Aliança - Banco Interamericano de 

Desenvolvimento CE Nordeste 

Instituto Ayrton Senna CE, SC, RJ Nordeste, Sul, Sudeste 

Instituto C&A BA, PE Nordeste 

Instituto de Co-Responsabilidade Social – ICE RO, TO, SE, GO, ES, CE, PI, MA, PB, PE, SP 

Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste 

Instituto Inspirare AL,BA, PB, PE, SE Nordeste 

Instituto Natura RO, TO, BA, CE, MA, PB, PE, SE, GO, SC, PE, SP 

Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sul, Sudeste 

Instituto Oi BA, PE Nordeste 

Instituto Porvir SP Sudeste 

Instituto Rodrigo Mendes BA, PE Nordeste 

Instituto Sonho Grande RO, TO, GO Norte, Centro-Oeste 

Instituto Telefônica AL, SE, PB, ES, MG, PA, SP Norte, Nordeste, Sudeste 

Movimento de Ação e Interação Social – MAIS BA, PE Nordeste 

Parceiros da Educação SP Sudeste 

*26 Instituições *Exceto: AM, MT, MS, DF 

*Todas as regiões 

contempladas 

Fonte: elaborado pelas autoras. 
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Com os resultados obtidos, foi possível observar que essas instituições 

promovem seu trabalho junto ao Poder Público através do estabelecimento 

de redes (MIZRUCHI, 2006), incentivando a ampliação e fortalecimento da 

educação integral em tempo integral. Foram analisados os objetivos, as 

orientações, as ações, os programas e os projetos desenvolvidos pelas 

Fundações mencionadas.  A partir desses elementos, verificou-se o discurso 

comum acerca de uma educação integral de qualidade, que perpassa 

saberes para além da escola em que as parcerias possuem o objetivo de 

atender às diversas necessidades dos estudantes - desde a proteção ao seu 

pleno desenvolvimento. 

Destaca-se como um dos resultados dessa pesquisa o foco no público 

marcado pela vulnerabilidade social no qual essas instituições voltam seus 

programas e projetos.  O argumento da transformação da educação pelo 

atendimento da população carente como forma de superação das 

desigualdades sociais tem sido potente para a inserção das OSCIP’s nas 

escolas públicas. Nesse sentido, também sinalizamos a recorrência ao estímulo 

de professores e gestores que se unem à comunidade para levar a 

aprendizagem ao espaço urbano com premiações, além de realizar projetos 

para expandir os espaços de aprendizagem com materiais interativos sobre 

tendências na área da educação voltados para a formação de quem tem 

interesse em colocar em prática. Dessa forma, o papel dos profissionais da 

educação tem passado um processo de ressignificação quanto à produção 

e aplicabilidade dos conhecimentos, uma vez que aqueles executantes de 

“boas práticas” tem destaque no processo educativo. 

Diante do panorama apresentado, é importante salientar avanços da 

presente pesquisa no sentido de identificar a formalização das parcerias 

estabelecidas entre OSCIP’s e Secretarias Estaduais de Educação através da 

promulgação de leis que tratem do tema, delineando como as redes políticas 

tem se configurado e aprofundado a partir da implementação da Educação 

Integral em todo o Brasil. 
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Considerações Finais 

Com base na análise das tipologias da política de educação integral 

em estados brasileiros, com o intuito de modo a compreender sua 

abrangência, identificando alguns dos atores envolvidos no processo, 

observou-se que a implementação da educação integral enquanto política 

pública para a educação brasileira centraliza-se, principalmente na 

ampliação da jornada escolar. 

As instituições pesquisadas pautam seu discurso no argumento da 

formação completa do indivíduo. Entretanto, considerando as ações 

propostas, verifica-se que a implementação da educação integral dialoga 

muito mais com o tempo do aluno na escola; mesmo que considerem uma 

educação que ultrapasse esse ambiente.  Além disso, o discurso dessas 

instituições destaca o empreendedorismo, como o principal modo de garantir 

a inclusão digital e a preparação para a cidadania, disseminando uma 

mensagem considerada relevante para a transformação da educação como 

caminho para o sucesso escolar dos estudantes e para uma escola de 

qualidade. 

Esse posicionamento representa certa contradição às orientações das 

OSCIP’s. Se por um lado, dialogam ser fundamental um processo educativo 

que ultrapasse os muros escolares, por outro, focalizam seus programas e 

projetos, em ações restritas às escolas. Isso denota o interesse dessas 

instituições na educação pública brasileira, dando ênfase à política nacional 

de educação integral, uma vez que, ampliar a jornada escolar significa 

maiores investimentos no setor e, consequentemente, considerando a 

atuação dessas organizações nos espaços educacionais formais, o destino 

desses recursos aos grupos empresariais que estruturam as OSCIP’s. 

Ainda cabe destacar que, pensar em ações integradas fazendo com 

que as fundações fomentem o trabalho integrado das redes estaduais e 

municipais de ensino - de órgãos centrais às salas de aula, produz reflexões 

sobre o lugar em que a escola é colocada no processo educativo, uma vez 

que há um forte estímulo à premiação dos profissionais executores de boas 

práticas pedagógicas.  Essa lógica potencializa uma dinâmica em que as 
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escolas ficam obrigadas a cumprir as demandas dessas instituições para 

garantir um desempenho de qualidade.   

Um discurso que fortalece a realidade de precarização do ensino e 

estimula a subversão no papel do professor de compartilhador do 

conhecimento para aquele que atende às propostas apresentadas pelas 

fundações, reforçando a responsabilização de sujeitos e transferindo 

responsabilidades no que concerne a política pública de educação 

(MACHADO; ALAVARSE, 2014). 

Mantendo-se na análise discursiva dessas instituições salienta-se que, 

apesar de propagarem o pensar na educação enquanto construção 

coletiva, as OSCIP’s são organizadas por membros ligados a grandes grupos 

empresariais e financeiros, nacionais e mundiais, de setores diversos, como 

bancos, cosméticos e montadoras de carros. Os programas e projetos 

realizados pelas fundações provêm de um discurso revolucionário, de solução 

para a denominada crise educacional, com falta de recursos, estrutura 

precária, e baixo índice de desenvolvimento.    

Tal identificação leva a reflexão sobre os reais interesses dessas 

organizações na pauta da educação pública brasileira e a relação que 

estabelecem com os governos, observando-se a construção de redes sociais 

e políticas (MIZRUCHI, 2006), a partir da difusão da precariedade do ensino 

público, sendo necessária sua intervenção; o que configura o desmonte da 

escola pública. Também é essencial discorrer sobre o foco dado por essas 

instituições à população que se encontra em situação de vulnerabilidade 

social. 

Atentar para crianças socialmente vulneráveis cujos responsáveis 

necessitam que estejam na escola durante seu horário de trabalho, torna-se 

conveniente para a inserção das OSCIP’s na temática educacional. Passar 

mais tempo na escola se torna tentador e ideal para a aceitação do trabalho 

dessas organizações pela população. 

Os elementos apresentados neste relatório delineiam a configuração 

da empresa-social (OLMEDO, 2013), em que: 
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[...] fazendo o bem enquanto dando-se bem. Enquanto 

ligados à melhoria das condições de vida das pessoas e 

comunidades mais pobres, os novos filantropos     não 

renunciam o gerar lucros para si mesmos - filantro-

capitalismo. [...] doações  são  concebidas  como  

investimentos,  incentivando a criação e promoção   de   

empreendimentos   com   fins   lucrativos   bem   

informados direcionados para resolver os problemas 

sociais (OLMEDO, 2013,p. 486). 

 

 

Considerar a implementação da política de educação integral no Brasil 

com a ampliação da jornada escolar, tendo como medida indutora o 

Programa Mais Educação significa refletir sobre o fato de que as instituições 

apresentadas neste trabalho, bem como outras existentes que, pela 

necessidade do recorte, não compuseram este artigo, possuem o poder de 

promover uma negociação política identificada como filantro-legislação 

(OLMEDO, 2013): um processo em que grandes nomes do mercado financeiro 

e empresarial se inserem nos serviços públicos e demonstram sua eficiência, 

enriquecendo a custa do dinheiro público. Assim como pensar na 

estruturação histórica da educação integral no país, olhar para a atuação 

desses grupos nas políticas públicas do país também não é recente.  

Na realidade, é fruto de todo um processo histórico marcado pelo 

forjamento de mudanças políticas para atender à necessidade daqueles que 

se acham os donos do poder e se utilizam o poder público como se fosse seu 

(FAORO, 2012). 
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CAPÍTULO 5 
 

O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR (PROEMI) 

EM UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE SANTAREM/PA 

 

Geni Santos de Sousa Galúcio1 

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares2 

 

INTRODUÇÃO 

A educação de tempo integral no Brasil já ocorria desde o final do 

século XX, quando os filhos de famílias com alto poder aquisitivo eram 

colocados em internatos da época, onde moravam e estudavam. Os autores 

(FREITAS E GALTER, 2007) destacam como ocorreu o início da educação em 

tempo integral no Brasil:   

A educação em tempo integral não é uma novidade histórica. 

Quando a escola se constituía como privilégio de uma pequena 

parcela da população e era voltada para a formação dos quadros 

dirigentes da sociedade, a tarefa educativa era realizada em período 

integral (p. 124).  

 

Paro (1988, p. 190), também evidência este fato: “A ideia de formação 

integral no Brasil antecede a própria escola pública, e tem origem nos 

internatos particulares criados para atender os filhos das pessoas abastadas 

que neles procuravam preservar seu status quo”. Esse tipo de escola que 

atendia somente a elite brasileira durou até a década de 30 do século XX. 

Após esse período ocorreu a massificação da escolarização e a educação 

de tempo integral deu lugar a uma escola de jornada diária reduzida, pois 
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tinha que atender um número maior de alunos e não estava preparada para 

isso. Por esse motivo muitos movimentos surgiram em favor da escola de tempo 

integral para todos. Um desses movimentos foi a escola nova, que teve Anísio 

Teixeira como um dos pioneiros do movimento, e era a favor de uma escola 

para todos, laica, gratuita e de qualidade.  

Porque a escola já não poderia ser a escola parcial de simples 

instrução dos filhos das famílias de classe média que ali iriam buscar a 

complementação a educação recebida em casa, nas instituições 

destinadas a educar, no sentido mais lato da palavra... já não poderia 

ser a escola dominantemente de instrução de antigamente, mas fazer 

ás vezes da casa, da família, da classe social e por fim da escola 

propriamente dita (TEIXEIRA, 1962, p.24). 

  

Na década de 1950, Anísio Teixeira implantou em Salvador, estado da 

Bahia, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Trinta anos depois, em 1980 

Darcy Ribeiro, cria os Centros Integrados de Educação Popular - CIEPs 

(COELHO, 2004).  

As políticas públicas para a educação integral começaram a ter 

consistência por meio de sua inclusão nos dispositivos legais que regem a 

educação brasileira, a partir de 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), que determina que seja “progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola” (lei nº 9.394/96, artigo 34). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência de 2014 a 2024, 

propõe que 50% das instituições públicas de educação básica ampliem a 

jornada de tempo na escola, oferecendo assim, até 2024, a educação em 

tempo integral. Outro importante suporte legal para o fortalecimento da 

política de educação integral para os estados e municípios foi a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

valorização dos profissionais da educação (FUNDEB), criado pela emenda 

constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela lei nº 

11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do 

magistério (FUNDEF), que vigorou de 1998 a 2006. E, para a rede estadual de 

ensino, voltada para o ensino médio, foi a criação do Programa Ensino Médio 

Inovador (PROEMI), instituído pela portaria nº 971, de 09 de outubro de 2009, 



P á g i n a  | 91 

 

 
      

que integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

lançado em 2007. O artigo 205 da Constituição Federal estabelece a 

educação como direito de todos, no entanto, mesmo com esse direito 

assegurado, muitos ainda continuam fora da escola. 

A escola de tempo integral é uma oportunidade para os menos 

favorecidos, mas essa escola necessita oferecer uma educação que forme o 

aluno integralmente em suas múltiplas dimensões: física, emocional, 

intelectual, cultural e social, visando sua emancipação e o tornando um 

indivíduo crítico e reflexivo, com subsídios para ajudar a transformar a 

sociedade em que vive. 

O projeto de ensino médio deve estar centrado no desenvolvimento do 

estudante como sujeito de necessidades, de desejos e de potencialidades, 

pois ao longo da história ele esteve voltado para o mercado de trabalho ou 

para preparar para o vestibular. (RAMOS, 2008). 

Nota-se, portanto, que o poder público, por meio de dispositivos legais, 

vem desenvolvendo estratégias para estimular a ampliação do tempo 

escolar. O Programa Ensino Médio Inovador é uma política de indução da 

educação integral, cujo objetivo central está na elaboração da Proposta do 

Redesenho Curricular (PRC), na perspectiva da integração curricular e 

articular as 4 dimensões das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM), que são: trabalho, ciência, cultura e tecnologia. A adesão ao 

PROEMI ocorreu por meio das seguintes etapas operacionais:  

             I. Adesão da Entidade Executora – EEx (secretarias de educação) ao 

Programa Ensino Médio Inovador junto ao Ministério da Educação, no sistema 

PAR/SIMEC, com seleção das escolas habilitadas a aderir ao Programa; 

II. Cadastramento do Coordenador Estadual do Programa e 

gerenciamento dos demais perfis de acesso disponibilizados no PDDE 

Interativo;  

III. Adesão das escolas no PDDE Interativo; 

IV. Encaminhamento, pela SEB/MEC ao FNDE, da relação de escolas 

com adesão efetivada e respectivos valores de repasse; 
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V. Elaboração, de forma participativa e democrática, da Proposta de 

Redesenho Curricular pelas escolas que tenham realizado a adesão;  

VI. Inserção da PRC na aba PROEMI do PDDE Interativo pelas escolas, 

incluindo, dentre outras, as seguintes informações: indicação dos campos de 

integração curricular e ações, apresentando detalhamento destas, indicação 

na matriz orçamentária das previsões de despesas financeiras, de acordo com 

as normativas vigentes no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e no 

Programa Ensino Médio Inovador;  

VII. Análise, pelo Comitê Gestor Estadual e Distrital, das Propostas de 

Redesenho Curricular inseridas pelas escolas no PDDE Interativo, indicando 

para as escolas eventuais ajustes necessários;  

VIII. Aprovação da proposta pelo Comitê Gestor Estadual e Distrital e 

encaminhamento à SEB/DICEI/COEM via PDDE Interativo.  

(Fonte: documento orientador PROEMI, 2014).  

Atualmente com as mudanças no cenário político brasileiro, em que a 

presidente eleita sofreu impeachment, e o vice-presidente foi empossado 

como novo governante do Brasil, o país vem passando por várias reformas, na 

educação foi sancionada a lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que altera 

a LDB n° 9.394/96, e institui o novo ensino médio. Dessa forma, de acordo com 

as diretrizes e metas do PNE 2014-2024 (Plano Nacional de Educação), e a 

reforma do ensino médio, criou-se o novo PROEMI com propostas um pouco 

diferentes dos programas dos anos anteriores, as principais diferenças estão 

na elaboração das propostas de redesenho curricular, dentre elas, destacam-

se:  

-  Foco em atividades que abordem a temática mundo do trabalho. 

- Anteriormente eram 3 macrocampos obrigatórios, este novo PROEMI 

traz 4 macrocampos obrigatórios e 1 campo de livre escolha, e também traz 

uma nova nomenclatura para os macrocampos. Passando a denominá-los de 

Campo de Integração Curricular (CIC).  

De acordo com (CAVALIERE, 2007), caso considere-se que preparar 

indivíduos para a vida democrática nas sociedades complexas é função da 

escola, o tempo integral pode ser um grande aliado, desde que as instituições 
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tenham as condições necessárias para que em seu interior ocorram 

experiências de compartilhamento e reflexão. Nessa mesma perspectiva 

(ARROYO, 2012) afirma que:  

Esses programas não se propõem a apenas ampliar o tempo, mas a 

reorganizar com radicalidade os tempos - espaços do viver a infância-

adolescência, tornando-os mais próximos de um digno e justo viver, ao 

menos na totalidade dos tempos-espaços escolares (p. 43). 
 

É necessário, portanto, que sejam disponibilizados recursos para serem 

aplicados em serviços de melhoria da infraestrutura das escolas, para que 

haja melhor aproveitamento dos espaços e dos tempos escolares, visando a 

melhoria da qualidade da educação e o bem-estar dos educandos para um 

justo e digno viver.  

         Este estudo teve como objetivos: Registrar as experiências pedagógicas 

voltadas para a educação integral em escola da rede estadual de 

Santarém/PA, a partir da adesão e implementação do PROEMI no período de 

2012-2015 contidas nos planos de ação das escolas; Distinguir a concepção 

de educação integral para a coordenação do PROEMI e dos professores 

envolvidos na elaboração e desenvolvimento dos planos de ação referentes 

ao programa. 

 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Trata-se de pesquisa qualitativa desenvolvida em uma Escola Estadual 

de ensino fundamental e médio do munícipio de Santarém/PA. Realizou-se 

revisão bibliográfica sobre políticas de educação integral no Brasil, aspectos 

históricos e conceituais. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a 

professora articuladora e o professor da disciplina português, envolvidos na 

elaboração e desenvolvimento do plano de ação referente ao programa. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa de campo junto a 5ª Unidade 

Regional de Ensino (URE), que integra a Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Pará (SEDUC), órgão executivo da educação estadual no Pará, 

com o objetivo de mapear as escolas estaduais que aderiram ao PROEMI 

entre os anos de 2012-2015 em Santarém/PA.  

Identificamos que 26 escolas estaduais em Santarém/PA aderiram ao 

.  
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PROEMI no período de 2012-2015, de acordo com o quadro nº 01.  

 

Quadro 01: Escolas que aderiram ao PROEMI (2012-2015)  

Nº Unidade Escolar Ciclo 
Ano de 

implantação 

Número de 

turmas do 

Programa 

Ensino Médio 

Inovador 

Número de 

matrículas do 

Programa Ensino 

Médio Inovador 

01 
EEEFM Aluízio 

Lopes Martins 
1 2012 15 511 

02 
EEEFM Dom Tiago 

Ryan 
1 2012 20 654 

03 

EEEFM Júlia 

Gonçalves 

Passarinho 

 ** 1 2012 6 169 

04 
EEEFM Madre 

Imaculada 
1 2012 18 560 

05 
EEEFM Pedro 

Álvares Cabral 
1 2012 14 465 

06 
EEEFM Plácido de 

Castro 
1 2012 13 388 

07 
EEEFM Prof.ª. Maria 

Uchoa Martins 
1 2012 16 429 

08 EEEFM Rio Tapajós 1 2012 33 1043 

09 
EEEM Rodrigues 

dos Santos 
1 2012 6 231 

10 EEEFM São Felipe 1 2012 5 156 

11 
EEEM Wilson Dias 

da Fonseca 
1 2012 28 959 

12 
EEEFM Almirante 

Soares Dutra 
**  2 2013 7 247 

13 
EEEM Álvaro 

Adolfo da Silveira 
2 2013 20 793 

14 
EDM Diocesana 

São Francisco 
2 2013 * * 

15 
EEEFM Felisbelo 

Jaguar Sussuarana 
2 2013 * * 

16 
EEEFM Frei 

Ambrósio 
2 2013 6 212 

17 EEEFM Frei Othmar 2 2013 28 838 

18 

EEEFM Jader 

Fontenelle 

Barbalho 

2 2013 4 108 

19 
EEEFM José de 

Alencar 
2 2013 15 416 

20 
EEEFM Nossa Sr.ª. 

de Aparecida 
2 2013 5 121 

21 
EEEFM Onésima 

Pereira de Barros 
2 2013 5 164 

22 
EEEFM Romana 

Tavares Leal 
2 2013 4 110 

23 
EEEFM Terezinha 

de Jesus Rodrigues 
2 2013 4 127 
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24 
EEEM Governador 

Fernando Guilhon 2 2013 17 473 

25 

EEEFM Antônio 

Batista Belo de 

Carvalho 

 ** 3 2014 * * 

26 EEEFM São José 3 2014 8 248 

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras a partir de informações obtidas pela 5ª URE/Santarém 

- Pará, 2017.  

  * O número de turmas e alunos não foi fornecido pela 5ª URE 

 

Os números 1, 2 e 3 que aparecem no quadro nº 01, referem-se ao ciclo 

em que as escolas aderiram ao PROEMI, cada número corresponde ao ano 

de adesão.    

O critério de seleção da escola para realizarmos a entrevista com a 

professora articuladora, o professor da disciplina português, e fazer o registro 

da implementação do Programa refere-se ao número de alunos atendidos e 

também pelo fato da instituição ter sido integrante do primeiro grupo de 

escolas a aderirem ao Proemi em Santarém.  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 CARACTERIZANDO O LOCUS DA PESQUISA 

A escola estadual de ensino fundamental e médio onde foi realizada 

a pesquisa localiza-se na cidade Santarém/PA, com níveis de ensino 

fundamental regular, médio regular e EJA, possui também um anexo 

localizado na comunidade Boa Esperança, onde funciona com o ensino 

médio. Possui uma área construída de 3.140m. Tem um total de 20 salas de 

aula, e contém outros espaços, como: 1 secretaria; 1 sala de direção; 1 sala 

dos professores; 1 sala do setor técnico; 1 auditório;1 depósito de materiais 

diversos; 1 cozinha; 1 dispensa; 1 quadra de esportes; 1 área coberta; 1 

laboratório multidisciplinar; 1 laboratório de informática; 1 biblioteca; 1 sala de 

projeção e 4 banheiros. 65 professores exercem atividades de escola, tendo o 

total de funcionários administrativos, pedagógicos e apoio de 42 pessoas, 

funciona com 2.220 alunos distribuídos em 60 turmas em funcionamento em 3 

turnos. 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Segundo (VASCONCELLOS, 1995) o projeto político pedagógico (PPP) é 

um instrumento metodológico, que visa ajudar a enfrentar os desafios do 

cotidiano da escola, de forma refletida, consciente, sistematizada, científica 

e participativa.  

Concordamos com Vasconcellos, sobre as ligações do PPP com as 

práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, mas é preciso que todo o 

corpo docente, família, discentes e comunidade, participem do processo de 

elaboração desse documento, o que permitirá a reflexão sobre o que se faz 

em sala de aula, e com isso proporcionar mudanças que possam ajudar no 

processo de ensino-aprendizagem, para a melhoria da educação. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio foi fundada em 1998 

na administração do governador Almir Gabriel.  A princípio a escola ofertava 

o ensino fundamental completo e o primeiro ano do ensino médio em todos 

os turnos. As demais séries do ensino médio foram implantadas 

gradativamente nos anos seguintes, em 2006 a escola passou a oferecer a 

educação de jovens e adultos (EJA) – ensino médio.  

Os alunos da escola pesquisada são oriundos dos diversos bairros da 

periferia da cidade de Santarém, a maioria deles é de famílias de classe 

média baixa e baixa. Nos turnos matutino e vespertino a faixa etária 

compreendida é de 10 a 20 anos, e no noturno a faixa etária é de 16 a 50 

anos. A equipe de professores é formada por docentes habilitados para a 

regência de disciplinas do currículo do ensino básico. A escola conta com um 

quadro de 65 docentes, alguns cursando mestrado, sendo a maioria 

especialista.  

O Projeto Político Pedagógico é o documento norteador das ações 

educativas da escola, por meio da construção dele busca-se integrar a 

comunidade escolar nas decisões e desafios de forma participativa e 

organizada e foi elaborado a partir das reflexões do papel desta e do 
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professor, para definir caminhos e ações a serem executadas no ambiente 

escolar.  

 

Quadro 02: Projetos desenvolvidos pela escola 

Projeto Ano Objetivo Nº de alunos 

Feira do 

conhecimento 

2012-2013-2014-2015 Fundamentar os conteúdos 

trabalhados durante o ano 

e reforçar a aprendizagem 

socializando os trabalhos no 

dia específico da feira. 

2.220 alunos 

Festival de 

talentos 

2012-2013-2014-2015 Integração cultural, 

socialização entre diversas 

culturas existentes nas 

comunidades atendidas 

pela escola. 

2.220 alunos 

 

Banda escolar 

 

2012-2013-2014-2015 

Articulação pedagógica 

utilizando instrumentos 

musicais como promotores 

de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

30 alunos do 

terceiro ano do 

ensino médio 

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras, a partir de entrevista com o diretor da escola. 

 

Os conteúdos escolares são desenvolvidos através de teatro, música e 

outros. E em parceria com o governo federal a escola desenvolveu os projetos, 

Ensino Médio Inovador, Saúde na Escola e Mais Educação. 

 

O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR NO PPP DA ESCOLA 

No PPP da Escola estadual de Ensino Fundamental e Médio, consta que 

a Escola desenvolveu em 2013, juntamente com a Secretaria Estadual de 

Educação, o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), instituído pela 

portaria nº 971, de 09 de outubro de 2009, objetivando apoiar e fortalecer o 

desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino 

médio, ampliando o tempo dos estudantes nas escolas e buscando garantir 

a formação integral deles com a inserção de atividades que tornem o 

currículo mais dinâmico, atendendo também as expectativas destes. Porém, 

segundo a professora articuladora, o programa foi implementado em 2012, 

mas como os recursos financeiros somente chegaram para a escola em 

dezembro de 2012, o PROEMI foi desenvolvido no ano de 2013, com os alunos 

do 1º ano do ensino médio, sendo que nos anos de 2014 e 2015, não houve 
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liberação financeira para a escola, mas foi desenvolvido o programa com 

alguns projetos, mesmo com recursos limitados. 

Atividades extracurriculares contidas no plano de ação da escola, a 

partir das propostas do PROEMI, foram desenvolvidas pelas metodologias: 

Agente Jovem; Superação na Escola; Uso pedagógico de avaliação em larga 

escala; Jovem Cientista; Campanha estudar vale a pena. 

 

Quadro 03: Plano de ação a partir das propostas do PROEMI da escola pesquisada. 

            

Fonte: Elaborado pelas autoras através do plano de ação do PROEMI da escola 2017. 

*macrocampos obrigatórios. 

 

      No quadro 03 identificam-se as experiências pedagógicas voltadas 

para a educação integral, a partir da adesão e implementação do PROEMI 

contidas no plano de ação da escola pesquisada, as atividades foram 

desenvolvidas através dos macrocampos existentes no documento orientador 

do PROEMI. Além dos macrocampos obrigatórios, que são: 

Acompanhamento pedagógico, matemática, ciências humanas e ciências 

da natureza; Iniciação Científica e Leitura e letramento, a escola escolheu 

mais 2, que foram: Comunicação, cultura corporal e uso de mídias e também 

produção e fruição das artes, totalizando as ações do programa em 5 

macrocampos. 



P á g i n a  | 99 

 

 
      

A escola foi selecionada pela SEDUC para participar do PROEMI, porque 

apresentava um alto índice de evasão e repetência. 

O programa desenvolveu-se com as turmas do 1º ano do ensino médio, 

e teve mais ênfase nas disciplinas português e matemática, no entanto, outras 

disciplinas também foram contempladas como física, sociologia, geografia, 

história e educação física.  

 

 O PROEMI COMO POLÍTICA INDUTORA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A educação integral é uma concepção de educação que visa o pleno 

desenvolvimento do educando, e para tanto, precisa ultrapassar os espaços 

escolares e apropriar-se de outros espaços onde essa educação também 

possa acontecer.  

O Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), de acordo com a 

proposta do governo, foi criado para provocar o debate sobre o ensino médio 

junto aos sistemas de ensino Estaduais e Distrital fomentando propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, disponibilizando apoio 

técnico e financeiro, consoante à disseminação da cultura de um currículo 

dinâmico, flexível e que atenda as demandas da sociedade contemporânea 

(Documento Orientador PROEMI, 2013, p. 10). 

O PROEMI exigia algumas condições para que fosse implantado o PRC 

nas escolas, como:  

 Carga horária mínima de 3.000 (três mil horas), sendo 2.400 

obrigatórias e 600 a serem implantadas gradativamente;  

 As ações deveriam estar voltadas para as áreas de conhecimento 

conforme proposta da DCNEM e articuladas à vida dos estudantes, 

respeitando seus contextos e realidades, que focalizem a leitura e o 

letramento;   

 Atividades teórico-práticas que fundamentem os processos de 

iniciação científica e de pesquisa com utilização de laboratórios que 

potencializem a aprendizagem nas diferentes áreas do 

conhecimento;  

 Atividades em Línguas Estrangeiras/Adicionais com recursos e 
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tecnologias que contribuam para a aprendizagem dos estudantes;  

 Fomento às atividades de produção artística, às atividades esportivas 

e corporais e às atividades que envolvam comunicação, cultura 

digital e uso de mídias e tecnologias; 

 Práticas pedagógicas multi ou interdisciplinares, que articulem 

diferentes componentes curriculares de uma ou mais áreas de 

conhecimento; 

 Estímulo à atividade docente em dedicação integral à escola; 

Consonância com as ações do Projeto Político-Pedagógico da 

escola; Participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) (BRASIL, 2013, p. 13). 

 

As escolas deveriam organizar o conjunto de ações que compunham o 

PRC (Projeto de Redesenho Curricular), a partir dos macrocampos e das áreas 

de conhecimento, conforme necessidades e interesses da equipe 

pedagógica, dos professores, da comunidade escolar, mas, sobretudo, dos 

adolescentes, jovens e adultos, alunos dessa etapa da educação básica. As 

escolas deveriam contemplar os três macrocampos obrigatórios* e pelo 

menos mais dois macrocampos a sua escolha, totalizando ações em no 

mínimo cinco macrocampos.  

Macrocampos: 

  Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências 

Humanas e Ciências da Natureza) *; 

  Iniciação Científica e Pesquisa*;  

  Leitura e Letramento*; 

  Línguas Estrangeiras; 

  Cultura Corporal;  

  Produção e Fruição das Artes;  

  Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias; 

  Participação Estudantil. 

O Documento Orientador PROEMI 2013, traz a seguinte definição para 

macrocampo:  
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Compreende-se por macrocampo um campo de ação pedagógico-

curricular no qual se desenvolvem atividades interativas, integradas e 

integradoras dos conhecimentos e saberes, dos tempos, dos espaços 

e dos sujeitos envolvidos com a ação educacional. Os macrocampos 

se constituem, assim, como um eixo a partir do qual se possibilita a 

integração curricular com vistas ao enfrentamento e à superação da 

fragmentação e hierarquização dos saberes. Permite, portanto, a 

articulação entre formas disciplinares e não disciplinares de 

organização do conhecimento e favorece a diversificação de 

arranjos curriculares (BRASIL, 2014, p.08).  

 

A educação integral aliada à ampliação de tempo escolar é de 

fundamental importância para o processo formativo de jovens e adolescentes 

da contemporaneidade, pois por meio dessa educação possibilita-se ao 

aluno ter uma formação integral tornando-se um indivíduo flexível para atuar 

no mercado de trabalho e na sociedade contemporânea. 

 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL  

Para o professor da disciplina português que desenvolveu a 

metodologia agente jovem, do macrocampo comunicação, cultura digital e 

uso de mídias, a educação integral é todo um arcabouço de informações 

que o professor possa transmitir e o aluno possa usufruir e beneficiar-se, e são 

também de conhecimentos prévios que os alunos trazem para a sala de aula. 

Como podemos observar na fala do professor:  

A educação integral é isso levar em consideração o aluno como 

pessoa como um todo, é a ele favorecer esses conhecimentos 

variados, embora trabalhando com língua portuguesa, porque não 

discutir alguma questão relacionada sobre o corpo humano, (...), ora 

se vou considerar o aluno como sujeito, como pessoa, ele está 

carregando consigo toda uma carga de emoção e experiências, 

algumas experiências dolorosas, nefastas, outras experiências positivas 

e as suas emoções e seus sentimentos, então isso é fazer educação 

integral é considerar o aluno integralmente. (Professor da disc. 

Português). 

        

Observa-se na fala do professor da disciplina Português que a 

educação integral está relacionada à interdisciplinaridade e também que as 

emoções dos alunos devem ser levadas em consideração pelos professores, 

percebe-se aqui uma das dimensões da educação integral que é a dimensão 

emocional. 
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  Para a professora articuladora do PROEMI da escola pesquisada, a 

concepção de educação integral diz respeito à formação do aluno em todas 

as suas dimensões. 

“A educação integral visa garantir o desenvolvimento dos sujeitos, em 

todas as suas dimensões, como projeto coletivo compartilhado com 

todos que fazem parte da escola” (Professora articuladora). 

 

Dessa forma, observa-se que para o professor e a professora 

articuladora, educação integral perpassa pela interdisciplinaridade e pela 

formação do aluno como ser que tem emoções, que precisa que seja levado 

em consideração seus conhecimentos prévios, e também para que essa 

educação aconteça, todos devem fazer parte do processo educativo, como 

família, professores, gestores e comunidade em geral. Percebe-se ainda, por 

meio dos fragmentos das falas dos professores entrevistados, que a 

concepção de educação integral se aproxima do conceito de educação 

integral defendida por vários autores que abordam o tema. Segundo 

(GADOTTI, 2009), 

A educação integral quer superar o currículo fragmentado, 

organizado em grades e fundamentado no isolamento das disciplinas 

que, por conseguinte, isola as pessoas e cria guetos de aprendizagem. 

O problema é que via de regra, e ainda com poucas exceções, 

continuamos a ensinar nossos alunos sem levar em conta seus 

conhecimentos prévios, a sua “cultura primeira”, as suas outras 

experiências vitais, separando educação informal, formal e não 

formal. Na prática, para além da teoria que é quase sempre utópica, 

acabamos dicotomizando educação escolar e não escolar. Isso 

dificulta a aprendizagem dos alunos. Deveríamos trabalhar para 

superar isso (p. 11).   

 

A partir de entrevista com a professora articuladora, verifica-se que o 

PROEMI não obteve resultados satisfatórios, pois os alunos apresentavam 

resistência em retornar a escola para o contraturno, onde algumas atividades 

eram desenvolvidas, eles alegavam que eram proibidos pelos pais de irem à 

escola no contraturno, outros diziam não ter condições de pagar transporte, 

e outros trabalhavam no horário em que não estavam na escola. A maioria 

das atividades do programa foram feitas no turno em que os alunos 

estudavam, para evitar que eles tivessem que voltar no contraturno, pois a 
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escola não possuía estrutura para que os alunos permanecessem nela em 

tempo integral.   

O fato dos pais dos alunos não permitirem que voltassem a escola no 

contraturno para a realização das atividades do PROEMI, o indicativo devido 

à falta de conhecimento do programa, bem como por não ter sido explicado 

a eles o que é a educação integral, e em tempo integral 

Outra dificuldade para o desenvolvimento do programa foi que os 

professores envolvidos na elaboração e desenvolvimento dos planos de ação, 

não recebiam nenhuma remuneração por ter que voltar no contraturno para 

realizar as atividades, fazendo com que alguns se negassem a participar do 

programa. Outro motivo que levou a resultados não satisfatórios do PROEMI 

na escola foi a ausência de capacitação para os professores atuarem no 

programa. Houve somente alguns encontros de orientações promovidos pela 

5ª URE, para tratar da necessidade do envolvimento dos professores, e 

incentivá-los a desenvolver projetos.  

Por outro lado, também houve projetos com aceitação por parte dos 

alunos, como a rádio escola, com equipamentos adquiridos por meio do 

PROEMI. Outro programa desenvolvido ocorreu por meio da orientação das 

oficinas de produção textual, que teve uma adesão maior porque havia 

sempre uma preocupação por parte dos alunos para prepararem-se para o 

ENEM.  

Ressalte-se que os recursos eram poucos, mas ajudavam no custeio das 

cópias de material que os alunos utilizavam. A biblioteca também foi 

beneficiada, pois possuía um espaço bastante precário, contudo, através dos 

recursos advindos do PROEMI, foi equipada, com: 2 balcões, gabinetes de 

leituras individuais, bancos acolchoados, mesas, 2 estantes. 

 Os espaços escolares utilizados para a realização das atividades foram 

somente espaços internos da escola, como: a biblioteca, as sala de aula, o 

auditório. Na sala de aula o processo ensino-aprendizagem sofreu poucas 

mudanças. 

Com relação à capacitação para os professores atuarem no PROEMI, 

houve alguns encontros externos de orientação, para abordar a importância, 
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a necessidade do envolvimento do professor, e incentivá-los inclusive a 

desenvolver projetos, e os encontros internos na escola como uma forma de 

motivar os professores. Esses encontros eram promovidos pela 5ª URE, na 

escola a professora articuladora reunia com os professores para explicar, 

expor as possiblidades de desenvolver projetos. Os professores eram 

responsáveis pela execução das atividades com os alunos, e os 

coordenadores pedagógicos eram responsáveis pela elaboração das 

atividades com os professores. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificamos no decorrer da pesquisa, em conformidade com os 

relatos dos professores, aspectos positivos como a aquisição de materiais para 

a escola, que ainda hoje são utilizados, revitalização de alguns espaços 

pedagógicos e a elevação da média no ENEM no ano de 2014. 

Quanto aos desafios foram enfatizados os recursos financeiros que a 

escola somente recebeu no ano de 2013, ficando os demais anos em que o 

programa aconteceu, sem receber nenhum recurso. 80% dos discentes 

começavam a participar dos projetos, mas depois muitos desistiam alegando 

dificuldades de voltar à escola no contraturno para a realização das 

atividades.  

Nota-se que não houve como aspecto positivo a formação integral, em 

suas múltiplas dimensões, como defendem os autores que abordam a 

temática da educação integral. São muitos os desafios a serem vencidos, 

para que a educação de qualidade aconteça. Todavia, deve-se considerar 

que a educação integral é uma concepção de educação que visa o pleno 

desenvolvimento do educando e para tanto é necessário que tenha a 

participação dos envolvidos no processo educativo, e precisa ultrapassar os 

espaços escolares e apropriar-se de outros espaços onde essa educação 

também possa acontecer.  
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CAPÍTULO 6 
 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO: POSSIBILIDADES DE 

IMPLEMENTAÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA 

 

Bruna Letícia Soares de Carvalho1 

José Roberto Rus Perez2 

  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a implementação do 

Programa Mais Educação em uma escola de ensino fundamental do campo 

da rede municipal de Belterra/PA, apresentando reflexões sobre limites e 

possibilidades do programa e da educação em tempo integral. Os resultados 

aqui apresentados fazem parte de uma pesquisa realizada em 20173, e 

considera como ponto de partida, que o Programa Mais Educação4 é um dos 

programas que propõem a ampliação da jornada escolar atualmente em 

vigor no país. 

A pesquisa considerou diferentes aspectos: ampliação da jornada 

escolar; fornecimento de recursos humanos, pedagógicos e financeiros; 

alterações nos espaços físicos; oferta de atividades pedagógicas, culturais, 

artísticas e esportivas; melhoria no processo de comunicação com a 

comunidade; fornecimento de formação continuada; alterações no projeto 

político-pedagógico e no currículo escolar; alterações no comportamento 

                                                           
1 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Oeste do Pará, bolsista de 

iniciação científica da UFOPA. E-mail: brunaleticia.soares13@gmail.com  

 
2 Pesquisador Visitante Sênior do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Oeste do Pará, Professor Livre-docente aposentado da Faculdade de Educação 

da Unicamp. E-mail: rusperez@uol.com.br  

 
3 Esta pesquisa está vinculada ao projeto da CAPES denominado de “Políticas de educação 

integral nos municípios de Santarém e Belterra/PA” desenvolvendo trabalhos na UFOPA 

(Universidade Federal do Oeste do Pará) com os integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas 

HISTEDBR (História, Sociedade e Educação no Brasil). 

 
4 Ação do governo federal que propõe contribuir para a formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações, projetos, programas e práticas nas 

redes públicas de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta 

de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos.  
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dos alunos; melhoria no desempenho da escola; melhoria na qualidade da 

alimentação escolar; desenvolvimento de parcerias; utilização de outros 

espaços físicos. Constatamos que os benefícios alcançados acontecem a 

despeito dos problemas históricos presentes nas escolas do campo, não 

superados em virtude do formato do Programa Mais Educação. Apresenta 

reflexões sobre os limites e possibilidades do Programa Mais Educação e do 

tempo integral em uma escola do campo. 

 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

O Programa Mais Educação, como estratégia do governo federal, 

relaciona-se à meta 06 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE): 

[...] oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

(BRASIL, 2014). 

 Entre as estratégias do PNE relativas à educação em tempo integral, 

pode-se destacar: [...] atender às escolas do campo e de comunidades 

indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base 

em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais [...]. 

(BRASIL, 2014) 

Assim, o Programa Mais Educação passou a contemplar as escolas 

rurais, contribuindo para a implementação do Programa Nacional para a 

Educação do Campo (Pronacampo), a partir de 2012. 

 De acordo com alguns estudos, há já um significativo conjunto de 

pesquisas e avaliações das ações de ampliação da jornada escolar e, 

consequentemente, do PME; (PARO, 1988; RIBETTO; MAURÍCIO, 2009; COELHO, 

2009; PARENTE, 2014; CAVALIERE, 2014), contudo, há uma carência de análises 

que considerem a implementação do programa nas escolas do campo. 

Justifica-se, assim, a necessidade de desenvolver pesquisas que 

compreendam os impactos da ampliação da jornada escolar nas escolas do 
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campo, por meio do Programa Mais Educação, especialmente quando as 

escolas do campo passam a ser prioritárias no atendimento do programa. 

 

CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO DE CASO 

A escola aqui estudada fica no município de Belterra, Pará, pertencente 

à Mesorregião do Baixo Amazonas e à região metropolitana de Santarém. 

Figura 01- Mapa da localização do município de Belterra/Pará 

 

Reproduzido de: IBGE (2017) 

 

O município foi fundado em 29 de dezembro de 1995 e o seu aniversário 

é comemorado no dia 4 de maio. Segundo o IBGE (2017), Belterra tem sua 

área da unidade territorial de: 4398,418 km² e atualmente, sua população está 

estimada em 17.249 pessoas (IBGE, 2017). 

A política educacional do munícipio é coordenada pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), e administrada por um secretário titular e 

uma assessora educacional. Em seu quadro funcional estão lotados seis 

técnicos educacionais que tratam dos programas e projetos educacionais, 

onze auxiliares administrativos e dois apoios operacionais. 

De acordo com o plano municipal de educação do município de 

Belterra (2015-2025), o município atende atualmente 16 escolas do ensino 

fundamental, totalizando 1.301 alunos. Pretende em sua meta 6: oferecer 

educação em tempo integral em cinco por cento das escolas públicas do 
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município, de forma a atender, pelo menos, quinze por cento dos alunos ao 

final de vigência deste plano. 

Segundo Parente (2017), em detrimento da jornada em tempo integral 

o programa através das ações do Ministério da Educação buscou contribuir 

para o melhoramento na aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens 

que são matriculados no Programa Mais Educação. 

A meta nacional visa que 50% desses alunos permaneçam na escola 

por um período de 7 horas/diárias funcionando em regime de contraturno. O 

município atualmente está atendendo 13,4% e almeja alcançar 18,4% dos 

alunos matriculados até o final da vigência do Programa Mais Educação. Esta 

meta se regulamenta no Decreto n. 6.253, de 13 de Novembro de 2007 que 

dispõe sobre o FUNDEB5 e define a educação integral como: 

[...] 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. (BRASIL, 2007a). 

 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ESCOLA DE CAMPO – ESTUDO DE CASO 

O estudo foi realizado em uma escola localizada às margens da BR 163 

Rodovia Santarém/Cuiabá, KM 37, Planalto. É uma escola de campo, mantida 

pela prefeitura do munícipio de Belterra e administrada pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Atende crianças e jovens do 

ensino fundamental e EJA. 

Foi fundada no dia 1 de fevereiro de 1987, funcionando na igreja da 

comunidade e sendo mantida pelos comunitários. Teve como primeira 

professora, a senhora Isabel Cristina e inicialmente vinte e sete alunos de 1ª a 

4ª série multisseriada. No ano de 1990, a senhora Josefa de Sousa Brito passa 

a assumir com um número de quarenta e cinco alunos de 1ª a 4ª série em um 

período de dois anos e com autorização da prefeitura do município de 

Santarém. 

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

Profissionais da Educação 
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Após as reivindicações dos comunitários, em 2000 foi construído o prédio 

escolar na BR 163, funcionando de 1ª a 5ª série com cinquenta e quatro alunos, 

seis professores e um responsável pela escola nos turnos matutino e vespertino. 

Em 2005 passou a ser escola polo de onze escolas anexas atendendo 538 

alunos divididos em educação infantil (alfabetização), ensino fundamental de 

1ª a 8ª série e a educação de jovens e adultos. 

Em 2011 a escola inaugurou a secretaria, recebeu três ônibus escolares 

do programa caminho da escola, implantou o programa “garoto nota 10” e 

revisou seu projeto político pedagógico. No ano de 2012, implantou o 

programa mais educação, saúde na escola e educação fiscal, sendo que no 

ano de 2013 implementou programa Mais Cultura na Escola. 

Sua estrutura física está disposta em um lugar de fácil acesso, porém 

esta rodovia não possui calçada e acostamento que facilite o tráfico de 

pedestres, tornando a entrada e saída dos alunos um pouco perigosa. Não 

possui muros em suas dependências e apesar da escola ser pouco arborizada, 

é um lugar ventilado. 

É composta por 9 salas de aula, 1 biblioteca, 1 sala de professores 

possuindo um banheiro dentro deste setor, 1 secretaria que divide espaço 

com a coordenação pedagógica. Há uma área para guardar os materiais de 

limpeza e 1 cozinha onde são preparadas as refeições da manhã e tarde, e o 

almoço dos funcionários que ficam o dia todo na escola, um espaço com as 

mesas e bancos para realizarem as refeições e 2 banheiros ao lado da cozinha 

para os alunos, sendo 1 feminino e 1 masculino. Possui uma estrutura de 

quadra de esportes incomum para escolas de campo, pelo fato de ser ampla, 

coberta e possuir vestiários. 

Conforme GONÇALVES (2006), a escola deve oferecer condições físicas 

e pedagógicas apropriadas, mas é preciso também que: 

[...] algumas dessas condições existam a priori, como um corpo 

docente, salas e mobiliário adequados ao número de alunos, salas de 

aula, sala-ambiente de leitura, de informática, de ciências, e que seu 

caráter de funcionalidade seja uma conseqüência (sic) das relações 

democráticas vividas em seu interior.  (GONÇALVES, 2006, p. 132). 
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De acordo com o Projeto Político Pedagógico da referida escola, os 

funcionários estão dispostos da seguinte maneira: 

A escola possui 32 funcionários sendo: 16 professores, 1 diretora, 1 vice-

diretor, 1 coordenadora pedagógica, 1 secretário, 1 auxiliar 

administrativo, 2 vigias, 3 motoristas e 6 apoios operacionais. O grupo 

gestor é graduado em áreas específicas, mas possui pós-graduação 

em gestão escolar. Os professores são graduados de acordo com suas 

respectivas áreas de ensino, sendo a maioria também pós-graduada 

e alguns pós-graduandos. Grande parte dos apoios e todos os 

auxiliares de secretaria possuem ensino médio completo e parte 

iniciou graduação. O secretário tem curso técnico em secretariado. 

Os motoristas são todos habilitados e capacitados para dirigir o 

transporte escolar. Os vigilantes possuem capacitação em vigilância. 

A escola funciona em dois turnos, com 19 turmas distribuídas no 

período matutino e vespertino [...] (PPP Escola “A”, 2016, p.6). 

 

Atualmente atende 472 alunos como escola polo, e 268 alunos 

agregando 9 escolas anexas. Atendendo, portanto, os alunos das 

comunidades de Amapá, São Francisco da Volta Grande, Trevo, Nova 

Esperança, Nova Aliança, Portão, Estrada 7, Vila Nova, São Pedro, Genipapo, 

Boa Esperança, Fé em Deus, Bom Sossego, São Benedito, e Branco, sendo que 

a maioria destes alunos usa o transporte escolar. São utilizados três ônibus no 

transporte escolar, funcionando em dois horários (matutino e vespertino) e 

realizam o mesmo itinerário nos dois turnos. 

A gestão conta com a participação de toda a comunidade escolar, 

incluindo pais, professores, funcionários e alunos no que tange o conselho 

escolar com o intuito de se fazerem presentes nas decisões e ações tomadas 

na escola. 

Desenvolve em seus projetos pedagógicos atividades como: Horta 

escolar, A importância da arborização, Separação de lixo reciclável, 

Resgatando valores através da leitura, Visitando os pontos turísticos de 

Belterra: condições de vida dos trabalhadores nos seringais, Projeto sobre os 

quatro elementos da natureza (Projeto Vida), Momentos cívicos diariamente 

e Edutretenimento. 

Eram desenvolvidos programas como: Mais cultura, Garoto nota 10 

(parceria com a escola), Saúde na escola e Educação fiscal, contudo, em 

2017, se encontrava em funcionamento somente o Programa Mais Educação. 
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Segundo a gestora, além das séries do ensino fundamental, era 

oferecido no período da tarde a Educação de Jovens e Adultos. A escola 

contemplava alunos de diversas faixas etárias, inclusive alguns deles já são 

pais e mães, e boa parte destes trabalha no contraturno com intuito de ajudar 

no sustento da família. A escola atende alunos com uma vasta pluralidade ao 

que tange o comportamento social e busca atender cada especificidade da 

maneira mais adequada através do diálogo com as famílias. 

Alguns alunos apresentam maturidade suficiente com o âmbito escolar, 

outros educandos apresentam um ritmo mais lento e dificuldades de 

aprendizagem, mas a escola busca trabalhar respeito e incentivo ao 

crescimento do conhecimento, não limitando suas aprendizagens. Em 

relação à religião, a escola trabalha na inserção dos alunos de diversas 

religiões sem distinção, reafirmando que a escola pública é laica onde todas 

as crenças devem ser valorizadas e respeitadas. 

Destes alunos, a maioria possui acesso à televisão, celular e rádio como 

meios de informação, e devido ao grande avanço tecnológico em que 

estamos passando, alguns deles já possuem acesso à internet pelo celular ou 

computador. A biblioteca dispõe de um acervo insuficiente de livros, porém 

há livros de diferentes literaturas e autores que ficam disponíveis para o uso de 

alunos e professores. 

Os pais são fundamentais neste processo de ensino aprendizagem, e a 

escola busca enfatizar para eles sobre a necessidade de se manter um 

contato direto com a escola. Alguns se ausentam de suas responsabilidades 

por motivos diversos, mas outros são participativos e conseguem colaborar 

satisfatoriamente. A predominância do público em que a escola atende é 

formada por agricultores, porém atende filhos de funcionários públicos, 

empresários, comerciantes, funcionários de empresas, empregadas 

domésticas e profissionais autônomos. 

Esta diversificação influencia no nível socioeconômico, pois alguns 

possuem um bom poder aquisitivo e outros sobrevivem apenas do bolsa 

família, pensões, aposentadorias ou agricultura familiar. A comunidade é 
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formada por pessoas simples que preservam a boa índole e buscam ser 

parceiras da escola por uma educação de qualidade. 

A escola tem por finalidade em sua proposta, ser de qualidade, 

democrática, participativa e comunitária, como espaço cultural de 

socialização e desenvolvimento do/a educando/a visando à preparação 

para o exercício da cidadania através da prática de direitos e deveres, 

defendendo que sua função social não é apenas um resultado ocasional 

entre professor aluno, mas sim resultado de todo um contexto histórico-social. 

Seu objetivo geral é promover a educação através de condições 

objetivas e materiais de apropriação de novos conhecimentos a partir dos 

produzidos e acumulados pela humanidade. Seus objetivos específicos visam 

oferecer a comunidade um ensino de qualidade que contribua para o 

desenvolvimento de autonomia, senso crítico e da criatividade; oportunizar e 

dar condições nas diferentes etapas de ensino; educar para a transformação 

da realidade social; orientar o sujeito para gestar e construir seu projeto de 

vida; dentre outros. 

O plano de ação do Programa Mais Educação da Escola apresenta 

como missão: a busca constante de uma educação de qualidade que 

contribua para a formação de cidadãos críticos e participativos perante a 

sociedade. Sua principal visão é estar entre as melhores escolas da rede 

municipal de Belterra. E fundamenta em seus princípios, a universalização de 

igualdade ao acesso, a permanência e ao sucesso nos estudos. As atividades 

são organizadas em macrocampos de: acompanhamento pedagógico 

(letramento/alfabetização e matemática), esporte e lazer (futebol), danças e 

teatro. 

O macrocampo acompanhamento pedagógico visa oferecer ao 

aluno: apoio metodológico, procedimentos e materiais para atividades 

pedagógicas e lúdicas, que auxiliem no aprendizado de disciplinas como 

português e matemática, estimulando os saberes através de práticas 

agradáveis e prazerosas conforme as necessidades de cada um. 

O letramento/Alfabetização está presente no macrocampo 

acompanhamento pedagógico, e visa despertar o interesse dos alunos na 
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leitura e escrita. Para que os objetivos sejam alcançados, se utilizam de leituras 

complementares variadas e ricas no seu conteúdo. Trabalha com a 

organização de textos e as regras convencionais da língua para possibilitar ao 

aluno a facilidade de escrever, ler, criticar, refletir. Através do conhecimento 

formal é possível oferecer as oportunidades de igualdade e futuramente o 

ingresso na academia. 

A matemática também está presente no macrocampo 

acompanhamento pedagógico, e tem por estratégias que os alunos 

aprendam a refletir, questionar, discutir, comparar, registrar, cooperar e 

confrontar ideias para chegar aos objetivos almejados. Diante disso, o 

professor estimula a criação de um contexto que leve o aluno a pensar nas 

construções, cooperação e progressão para respostas de situações do 

próprio cotidiano. 

No macrocampo esporte e lazer, o futebol tem por finalidade 

desenvolver alunos assíduos, comprometidos, responsáveis, e que 

mantenham valores de respeito, amizade e solidariedade. Auxilia no 

desenvolvimento para a prática do esporte e qualidade de vida. 

Para o macrocampo cultura e arte popular, as danças permitem aos 

alunos a apropriação dos espaços e ritmos, além de proporcionar melhor 

qualidade de vida e interação uns com os outros. No teatro são desenvolvidos 

jogos teatrais, funcionando como processo de socialização e criatividade 

para a capacidade de comunicação corporal. 

A escola considera três fatores básicos para a participação das 

atividades do Programa Mais Educação: nível de vulnerabilidade da criança, 

estudantes em séries/salas com índices de evasão/repetência e beneficiários 

do programa bolsa família. 

 Os monitores são pessoas destacadas da própria comunidade e que 

possuem habilidades, competências e saberes apropriados. A escolha da 

professora comunitária ocorreu a partir da avaliação de disponibilidade de 

horários da profissional, por sua boa relação com a gestora, professores, pais 

e comunidade, e por sua facilidade de liderança e coordenação. 
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As atividades são dividas no horário da manhã com a turma “A” e a 

tarde com a turma “B” e “C”, conforme os cronogramas abaixo: 

Tabela 01- Horário da manhã Turma “A” 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00hs às 

09:00hs 

Dança Esporte e 

lazer 

Dança Esporte e 

lazer 

Sistema de 

revezamento 

09:00hs às 

09:15hs 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

 

09:15 às 

10:30hs 

Acompanham

ento 

pedagógico 

(letramento e 

alfabetização) 

 

 

Teatro 

 

Acompanham

ento 

pedagógico 

(matemática) 

 

 

Teatro 

 

Sistema de 

revezamento 

Fonte: Plano de Ação – Programa Mais Educação Escola “A” (2015) 

 

Tabela 02- Horário da tarde Turma “B” e “C” 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:30hs às 

14:45hs 

Dança 

Turma B 

Esporte e 

lazer 

Turma B 

Dança 

Turma B 

Esporte e 

lazer 

Turma B 

Sistema de 

revezamento 

 

Acompanham

ento 

Pedagógico 

(letramento e 

alfabetização) 

Turma C 

Teatro 

Turma C 

Acompanham

ento 

Pedagógico 

(matemática) 

Turma C 

Teatro 

Turma C 

Sistema de 

revezamento 

14:45hs às 

15:00hs 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:00 às 

16:30hs 

Acompanham

ento 

pedagógico 

(letramento e 

alfabetização) 

Turma B 

 

Esporte e 

lazer 

Turma C 

 

Acompanham

ento 

pedagógico 

(matemática) 

Turma B 

 

Esporte e 

lazer 

Turma C 

 

 

Sistema de 

revezamento 

Dança 

Turma C 

Teatro 

Turma B 

Dança 

Turma C 

Teatro 

Turma B 

Sistema de 

revezamento 

Fonte: Plano de Ação – Programa Mais Educação Escola “A” (2015) 
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Em entrevista realizada com a gestora da escola, a mesma informou 

que no período de 2014 a 2016, houveram três diretores diferentes. A 

coordenação do Programa Mais Educação e as equipes de voluntários não 

são mais as mesmas. Atualmente, todos os professores da escola participam 

do Programa Mais Educação. Os três voluntários possuem ensino médio e 

recebem formação complementar para atuarem no Programa Mais 

Educação em Belterra/PA. 

Em relação aos recursos financeiros recebidos pela escola para a 

manutenção do Programa Mais Educação, são advindos pelo conselho 

escolar por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e o dinheiro 

disponibilizado foi suficiente apenas para pagar os oficineiros, sendo não 

haver a contribuição da Secretaria Municipal de Educação nas demandas 

que são solicitadas, nem mesmo é disponibilizado um ônibus específico para 

o transporte desses alunos. A alimentação escolar não foi influenciada pela 

implementação do Programa Mais Educação. 

Por falta de transporte escolar, participam do Programa Mais Educação 

somente os alunos que moram nas proximidades da escola e aqueles alunos 

que os pais se disponibilizam a levar no seu próprio transporte, dessa forma, os 

alunos que mais precisam das atividades realizadas pelo programa por terem 

dificuldades de aprendizagem, ficam impossibilitados de participar. E quanto 

aos alunos que são cadastrados no programa, mesmo que a escola incentive 

a participação, nem sempre comparecem. 

Uma das dificuldades encontradas está ligada a formação dos 

oficineiros, pois os mesmos apresentam dificuldades em planejar as suas 

atividades abrangendo objetivos específicos e finalidades, tornando a 

atividade dispersa e sem sentido. Outro fator apontando, é a falta de uma 

escrita correta e coerente, e apesar das reuniões de capacitação, estas não 

conseguem suprir esta carência que os acompanha desde o ensino 

fundamental e ensino médio. 

Estes oficineiros são escolhidos através da relação em que mantém com 

a escola, os chamados “amigos da escola” e sempre buscam promover a 

interação entre a escola e a comunidade. Alguns fatores também são 
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levados em consideração, como: morar nas proximidades da escola, 

disponibilidade de horário e relação com o macrocampo. Para os casos das 

oficinas de alfabetização/letramento e matemática, os professores são 

indicados pela SEMED do município de Belterra/PA. 

O projeto político pedagógico engloba as atividades do Programa Mais 

Educação como o único projeto em funcionamento na escola em 2017, ainda 

assim, enfrenta dificuldades na organização dos tempos e espaços devido 

não dispor de outro espaço para realização de atividades que não seja a 

quadra de esportes, com isso, enfatizamos que não há possibilidade que esses 

alunos cumpram uma jornada de tempo integral. Ademais, a demanda deve 

ser organizada de forma que não se coloque no mesmo horário uma 

atividade que exija concentração de uma atividade lúdica. 

Estes macrocampos e oficinas são escolhidos por meio de uma reunião 

conjunta de todos os membros da escola, como os professores, gestora, 

coordenadoras pedagógicas, e demais funcionários, buscando sempre 

agregar atividades que venham desenvolver o educando em sua 

complexidade. 

Segundo a gestora, o desempenho dos alunos melhorou depois da 

implementação do Programa. Fatores como: responsabilidade, interesse, 

frequência e aprendizado tornaram-se notórios entre os alunos que 

participam do Programa Mais Educação. Assim sendo, a escola opta por não 

realizar atividades que sejam levadas para os lares dos alunos, pois considera 

ser desnecessário devido à quantidade de atividades que são desenvolvidas 

na escola. 

O desempenho da referida escola na Provinha Brasil no ano de 2015 no 

Censo Escolar (último ano em que foi realizado), mostrou que no 5º ano, 18 

alunos (90%) e no 9º ano, 38 alunos (97,44%) realizaram a prova. Dos alunos de 

5º ano do ensino fundamental na proficiência em língua portuguesa, a média 

percentual de alunos para o nível de indicação alcançado, ficou com o 

seguinte índice: 5,56% (nível 0); 16,67% (nível 1); 27,78% (nível 2); 11,11% (nível 

3); 33,33% (nível 4); 5,56% (nível 5); e nenhum deles alcançou o nível 6 ao 9. 
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Os mesmos alunos na proficiência de matemática alcançaram os 

seguintes níveis: 0,0% (nível 0); 22,22% (nível 1); 11,11% (nível 2); 33,33% (nível 3); 

22,22% (nível 4); 0,0% (nível 5); 11,11% (nível 6), e nenhum alcançou o nível de 

7 a 10. 

Os alunos do 9º ano na proficiência de língua portuguesa alcançaram: 

13,36% (nível 0); 18,62% (nível 1); 26,18% (nível 2); 26,18% (nível 3); 10,39% (nível 

4); 2,56% (nível 5); 0,0% (nível 6 e 7); 2,7% (nível 8). Para a proficiência de 

matemática alcançaram: 23,75% (nível 0); 31,58% (nível 1); 13,23% (nível 2); 

28,88% (nível 3); 2,56% (nível 4); 0,0% para os níveis 5 ao 9. 

A média de proficiência em língua portuguesa para o 5º ano (2015) foi 

de 178,04, em 2011 e 2013 foram de 165,02 e 155,34, respectivamente. Na 

proficiência de matemática do 5º ano (2015) foi de 188,69, para os anos de 

2011 e 2013, 187,77 e 155,43, respectivamente. Para a proficiência de língua 

portuguesa do 9º ano (2015) foi de 242,34 e para os anos de 2011 e 2013, 218,51 

e 229,99, respectivamente. Na proficiência de matemática do 9º ano (2015) 

foi de 226,18 e nos anos de 2011 e 2013, foram de 225,39 e 228,12, 

respectivamente. 

Com isso, podemos observar que o índice do 5º ano de língua 

portuguesa e matemática foram os menores no ano de 2013. No caso das 

turmas de 9º ano, houve crescente nos índices dos três anos, no entanto, a 

matemática obteve o índice mais alto no ano de 2013. Através dos índices 

apresentados, avaliamos que as oficinas de língua portuguesa e matemática 

têm elevado em grande parte o rendimento escolar dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do exposto neste artigo, concluímos que no Brasil as discussões 

que envolvem a educação integral e a escola de tempo integral, desde muito 

tempo, são marcadas pelas divergências, pelo fato destas políticas serem 

determinadas por ações governamentais. E estas encontram dificuldades de 

manter sua qualidade e comprometimento com a educação, tornando-se 

instável conforme as mudanças que os novos candidatos eleitos realizam, 
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uma vez que a maioria não assume comprometimento em solidificar o que já 

está constituído, ou pelos menos caminhando para se manter. 

No entanto, a implantação e implementação do Programa Mais 

Educação nas escolas do campo se mostra como uma política pública que 

gera importantes impactos na vida da comunidade, haja vista que as escolas 

de campo em tempos passados nem sequer tinham a possiblidade de 

oportunidades que as escolas urbanas já possuíam. E isso se deve às 

cobranças realizadas por uma minoria em favor de uma educação que seja 

igualitária e que vise gerar oportunidades para uma parcela da população 

que estava totalmente excluída. 

A implementação da jornada de tempo integral propicia uma série de 

alterações no cotidiano da escola de campo e da comunidade, de acordo 

com PARENTE (2017), dado a importância que políticas públicas são 

implementadas para que haja um melhor desempenho em todos os aspectos 

relacionados ao seu objetivo inicial. No entanto, há riscos, que, por sua vez, 

podem ser positivos ou negativos, tendo em vista que há a necessidade de 

uma parceria com os órgãos federativos. E essa é uma importante conclusão 

desta pesquisa, uma vez que se identificou que a Secretaria Municipal de 

Educação não atua colaborativamente na implementação do programa. 

 Levando-se em consideração esses aspectos, os entraves se dão por 

conta da infraestrutura que em sua grande parte não condiz com o ideal para 

receber os alunos, o transporte escolar que não é voltado para os alunos do 

Programa Mais Educação e a falta de capacitação específica constante por 

parte da Secretaria Municipal de Educação e suportes necessários, havendo 

uma troca excessiva de gestores, coordenadores do programa e voluntários. 

Entretanto, há fatores positivos neste processo, pois devemos destacar a 

facilitação da interação social e o desencadeamento de ações que 

favorecem o interesse dos alunos pela escola e pelos diversos caminhos que 

ela permite alcançar. 
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CAPÍTULO 7 
 

A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS 

DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ 

 

Sheyla Maria Soares Santana1 

Solange Helena Ximenes Rocha2 

 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje, os debates sobre a educação brasileira têm como base a 

perspectiva de universalizar o acesso, a permanência, a aprendizagem e a 

construção participativa de uma proposta de educação integral, buscando 

diminuir as desigualdades e apostando nesta educação como estratégia 

para a melhoria das condições educacionais e também sociais dos alunos, 

transcendendo assim o ensino sistematizado e transformando o aluno 

integralmente.  

De acordo com o Centro de Referências da Educação Integral (2014): 

[...] a educação integral reconhece oportunidades educativas que 

vão além dos conteúdos compartimentados do currículo tradicional e 

compreende a vida como um grande percurso de aprendizado e 

reconhece a própria como uma grande, permanente e fluída escola.  

Dentro dessa perspectiva, o programa Mais Educação, instituído pela 

Portaria interministerial nº 17/2007, através do Decreto Nº 7.083, de 27 de 

janeiro de 2010, é criado como estratégia para induzir a educação integral 

nas escolas públicas, a partir da jornada ampliada e da organização do 

currículo como um processo pedagógico, conectando áreas do saber à 

cidadania, ao meio ambiente, aos direitos humanos, à cultura, às artes, à 

saúde e à educação econômica. 

                                                           
1Pedagoga pela Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: 

sheyla.santana29@gmail.com 

 
2 Professora Doutora da Universidade Federal do Oeste do Pará com atividades na graduação 

e pós-graduação (Mestrado Acadêmico em Educação) E-mail solange.ximenes@gmail.com  

mailto:sheyla.santana29@gmail.com
mailto:solange.ximenes@gmail.com


P á g i n a  | 123 

 

 
      

Visando atender ao que está estabelecido no Plano Nacional de 

Educação (2014-2024), instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o 

qual estabelece na meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no 

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

menos, vinte e cinco por cento dos(as) alunos(as) da educação básica.  

E para o alcance da meta, o PNE (2014-2024), aborda na estratégia 6.1: 

[...] promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica 

pública em tempo integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais 

e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos(as) 

alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 

superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, com a 

ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 

escola. 

Considerando a implementação do Programa Mais Educação no 

Município de Santarém, esta pesquisa destaca como objetivo: observar como 

o Programa está sendo implementado nas escolas do campo e de que forma 

essa política influenciou na qualidade do ensino, vivenciado pela 

comunidade escolar. 

No município de Santarém, o lócus da pesquisa deu-se a partir do 

Programa Mais Educação nas escolas do campo, o qual foi implementado no 

município no ano de 2012 pela SEMED. Tendo como base as propostas do 

programa, o critério de seleção das escolas se deu a partir do baixo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) destas instituições, uma vez que 

o baixo IDEB das escolas públicas são o foco do programa em âmbito 

nacional.   

Diante da perspectiva do Programa Mais Educação, como 

contribuição para a melhoria do ensino-aprendizagem, procuramos 

compreender, por meio de dois questionamentos, como as escolas do campo 

receberam o Programa Mais Educação? Como as escolas estão adequando 

seus espaços e tempos para atender às exigências do contraturno escolar? 

Para responder a essas indagações, orientamo-nos pelas seguintes 

questões: entender como ocorreu o processo de implantação da política nas 

escolas pesquisadas, além de perceber como foi a integração dos saberes 
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escolares e saberes da comunidade (vida dos sujeitos) para a melhoria do 

ensino. 

Utilizamos para a pesquisa de campo três etapas: 1ª Etapa: 

Levantamento de documentos e relatórios produzidos pela Secretaria de 

Educação a respeito do Programa Mais Educação; 2ª Etapa: entrevista com 

a coordenadora do Programa Mais Educação no Município; 3ª Etapa: 

entrevista nas comunidades de assentamento Santana do Ituqui e da região 

de rios Curuai e Pindorama com diretores, professores, monitores e pais de 

alunos, distribuídos conforme segue: 01(uma) Coordenadora do programa, 

02(dois) diretores, 02(dois) professores, 02(dois) monitores e 04 (quatro) pais. A 

escolha desses sujeitos aconteceu com o intuito de perceber como diferentes 

comunidades e contextos do campo vivenciam essa proposta de educação 

de tempo integral. 

A abordagem adotada na pesquisa foi de natureza qualitativa. Minayo 

(1994) afirma que na pesquisa qualitativa a interação entre o pesquisador e 

os sujeitos pesquisados é essencial. Os instrumentos de coleta dos dados 

utilizados foram entrevistas semiestruturadas gravadas e analisadas à luz do 

referencial abordado. Para o estudo da problemática realizou-se uma 

pesquisa compilatória em diferentes fontes: livros e artigos científicos. 

O trabalho está organizado em seções, na primeira seção, trataremos 

sobre o Programa Mais Educação, no contexto das políticas públicas do país; 

na segunda seção, trazemos uma abordagem na relação da Educação do 

Campo com a implantação do Programa Mais Educação no município de 

Santarém e a contextualização dos resultados pela percepção dos sujeitos 

envolvidos na ampliação da jornada escolar; na última seção, traremos uma 

reflexão sobre a realização da pesquisa. 

Procuramos através dos resultados avançar nas discussões a respeito 

da educação do campo com a indução do Programa Mais Educação, 

possibilitando a melhoria da formação integral dos alunos para a aquisição 

de valores éticos, morais e sociais. 
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O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO 

PAÍS 

A implantação do Programa Mais Educação foi instituída pela Portaria 

Interministerial 17/2007, por meio do Decreto Presidencial 7.083/2010 e integra 

as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como uma 

estratégia do Governo Federal para induzir, através da ampliação da jornada 

escolar e da organização curricular, a perspectiva da Educação Integral. 

O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a 

melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de 

permanência das crianças, dos adolescentes e dos jovens matriculados em 

escolas públicas, utilizando a extensão do tempo que passa de 4 (quatro) 

para 7(sete) horas, esperando, dessa forma, que o desenvolvimento das 

atividades promova, através da ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades educativas, cuja perspectiva é colaborar para uma formação 

integral dos estudantes. 

De acordo com Moll (2009, p. 18) 

[...] considerar a questão das variáveis tempo, com referência à 

ampliação da jornada escolar, e espaço, com referência aos 

territórios em que cada escola está situada. Trata-se de tempos e 

espaços escolares reconhecidos, graças à vivência de novas 

oportunidades de aprendizagem, para a reapropriação de espaços 

de sociabilidade e de diálogo com a comunidade local, regional e 

global. 

Atualmente, o Programa Mais Educação é operacionalizado pela 

Secretaria de Educação Básica do MEC, por meio do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) sendo destinado às escolas públicas de Ensino Fundamental. 

A adesão das escolas ao Programa é formalizada através do Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE-Web), com o preenchimento do plano de 

trabalho individual de cada escola, no qual são escolhidas atividades de 

interesse, informando o número de alunos participantes em cada atividade e 

demais informações solicitadas. Após as escolas realizarem o preenchimento 
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dos planos, estes são encaminhados para a Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) onde são validados e encaminhados ao Ministério da 

Educação (MEC) para análise e aprovação; posteriormente, os planos são 

encaminhados ao Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para 

liberação dos recursos necessários à efetivação do Programa em cada 

escola. 

O critério principal para a adesão ao programa é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) abaixo ou igual a 3,5 em escolas 

que possuam até 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família. 

Segundo dados do INEP do ano de 2013, foram totalizadas 58.651 escolas 

públicas participantes do programa, o que representa 34% das escolas 

públicas brasileiras, considerando o total de 151.884 escolas públicas no Brasil. 

O apoio financeiro à Educação Integral destina-se às escolas públicas 

das redes Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, com alunos no ensino 

fundamental, conforme os critérios definidos no Manual de Educação Integral 

(2012) e na Resolução PDDE do Programa Mais Educação (2013) e Programa 

Escola Aberta (2012). 

O Manual de Orientação para Execução do PDDE/Educação Integral 

(2012) recomenda que os recursos disponibilizados pelo Programa sejam 

destinados: a) ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação 

dos monitores responsáveis pelo desenvolvimento das oficinas selecionadas; 

b) a compra dos kits de cada oficina; c) a pequenos serviços e reparos na 

escola, especialmente nos locais onde serão realizadas as atividades. 

Conforme os critérios definidos no Manual de orientação para 

execução do PDDE/Educação Integral, em 2012, cada escola teve que 

inscrever no mínimo 100 alunos (que participaram de todas as atividades), no 

entanto, não estabeleceu um número máximo de discentes, o que significou 

que a escola pôde chegar ao seu número total de estudantes incluídos no 

Programa, de acordo com a disponibilidade de espaço físico, como também 

do apoio disponibilizado pelo sistema de ensino ao qual a escola estava 

vinculada, e sua capacidade de articulação com as pessoas da 

comunidade. As turmas foram formadas obedecendo ao número de 30 
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alunos/sala, podendo cada turma considerar alunos de idades e séries 

diferenciadas.  

O Programa indicou a todas as Secretarias de Educação que 

estabelecessem critérios para a seleção dos alunos participantes, tais como: 

alunos que apresentassem defasagem idade/série, em virtude de dificuldades 

de ensino e de aprendizagem; alunos das séries finais da 1ª fase do Ensino 

Fundamental, etapa em que existe maior evasão de alunos a caminho para 

a 2ª fase; alunos das séries finais da 2ª fase do Ensino Fundamental, etapa que 

apresenta alto índice de abandono após a conclusão; e alunos das séries em 

que são detectados índices de evasão e/ou repetência. 

Para a realização e desenvolvimento do programa são oferecidas 

oficinas divididas em 7 macrocampos3 distintos, sendo que cada 

macrocampo é composto por uma série de atividades, podendo, cada 

escola, optar por inscrever 5 atividades no mínimo e 6 no máximo. As oficinas 

escolhidas devem contemplar pelo menos três ou quatro macrocampos, 

sendo obrigatória a inclusão de, pelo menos, uma das oficinas constantes do 

macrocampo Acompanhamento Pedagógico (Campos do conhecimento - 

Ciências Humanas, Ciências e Saúde, Etnolinguagem, Leitura e Produção 

Textual, Matemática); bem como a participação de todos os alunos inscritos 

na referida oficina. 

A perspectiva pedagógica, que norteia o desenvolvimento das 

atividades/oficinas escolhidas para a promoção da jornada ampliada, 

constitui um trabalho articulado com o Projeto Político Pedagógico das 

escolas, contribuindo, assim, para a melhoria da aprendizagem a partir da 

expansão do desenvolvimento das potencialidades dos alunos. Desse modo, 

todas as atividades propostas nos macrocampos, acima mencionados, 

                                                           
3 De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral 2014, no item 7. são elencados 

cada um dos Macrocampos, suas respectivas atividades, para a implantação do PME nas 

escolas do campo, são eles: 7.1.1. Acompanhamento Pedagógico (Campos do 

conhecimento - atividade obrigatória, incluindo as diferentes áreas do conhecimento); 7.1.2. 

Agroecologia; 7.1.3. Iniciação Científica; 7.1.4. Educação em Direitos Humanos; 7.1.5. Cultura, 

Artes e Educação Patrimonial; 7.1.6. Esporte e Lazer e 7.1.7. Memórias e História das 

Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2014, p. 21- 28). 
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compõem um currículo cujo foco é a aprendizagem escolar da criança e do 

adolescente do Ensino Fundamental e médio.  

De acordo Moll (2009, p. 36) 

[...] a ampliação da jornada, na perspectiva da educação integral, 

auxilia as instituições educacionais a repensar suas práticas e 

procedimentos, a construir novas organizações curriculares voltadas 

para concepções de aprendizagens como um conjunto de práticas e 

significados multirreferenciados, inter-relacionais e contextualizados, 

nos quais a ação educativa tenha como meta tentar compreender e 

modificar situações concretas do mundo. 

Dentro dessa perspectiva de transformação na educação para uma 

educação integral, estão presentes, no plano de ação do Programa Mais 

Educação, alguns profissionais responsáveis pela implementação e sua 

execução, entre eles o coordenador do programa, a Secretaria Municipal de 

Educação, responsável pelos custos dessa coordenação, além do gestor da 

escola e os monitores ou educadores populares que podem ser estudantes 

em processo de formação docente, ou pessoas dentro da comunidade que 

exerçam práticas voltadas para a função de voluntário (observando-se a Lei 

nº 9.608/1998 que dispõe sobre voluntariado). 

 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

SANTARÉM-PARÁ 

O município de Santarém possui uma extensão territorial de 17.898,389 

km² segundo IBGE, que dificulta o monitoramento de ações nas escolas. Por 

esse motivo, a SEMED, visando facilitar a execução do trabalho, dividiu a sua 

área para atuação dos monitores em duas grandes regiões: zona urbana e 

zona rural. Na zona urbana, estão localizadas as escolas na sede do município; 

e na zona rural, ou campo, as escolas fora da sede, que se subdividem em 

planalto e rios, correspondentes às regiões do Arapiuns, Arapixuna, Várzea e 

Lago Grande. Reconhecendo essa dicotomia regional, o trabalho dá ênfase 

às escolas do campo presentes no município que aderiram ao Programa Mais 

Educação. 
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Seguindo os mesmos objetivos do programa nacional, o Programa Mais 

Educação, no município, tem como objetivo a promoção da formação 

integral de crianças e de adolescentes por meio de atividades voltadas para 

a aquisição de valores éticos, morais e sociais de forma a proporcionar o 

exercício pleno da cidadania. 

O Programa Mais Educação no município de Santarém iniciou no ano 

de 2009, destinado apenas à zona urbana. No ano de 2012, o Programa foi 

implantado em 104 escolas do campo. Atualmente são atendidas 214 escolas, 

entre a área densamente povoada da cidade e seu oposto, o campo, com 

o total de 19.596 alunos atendidos.  

 

      Quadro 01Demonstrativo da implantação do Programa Mais Educação nas escolas 

do Município de Santarém-Pa. 

Ano Escolas da cidade Escolas do Campo 

2009 18 0 

2010/2011 17 0 

2012 09 104 

2013 04 39 

2014 10 13 

Total 58 156 

    Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santarém (SEMED), 2015. 

 

Na SEMED, funciona a coordenação do programa composta por uma 

coordenadora municipal, mais duas auxiliares e seis coordenadores divididos 

entre campo e cidade, que realizam visitas nas escolas, orientando e 

acompanhando o trabalho realizado nas oficinas pelos 890 monitores, lotados 

nas escolas da Rede Municipal. Até o ano de 2014, existiam 102 

coordenadores, que se dividiam entre campo e cidade, fazendo parte da 

equipe de profissionais que coordenavam as atividades do programa dentro 

das escolas, dando suporte pedagógico para os monitores e para a equipe 

gestora do programa. Já em 2015, esse trabalho ficou a cargo apenas da 

coordenação do programa e dos gestores das escolas. 

O processo de implantação do programa perpassa pelas escolas 

localizadas no campo, no reconhecimento dos processos culturais, nas 

estratégias de socialização e nas relações de trabalho, vividas pelos sujeitos 
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do campo no município, através de lutas cotidianas para manterem sua 

identidade como elemento essencial de seu processo formativo e 

reconhecimento de suas especificidades, visando a uma educação do e no 

campo. 

Segundo Caldart (2004) “No: o povo tem direito a ser educado onde 

vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e 

com a sua participação, vinculada a sua cultura e às suas necessidades 

humanas e sociais”. Dentro desse contexto, o Programa Mais Educação pode 

contribuir para a ampliação dos conhecimentos e das habilidades que estão 

inseridos no contexto do campo, conhecendo as necessidades de cada 

comunidade, produzindo uma articulação entre a escolarização e seu 

cotidiano. 

No que tange ao município de Santarém, o Programa Mais Educação 

sugere atividades em diferentes espaços formativos e, nas escolas do campo, 

as atividades ocorrem nas próprias salas de aula, ou em alguns casos, em 

barracões comunitários, pois existe uma dificuldade de espaços para a 

execução das oficinas, porque muitas vezes a própria escola não disponibiliza 

espaços para a biblioteca nem para quadra esportiva o que inviabiliza a 

realização das atividades. 

O acompanhamento das oficinas é realizado pela coordenação 

municipal, através dos coordenadores que se dividem em campo e cidade. 

As visitas cumprem um cronograma, principalmente em escolas que estão 

localizadas no campo, pois há a necessidade de parcerias com as assessorias 

de rios e planalto além do auxílio de transportes para sua execução; os 

coordenadores necessitam da disponibilidade de carros, de barcos e de 

lanchas do município para locomoção às localidades, devido às longas 

distâncias, uma vez que o programa não disponibiliza transporte para o 

acompanhamento das atividades nas escolas do campo, ficando sob a 

responsabilidade do município esse trabalho, dificultando o número de visitas 

da coordenação do programa às referidas escolas. 

No que se refere à falta dos recursos para o deslocamento dos 

estudantes no contraturno, reflete-se nas mudanças dos horários das oficinas 
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nas escolas do campo, devido à dificuldade de locomoção, optando-se por 

adequações para contemplar os estudantes do turno da manhã e da tarde, 

adaptando as escolas para atender as atividades do Programa Mais 

Educação no horário intermediário, ou seja, entre o término do horário 

matutino e início do turno vespertino, não sendo mais no contraturno. Essa 

ideia resultou na aceitação por parte das escolas do município, envolvidas 

com o programa, utilizando o horário intermediário na realização das suas 

atividades. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos durante as oficinas resultam, 

durante o ano letivo, na realização de atividades de expressão chamadas de 

“Culminância das oficinas”, em que os educandos mostram na prática o que 

está sendo desenvolvido dentro do espaço escolar, sendo um instrumento de 

avaliação por parte da equipe que coordena o programa no município.  

O programa ainda não possui um instrumento avaliativo que evidencie 

as reais mudanças ocorridas no cenário das escolas do município, com a 

ampliação do tempo e espaços educativos. O modo de avaliação das 

atividades e o impacto produzido pelo Programa Mais Educação acontece 

apenas pelo resultado do índice de desenvolvimento da escola alcançado 

no IDEB.  

A organização dos dados resultou em algumas observações sobre a 

implementação do Programa Mais Educação nas escolas do campo 

pesquisadas. De acordo com as falas dos sujeitos entrevistados algumas 

reflexões direcionaram para análise do processo de implantação da política 

e a qualidade da educação como também na dinamização do espaço 

escolar na percepção dos sujeitos envolvidos no processo. 

Com a ação de induzir a implantação da política nas escolas, num 

processo de aligeiramento do Programa Mais Educação, principalmente nas 

escolas do campo, dadas as circunstâncias da inclusão de 104 escolas no ano 

de 2012, limitou-se o processo de compreensão dos seus objetivos e da 

organização das atividades, que se distanciou de um planejamento prévio 

das ações que seriam desenvolvidas na escola. 
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Observa-se ainda improvisações dos espaços que ficaram reduzidos 

para a realização das atividades, para dar prosseguimento às ações do 

programa, entre elas a adaptação do horário intermediário para a execução 

das oficinas do Mais Educação, afetando dessa forma o tempo e espaço do 

turno escolar, pois a limitação dos espaços impossibilita a locação para 

bibliotecas e laboratórios de informática. Em uma das escolas ocorreu 

necessidade da divisão de recursos humanos, foi cedida uma das 

merendeiras da escola para atender aos alunos participantes do programa 

Mais Educação, sendo que a escola só possuía duas; foram ajustes realizados 

a fim de atender as propostas do Programa, ocasionando, no entanto, 

transtornos na limpeza e na organização do espaço escolar. 

É importante destacar a preocupação por parte dos gestores escolares 

em gerar condições de funcionamento do Programa, pois este abre uma 

nova proposta e possibilidade de pensar a educação em tempo integral, 

exigindo um esforço da escola na divisão das atividades do turno regular com 

o contraturno, buscando novas formas de proporcionar a aprendizagem aos 

educandos, e integrando os monitores no contexto escolar, utilizando 

estratégias de ações educativas, mesmo diante dos arremedos educacionais. 

Gadotti (2009) aponta que “não se pode entender a educação integral sem 

o engajamento coletivo da população envolvida e beneficiada.” 

O monitor faz parte do coletivo da escola, pois é responsável pelas 

atividades do programa, porém para o Estado representa uma isenção das 

suas responsabilidades, por apresentar um baixo custo de investimento, 

realizando um trabalho assistencial dentro da escola, dessa maneira gera uma 

fragilidade no processo de implantação dessa política, por não proporcionar 

a continuidade dos projetos desenvolvidos no ambiente escolar pelos 

monitores, Cavaliere (2014a) discorre que “devido à condição precária desse 

vínculo de trabalho, a rotatividade desses agentes é alta[...] o que torna mais 

grave as dificuldades de integração das atividades por eles conduzidas com 

as atividades da escola”. 

No diálogo com a equipe diretiva sobre a falta de informações na 

implantação do Programa Mais Educação, o monitor respondeu: 
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Se tivesse como contribuir mais né? Pelo pouco entendimento que a 

gente tinha, se tivesse um acompanhamento maior [...]a gente 

trabalhava com aquilo mais não tinha assim aquela ideia profunda 

que o mais ou menos o que era ,pra que era, o objetivo. A gente 

trabalhava assim, se tivesse uma oficina a gente ensinava o aluno 

naquela oficina só. 

Nas entrevistas constatamos o empenho desses monitores para a 

execução do trabalho, porém, nas falas desses sujeitos, as dificuldades 

relacionadas à sua própria condição de voluntário e ausência de condições 

estruturais para a realização das oficinas dificultam o desenvolvimento das 

atividades. Destaca-se na fala dos entrevistados a falta de formação, 

informações no entendimento do Programa possibilitando dessa forma, novas 

habilidades e estratégias de trabalhar as oficinas de modo dinâmico, com o 

objetivo de agregar novos conhecimentos na formação dos alunos. 

Nas observações durante as visitas nas escolas e através das falas dos 

sujeitos, evidenciou-se a existência de uma percepção restrita da educação 

integral, compreendendo-a apenas como o aumento do tempo de 

permanência do aluno na escola, enfatizando-se essa concepção por parte 

da equipe gestora que apenas possuía o conhecimento organizacional do 

Programa, porém não conheciam os objetivos. Isso foi recorrente na fala de 

todos os entrevistados, percebendo-se que essa falta de entendimento se 

deve à aceleração do processo de implantação do Programa no município, 

limitando-se à extensão do tempo de permanência do aluno na escola como 

único objetivo. 

Sobre o Programa Mais Educação, um diretor fala: 

Tá sim, é foi, foi colocado né? Onde, principalmente lá, no programa, 

ele diz que são principalmente para crianças que recebem o bolsa 

família, e com as crianças que não tem com quem a família deixar, que 

precisam trabalhar né? Crianças que tem menos rendimento na escola 

né, vai passar mais tempo na escola, tudo isso foi esclarecido. 

Essa dificuldade de entendimento esteve presente na fala dos pais dos 

alunos que só tiveram conhecimento do Programa através de uma reunião 

para apresentar as propostas do Programa para a escola, ficando perceptível 

nas suas falas, o caráter ‘assistencialista’ que o Programa propõe como 
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aponta a fala de um dos pais: “Eu gostei porque muitas vezes eles não tinham 

o que fazer, só ficavam pulando na rua e agora eles estão na escola”. A 

retirada dos alunos da ociosidade para os pais foi um aspecto positivo; além 

disso, foi perceptível o entendimento por parte dos mesmos que o contraturno 

serve como um reforço escolar. 

A melhoria no comportamento foi citada por todos os entrevistados 

como um aspecto positivo da ampliação do tempo de permanência dos 

estudantes, oportunizado pelas diferentes atividades desenvolvidas pelos 

alunos, evidenciando a ausência de uma compreensão mais ampla da 

educação integral, por parte da família. Essas distorções do papel da escola 

desviam o foco da função principal da aprendizagem. 

Sobre o papel da escola, Libâneo (2012) aponta: 

[...] o problema está na distorção dos objetivos da escola, ou seja, a 

função de socialização passa a ter apenas o sentido de convivência, 

de compartilhamento cultural, de práticas de valores sociais, em 

detrimento do acesso à cultura e à ciência acumuladas pela 

humanidade. Não por acaso, o termo igualdade (direitos iguais para 

todos) é substituído por equidade (direitos subordinados à diferença). 

O papel da escola passa a ser também social, na perspectiva da 

educação de tempo integral, cuidando dos alunos em suas condições sociais 

de vulnerabilidade, na qual a escola se envolve e busca alternativas para 

ajudar, transferindo para esta, além da sua função de ensinar, o papel de 

cuidar, o que deveria ser função da família, perpetrando uma leitura negativa 

do Programa, em virtude dessa transferência de função, fragmentando os 

ensinamentos e a proposta da escola. 

Paro (1988, p. 206-207): 

[...] ao analisar a função educativa dessas instituições assistenciais, 

afirma que: se as entidades assistenciais, por incapacidade de assumir 

o papel de instituições educativas, não conseguiram “ressocializar” as 

crianças oriundas das classes dominadas e, por isso, viram-se 

impossibilitadas de “reintegrá-las” à sociedade, então cabe à escola 

de tempo integral, assumindo essas crianças, cumprir esse papel. 

A inclusão social é uma meta na perspectiva de apropriação de tempo, 

espaço e diversidade para implementação de uma proposta educacional na 
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construção da cidadania, formulando ações que beneficiem as populações 

vítimas de discriminação e de violência em diversos contextos educacionais, 

incluindo-se nesse conjunto a educação do campo. É necessário tempo de 

permanência na escola para que a criança, com carências socioculturais ou 

outras, tenha igualdade de condições educacionais, se compararmos com 

as crianças de classe média que têm espaços variados e, ao longo do dia 

inteiro, acesso a linguagens e circunstâncias experienciais diversas. 

Foi evidenciado na fala dos sujeitos esses novos processos formativos e 

as contribuições na dinamização dos espaços, embora muitas vezes de forma 

subjetiva, como a mudança no comportamento e a participação dos 

estudantes nas atividades das escolas como relevantes no processo do 

desenvolvimento humano, sendo incorporado aos espaços escolares para a 

prática das atividades do programa, com as oficinas escolhidas, a partir das 

atribuições dos estudantes das escolas do campo, como: atividades artísticas, 

culturais e esportistas, cultivando novos valores dentro da proposta da 

educação integral. 

Sobre as melhorias a partir da implantação do Programa Mais 

Educação nas escolas, na fala dos pais: “Teve um bom rendimento porque 

são aulas diferenciadas do nosso cotidiano. [...] Com certeza houve sim, falo 

com base na aprendizagem, disciplina, comportamento”. 

No relato dos pais é possível afirmar que o oferecimento de diferentes 

atividades na escola e o interesse dos estudantes em participar foram fatores 

motivadores para que estes permitissem a permanência de seus filhos o dia 

todo na escola, pois as crianças precisam gostar da escola, ela precisa querer 

estar na escola, a escola precisa ser convidativa para que essa relação de 

fato seja positiva. 

As diferentes atividades na percepção da comunidade é um fator 

positivo que possibilita o aprofundamento das vivências partilhadas por alunos 

e professores. Cavaliere (2009) discorre que “o aumento do tempo pode 

significar um aprofundamento de experiências cotidianas partilhadas, mas, 

para isso, o enriquecimento da vida intraescolar e a estabilidade de seus 

quadros profissionais são fundamentais”. 
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Na fala do professor sobre a importância do Programa Mais Educação: 

Eu analiso que ele é de fundamental importância né? Porque o 

programa trouxe muitos benefícios para a comunidade escolar, 

inclusive os alunos, eles demonstram esse resultado através das 

atividades feitas com os monitores, então é positivo. 

O tempo que o aluno passa na escola se destina, entre outros objetivos, 

à disponibilidade para se adotarem situações de aprendizagem alternativas. 

Além disso, o conhecimento pode ser construído através de diversas 

linguagens, circunstância indispensável no projeto de uma escola de tempo 

integral, a proposta de ampliar a jornada escolar dos alunos implica em 

favorecer e ampliar essas aprendizagens para todos os alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da pesquisa e da análise dos dados, foi possível perceber que o 

programa Mais Educação no Município de Santarém foi implantado de forma 

“aligeirada”, dificultando o seu entendimento por parte da comunidade 

escolar, trazendo mudanças nas escolas do campo, principalmente, na 

reorganização dos espaços e tempos educativos, sendo feitos arranjos na 

estrutura escolar, pois o programa não forneceu recursos para as adaptações 

necessárias à execução de atividades no contraturno escolar. 

A implantação do Programa precisa passar por uma discussão nas 

escolas, a fim de atender aos anseios e às reinvindicações das comunidades, 

conhecendo as necessidades locais e contribuindo, a partir das demandas 

da população, para o atendimento específico de cada comunidade, 

construindo espaço que privilegiem esses povos e cumpra com o papel de 

desenvolver uma educação integral, promotora do desenvolvimento da 

criança e do adolescente em suas múltiplas dimensões. É essencial que a 

construção dessas políticas passe pelo acompanhamento e reivindicações 

das comunidades educativas, sobretudo, possibilitando o investimento em 

infraestrutura e pessoal qualificado, oferecendo experiências populares 

significativas, integrando o coletivo para o desenvolvimento, dentro dos 

espaços escolares como propostas eficazes para atender ao interesse dos 
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envolvidos no trabalho escolar com a ampliação dos tempos e dos espaços 

nas escolas. 

Essa possibilidade de políticas públicas específica para atender aos 

anseios dos sujeitos do campo só é possível a partir das lutas dos movimentos 

sociais que reivindicaram melhorias na qualidade da educação oferecida às 

populações do campo. Caldart (2004, p. 152) afirma que “a nossa luta é no 

campo das políticas públicas, porque esta é a única maneira de 

universalizarmos o acesso de todo o povo à educação”. Por esse motivo, de 

forma alguma se pode aceitar o aligeiramento na implantação do Programa 

Mais Educação no campo, pois o direito a aprender é inerente à convivência 

familiar e comunitária e ela não pode ser efetivada através de arranjos 

educacionais. 

O Programa Mais Educação tem seu trabalho educativo desenvolvido 

por monitores que são voluntários, o que não promove uma construção 

coletiva na escola, causando uma fragmentação, pois os monitores não 

possuem um vínculo escolar. Faz-se necessário uma interação entre todos os 

envolvidos no processo formativo dos alunos na escola, a fim de integrar a 

instituição escolar e a comunidade em seu entorno. 

Este novo modelo de escola, que está sendo construído, requer pensar 

uma construção do trabalho coletivo, pensando a política como uma escolha 

de espaços de construção de conhecimento com a participação da 

comunidade escolar, com o real pertencimento aos espaços escolares, uma 

educação integral humanista para além da ampliação de tempo escolar, 

pautada na diversidade cultural e integração dos saberes populares e 

escolares, na ressignificação dos tempos e espaços educativos, na ampliação 

de atividades artísticas, culturais, esportivas, de lazer, de comunicação entre 

outras. 

O Programa Mais Educação não oferece investimentos no âmbito 

escolar, apenas uma ajuda de custo para manter uma equipe de monitores 

voluntários e para aquisição de alguns equipamentos e materiais didático. As 

oficinas realizadas através do programa não oferecem uma formação 

integral aos alunos, pois são prejudicadas pela falta de compreensão das 
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atividades desenvolvidas pelos alunos, pela equipe gestora e a rotatividade 

dos monitores, prejudicando o processo de construção do conhecimento. 

Essas mudanças, pensadas para as escolas do campo com a intenção 

de induzir a educação de tempo integral, configura-se como uma nova 

prática que permite uma alternativa de transformação e reafirmação dos 

povos do campo como sujeitos de seu próprio destino, de sua própria história, 

essas mudanças para materializar e apresentar resultados significativos 

precisam de uma construção paulatina que envolva todos os segmentos da 

escola, aproveitando a realização das oficinas como uma prática criadora e 

inventiva para enriquecer o ambiente escolar; o programa surge como opção 

para essas comunidades, se for feito um planejamento e uma construção do 

currículo que atenda às peculiaridades de vida e de trabalho destes sujeitos, 

o que, de forma nenhuma, significa a perpetuação da experiência de 

precarização, sempre presente nas escolas do campo, e que seja feita uma 

mudança real no cenário educacional. 
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 CAPÍTULO 8 
 

OS SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELAS CRIANÇAS À EXPERIÊNCIA 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM JORNADA DE TEMPO INTEGRAL 

 

Ketrin da Silva Balieiro1 

Sinara Almeida da Costa2 

 

 

 INTRODUÇÂO 

 A ampliação da jornada escolar das crianças é uma realidade cada 

vez mais presente na Educação Infantil brasileira, confirmando o que 

preconizava a Lei de Diretrizes da Educação Nacional- LDB (BRASIL, 1996) e 

demais instrumentos legais que a sucederam. Esse fato tem levantado alguns 

questionamentos acerca da qualidade do atendimento ofertado nas creches 

e pré-escolas, especialmente no que se refere a aspectos como infraestrutura, 

formação dos professores, proposta pedagógica, entre outros. Todavia, se 

pretendemos contribuir, de fato, com a qualidade da primeira etapa da 

Educação Básica levando em consideração a jornada ampliada é necessário 

investigar o que pensam os sujeitos atendidos acerca desse atendimento. 

 Nesse sentido, a presente pesquisa, realizada no âmbito da Iniciação 

Científica, buscou compreender os significados atribuídos pelas crianças à 

experiência da pré-escola em jornada de tempo integral no município de 

Santarém, Pará. Especificamente, pretendeu entender a rotina da instituição, 

procurando compreender as especificidades do período integral; identificar 

que atividades as crianças dos períodos parcial e integral apontam como 

sendo mais e menos significativas na experiência pré-escolar; e perceber o 

papel que as crianças atribuem à professora na pré-escola de período parcial 

e integral. Dessa forma, procurou contribuir para discussões sobre a 

                                                           
1 Graduanda em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional- UFOPA. Bolsista de Iniciação 

Científica do PROCAD. 

 
2 Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação da UFOPA. Líder do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Infantil- GEPEI/UFOPA. 
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necessidade de se ouvir a criança e levar em consideração a sua fala, bem 

como para a efetivação do seu direito a uma Educação Infantil de qualidade. 

Os pressupostos teórico-metodológicos utilizados baseiam-se na Teoria 

Histórico-Cultural que tem como precursor Vygotsky (1934; 1989) e seus 

colaboradores e em autores que discutem jornada de tempo integral na 

Educação Infantil. A metodologia, de abordagem qualitativa, se caracteriza 

como estudo de caso realizado em uma Unidade Municipal de Educação 

Infantil (UMEI) do município de Santarém, PA.  

Assim, para atingir os objetivos propostos, este trabalho se direciona à 

observação e escuta das crianças da UMEI, reconhecendo sua voz ativa nos 

relatos de suas vivências e experiências educativas a partir da rotina proposta 

pela instituição.  

O trabalho de campo foi realizado no período de 18 de abril a 15 de 

junho de 2016. A escolha da unidade foi feita adotando os seguintes critérios: 

ser pública; oferecer turmas de período parcial e integral para crianças de 4 

anos; estar de acordo com a realização da pesquisa na instituição, com a 

anuência de professoras e coordenadora e permitir que fossem realizadas as 

observações e entrevistas nas dependências da escola.  

Assim, as estratégias utilizadas para a construção dos dados, foram: 

observação e entrevista individual e coletiva com as crianças. 

A observação foi utilizada para conhecer melhor a rotina das crianças 

e, dessa forma, realizar as entrevistas com maior propriedade, 

compreendendo melhor o que se passa na instituição e a forma como as 

crianças percebem e dão sentido às experiências vivenciadas. A escolha das 

observações justifica-se tanto pela complexidade do fenômeno a ser 

apreendido – a experiência na escola de tempo integral –, o que exige uma 

presença prolongada do pesquisador em campo, quanto pelas possibilidades 

desse “mergulho intensivo na realidade investigada” (PACHECO, 1995 apud 

COSTA, 2011, p. 56).  

Para as entrevistas com as crianças foram utilizados dois instrumentos 

adotados na prática Clínica Psicológica com crianças: História para 

completar (baseado nas Histoires à completer, de Madeleine B. Thomas) e 
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Desenhos com Estórias (a partir dos desenhos – Estórias, do Dr. Walter Trinca). 

Tais instrumentos facilitaram a fala das crianças uma vez que elas puderam se 

projetar na história e no desenho para falar de experiências particulares.   

A História para completar consistiu no começo da narração sobre uma 

escola fictícia e que era lido para o grupo formado por cinco crianças que 

foram sorteadas aleatoriamente em cada turma e que, posteriormente, era 

incentivado, por meio de indagações, a continuá-la. Era esperado que as 

crianças, ao darem prosseguimento à narrativa, pudessem, através dos 

personagens, expressar as suas opiniões acerca da experiência de jornada de 

tempo integral e parcial vivenciadas por elas na instituição que 

frequentavam, trazendo, cada vez mais à tona, conteúdos inconscientes e/ou 

considerados pouco recomendados de serem ditos aos adultos (ANDRADE, 

2007). 

A história utilizada foi a seguinte: 

“Era uma vez uma escola que tinha muitas crianças, assim como vocês. Ela 

ficava localizada aqui perto dessa escola. Algumas crianças ficavam na 

escola o dia todo (assim como vocês). Vocês podem me ajudar a entender o 

que as crianças faziam na escola? Por que os pais de algumas crianças as 

colocavam o dia todo na escola? Por que alguns pais colocavam apenas 

meio período? O que as crianças que passavam o dia inteiro na escola 

faziam? E as que passavam só meio período, o que faziam? O que elas faziam 

quando não estavam na escola?” A história foi adaptada para a turma de 

Tempo Parcial. 

Os Desenhos – História aconteceram em duas etapas. Na primeira, 

realizada no dia 22 de maio de 2016 (período parcial- PP) e no dia 03 de junho 

de 2016 (período integral- PI), as crianças foram solicitadas a desenhar “uma 

criança na escola fazendo uma coisa de que ela gosta muito” e, logo após, 

inventar uma história oral baseada nessa produção. Por último pedia-se à 

criança que desse um nome para sua história. Em seguida, a instrução para o 

desenho foi modificada, passando a ser “desenhe uma criança na escola 

fazendo uma coisa da qual ela não gosta de fazer lá”. Os passos seguintes 

continuaram os mesmos.   
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É necessário esclarecer que os desenhos e as histórias produzidas pelas 

crianças nesse momento serviram, tal como para Andrade (2007), apenas 

como estímulo para suas falas, uma vez que possibilitavam um maior 

aprofundamento sobre os significados que elas atribuem à sua experiência 

escolar. Em momento algum da pesquisa teve-se como objetivo avaliar as 

habilidades ou supostas aprendizagens reveladas pelas crianças. Assim, tanto 

os desenhos como as histórias foram tomados como forma de expressão e não 

como instrumentos de classificação e/ou de diagnóstico. 

As crianças entrevistadas foram escolhidas através de sorteio. 

Puderam fazer parte da lista do sorteio as crianças apontadas pelas 

professoras como frequentadoras assíduas da escola. Assim, aquelas 

apontadas pela professora como sendo faltosas, ficaram de fora do sorteio. 

Respeitando-se esse critério, foi preparada uma lista de meninos e outra de 

meninas de cada turma (uma parcial e outra integra) para que pudesse 

sortear as crianças, totalizando cinco. Esse procedimento foi adotado a fim 

de que fosse garantida igualmente a presença das visões feminina e 

masculina sobre o assunto enfocado. Nesse sentido, Trigo e Briochi (1992) 

destacam a importância de que seja levada em conta, nas pesquisas sociais, 

a pertinência de classe, o gênero ou a etnia tanto do pesquisador quanto dos 

sujeitos investigados, em qualquer que seja o objeto de interesse, já que esses 

aspectos podem influenciar na produção do conhecimento daí decorrente. 

 

A ESCOLHA PELA FALA DAS CRIANÇAS 

A criança sempre esteve presente nas pesquisas cientificas, sendo 

observada, analisada, interpretada, mas, poucas vezes sendo ouvida, por 

esse motivo é que optamos em escutá-la para que expressassem o que 

sentem e o que pensam sobre a Jornada de Tempo Integral na Educação 

Infantil. 

Araújo (2008, p.54) destaca que “ao considerar a criança enquanto 

ator social concreto, capaz de contribuir para a construção do conhecimento 

sobre a infância, é necessário buscar metodologias que permitam às crianças 

serem realmente as protagonistas das pesquisas”. Só poderemos construir 
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conhecimento acerca de determinado assunto que envolva o mundo da 

infância, quando as maiores interessadas no assunto, as crianças, forem 

ouvidas. 

De acordo com Campos e Cruz (2006), as informações que obtemos 

na fala das crianças são relevantes para a pesquisa, não apenas para se 

conhecer melhor o que se passa nas instituições que deveriam acolher todas 

elas, cuidando-as e educando-as com respeito, mas também para entender 

como elas percebem os fatos, como se sentem, o que temem e o que 

desejam vivenciar na sua experiência educativa. 

Para buscarmos um olhar interrogador para as crianças, 

reconhecendo-as como nossas parceiras na construção da pesquisa, 

devemos, primeiramente, construir um outro olhar para a infância, 

entendendo-a na sua alteridade (ARAÚJO, 2008). Dessa forma, Larossa (1998, 

p. 70), nos faz refletir que, para conhecer a infância devemos viajar por regiões 

“nas quais não regem as medidas do nosso saber e de nosso poder” e 

compreender que “a verdade da infância não está no que dizemos dela, mas 

no que ela nos diz no próprio acontecimento de sua aparição como algo 

novo” (LAROSSA, 1998, p. 83). 

Numa perspectiva histórico-cultural a pesquisa com crianças é 

enriquecedora para o mundo científico, uma vez que partimos do princípio 

de que a infância é uma construção social e a criança um sujeito ativo que 

participa, interage, brinca, vivencia, experimenta e constrói conhecimento 

sobre si e sobre o mundo que a cerca. 

 

A UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL 
 

A Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI Girassol3 é uma das 28 

instituições de Educação Infantil sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Santarém, SEMED. Ela é uma das 

cinco escolas de Educação Infantil que oferecem pré-escola em tempo 

integral. Contudo esse atendimento em período integral é restrito às crianças 

                                                           
3 O nome da instituição e dos sujeitos participantes da pesquisa são fictícios. 



P á g i n a  | 145 

 

 
      

de até 04 anos de idade, ficando o atendimento às turmas de 05 anos apenas 

no período parcial. 

A instituição foi fundada em 23 de dezembro de 1988 pelo prefeito da 

época e idealizada, inicialmente, para a população da comunidade que não 

tinha onde deixar suas crianças para ir trabalhar. Depois, com a mudança de 

responsabilidade das instituições que atendiam crianças de 0 a 5 anos no 

município, a UMEI Girassol passou por mudanças, mas por ter uma estrutura 

voltada para o atendimento de crianças pequenas a Secretaria de 

Educação do município permaneceu com o prédio. 

As famílias atendidas são compostas por pessoas que fazem parte dos 

bairros ao redor, de bairros distantes, trabalhadores com e sem renda fixa. São 

compostas, segundo a sua Proposta Pedagógica (PPP, 2016, p.7): 

de famílias que moram em bairros periféricos adjacentes, de famílias 

carentes que necessitam do atendimento educacional por se 

tratarem, muitas vezes, de mães solteiras, pais e mães separados que 

cuidam de seus filhos sozinhos e até mesmo de caso de avós, tios e 

outros parentes que cuidam dessas crianças. 

 

 

Ao todo, a UMEI dispõe de 42 profissionais, como pode ser observado no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 01 – Função, quantitativo e escolaridade dos funcionários da UMEI Girassol 

FUNÇÃO QUANTIDADE ESCOLARIDADE SITUAÇÃO  

Coordenadora 01 Especialização em 

Educação Infantil 

Temporária 

Pedagoga 01 Pedagogia Temporária 

Auxiliar 

administrativo 

01 Nível Médio Temporária 

Educadora 

especial 

01 Esp. Educação Especial Temporária 

Secretária 01 Administração Temporária 

Servente 08 03 Ensino Fundamental e 05 

Ensino  Médio 

Temporária 

Vigia 03 02 Ensino Fundamental, 01 

Ensino Médio. 

Temporária 

Professor 20 01 Magistério, 01 

Geografia, 02 Letras, 15 

Pedagogia. 

08 Temporária e 12 

Efetivas 

Fonte: Divisão de Educação Infantil, 2016. 
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É importante destacar que mais de 50% do total de funcionários da 

instituição é composto de profissionais em situação temporária. O último 

concurso realizado no município, o primeiro ofertando vaga para professores 

de Educação Infantil, foi realizado em 2008.  

A coordenadora, apesar de ser temporária, exerce seu mandato por 

eleição realizada em 2015 para a gestão de instituições de Educação Infantil. 

Junto dela trabalha a pedagoga que atua no acompanhamento 

pedagógico das famílias e das professoras que atuam na instituição.  

A UMEI Girassol funciona de 7h 30min às 17h30min, atendendo a um 

quantitativo de 151 crianças distribuídas nas seguintes turmas: 

 

Quadro 02: Caracterização das turmas ofertadas pela UMEI Girassol 

Idade  Turno Número de turma Número de 

crianças 

2 Integral 02 20 

3 Integral 03 50 

4 Integral 01 20 

4 Parcial 02 35 

5 Parcial 02 26 

Total 10 151 

Fonte: PPP, 2016. 

 

Conforme pode ser observado, a instituição possui 10 turmas 

distribuídas em 8 salas, onde as crianças são divididas obedecendo as normas 

legais instituídas pelo Conselho Municipal de Educação – CME sob forma da 

Resolução nº10 de 17 de dezembro de 2010. 

As turmas que funcionam em período integral possuem duas 

professores titulares e duas auxiliares em cada uma (uma dupla trabalhando 

no período da manhã e outra no período da tarde) e, esporadicamente, 

contam com a presença de estagiárias do curso de Pedagogia que auxiliam 

no trabalho com as crianças.  

A UMEI é composta de oito salas de atividades, um refeitório, dois 

banheiros adaptados para crianças, um banheiro para funcionários, cozinha, 
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lavanderia, secretaria, uma área cimentada central interna e um quintal 

arborizado. 

O quintal possui uma casinha de madeira cercada de madeira, uma 

maloca (tipo de cabana utilizada na região amazônica), uma coletora de 

garrafas pet e um parquinho. Uma parte do quintal, onde fica uma piscina 

para uso das crianças, fica fechada, mas é utilizada por todas as turmas uma 

vez por semana para que as crianças brinquem na água. 

De forma geral, o espaço físico da instituição é bem diversificado e 

potencialmente repleto de possibilidades para um trabalho promotor do 

desenvolvimento infantil. Contudo, a forma como é utilizado acaba limitando 

a atuação das crianças, especialmente as interações e brincadeiras, como 

poderá ser observado mais adianta.  

 

 RESULTADOS OBTIDOS 

 

OBSERVAÇÕES E ENTREVISTAS  

Após observações feitas nas turmas Pré I de período parcial e integral, 

foram sistematizadas as tabelas abaixo que mostram às rotinas das crianças, 

em ambas as turmas, proposta pelas professoras. É importante destacar que 

apesar de apresentarem uma rotina pré-definida as professoras quase sempre 

mudavam suas sugestões de atividades conforme os acontecimentos diários 

 

Fonte: Autoria própria, 2016.                                                       Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Tabela 01: Pré I Integral                                                                     Tabela 02: Pré I Parcial                                                           
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As chamadas “atividades pedagógicas” são realizadas no interior da 

sala e se relacionam ao ensino das letras, números, cores e outros “conteúdos” 

considerados importantes pelas professoras. Geralmente essas são as 

atividades com as quais as docentes mais se preocupam e as que são 

visivelmente planejadas. Tais atividades são, em sua maioria, destituídas de 

desafios e desenvolvidas de forma mecânica, não possibilitando a 

constituição e expressão de si pelas crianças. Durante a sua realização, as 

professoras costumam exigir que todas as crianças participem, mesmo 

aquelas que não estão muito interessadas ou que se desinteressam 

rapidamente. A dificuldade em perceber (ou levar em consideração!) o 

pequeno envolvimento das crianças, nessas situações, expressa falta de 

sensibilidade e de fundamentação teórica sobre as necessidades dos 

pequenos, além do desconhecimento das orientações manifestas em 

documentos oficiais para essa primeira etapa da Educação Básica, como é o 

caso das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2009) e dos Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). 

Quanto às atividades realizadas no espaço externo da instituição, 

podemos destacar que se resumiam, basicamente, à sua ida ao quintal para 

brincar de forma livre com o que estava disposto, sendo o parquinho e a 

maloca os locais preferidos das crianças.  

Quanto a essas atividades podemos destacar que, em sua maioria, 

ocorriam de forma pouco ou quase sem intenção educativa por parte das 

professoras, pois mesmo existindo um cronograma para utilização dos espaços 

das instalações internas e externas da instituição, estes eram utilizados pelas 

crianças sem objetivos pedagógicos intencionalmente planejados, pois 

nessas ocasiões os adultos permaneciam conversando entre si e interagindo 

pelas redes sociais através do celular.  

Assim, essas atividades ao ar livre se tornaram uma forma de intervalo 

para as professoras que, várias vezes, deixavam as crianças sozinhas para 

resolver alguma coisa na secretaria, na sala de atividades ou em outro lugar 

dentro da instituição. Além disso, quando eram chamadas para brincar, 

poucas vezes (quase nunca!) se dispuseram a participar com as crianças.   
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Conforme apontam os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil: 

“espaços externos bem cuidados, com jardim e áreas para brincadeiras e 

jogos, indicam a atenção ao contato com a natureza e à necessidade das 

crianças de correr, pular, jogar bola, brincar com areia e água, entre outras 

atividades” (BRASIL, 2009). 

Nas Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2000), um 

dos aspectos normativos tratados também se refere aos espaços físicos e 

recursos materiais para a Educação Infantil, em que se afirma que os espaços 

físicos deverão ser coerentes com a proposta pedagógica da unidade e com 

as normas prescritas pela legislação vigente referentes à: localização, acesso, 

segurança, meio ambiente, salubridade, saneamento, higiene, tamanho, 

luminosidade, ventilação e temperatura, de acordo com a diversidade 

climática regional, dizendo ainda que os espaços internos e externos deverão 

atender às diferentes funções da instituição de Educação Infantil. Apesar de 

vários desses aspectos serem observados na instituição, o fato de as 

professoras não aproveitarem os momentos na área externa para interagir 

mais e melhor com as crianças ou para incentivar a interação entre elas e 

delas com os objetos é preocupante, tendo em vista o reconhecimento 

crescente da importância de componentes do ambiente sobre o 

desenvolvimento da criança. 

Os momentos de alimentação costumavam ser rápidos e, na maioria 

das vezes, descontraídos. Porém, não se configuram como ocasiões de 

interações promotoras de desenvolvimento entre professoras e crianças. Após 

servirem seus “alunos”, o que faziam de forma rápida, apenas colocando o 

prato de plástico a sua frente, as docentes aproveitavam para conversar 

entre si, não realizando nenhum tipo de estímulo contundente quando as 

crianças se recusavam a comer, a não ser que percebessem que alguma 

delas estava adoentada. Esses momentos não faziam parte do planejamento 

diário e aconteciam de forma mecânica a cada dia. Tendo em vista todas as 

possibilidades que os momentos de alimentação podem ter no 

desenvolvimento infantil eles deveriam ser pensados de forma mais séria. As 

professoras poderiam, por exemplo, dispor os móveis de forma a facilitar a 
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interação entre as crianças, proporcionar ocasiões em que as crianças 

pudessem participar da higiene do local onde seria desfrutado o lanche, 

antes e depois de ele ocorrer; prever formas diferentes de servi-lo, como self 

service e piquenique, estimulando a socialização e, ao mesmo tempo, o 

cuidado com a higiene etc. 

Quanto à hora do sono, que ocorria tanto nas turmas integrais quanto 

nas turmas parciais, foi verificado que todas as crianças eram obrigadas a 

dormir, ocorrendo vários castigos para quem não dormia, como ficar de pé 

até cansar, por exemplo. Práticas desse tipo são desrespeitosas e deveriam ser 

proibidas em instituições educativas! 

Apesar de o horário estipulado para as crianças despertarem ser o 

mesmo, independente da hora em que adormeceram, algumas acordavam 

antes do tempo previsto e, nesse caso, deveriam permanecer em silêncio 

para não perturbar o descanso das outras. Percebe-se, assim, que o clima 

afetivo na hora de dormir é tenso para adultos e crianças. Desde o começo, 

as professoras e auxiliares parecem ansiosas para que todas durmam rápido, 

o que é compreensível tendo em vista que quanto mais cedo isso acontecer, 

mais cedo elas poderão descansar. Por outro lado, não é realizado um 

trabalho efetivo que ajude as crianças a relaxar. Nesse ponto, a organização 

do ambiente é fundamental. Colocar uma música tranquila, reduzir a 

luminosidade do local, permitir a utilização de fraldas, chupetas ou bichinhos 

trazidos de casa e disponibilizar livros para aqueles que não estão com tanto 

sono são exemplos de atividades que podem facilitar com que as crianças se 

aquietem e adormeçam com mais facilidade.  Além disso, a individualidade 

de cada criança também se manifesta na hora do sono. Respeitar, por 

exemplo, a posição escolhida por cada uma para descansar proporciona 

maior segurança emocional e consequentemente um sono mais sossegado.  

Também é muito importante observar se as necessidades fisiológicas das 

crianças estão supridas. Se alguma delas não se alimentou bem no almoço, 

certamente, terá dificuldades para dormir.  

De modo geral, as diferenças entre a rotina da turma parcial e integral 

centram-se nas atividades voltadas aos aspectos fisiológicos e de cuidados 
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físicos, como o número de refeições realizadas, o sono e o banho. Além dessas 

mencionadas, não foram observadas experiências diferenciadas ou 

exclusivas propostas às crianças que passam o dia todo na instituição, o que 

induz à ideia de que o tempo de permanência das crianças na escola não se 

constitui em fator relevante no seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

De acordo com a teoria histórico-cultural é por intermédio das 

interações com o meio e com o outro que o sujeito vai-se apropriando da 

cultura, construindo conhecimentos, refletindo sobre o mundo e sobre si 

mesmo, enfim, vai-se humanizando e construindo sua identidade. Portanto, é 

preocupante constatar como está se desenvolvendo a rotina na instituição 

investigada e, mais especificamente, como estão acontecendo as interações 

entre a professora e as crianças. Como as crianças poderão se constituir 

enquanto indivíduos diferentes dos demais se estão imersas em um ambiente 

onde não há lugar para questionamentos, reivindicações, escolhas, desejos, 

sonhos...? Lugar onde suas necessidades e interesses individuais não são 

atendidos ou, sequer, ouvidos e todas as crianças têm que fazer tudo ao 

mesmo tempo?  Em que as manifestações infantis não são acolhidas ou 

estimuladas, mas ignoradas ou reprimidas, e os conflitos vistos sempre de 

forma negativa?  Certamente essas questões devem ser fonte de reflexão 

para todos aqueles que trabalham na Educação Infantil. 

 

AS ENTREVISTAS COM AS CRIANÇAS 

Ao serem questionadas sobre o motivo pelo qual algumas crianças 

ficavam o dia todo na escola e o que essas crianças faziam de diferente 

daquelas que ficavam apenas meio período, as crianças disseram: 

Helena (PP): Porque eles tem que estudar! 

Kaise (PP): Porque eles tem que fazer atividade!  

Eva (PI): Estudavam, faziam tarefa... 

Pesquisadora: E o que mais? 

Eva: Nada! 

  

Observa-se que as atividades apontadas pelas crianças como sendo 

específicas da escola, independente do período de tempo em que estão lá, 
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são relacionadas à aspectos da escolarização. Provavelmente já perceberam 

a importância atribuída pelos adultos a esses momentos. As demais atividades 

presentes na rotina, como a história ou o parquinho, não foram mencionadas, 

apesar de serem, sem sombra de dúvidas, as preferidas delas.  

As crianças apontam as seguintes justificativas para os pais colocarem 

“as crianças da história” o dia todo na escola e falam dos sentimentos em 

relação a isso:  

Kely (PI): É porque eles [crianças] ficavam sozinhos. 

Daniel (PI): Porque eles [pais] deixavam [as crianças na escola o dia 

todo] porque eles não gostavam [das crianças]. Aí eles foram viajar. 

Ana Paula (PI): Porque ele [pai] tava pra casa dormindo, [a criança 

estava] sozinha e acordada [e a mãe estava] trabalhando. 

Daniel (PI): Porque [a criança] tá presa. A bruxa colocou na gaiola. 

Bruna (PP): As crianças ficam na sala chorando por causa da mãe. 

 

Observa-se que as crianças, não alheias ao que lhes acontece, 

percebem os reais motivos pelos quais precisam passar o dia inteiro na escola. 

Algumas delas associam essa situação a algo negativo (bruxa, choro) o que 

induz à ideia de que a experiência na escola não está sendo positiva. 

Apesar de não mencionarem vivências significativas na escola, as 

crianças apontam o que gostariam de fazer lá: 

Helena (PP): Deixava eles [na escola] pra brincar, lanchar, fazer 

desenho... 

Breuna (PP): Escutar música! 

Helena: Vê os pássaros, ir pro zoológico. 

Kely (PI): Ela [menina da história] gosta de brincar. (...) nos brinquedos 

de escorrega bunda! 

Eva (PI): Ela [meninada história] gosta de escovar o dente, gosta de 

dormir, gosta de brincar de pula-pula, de esconde-esconde, ela gosta 

de pegar folha pra brincar de casinha com a folha! 

 

Observa-se que as crianças, tanto do período parcial como do integral, 

falam das atividades que lhes são mais atrativas, mesmo que não sejam 

aquelas mais presentes na rotina vivenciada por elas. Nesse sentido, fica 

evidente o que as crianças esperam da escola. 

Infelizmente, a brincadeira livre, e em especial a de faz-de-conta, ainda 

é pouco valorizada pelas professoras o que faz com que ocorram apenas 

quando aquelas consideradas “pedagógicas” ou essenciais para o 

desenvolvimento da rotina, como o banho e a alimentação, já foram 
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contempladas. Tendo em vista que esse tipo de brincadeira é a atividade guia 

do desenvolvimento infantil na pré-escola (VIGOTSKI, 1996), tal postura deveria 

ser revista. 

Ao longo de suas falas, as crianças, por diversas vezes, mencionaram 

suas casas como sendo os locais onde poderiam realizar atividades prazerosas 

e onde gostariam de estar: 

Pesquisadora: E quando as crianças não estão na escola, onde elas 

estão? 

Kaise (PP): Na cama [em casa]! 

Helena (PP): Na casa, fazendo comida! 

Kaise (PP): No quintal [de casa] brincando! 

 

Pesquisadora: O quê que ela (a criança da história) está fazendo na 

escola que não gosta de fazer? 

Dara (PI): Ela não quer fazer nada! 

Pesquisadora: Por que que ela não quer fazer nada? 

Dara (PI): Porque ela quer ir pra casa. 

 

Pesquisadora: O que mais a menina gosta de fazer na escola? 

Ana Paula (PI): Pintar desenho e tomar banho e tirar a roupa e ir pra 

casa. 

Pesquisadora: Ele (menino da história) não quer dormir na escola? 

Ana Paula: É, ele não quer dormir na escola. 

Pesquisadora: E ele quer dormir onde? 

Ana Paula: Na casa dele junto com a mãe dele. 

 

Pesquisadora: O que mais a menina [da história] gosta de fazer na 

escola? 

Helena (PP): Lanchar... brincar lá em casa. (...) Brincar com as irmãs 

dela em casa. 

 

É cada vez mais perceptível que as crianças percebem o que acontece 

em seu entorno e têm muito a dizer sobre isso. Como bem lembra Andrade 

(2007) ao contrário do que pensam os adultos que lidam mais diretamente 

com as crianças – professoras e famílias – elas têm muito a relatar sobre a 

educação que recebem. Cabe aos adultos encontrarem formas de entender 

as “cem linguagens” (MALAGUZZI, 1999) que esses pequenos têm desde que 

nascem. 

Nos desenhos e nas histórias para completar foi possível verificar que ao 

se referirem às professoras, as crianças deixaram claro o papel disciplinador 

que estas exercem. Nenhuma delas relaciona as professoras a algo positivo, 

como pode ser observado a seguir: 
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Helena (PP): A professora deixava ele [menino]de castigo! 

Pesquisadora: Por quê? 

Helena: Porque eles brigavam por brinquedos. 

 

Pesquisadora: Quem é essa aqui no seu desenho? 

Daniel (PI): É uma menina feia e chorona. 

Pesquisadora: Onde ela está? 

Daniel: Na boca do Satanás! 

Pesquisadora: Por que você desenhou ela na boca do Satanás? 

Daniel: Porque ela tava desobediente. 

Pesquisadora: Desobediente com quem? 

Daniel: Com a professora. 

 

Pesquisadora: O que mais a criança gosta de fazer na escola? 

Kaise (PI): Ela gosta de obedecer a professora dela. 

Pesquisadora: O que a menina da história não gostava de fazer? 

Eva (PI): Ela era uma menina do bem. Ela gostava de fazer tarefa. 

 

Pesquisadora: O que a professora falava pra esse menino [da história]? 

Daniel (PI): A tia disse que era pra ele se aquietar. 

Pesquisadora: E o que ele estava fazendo? 

Daniel: Estudar... E ele matou o outro menino. 

Pesquisadora: Por que ele matou o outro menino? 

Daniel: Por que ele não gostou. 

Pesquisadora: O que aconteceu com ele [pra ele matar o menino]? 

Daniel: Ele ficou bravo! 

 

Pesquisadora: O que a criança do desenho não gosta de fazer na 

escola? 

Kely (PI): Ele não comporta! 

Pesquisadora: Porque ele não se comporta? 

Kely (PI): É porque que a professora dele fica ralhando ele por isso que 

ele não se comporta. 

Pesquisadora: E o que ele faz pra não se comportar? 

Kely (PI): É porque ele não se comporta porque ele fica conversando 

com os coleguinhas dele. 

Pesquisadora: E o que a professora dele fala? 

Kely (PI): Quando ele não fica comportado bota na parede! 

Pesquisadora: E o que ele fica fazendo na parede? 

Kely (PI): Ele fica pensando! 

Pesquisadora: Ele gosta de ficar lá? 

Kely (PI): Ele rasga tudinho que é da professora! 

 

De fato, muitas vezes durante as observações, as professoras, tanto da 

turma de período parcial, como a de período integral, assumiram uma atitude 

rígida, caracterizada por posições disciplinadoras perante as crianças, 

provavelmente com o intuito de prepará-las para viver de forma 

“harmoniosa” (ou passiva!) na sociedade da qual fazem parte. Segundo 

DeVries (2004), quando as crianças são continuamente governadas pelos 

valores e convicções dos outros, elas adotam uma atitude submissa (ou 
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rebelde), que pode levar a um conformismo irresponsável tanto na vida moral 

quanto na intelectual. Segundo a autora, a coerção socializa apenas 

superficialmente o comportamento e reforça a tendência da criança de 

depender das regras estipuladas por outras pessoas. Ainda consoante DeVries 

(IBID), “Intelectualmente, as crianças que sofrem alta coerção podem reagir 

de maneira passiva às ideias dos outros, o que reflete uma atitude não 

questionadora e acrítica, baixa motivação para pensar e demonstração de 

satisfação com o repetir mecânico de respostas, como faz um papagaio.” 

(P.52). 

Para Rosemberg (2005), o modelo de desenvolvimento humano 

adotado na sociedade é “adultocêntrico”, ou seja, o adulto é situado no 

centro das tomadas de decisão, o que reduz a infância a uma categoria 

subalterna perante o meio. De acordo com essa concepção, a criança é 

considerada um ser apenas à espera do crescimento, um vir-a-ser adulto. Esse 

tipo de atitude (adultocêntrica), expressa no depoimento dos pequenos, 

marca a maioria dos relacionamentos entre adultos e crianças nas instituições 

de Educação Infantil. (ANDRADE, 2002). Assim, a dinâmica do “Falou, tá 

falado!”, onde a professora é aquela que detém o poder de decisão sobre 

tudo (ou praticamente tudo!) o que acontece nas creches e pré-escolas, é a 

que prevalece nesses locais apesar das inúmeras manifestações de 

descontentamento das crianças. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo do trabalho pôde-se perceber que as diferenças ocorridas na 

rotina do período integral em relação ao período parcial referem-se aos 

cuidados físicos e parecem pouco significativos para as crianças. Assim, a 

rotina torna-se rotineira, repetitiva e monótona. 

A preocupação das professoras com a escolarização e o 

disciplinamento (e que está presente em ambas as realidades!) interfere 

negativamente no desenvolvimento das crianças. 
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As atividades de maior significado para os pequenos são as 

brincadeiras, que embasaram suas falas tanto na história para completar 

quanto no desenho história. Infelizmente tal atividade tem sido pouco 

possibilitada na escola pelas professoras. 

É perceptível que as crianças do período integral brincam por mais 

tempo que as do período parcial, geralmente à tarde. Isso, todavia, parece 

estar atrelado ao fato de as crianças já terem realizado a “atividade 

pedagógica” no período da manhã. Assim, a brincadeira é considerada uma 

atividade a ser realizada se der tempo ou quando àquelas consideradas mais 

importantes já foram desenvolvidas. 

De modo geral, pode-se inferir que as experiências das crianças na pré-

escola, seja ela de tempo parcial ou integral, pouco têm contribuído no seu 

processo de humanização, uma vez que não possibilitam vivências 

significativas para as crianças. 
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CAPÍTULO 9 
 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL NOS PLANOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO 

DA REGIÃO NORDESTE E A PRESENÇA DAS OCIP’S 

 

Claudiane Alves Pereira Bordon1 

Sandra Fernandes Leite2 

 

 

INTRODUÇÃO  

 O conceito de educação integral - ou a escola de tempo integral ou 

jornada ampliada - não é tema novo e muito menos desconhecido. Em um 

cenário de aumento da violência, de perdas sociais, desemprego e, 

principalmente, a falta de políticas públicas para a juventude brasileira, a 

proposta de imediato pode fazer parecer uma solução para resolver o 

problema da educação brasileira e garantir - ou melhor, dizendo “guardar” - 

nossas crianças e jovens da violência, das drogas e dos prejuízos sociais entre 

outros.   

 Os termos Educação Integral e Educação em tempo integral se diferem.  

Para alguns autores, a educação integral deve completar o indivíduo por 

inteiro e atender todas as capacidades do aluno em seu desenvolvimento 

que se dá em todo o seu processo de aprendizagem. Na maioria das vezes, 

na prática, é entendido apenas por prolongar a permanência do aluno na 

escola ou sob a tutela da escola, no mínimo de 7 horas diárias, não 

necessariamente recebendo uma formação completa, esse conceito 

entende-se como educação em tempo integral. Para Cavaliere (2009), na 

ampliação da jornada escolar é necessário se considerar a viabilidade 

econômica e administrativa quanto ao tipo de utilização pedagógica do 

tempo que o aluno permanece sob a responsabilidade da escola.  

                                                           
1 Aluna do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp e bolsista de 

Iniciação Científica do PROCAD. 

 
2 Professora Doutora da Faculdade de Educação da Unicamp. sfleite@unicamp.br.  
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A educação escolar vem assumindo responsabilidades e compromissos 

sociais que ultrapassam sua função social de escolarização básica. Vemos 

que as demandas sociais, geradas no contexto de novas necessidades 

econômicas, culturais e sociais e com o aumento da violência, levaram as 

redes públicas de ensino à ampliação das funções e tarefas escolares. Dessa 

forma, estendendo o tempo de permanência dos alunos na escola (ROSA, 

2017).  

A função social da escola é um dos temas mais frequentes nos debates 

sobre a educação, visto que novas exigências são designadas para a escola 

para atender as demandas com as quais a sociedade se defronta. A escola 

busca rever seu papel social emancipatório da construção do exercício 

democrático, da solidariedade, do projeto político pedagógico no qual a 

participação e a construção dos sujeitos tornam-se uma constante. Não 

conseguindo rever esse papel, continuará na exclusão e nas relações 

autoritárias (ALMEIDA; SÁ, 2015).  

 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI 13005/2014) 

 O PNE tem a função de articular os esforços nacionais em regime de 

colaboração. Tem como objetivo universalizar a oferta da etapa obrigatória 

de 4 a 17 anos, elevar o nível de escolaridade da população, elevar a taxa 

de alfabetização, melhorar a qualidade da educação básica e superior, 

ampliar o acesso ao ensino técnico e superior, valorizar os profissionais da 

educação, reduzir as desigualdades sociais, democratizar a gestão e ampliar 

os investimentos em educação. Pressupõe assim um grande desafio para o 

planejamento. O documento Planejando a Próxima Década – Conhecendo 

as 20 Metas do Plano Nacional de Educação deixa isso bem claro já em sua 

apresentação (BRASIL, 2014, sp). 

 A forma como se efetivará a colaboração entre os entes federados não 

fica clara no documento e precisa ser regulamentada. E é esse é o ponto 

nodal para efetivação do plano. Sem regras claras, sem compromissos 

definidos e assumidos o planejamento, não se efetiva e mais uma vez 

podemos ter um plano nacional de educação que não saia do papel. O 
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próprio documento reconhece esse risco e esclarece o papel do Ministério da 

Educação (MEC) em sua função de coordenação e de indutor de formas de 

colaboração (BRASIL, 2014, p.08). 

 A Emenda Constitucional nº 59/2009 fez alterações na Constituição 

Federal e mudou a disposição transitória da Lei de Diretrizes de Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/1996) para uma exigência constitucional com 

periodicidade decenal. O PNE nasceu para ser uma política de Estado. No 

entanto, elaborar um plano de educação no Brasil não é nenhuma novidade 

ao longo da história da educação. O desafio é tirá-lo do papel, conseguir 

implementá-lo e isso implica assumir compromissos e responsabilidades claras 

e bem definidas.  As metas do PNE (Lei 13005/2014) estão voltadas para o 

desafio de enfrentar as barreiras da garantia do direito a uma educação 

pública, de qualidade. Para tanto, o acesso e a permanência são 

fundamentais para o combate as inúmeras desigualdades educacionais. O 

plano está dividido em quatro grandes grupos ou blocos.  No primeiro 

grupo estão as metas estruturantes para a garantia do direito à educação 

básica com qualidade, que dizem respeito ao acesso, à universalização da 

alfabetização e à ampliação da escolaridade e das oportunidades 

educacionais (BRASIL, 2014, p.10). No segundo grupo estão as metas que 

dizem respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização 

da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade (BRASIL, 2014, p. 

11). No terceiro grupo estão metas que tratam da valorização dos profissionais 

da educação (BRASIL 2014, p. 12) e no quarto grupo as metas que se referem 

ao ensino superior (BRASIL, 2014 p. 13).  

 Olhando para o Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014) o foco 

desse texto é a Educação Integral. A Meta 6 estabelece um indicador que se 

materializa em: oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) 

da Educação Básica (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2017). 

  Para implementação da Meta 6, foi criado em 2010 o Programa Mais 

Educação pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado 

pelo Decreto 7.083/2010. Constitui-se como estratégia do Ministério da 
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Educação para indução da construção da agenda de educação integral 

nas redes estaduais e municipais de ensino. Foi um incentivo para o aumento 

da educação integral no Brasil. O programa propôs o aumento da carga 

horária do aluno, com atividades como acompanhamento pedagógico; 

educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura 

e artes; cultura digital etc. Cabe ressaltar que, em tese, não se deve restringir 

apenas ao aumento de horas na jornada, mas possui uma proposta de 

reorganização curricular, numa perspectiva interdisciplinar.  

 O Programa Mais Educação, de certa forma, trouxe para o debate a 

educação em tempo integral. Embora se possa perceber que não há 

consenso para efetivação de uma política universal. O fato da Meta 6 ter sido 

inserida no Plano Nacional de Educação só consolida uma promessa de que 

o tempo seja ampliado dentro do que se planejou para a década. O fato de 

ser um programa, e não uma política de estado, já traz uma enorme limitação. 

Os programas, muitas vezes, são experimentações sociais com vistas a criação 

de políticas ou apenas com o intuito de atuar em problemas específicos da 

educação. Na literatura de políticas públicas há certo consenso de que a 

execução dos programas não segue rigorosamente o planejamento previsto 

e podem ser extintos a qualquer momento, o que os torna frágeis e bastante 

limitados.  

 Em 2016, diante das inúmeras mudanças no governo brasileiro, foi criado 

o Programa Novo Mais Educação na gestão do Presidente Temer. O Novo 

Mais Educação foi instituído pela Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016. 

O Novo Mais Educação se justifica no fato do Brasil não ter alcançado a meta 

estabelecida pelo IDEB e o desafio de vencer as Metas 6 e 7 do Plano Nacional 

de Educação (Lei nº 13.005/2014). A ênfase passa a ser a melhoria da 

qualidade do fluxo escolar e da aprendizagem através do acompanhamento 

pedagógico em língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de 

atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer. Um dado relevante 

trata-se que a prioridade passa a ser o atendimento prioritário para as escolas 

de regiões mais vulneráveis quanto dos alunos com maiores dificuldades de 
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aprendizagem, bem como as escolas com piores indicadores educacionais 

(BRASIL, 2016).  

 

A REGIÃO NORDESTE DO BRASIL  

 Foi feito um recorte territorial na Região Nordeste do Brasil, por ser uma 

região em que o crescimento de estabelecimentos de educação em tempo 

integral foi significativo no período de 2011 a 2014. O Nordeste brasileiro é 

composto de nove estados e possui pouco mais de um quarto da população 

brasileira (27,4%). Olhando para os Planos Estaduais de Educação, observa-

se que todos os estados que compõem a região nordeste já possuem seus 

Planos Estaduais de Educação. Na Região Nordeste todos os estados 

elaboraram seu Planos Estaduais de Educação. O quadro abaixo apresenta 

os Planos Estaduais de Educação:  

 

  Quadro 1: As leis estaduais de criação dos Planos Estaduais de Educação 

ESTADO LEI QUE CRIA O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Alagoas Lei n.º 7.795 de 22 de janeiro de 2016 (ALAGOAS, 2016) 

Bahia Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016 (BAHIA, 2016) 

Ceará Lei n º16.025, 30 de maio de 2016 (CEARÁ, 2016) 

Maranhão Lei n º 10.099, de 11 de junho de 2014 (MARANHÃO, 2014) 

Paraíba Lei n.º 10.488, de 23 de junho de 2015 (PARAÍBA, 2015) 

Pernambuco 
Lei n.º 15.533, de 23 de junho de 2015 (PERNAMBUCO, 

2015) 

Piauí Lei n.º 6733, DE 17 de dezembro de 2015 (PIAUÍ, 2015) 

Rio Grande do Norte 
Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 (RIO GR. DO NORTE, 

2016) 

Sergipe Lei nº. 8.025 de 04 de setembro de 2015 (SERGIPE, 2015) 

   Fonte: organizado pelas autoras. 
 

Olhando o quadro acima observa-se que os Planos Estaduais de 

Educação (PEE) foram concretizados entre 2014 e 2017. Olhando para os PEEs, 

observamos que o termo com maior destaque é da educação em tempo 

integral. Grande parte das estratégias acompanha o que determinam as 

estratégias presentes no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13. 005/2014). 

Observa-se que embora citem o termo educação integral, de fato estão se 

referindo ao termo tempo integral. Somente alguns estados como Alagoas 
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discorrem estratégias para o desenvolvimento integral do aluno. Piauí cita o 

termo currículo significativo. 

 

O INTERESSE POR PROGRAMAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A Educação Integral nos últimos anos atraiu e vem atraindo a atenção 

das Organizações da Sociedade Civil e Interesse Público (OCIP’s), mas o 

interesse por programas em Educação não é tão recente. As organizações 

privadas têm benefícios e o grande interesse do setor privado em Educação 

é justificado pela preocupação com a educação que ofertada nas escolas 

públicas para a população. Dessa forma, o investimento de empresas na 

educação teria como foco a contribuição em melhorar a educação pública, 

dar oportunidades de melhor formação entre outras. A Lei nº 7.752, de 14 de 

abril de 1989 dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto sobre a renda 

e outros tributos, concedidos ao desporto amador. Observe o que diz o Artigo 

1º da Lei n.º 7.752/1999, 

Art. 1º - O contribuinte do Imposto sobre a Renda poderá abater da 

renda bruta, ou deduzir como despesa operacional, o valor dos 

investimentos, doações ou patrocínios, inclusive despesas e 

contribuições necessárias à sua efetivação, realizada através ou a 

favor da pessoa jurídica de natureza desportiva, com ou sem fins 

lucrativos, cadastrada no Ministério da Educação, na forma desta Lei 

(BRASIL, 1989).  

 

 A Lei n.º 7.752/1999 é regulamentada pelas seguintes leis:  

 

 

   Quadro 2: Detalhamento da Lei nº 7.752/1999 

LEI DESCRIÇÃO 

LEI nº 7.988, DE 28 DE 

DEZEMBRO DE 1989. 
Dispõe sobre a redução de incentivos fiscais. 

LEI nº 8.028, DE 12 DE 

ABRIL DE 1990. 

Dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências. 

LEI no 8.034, DE 12 DE 

ABRIL DE 1990. 

Altera a legislação do Imposto de Renda das    

pessoas jurídicas, e dá outras providências. 

LEI nº 8.402, DE 8 DE 

JANEIRO DE 1992. 

Restabelece os incentivos fiscais que menciona e dá 

outras providências. 

DECRETO Nº 6.306, DE 14 

DE DEZEMBRO DE 2007. 

Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários - IOF. 

  Fonte: organizado pelas autoras. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.988-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.988-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.028-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.028-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.034-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.034-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.402-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.402-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.306-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.306-2007?OpenDocument
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 Uma OCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de 

entidades privadas que atuam em áreas típicas do setor público com 

interesse social. Elas podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa 

privada sem fins lucrativos. São entidades típicas do terceiro setor que não 

pertencem à esfera pública também não pertencem ao setor privado. Essas 

organizações sociais estão ganhando espaço não só no Brasil como em 

outras partes do mundo. São chamadas de entidades do Terceiro Setor. Na 

prática, elas exercem suas atividades em paralelo ao Estado, nesse caso, o 

primeiro setor, e as organizações privadas, no caso o segundo setor. De 

forma resumida, podemos definir o Terceiro Setor como sendo as 

organizações que exercem atividades de cunho social, que não são públicas 

e que não objetivam lucros. Essas entidades não são novidades no Brasil, mas 

é a partir da década de 1990 que elas começaram a crescer 

excepcionalmente.  

 Com o aumento significativo dessas instituições sociais, vem 

chamando a atenção a preocupação da verdadeira contribuição que 

essas instituições vêm desempenhando. Sabe-se que, em tese, a utilização 

de recursos públicos é feita através de prestação de contas à esfera pública, 

através do Ministério da Justiça, com o objetivo facilitar a comunicação 

entre Estado, entidades e sociedade. Mas acaba por consolidar um modelo 

de controle social e fiscalização dos recursos públicos utilizados pelo Terceiro 

Setor - o CNEs. Com isso, o Estado deixa de ser o indutor e responsável direto 

pela implementação das políticas públicas.  

 Dentre as OCIP’s que atuam com programas em educação integral 

na Região Nordeste do país, foram escolhidos, a título de exemplo, o Instituto 

Natura, a Fundação Itaú Social e o Instituto de Co-reponsabilidade pela 

Educação – ICE (ICE, 2017).  

 O Instituto Natura é uma organização não governamental criada em 

2010. Com o auxílio de uma rede de parceiros, o Instituto executa e apoia 

projetos voltados à melhoria da Educação Básica na rede pública no Brasil e 

na América Latina, pautados na eficácia da aprendizagem, na equidade 

de resultados e na coesão social. 
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 A Fundação Itaú Social fundada nos anos 2000 foi criada 

especificamente para estruturar e implementar os investimentos sociais do 

Banco Itaú. Atua em todo o Brasil. As propostas desenvolvidas e apoiadas têm 

como foco a educação integral, a gestão educacional, a avaliação 

econômica de projetos sociais e a mobilização social. 

O Instituto de Co-responsabilidade pela Educação – ICE é uma 

entidade sem fins econômicos, criado em 2003 por um grupo de empresários 

motivados a conceber um novo modelo de escola e resgatar o padrão de 

excelência do então decadente e secular Ginásio Pernambucano, localizado 

em Recife. Entre os investidores do ICE está o Instituto Natura e o Itaú BBA 

(O Itaú BBA é o braço de Atacado, Tesouraria e Investimentos institucionais do 

Conglomerado Itaú). E com parceria com as Secretarias Estaduais de 

Educação do Nordeste: Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Ceará e 

Piaui. 

 Em 2007 o estado da Bahia, em parceria com o Instituto de Co-

responsabilidade pela Educação – ICE, criou um programa em educação 

integral voltado ao ensino médio, com 20 centros de ensino experimental. Em 

2008, o programa se firmou como política pública e deu início ao trabalho nas 

primeiras 51 escolas contempladas.  

 No estado de Sergipe o Instituto Natura é parceiro no programa Escola 

Educa Mais. O Programa Escola Educa Mais tem como objetivo a oferta da 

Educação em Tempo Integral e implementado na rede pública estadual de 

educação de Sergipe a partir de 2017, vinculado à Secretaria de Estado da 

Educação (SEED). 

 Também no estado do Sergipe, em 2018, o Núcleo Gestor de Escolas em 

Tempo Integral, da Secretaria de Estado da Educação (Ngeti/Seed), em 

parceria com o Instituto de Co-rresponsabilidade pela Educação (ICE), iniciou 

mais uma formação continuada dos profissionais que integram o Programa 

Estadual de Ensino Integral – Escola Educa Mais. Entre as iniciativas, pode se 

destacar um evento no Sergipe que contou com a participação do Instituto 

Sonho Grande, Instituto Natura e Instituto de Co-responsabilidade pela 
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Educação, instituições do terceiro setor que apoiam o governo estadual na 

implantação do Programa Estadual de Ensino Integral 

 O Itaú Social, em parceria com o Centro Integrado de Estudos e 

Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), promove assessoria a 

Organizações da Sociedade Civil (OCS) na elaboração e implementação de 

estratégias de educação integral. As OSCs são estimuladas a atuar de forma 

articulada, criando redes de territórios educativos. No Nordeste, este projeto 

foi implantado no ano de 2015 no município de São Luís (MA). Além de 

programas em conjunto com secretarias estaduais e municipais, do Nordeste 

e de todo o país, as OCIP’s estão presentes em diversos setores relacionados 

à educação integral.  

 Um fato interessante que nos faz refletir em como cada vez mais a 

inserção das entidades da sociedade civil está presente neste cenário.  Uma 

iniciativa é constituída por 26 organizações ligadas à educação e 

especializadas nas diferentes etapas e modalidades de ensino que, juntas, 

vão realizar o acompanhamento permanente das metas e estratégias do PNE. 

São elas: Associação de Jornalistas de Educação - Jeduca, Associação Nova 

Escola, Capes, Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Consed, Fundação 

Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 

Fundação Roberto Marinho/Canal Futura, Fundação Santillana, Fundação 

Telefônica Vivo, Fundação Victor Civita, Instituto Avisa Lá, Instituto Ayrton 

Senna, Instituto Natura, Instituto Paulo Montenegro, Instituto Rodrigo Mendes, 

Instituto Unibanco, Ipea, Mais Diferenças, SBPC, Todos Pela Educação, 

UNESCO, Undime e Unicef (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2017).  

 Mas chama a atenção e causa preocupação o risco de implementar 

uma educação integral sem sentido, não levando em conta as concepções 

de educação e o projeto de sociedade desejado para uma verdadeira 

educação integral. É um movimento teórico, pedagógico e político que 

busca ressignificação da função social da educação e da instituição escolar. 

A implantação de escolas de tempo integral deve pensar, ao mesmo tempo, 

uma concepção de educação integral que represente uma ampliação das 

oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas e 
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emancipadoras (ROSA, 2017). Mas é pouco provável que as instituições 

privadas invistam em uma educação emancipatória. Elas teriam que 

trabalhar na lógica inversa do mercado que as comanda. Teriam que propor 

projetos e processos contínuos a serem construídos cotidianamente, com 

ações que levem ao processo de emancipação, confrontando e batendo de 

frente com as retóricas neoliberais (ALMEIDA; SÁ, 2015).  

Importante lembrar que as mudanças educacionais não resolvem 

isoladamente os problemas sociais, embora apresentem possibilidades na 

medida em que representam condições de novas vivências democráticas e 

participação ativa dos sujeitos no processo educacional, oferecendo, assim, 

reais condições para pensar processos emancipatórios.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esta pesquisa de Iniciação Cientifica, parte de uma pesquisa maior no 

projeto “As Experiências Pedagógicas das Políticas de Educação Integral na 

Amazônia: Rede de Pesquisa e Formação Acadêmica 

(UNICAMP/UNIR/UFOPA) PROCAD/CAPES” fez um levantamento das 

legislações, dos planos estaduais de educação da Região Nordeste e a 

participação das OCIPs nessa região do Brasil. Diante dos dados 

apresentados, podemos inferir que estamos distantes de um projeto de 

educação condizente com os valores democráticos e emancipatórios tão 

desejados para a educação. Sabe-se que as desigualdades que se 

perpetuam nas instituições escolares evidenciam uma estrutura vigente que 

deverá ser repensada em todos os aspectos.  Pode-se observar que o interesse 

e investimentos das OCIP’s em educação integral realizadas através das 

parcerias tiveram influência direta no crescimento de estabelecimentos de 

educação básica em alguns estados da Região Nordeste.  

 

REFERÊNCIAS  

ALAGOAS. Estado de Alagoas - Gabinete do Governador - Lei nº 7.795, de 22 

de janeiro de 2016. Aprova o Plano Estadual de Educação – PEE, e dá outras 

providências. Disponível em: 



P á g i n a  | 168 

 

 
      

https://sapl.al.al.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/1182_texto_integral. 

Acesso: 30/03/2018. 

ALMEIDA, M. de L. P. de; SÁ, G. T. R. de. Políticas educacionais e pesquisa 

acadêmica: uma reflexão sobre a escola unitária em Antônio Gramsci 

enquanto um objeto de investigação. In: Série-Estudos – Periódico do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB, n. 40 (jul./dez. 2015). 

Campo Grande : UCDB, 2015. Disponível em http://www.serie-

estudos.ucdb.br/index.php/serie-estudos/article/download/883/739?cv=1. 

Acesso: 30/03/2018. 

 

BAHIA. Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016. Aprova o Plano Estadual de 

Educação da Bahia e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=plano+estadual+de+educa%C3%A7%

C3%A3o+da+bahia+2015&rlz=1C1FERN_enBR630BR630&oq=Plano+Estadual+

da+Educa%C3%A7%C3%A3o+Bahia&aqs=chrome.1.69i57j0l4.12782j0j8&sourc

eid=chrome&ie=UTF-8. Acesso: 30/03/2018. 

BRASIL. Ministério da Educação - Secretaria de Educação Básica - Diretoria de 

Currículos e Educação Integral Coordenação Geral de Ensino Fundamental. 

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DOCUMENTO ORIENTADOR – ADESÃO - 

VERSÃO I – 2016. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download

&alias=50041-programa-novo-mais-educacao-documento-orientador-

out2016-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192. Acesso: 

30/03/2018. 

BRASIL.  Planejando a Próxima Década – conhecendo as 20 Metas do Plano 

Nacional de Educação. Ministério da Educação / Secretaria de Articulação 

com os Sistemas de Ensino / (MEC/SASE), 2014. Disponível em: 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf Acesso: 

30/03/2018.  

BRASIL.LEI Nº 7.752, DE 14 DE ABRIL DE 1989. Dispõe sobre benefícios fiscais na 

área do imposto sobre a renda e outros tributos, concedidos ao desporto 

amador. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7752.htm 

Acesso: 30/03/2018. 

CAVALIERI, Ana Maria. Escolas em Tempo Integral – versus – Alunos em Tempo 

Integral. Em Aberto, v.22, n.º 80, 2009. 

CEARÁ. Diário Oficial do Estado. Lei n.º 16.025, de 30 de maio de 2016. Dispõe 

sobre o Plano Estadual de Educação (2016/2024). Fortaleza, 01 de junho de 

2016. Série3. Ano VIII, n.º 101 – Caderno 1/3. Disponível em: 

http://www.seduc.ce.gov.br/images/do20160601p01.pdf Acesso: 30/03/2018. 

ICE. Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. Disponível em: 

<http://icebrasil.org.br/sobre-o-ice/>. Acesso em: 01/12/2017. 

MARANHÃO. Estado do Maranhão. Diário Oficial. Poder Executivo. Lei n.º 

10.099 – Plano Estadual de Educação do Estado do Maranhão – PEE – MA – Ano 

https://sapl.al.al.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/1182_texto_integral
http://www.serie-estudos.ucdb.br/index.php/serie-estudos/article/download/883/739?cv=1
http://www.serie-estudos.ucdb.br/index.php/serie-estudos/article/download/883/739?cv=1
https://www.google.com.br/search?q=plano+estadual+de+educa%C3%A7%C3%A3o+da+bahia+2015&rlz=1C1FERN_enBR630BR630&oq=Plano+Estadual+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+Bahia&aqs=chrome.1.69i57j0l4.12782j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=plano+estadual+de+educa%C3%A7%C3%A3o+da+bahia+2015&rlz=1C1FERN_enBR630BR630&oq=Plano+Estadual+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+Bahia&aqs=chrome.1.69i57j0l4.12782j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=plano+estadual+de+educa%C3%A7%C3%A3o+da+bahia+2015&rlz=1C1FERN_enBR630BR630&oq=Plano+Estadual+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+Bahia&aqs=chrome.1.69i57j0l4.12782j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=plano+estadual+de+educa%C3%A7%C3%A3o+da+bahia+2015&rlz=1C1FERN_enBR630BR630&oq=Plano+Estadual+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+Bahia&aqs=chrome.1.69i57j0l4.12782j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50041-programa-novo-mais-educacao-documento-orientador-out2016-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50041-programa-novo-mais-educacao-documento-orientador-out2016-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50041-programa-novo-mais-educacao-documento-orientador-out2016-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.752-1989?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7752.htm
http://www.seduc.ce.gov.br/images/do20160601p01.pdf
http://icebrasil.org.br/sobre-o-ice/


P á g i n a  | 169 

 

 
      

CVIII n.º 111 – São Luiz. Quarta-feira, 11 de junho de 2014. Disponível em: 

http://www.educacao.ma.gov.br/files/2016/05/suplemento_lei-10099-11-06-

2014-PEE.pdf. Acesso: 30/03/2018. 

OBSERVATÓRIO DO PNE. Meta 6 – Educação Integral. Disponível em: 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral. 

Acesso em: 01/12/2017. 

PARAÍBA. Governo do Estado da Paraíba - Secretaria de Estado da Educação 

-  Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Plano Estadual de Educação 

da Paraíba (2015-2025). João Pessoa - Paraíba 2015. Disponível em: 

http://static.paraiba.pb.gov.br/2016/07/Lei-n%C2%BA-10.488-Plano-Estadual-

de-Educa%C3%A7%C3%A3o-ANEXO-DO-PLANO-ESTADUAL-1-3-1.pdf. Acesso: 

30/03/2018.  

PERNAMBUCO. Lei n.º 15.533, de 23 de junho de 2015. Aprova o Plano Estadual 

de Educação – PEE. Disponível em: 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%

20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-

%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pd

f Acesso: 30/03/2018. 

PIAUÍ. Lei n.º 6733, de 17 de dezembro de 2015. Aprova o Plano Estadual de 

Educação – PEE. Disponível em: https://www.leisdopiaui.com/single-

post/2017/03/04/Lei-673315---Plano-Estadual-de-Educa%C3%A7%C3%A3o 

Acesso: 30/03/2018.  

RIO GRANDE DO NORTE. Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016. Aprova o Plano 

Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (2015-2025) e dá outras 

providências. Disponível em: 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000103587.PDF 

Acesso: 30/03/2018. 

ROSA, S. V. L. Reflexões sobre a educação integral na perspectiva da Escola 

Unitária de Antonio Gramsci. PAINEL, NUFOP. 2017. Disponível em: 

http://anaisdosimposio.fe.ufg.br/up/248/o/4_ROSA__Sandra_Val__ria_Limonta

.pdf?cv=1 Acesso: 30/03/2018. 

SERGIPE. Lei n.º 8.025/2015 que dispõe sobre o Plano Estadual de Educação de 

Sergipe. Disponível em: http://pne.mec.gov.br/mais-destaques/386-pee-de-

sergipe-e-sancionado Acesso: 30/03/2018.  

 

http://www.educacao.ma.gov.br/files/2016/05/suplemento_lei-10099-11-06-2014-PEE.pdf
http://www.educacao.ma.gov.br/files/2016/05/suplemento_lei-10099-11-06-2014-PEE.pdf
http://static.paraiba.pb.gov.br/2016/07/Lei-n%C2%BA-10.488-Plano-Estadual-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-ANEXO-DO-PLANO-ESTADUAL-1-3-1.pdf
http://static.paraiba.pb.gov.br/2016/07/Lei-n%C2%BA-10.488-Plano-Estadual-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-ANEXO-DO-PLANO-ESTADUAL-1-3-1.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/8691/Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20dia%2024-06-2015%20-%20Lei%2015.533%20-%20Aprova%20o%20Plano%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.leisdopiaui.com/single-post/2017/03/04/Lei-673315---Plano-Estadual-de-Educa%C3%A7%C3%A3o
https://www.leisdopiaui.com/single-post/2017/03/04/Lei-673315---Plano-Estadual-de-Educa%C3%A7%C3%A3o
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000103587.PDF
http://anaisdosimposio.fe.ufg.br/up/248/o/4_ROSA__Sandra_Val__ria_Limonta.pdf?cv=1
http://anaisdosimposio.fe.ufg.br/up/248/o/4_ROSA__Sandra_Val__ria_Limonta.pdf?cv=1
http://pne.mec.gov.br/mais-destaques/386-pee-de-sergipe-e-sancionado
http://pne.mec.gov.br/mais-destaques/386-pee-de-sergipe-e-sancionado


P á g i n a  | 170 

 

 
      

CAPÍTULO 10 

 

A CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

Larissa Reducino da Silva1  

Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis2  

 

INTRODUÇÃO  

 O projeto “As experiências Pedagógicas das Políticas de Educação 

Integral na Amazônia: Rede de Pesquisa e Formação Acadêmica” 

(Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR; e Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA) faz parte 

do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD/CAPES) e tem 

como proposta o levantamento e o estudo das experiências pedagógicas em 

educação integral na região Amazônica, assumindo como referencial teórico 

as contribuições da pedagogia histórico-crítica. O projeto do PROCAD busca 

a aproximação entre as três universidades com o propósito de desenvolver e 

melhorar a qualidade de ensino no complexo regional amazônico, a fim de 

subsidiar ações no campo das políticas públicas com o intuito de diminuir as 

desigualdades regionais. (PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO 

ACADÊMICA – NOVAS FRONTEIRAS – PROCAD/CAPES, 2013). 

 Na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 

(FE/UNICAMP) as reuniões de IC vinculadas ao projeto do PROCAD se 

iniciaram em novembro de 2015. Na primeira reunião do grupo as bolsistas de 

IC tiveram a oportunidade de conhecer minuciosamente a proposta da rede 

de pesquisa, com foco na equipe e nos seus objetivos. Na sequência, um 

                                                           
1 Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas – FE/UNICAMP e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na 

mesma instituição. E-mail: reducino.larissa@gmail.com 

  
2 Doutora em Educação, docente da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP e da Faculdade de Direito do Sul de Minas - FDSM, atuando na 

graduação e na pós-graduação em ambas instituições. E-mail: anaelisasqa@gmail.com  
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planejamento inicial foi elaborado reconhecendo a necessidade de um 

estudo sobre as questões que envolvessem a educação integral no país. 

Sendo assim, a equipe colocou como objetivo a leitura de dois números – 80 

e 88 – da revista Em Aberto, os quais abordam questões sobre a educação 

integral no país, de forma que no n.º 80 há um apanhado histórico que 

apresenta a trajetória da educação integral no Brasil e no n.º 88, a exposição 

de experiências de educação integral/tempo integral são compartilhadas 

com o leitor.  

Durante as reuniões a equipe discutiu os eixos temáticos estudados ao 

longo do projeto pelos grupos das três universidades, a saber: 1. Concepções 

e experiências de educação integral; 2. Políticas e gestão da educação 

integral; 3. Currículo e metodologia na educação integral; 4. História da 

educação integral. No entanto, o eixo 4 foi excluído por se acreditar que os 

outros três eixos temáticos abordariam a questão. Com os eixos definidos as 

bolsistas de IC receberam a orientação de identificar nos artigos das revistas 

aproximações com as temáticas de cada eixo.  

Paralelamente ao desenvolvimento da atividade referente às revistas, 

em dezembro de 2015 uma missão de pesquisa reuniu na FE/UNICAMP no 

campus de Campinas, os grupos das três universidades (UNICAMP, UFOPA e 

UNIR). Durante a missão, o grande grupo do PROCAD, formado por 

pesquisadores, pós-graduandos e bolsistas de iniciação científica das três 

instituições, discutiu alguns conceitos que viriam a guiar as pesquisas do 

projeto, como as concepções de Estado e aspectos chave da abordagem 

histórico-crítica, bem como trataram do planejamento para o ano seguinte, 

colocando metas e elaborando propostas. Importante destacar que, durante 

estas atividades, uma mesa redonda foi organizada com a presença do Prof. 

Dr. José Luís Sanfelice que abordou o conceito de Estado, de forma a 

participarem não apenas os diretamente envolvidos no projeto, mas também 

a comunidade da FE/UNICAMP, sendo uma maneira de divulgar o trabalho 

realizado no escopo do PROCAD. 

A discussão sobre o conceito de Estado, dentro da iniciação científica, 

se evidenciou durante uma reunião posterior à missão de estudo, na qual a 
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equipe da FE/UNICAMP concluiu que em cada artigo das revistas Em Aberto 

uma diferente concepção de Estado, educação e escola era apresentada. 

Para que as leituras fossem melhor orientadas foi indicado o livro “Pedagogia 

Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações do Prof. Dr. Demerval Saviani”. A 

leitura do livro enfatizou o conhecimento produzido historicamente pela 

humanidade e a sua importância para a pedagogia histórico-crítica como 

conhecimento sistematizado dentro da escola. Na oportunidade, os 

professores orientadores da IC auxiliaram na busca por relações da 

concepção apresentada por Saviani (1996) com as leituras das revistas Em 

Aberto.  

Em abril de 2016 a equipe estudou o livro de Newton Duarte, “Educação 

Escolar, Teoria do Cotidiano e a Escola de Vigotski”, que apresentou novos 

conceitos sobre o processo de alienação e conscientização, essenciais para 

as discussões que envolviam o Estado, a escola e a educação. Na última 

semana de abril uma reunião foi convocada para que as bolsistas de IC 

apresentassem uma proposta de pesquisa levando-se em consideração as 

leituras e as discussões feitas ao longo dos últimos meses. Cada bolsista 

organizou uma apresentação sobre o assunto escolhido, defendendo a 

necessidade de abordar tal questão no âmbito do projeto do PROCAD. Os 

assuntos envolviam a formação do currículo nas escolas de Educação e 

Tempo Integral, a formação de professores, a gestão escolar e o Programa 

Mais Educação do governo federal.  

Entre os dias 16 e 17 de maio outra missão de pesquisa foi realizada com 

os grupos das três universidades, desta vez em Santarém na UFOPA. Nesta 

missão de estudo, realizada no Instituto de Ciências da Educação – campus 

Rondon, mais uma vez foram apresentados os componentes dos grupos, uma 

vez que na última missão nem todos os integrantes puderam comparecer ao 

encontro em Campinas. Na sequência, os participantes de cada eixo 

temático se reuniram para apresentar e discutir as atividades desenvolvidas 

desde o último encontro, na ocasião revisaram o plano de trabalho 

organizando novas agendas com atividades de pesquisa a serem realizadas 

até a próxima missão. Após os encontros de eixos, o grande grupo se 
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reencontrou para apresentação das propostas, andamentos e planejamento. 

Também fez parte deste conjunto de atividades a elaboração do relatório 

parcial para os 2 anos de PROCAD e o fechamento da programação das 

próximas missões.  

Como encerramento da missão de trabalho, foi organizada uma mesa 

redonda para que os resultados das missões de estudos e dissertações fossem 

compartilhados e publicizados com a comunidade acadêmica da UFOPA, 

nesta ocasião os pesquisadores Prof. Dr. Pedro Ganzeli, Prof. Dr. Antonio Carlos 

Maciel, Prof. M. Sc. Luis Alípio Gomes e Profa. M. Sc. Gerusa Vidal Ferreira 

conduziram os diálogos.  

No final do mês de maio outra reunião foi organizada para que as 

bolsistas recebessem orientações sobre as leituras que conduziriam suas 

pesquisas e as abordagens escolhidas. Já no mês de julho, a equipe 

compartilhou os resumos que seriam publicados no XXIV Congresso de 

Iniciação Científica da UNICAMP3, no qual as bolsistas apresentaram as 

pesquisas feitas no âmbito do PROCAD. Durante o segundo semestre deste 

mesmo ano, as bolsistas se dedicaram à elaboração do relatório de pesquisa, 

com informações teóricas e organizacionais, no qual foram anexados os 

fichamentos dos textos utilizados ao longo das reuniões de estudo.  

Neste contexto, a pesquisa que será apresentada a seguir, teve como 

proposta conhecer a concepção de currículo presente no Programa Ensino 

Integral do Estado de São Paulo, adotando como referência as teorias críticas 

e tendo como parâmetro as disciplinas eletivas que estruturaram o Projeto de 

Vida dos alunos da educação básica no Ensino Integral. Desta forma, 

inicialmente trataremos do Programa Ensino Integral e o Projeto de Vida 

enquanto contextos do desenvolvimento da pesquisa para, em seguida, 

                                                           
3 O XXIV Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP foi realizado entre os dias 19 e 21 de 

outubro de 2016. Quatro pesquisas realizadas no âmbito do PROCAD foram apresentadas na 

forma de resumo, são elas: 1. “Programa Ensino Integral da Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo: valorização docente?”; 2. “Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo: 

um olhar sobre a formação continuada de professores”; 3. “A Concepção de Currículo no 

Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo”; 4. “O Conceito de Qualidade no Programa 

Mais Educação”. Os resumos estão disponíveis em: 

<https://proceedings.galoa.com.br/unicamp-pibic/pibic-2016>.  
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compartilhar a análise de conteúdo dos documentos tendo como foco o 

currículo e a relação estabelecida entre a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Educação Integral/Tempo Integral, finalizando com algumas considerações. 

 

O PROGRAMA ENSINO INTEGRAL E O PROJETO DE VIDA  

Instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro de 2011, pela 

Secretaria de Educação do estado de São Paulo, o Programa Educação 

Compromisso de São Paulo teve como um dos seus objetivos a proposta de 

lançar novos alicerces para um novo modelo de escola e para um regime 

mais atrativo do magistério. Nesse contexto surgiu o Programa de Ensino 

Integral, instituído pela Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012 e 

alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012. O 

Programa de Ensino Integral iniciou em 2012 em escolas de Ensino Médio e em 

2013 expandiu para os anos finais das escolas de Ensino Fundamental. 

Considerando este contexto, a pesquisa desenvolvida em sede de IC teve 

como proposta conhecer a concepção de currículo presente no Programa 

Ensino Integral do Estado de São Paulo, analisando as Diretrizes do Programa 

de Vida e tendo como parâmetro as disciplinas eletivas que estruturam o 

Projeto de Vida dos estudantes.  

No que diz respeito ao delineamento da pesquisa, o estudo teve como 

procedimento metodológico a análise de conteúdo das Diretrizes do 

Programa de Ensino Integral do Estado de São Paulo, disponibilizada pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O documento oficial das 

Diretrizes do Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo, coloca que 

para o jovem ser inserido no mundo moderno ele precisa de habilidades 

complexas e de autonomia pessoal. Há o pressuposto de que eles terminam 

a Educação Básica sem perspectivas pessoais e/ou profissionais para darem 

continuidade aos estudos e assim garantir a escolha de uma carreira. Desta 

forma, dentro do Programa existe o Projeto de Vida, cujo objetivo é auxiliar os 

jovens nessas escolhas, garantindo a realização dos seus sonhos pessoais.  

Tal Projeto deve ser “construído a partir do provimento da excelência 

acadêmica, da formação para valores e da formação para o mundo do 
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trabalho” (SÃO PAULO, 2014, p. 15), exigindo um planejamento que define 

objetivos para serem alçados na vida. Para que o Projeto de Vida seja 

amplamente trabalhado dentro do currículo do Ensino Integral, as disciplinas 

eletivas são componentes que ocupam uma posição central para garantir a 

variedade das experiências escolares permitindo ampliação e diversificação 

dos conteúdos, bem como de jornada escolar. 

Sobre a ampliação do tempo de permanência na escola, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 34, 

parágrafo segundo, dispõe acerca da jornada escolar no ensino 

fundamental, indicando que “O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”. Neste 

mesmo caminho, o Plano Nacional de Educação (PNE) (Lei 13.005 de 25 de 

junho de 2014) com vigência de dez anos, apresenta como meta 6 a oferta 

de educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de 

forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. 

Entendemos que a ampliação da jornada escolar vem sendo discutida há 

muito tempo, o que se reflete nas duas legislações mencionadas, as quais 

pautam a relevância do tempo integral nas escolas.  

 Nota-se que o Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo, 

instituído depois de seis anos de implementação das Escolas de Tempo 

Integral no estado, é uma das modalidades de escola com jornada ampliada 

oferecida pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. De acordo 

com as Diretrizes do Programa:  

“A escola pretendida pelo Programa Ensino Integral põe em relevo, 

para além de conteúdos acadêmicos, conteúdos socioculturais e a 

possibilidade de vivências direcionadas à qualidade de vida, ao 

exercício da convivência solidária, à leitura e interpretação do mundo 

em sua constante transformação” (Diretrizes do Programa Ensino 

Integral, 2014, p. 9). 

 

 Assim, o Programa apresenta uma nova concepção de escola que 

deveria pautar-se em conteúdos que ultrapassassem o âmbito acadêmico, 

abrangendo conteúdos sociais e culturais. Diante deste compromisso, a 

Diretriz do Programa assume que a Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo vem implementando uma nova política educacional cujo objetivo é 
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redefinir o papel da escola, concebendo-a como uma instituição 

democrática, inclusiva e com a reponsabilidade de promover a permanência 

e o sucesso dos estudantes. Para que essa política tenha sucesso, acredita-se 

que novas ações devem ser pensadas para contribuírem com a inclusão 

social dos jovens possibilitando-lhes uma formação plena enquanto cidadãos: 

“Na concepção do Programa Ensino Integral para se garantir um salto 

de qualidade da educação de jovens e adolescentes a ampliação 

da jornada escolar é uma estratégia fundamental para viabilizar 

metodologias que deverão elevar os indicadores de aprendizagem 

dos estudantes em todas as suas dimensões” (Diretrizes do Programa 

Ensino Integral, 2014, p. 11). 

 

 Há o pressuposto de que os indicadores de aprendizagem, as avalições 

internas e externas, só serão elevados com a ampliação das jornadas 

escolares, pois garantirão o acesso à novas metodologias de ensino.  

“A organização curricular deverá se fundamentar nas dimensões do 

trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixos 

integralizadores dos diferentes conhecimentos, de forma 

contextualizada, e na perspectiva da interdisciplinaridade. O currículo 

nas Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral, respeitadas as 

diretrizes e bases da educação nacional, compreenderá as disciplinas 

estabelecidas nas matrizes curriculares específicas para o ensino 

fundamental – anos finais e para o ensino médio (...) As matrizes 

curriculares serão implantadas em todas as séries do ensino 

fundamental – anos finais, e ou ensino médio, compreendendo 

disciplinas da base nacional comum, da parte diversificada e 

atividades complementares” (Informações Gerais do Programa 

Integral, 2012, p. 3) 

 

Tendo estes pressupostos, o Modelo Pedagógico do Programa segue o 

Currículo oficial do Estado de São Paulo, fundamentado na Base Nacional 

Comum, contando com uma parte diversificada sistematizada nos Quatro 

Pilares da Educação (Delors, 1999) que caracteriza a organização do 

Programa Ensino Integral.  O grande diferencial do modelo é a elaboração de 

um Projeto de Vida. 

 Ao longo do Ensino Fundamental – anos finais – e Ensino Médio, os 

estudantes são estimulados a pensar sobre suas potencialidades e interesses 

pessoais que servirão de ponto de partida para a criação do Projeto de Vida.  

Ter um Projeto de Vida é refletir sobre o que se quer ser no futuro e 

planejar ações concretas para chegar lá. É o traçado entre o ser e o 

querer ser. Nesse processo, algumas aprendizagens são importantes 

para que o aluno perceba que seu caminho se conecta com um 

projeto coletivo: ele precisa sentir-se integrado e aceito pelos 
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professores e colegas, com segurança para encarar os desafios de 

cada etapa em direção ao futuro que vislumbra. (FODRA, 2015 apud 

Projeto de Vida – Caderno do Professor – Ensino Fundamental, 2014, p. 

6). 

 

 Segundo o Caderno de Projeto de Vida do professor a proposta das 

aulas é incentivar os alunos a:  

Desenvolver as habilidades e competências do século XXI previstas 

nos Quatro Pilares da Educação; construir e incorporar conhecimentos 

e valores que permitam a tomada de decisão; desenvolver a 

responsabilidade por suas escolhas, compreendendo que as escolhas 

que fazem na atualidade influenciam o seu futuro; perceber a 

importância da escolaridade para que seus planos futuros possam ser 

realizados; vislumbrar diferentes cenários e as possibilidades para sua 

formação acadêmica e profissional; aprender a projetar e traçar 

caminhos entre o hoje e o amanhã; colocar em prática todas as 

possibilidades de vivência do Protagonismo e, finalmente, construir o 

seu Projeto de Vida.(FODRA, 2015 apud Projeto de Vida – Caderno do 

Professor – Ensino Fundamental, 2014, p.3) 

 

 Espera-se que ao final da segunda série do Ensino Médio os estudantes 

estejam com o Projeto de Vida pronto e que tenham desenvolvido 

habilidades essenciais para darem continuidade aos estudos. Na terceira série 

do Ensino Médio os estudantes cursam disciplinas de Preparação para a vida 

Acadêmica e para o Mundo do Trabalho para que possam pautar-se nestes 

conteúdos tendo-os como guias para sua inserção no mundo do trabalho 

acadêmico ou profissional (FODRA, 2015).  

 O caderno de Informação Gerais do Programa Ensino Integral coloca 

que o Ensino Médio Integral deve seguir a seguinte matriz curricular:  

Quadro 1: Matriz Curricular do Ensino Médio Integral do Programa Ensino 

Integral do Estado de São Paulo. 
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 Fonte: INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA INTEGRAL. Documento com informações 

gerais do Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo4.  

 

A Matriz Curricular evidencia a proposta da Base Nacional Comum em 

manter conteúdos sistematizados priorizando o estudo da língua portuguesa 

e da matemática, totalizando o maior número de aulas. Dentro disso há uma 

sobreposição entre as áreas do conhecimento, é evidente que alguns 

conteúdos são priorizados como, por exemplo, aqueles das disciplinas de 

exatas e biológicas. Na parte diversificada a prática de ciências recebe o 

maior número de hora/aula nos primeiros anos do ensino médio. E nas 

atividades complementares o período de orientação de estudo também se 

sobressai sobre as demais propostas.  

 

 

 

                                                           
4 Disponível em: < http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/344.pdf>  

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/344.pdf
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR  

 
Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos 

apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento 

que constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, 

vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: 

na nossa identidade, na nossa subjetividade. (SILVA, 2015, p. 15) 

 

Nesta pesquisa adotamos como referência as teorias críticas e pós-

críticas de currículo que, em contraste com as teorias tradicionais, 

argumentam que nenhuma teoria é neutra o que implica, irremediavelmente, 

em relações de poder (SILVA, 2015). Adotamos a ideia de currículo como 

sendo um espaço no qual as intencionalidades do processo educacional são 

desenvolvidas, sendo assim não podemos pensar na sua neutralidade. 

Buscamos entender a formação deste no âmbito social, histórico, cultural, 

político e ideológico. Tendo como pressuposto que o currículo não pode ser 

“puro”, acreditamos em uma filosofia de vida em ação na sua formulação.  

 Yamamoto e Romeu (1983) discutiram sobre as dificuldades que 

encontramos na teorização do currículo, considerando que as duas principais 

envolvem as divergências sobre a) o conceito de educação e b) a função da 

educação.  

No que tange às divergências sobre o conceito de educação, 

Yamamoto e Romeu (1983) adotam, para a discussão, duas posições que se 

polarizam: 1. a educação enquanto processo de desenvolvimento da 

natureza humana e 2. a educação enquanto processo social. A primeira 

posição defende que a educação tem como finalidade o aperfeiçoamento 

do homem, tido como um ser inacabado, e, portanto, focalizando no seu 

desenvolvimento individual o qual se daria de dentro para fora num tom 

individualista. Já a segunda posição capitaneia que é por meio da educação 

que se faz o vínculo com a sociedade, uma característica natural da vida 

social, dando um tom de exteriorização ao fato.  

  Sobre a função da educação Yamamoto & Romeu (1983) apontam 

para três classificações: 1. a educação como preservadora e transmissora da 

herança cultural, 2. a educação como instrumento de mudança social e 3. a 

educação para o desenvolvimento individual.  
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 Na primeira classificação a educação é tida como a responsável pela 

transmissão da herança cultural de uma sociedade, sendo fundamental a 

continuidade das tradições e das verdades elaboradas anteriormente para 

que as novas gerações preservem tais valores e crenças. É nessa classificação 

que encontramos a valorização dos clássicos e das grandes obras da 

humanidade. A função da educação estaria voltada para racionalidade, 

ressaltando as faculdades racionais dos homens. Nessa perspectiva a 

educação não deveria se debruçar nas diferenças existentes entre os grupos 

humanos já que estas são superficiais e não fundamentais, portanto, para 

entender os problemas da humanidade seria necessário o uso da razão e das 

heranças provindas das grandes obras clássicas. Há, assim, a necessidade de 

conciliar os novos valores, provindos das mudanças sociais, com os valores 

básicos e fundamentais da herança cultural. A sociedade moderna é 

reconhecida como uma extensão da tradicional, sendo que as mudanças 

fazem parte das antigas verdades dentro dos novos contextos sociais 

(YAMAMOTO & ROMEU, 1983).  

 Na segunda classificação a educação é responsável pelas mudanças 

socioculturais, há o reconhecimento de que a escola não deveria perpetuar 

a preservação das velhas verdades. Aceita-se que a escola é o espaço para 

o reconhecimento das mudanças universais. O princípio básico dessa 

classificação seria que a educação teria que desempenhar o papel de 

reconstruir a sociedade, interferindo na reforma das verdades das novas 

gerações num contexto social e político:   

“Todas as decisões sobre educação, inclusive as referentes ao 

currículo, estão sujeitas a conceitos culturalmente condicionados e 

são eles que irão converter o conhecimento da cultura e da 

sociedade em uma política educacional e em um currículo que ajude 

os alunos a compreender as forças e instituições sociais necessárias 

para a participação e reconstrução social” (YAMAMOTO & ROMEU, 

1983, p. 3).   

 

 Por último, a terceira classificação pontua que a educação deveria se 

voltar para a formação e o desenvolvimento de todas as faculdades do 

homem. Em especial o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da 

liberdade e da sua independência. Neste conceito o indivíduo é visto na sua 
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totalidade e a educação deveria preservar pela formação social e 

intelectual. Há a possibilidade de libertação da personalidade individual, 

respeitando aspectos intelectuais e emocionais. Este conceito tem 

influenciado diferentes concepções de currículo que buscam a valorização 

da evolução pessoal, considerando faculdades e habilidades que 

reconheçam o indivíduo dentro da sociedade, buscando o amadurecimento 

e a integração com crenças e valores de um regime democrático 

(YAMAMOTO & ROMEU, 1983). 

 Neste trabalho adotamos uma concepção crítica que se manteve 

distante das definições do início do século XX que tinham como verdades a 

escola como espaço centrado na criança e o professor reconhecido 

enquanto um orientador de experiências de aprendizagem voltadas para a 

resolução de problemas. Esquivamo-nos da ideia de que a educação, assim 

como as grandes empresas, deveria gerar economia e eficiência. Procuramos 

teorias que negaram a visão de um currículo técnico, e em contrapartida 

priorizamos as teorias críticas que romperam com tais ideais.  

Segundo as perspectivas pós-estruturalistas, teorias críticas e pós-críticas, 

o currículo é tido como um espaço de luta pelo poder. Destas teorias parte a 

ideia de que selecionar e privilegiar determinado conteúdo, escolhendo quais 

os múltiplos saberes a serem trabalhados, envolve uma operação de poder.  

As teorias críticas do currículo efetuaram uma completa inversão dos 

fundamentos das teorias tradicionais que apostavam em uma teoria neutra, 

científica e desinteressada (SILVA, 2015). Sobre o contraste entre as teorias 

tradicionais e as teorias críticas coloca-se que:   

“As teorias críticas desconfiam do status quo, responsabilizando-o 

pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias tradicionais eram 

teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas são 

teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. 

Para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de 

como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam 

compreender o que o currículo faz.” (SILVA, 2015, p. 30) 

 

 Entre os autores que são referências tanto da teoria educacional crítica, 

quanto da teoria crítica sobre o currículo, encontramos em 1970 Paulo Freire 

com A pedagogia do Oprimido, Louis Althusser com A ideologia e os 
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aparelhos ideológicos de Estado e Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron 

com a obra A reprodução.  

 Paulo Freire ficou reconhecido pela sua atuação e militância na 

alfabetização de adultos, teve suas obras divulgadas e reconhecidas 

internacionalmente. Freire (1970) acreditava que o objetivo maior da 

educação seria o de conscientizar os estudantes, levando as parcelas menos 

favorecidas da sociedade a reconhecerem sua situação de oprimida e assim 

agir em prol da sua liberdade. Em sua obra, Pedagogia do Oprimido, Freire 

(1970) destaca a ideia de que o oprimido passou a ser desumanizado e 

considera de relevante importância romper com a noção de que o lugar 

deste oprimido seria designado por Deus. Tendo como princípio o diálogo e a 

dialogicidade, condições que levam à práxis, a transformação em prol da 

liberdade deveria ser feita com os oprimidos.  

O educador brasileiro também criticou a educação bancária, 

oferecida pela ampla maioria das escolas, que acreditava que o professor era 

o responsável por depositar o conhecimento no estudante. Nesta lógica, o 

estudante era dito como um indivíduo dócil e incapaz de produzir e transmitir 

conhecimento. Freire (1970) acreditava que a produção do conhecimento se 

dava pelas trocas entre professor e estudante, ele apostava em um processo 

de ensino-aprendizagem que se perpetuaria de maneira horizontal 

respeitando e contemplando o conhecimento trazido pelo estudante.  

 O filósofo francês Louis Althusser (1970) em seu ensaio, A ideologia e os 

aparelhos ideológicos de Estado, argumenta que a sociedade capitalista 

depende dos seus componentes econômicos e ideológicos para garantir sua 

manutenção. A sociedade capitalista, segundo o filósofo, não se perpetuaria 

se não fossem os mecanismos e instituições para garantir o seu incontestável 

status quo. O primeiro mecanismo é aquele que está à disposição dos 

aparelhos repressivos do Estado, como a polícia e o judiciário, e o segundo 

fica a cargo dos aparelhos ideológicos do Estado, sendo exemplos: a religião, 

a mídia, as escolas e a família.  

 É importante colocar que para Althusser “a ideologia é constituída por 

aquelas crenças que nos levam a aceitar as estruturas sociais (capitalistas) 
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existentes como boas e desejáveis” (SILVA, 2015, p. 31). É por meio dos 

aparelhos ideológicos do Estado que a disseminação da ideologia é feita, de 

forma que a escola é a maneira mais privilegiada.  

(...) a ideologia atua de forma discriminatória: ela inclina as pessoas 

das classes subordinadas à submissão e à obediência, enquanto as 

pessoas das classes dominantes aprendem a comandar e a controlar. 

(SILVA, 2015, p. 31) 

 

 Para Althusser (1983), já que a sociedade capitalista não se perpetuaria 

se não fossem os mecanismos e instituições incontestáveis e encarregados de 

manter o status quo, a escola, enquanto aparelho ideológico do Estado, 

garante o sucesso por atingir um número maior de pessoas por um tempo 

prolongado.  

 Bowles e Gintis (1981), em La instrucción escolar en Ia América 

capitalista, complementam a discussão ao tratarem das diferentes relações 

sociais que se estabelecem na escola e das atitudes fundamentais para se 

qualificar um bom trabalhador. Os autores enfatizam a diferença que existe 

na educação do trabalhador subordinado, que aprende a obedecer e 

respeitar as regras, e do trabalhador situado em níveis mais altos que aprende 

a comandar e formular estratégias. 

Por outro lado, de forma complementar, para Bourdieu e Passeron 

(1970), a reprodução do sistema se dá pelo processo de reprodução cultural, 

que privilegia a cultura dominante a qual tem valor e amplo prestigio. É por 

meio da perpetuação desta cultura dominante que se dá a reprodução 

social. Os autores defendem, com o conceito de “pedagogia racional”, que 

as crianças das classes dominadas deveriam se apropriar de um currículo que 

possibilitasse a mesma imersão na cultura dominante, tendo acesso à 

educação e às experiências de uma cultura historicamente dominante. 

Essencialmente, a proposta é que a escola tenha um currículo capaz de 

oferecer as classes dominadas as mesmas condições e experiências que 

desfrutam as crianças das classes dominantes.  

Para concluir, Bourdieu e Passeron (1970) reforçam que a reprodução 

cultural, valorizando a cultura dominante, gera uma dupla violência 
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reconhecendo a escola como mecanismo de exclusão. Neste sentido, 

diferentes currículos produzem diferentes pessoas.  

Para a análise da matriz curricular nos defrontamos com autores que 

defenderam, por um viés crítico, os conceitos de educação e currículo. Entre 

os autores mencionados e as concepções apresentadas, encontramos 

questões correlatas. Sendo assim, aderimos às concepções críticas que 

reconhecem a educação enquanto processo social com objetivos 

específicos de conscientizar os seus educandos, de modo a propiciar a 

formação do cidadão e a conquista da sua liberdade individual. Estimamos 

as ideias de que a reprodução do sistema se dá pela perpetuação da cultura 

dominante e que a escola, enquanto “aparelho ideológico” (1983, 

ALTHUSSER), contribui para essa perpetuação das classes dominantes. É neste 

sentido que a escola e o currículo deveriam romper com tais premissas, 

rompendo com os instrumentos de dominação. O currículo enquanto espaço 

no qual as intencionalidades do processo educacional são desenvolvidas, 

requer uma formação crítica no âmbito social, histórico, cultural, político e 

ideológico. 

Com essas ponderações, podemos pensar a proposta do estado de São 

Paulo que introduz um programa de ensino integral com matriz curricular 

abrangendo disciplinas eletivas, o Projeto de Vida e reforçando a discussão 

sobre a formação dos jovens estudantes para o mercado de trabalho. As 

Diretrizes do Programa reforçam a relevância das habilidades e competências 

a serem adquiridas pelos jovens, se aproximando de um currículo técnico. A 

preferência é contribuir para a formação que habilite o jovem estudante a 

refletir sobre o seu futuro, planejar ações concretas para atingir seus principais 

objetivos, e prover condições para que este seja capaz de tomar decisões e 

se tornar responsável pelas suas atitudes e escolhas profissionais.  

Numa análise preliminar, podemos destacar que o Programa Ensino 

Integral criou novas possibilidades para a construção de um currículo 

interdisciplinar ao dar espaço para as disciplinas eletivas que compõem o 

Projeto de Vida dos educandos. Todavia, apesar da ampliação e 

diversificação do currículo é importante que na continuidade do processo de 
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análise, seja apurada a concepção que acompanha esse novo Ensino 

Integral, tendo como pressuposto a ênfase na formação que atenda as 

exigências do mercado de trabalho que o estado de São Paulo tem adotado 

nos últimos anos como pressuposto para a educação de nível médio. 

 É importante que a discussão que se segue contemple também a 

Medida Provisória nº 746 de 2016 que dispõe sobre o currículo do Ensino Médio 

e que pela primeira vez coloca na LDB o projeto de vida. A elaboração de 

um projeto de vida acompanhado de disciplinas eletivas, exclui 

oportunidades que os estudantes no nível médio a princípio desconhecem. É 

importante que o diálogo sobre a mudança do currículo se estenda para que 

possamos entender que diante deste campo há uma luta pelo poder. 

 

A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E A EDUCAÇÃO INTEGRAL/TEMPO 

INTEGRAL   

 Como foi citado anteriormente, a equipe do PROCAD adotou como 

referência a abordagem histórico-crítica para guiar as atividades e pesquisas 

que seriam desenvolvidas no âmbito do projeto. A abordagem crítica 

escolhida serviu de referencial para a construção de uma concepção de 

educação que dialogasse com a perspectiva adotada pela equipe do que 

seria e poderia vir a ser uma educação integral. Buscamos perspectivas 

críticas para tais conceitos, procurando nos aproximar de concepções que 

entendessem o indivíduo enquanto ser integral nas suas diversas dimensões 

como corpo, social, emocional e político. Do mesmo modo, procuramos 

aproximações com concepções de educação integral que respeitassem 

essas individualidades do ser humano de modo a promover seu 

desenvolvimento e formação integral.  

Com a leitura dos dois volumes, nº 80 e º 88, da Revista Em Aberto 

buscamos compreender as concepções que foram sendo construídas ao 

longo dos anos no Brasil sobre Educação Integral e Educação em Tempo 

Integral. Com o apanhado histórico, feito com a leitura do primeiro volume, foi 

possível conhecer e identificar as marcas das experiências de Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro.  
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Podemos considerar que foi com Anísio Teixeira, na década de 50, que 

o Brasil iniciou suas primeiras tentativas de implementação de um sistema 

público de escolas com a finalidade de promover uma jornada de tempo 

integral. Foi na reforma da educação baiana que ele apresentou a proposta 

de criação de nove centros de educação popular em Salvador, mas apenas 

um foi concretizado (MAURÍCIO, 2009).   

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, idealizado por Anísio Teixeira, foi 

inaugurado na década de 50 em Salvador (BA), no entanto esta experiência 

não se multiplicou pelo Brasil. Foi só na década de 80, influenciado pelas ideias 

de Anísio, que Darcy Ribeiro concebeu os Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEPs) (MAURÍCIO, 2009).  

 Com o segundo volume da Revista Em Aberto conhecemos 

experiências de Educação Integral e de Tempo Integral espalhadas pelo Brasil 

em diferentes contextos. Neste volume discutimos as experiências enquanto 

políticas indutoras.   

 Neste contexto, buscamos um diálogo entre as concepções de 

Educação Integral e de Tempo Integral com a perspectiva da Pedagogia 

Histórico-Crítica apresentada por Saviani (1991).  Além disso, consideramos as 

contribuições teóricas do autor Newton Duarte (2007). 

 A Pedagogia Histórico-Crítica define o trabalho educativo como sendo 

“o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 1991, p. 11). 

 Saviani (1991) define a educação como sendo uma produção não 

material, sendo aquela na qual o produto não se desprende do ato de 

produção, que consiste na forma pela qual o homem apreende o mundo. É 

por isso que podemos falar de diferentes tipos de saber ou de conhecimento. 

São esses diferentes saberes que, do ponto de vista da educação, interessam 

enquanto elementos que os indivíduos precisam assimilar para que se tornem 

humanos. Nesta concepção o trabalho educativo é o único que ensina o 

homem a ser homem, e o saber produzido historicamente é o que tem valor 

para se manifestar como resultado do processo de aprendizagem. 
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 Saviani (1991) apresenta a ideia de que o trabalho educativo deveria 

se sustentar, prioritariamente, nos estudos dos clássicos. Ele define os clássicos 

como sendo aquilo que permaneceu e resistiu historicamente, firmando-se 

como fundamental e essencial. Deste contexto surge a escola como 

instituição que carrega o compromisso de socializar os saberes sistematizados, 

ou seja, lugar no qual haveria a possibilidade de acessar o saber elaborado 

(ciência) e as ferramentas desse saber.  

 Para elaborar e estruturar o seu currículo, conjunto de atividades 

desenvolvidas, a escola deveria partir deste saber sistematizado. É importante 

pontuar que Saviani (1991) coloca que o saber sistematizado provém de uma 

cultura erudita e letrada, assim sendo, a primeira exigência para o contato 

com esse saber seria saber ler e escrever. O acesso ao saber elaborado em 

saber escolar deveria partir de uma complexa transformação:   

“Essa transformação é o processo através do qual selecionam-se, do 

conjunto do saber sistematizado, os elementos relevantes para o 

crescimento intelectual dos alunos e organizam-se esses elementos 

numa forma, numa sequência tal que possibilite a sua assimilação. 

Assim, a questão central da pedagogia é o problema das formas, dos 

processos, dos métodos (...)” (SAVIANI, 1993, p. 88) 

 

 Saviani (1993) acrescenta em sua obra que é o fim a atingir que 

determina os métodos e os processos de ensino-aprendizagem. Nesta 

perspectiva há uma crítica ao ensino tradicional que perdeu de vista os fins, 

tornando os conteúdos transmitidos vazios de sentido.  

 Para Saviani (1991), o domínio de certos mecanismos equivale a 

liberdade, logo o domínio do conhecimento sistematizado e elaborado 

(ciência) é que garantiria a liberdade do indivíduo. Como uma pedagogia 

dialética, a pedagogia histórico-crítica tem como objetivo a educação da 

realidade e do desenvolvimento histórico. Como uma teoria crítica, a 

proposta é transformar a educação e a sociedade, diferente das teorias 

tradicionais que visam a perpetuação das estruturas sociais. 

 Dentro da proposta do estado de São Paulo a matriz curricular diverge 

do que Saviani (1991) apontou sobre o conhecimento sistematizado como 

sendo aquele que promoveria a liberdade do indivíduo enquanto membro de 

uma sociedade na qual algumas culturas se sobressaem sobre outras tidas 
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como dominantes. O Programa enfatiza a formação para o trabalho e o 

currículo técnico, deixando de vislumbrar conhecimentos e saberes. O 

Programa não especifica quais as disciplinas eletivas a serem oferecidas, o 

que de um lado favorece a autonomia das escolas e por outro lado abre 

espaço para que saberes sejam excluídos em favor de outros. Neste sentido, 

o jovem estudante perde a oportunidade de conhecer e entrar em contato 

com o que para ele é desconhecido, negando a sua oportunidade de 

escolha.   

 Soma-se a isso o fato de que Duarte (2007) discorre sobre uma 

educação para a conscientização, uma educação que transforma os sujeitos 

e a sua prática social. O autor fala de uma educação que tem como alicerce 

o pensamento dialético que rompe com o pensamento cartesiano e 

positivista. Ele defende que para o indivíduo produzir sua identidade social 

devemos respeitar suas especificidades, respeitando sua plenitude e suas 

possibilidades de vir a ser. 

 O autor fala de uma educação que seja a mediadora entre a vida 

cotidiana e a não cotidiana. As atividades cotidianas são aquelas voltadas 

para a reprodução da sociedade. Já as atividades do não cotidiano são 

aquelas práticas transformadoras que contribuem para a autonomia do 

indivíduo. Neste sentido a educação teria como fim a reprodução da 

sociedade atrelada ao desenvolvimento da autonomia do indivíduo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A experiência de iniciação científica dentro do PROCAD significou a 

oportunidade de conhecer e dialogar com professores e pesquisadores de 

três diferentes universidades, o que interferiu positivamente na formação 

acadêmica e pessoal das bolsistas. A interferência produziu e ofereceu um 

apanhado de conhecimentos que se expandiu para além das questões 

acadêmicas. O contato entre as três universidades (UNICAMP – UNIR – UFOPA) 

possibilitou uma troca muito rica de conhecimentos e informações sobre 

educação; um diálogo enriquecedor entre regiões e realidades diferentes do 

Brasil.  
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 Para além destas ponderações, a experiência também garantiu a 

oportunidade de estudar questões referentes à educação integral e de 

tempo integral. Para conhecer a proposta do estado de São Paulo nosso 

grupo se dispôs a estudar o currículo, as políticas públicas, Estado e também 

sociedade.  

 Dentro deste trabalho, analisamos previamente as Diretrizes do 

Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo para que fosse possível 

suscitar uma discussão sobre a formação do currículo por um viés crítico. 

Compreendemos que o estado de São Paulo possibilitou a estruturação de 

um programa de ensino integral, não necessariamente abrangendo a 

educação integral. O currículo apresentado pela matriz favorece alguns 

conteúdos e ao mesmo tempo impossibilita o desenvolvimento de outros, 

representando uma sobreposição de ideologias.  

 Acreditamos que essa discussão não se encerra na iniciação científica 

ou com a publicização dos trabalhos, pelo contrário, outros trabalhos devem 

averiguar minuciosamente a proposta do estado para que a reais condições 

e objetivos desta matriz sejam compreendidos. Na atual circunstância, na 

qual a educação enfrenta mudanças e reformas, devemos pensar a 

educação integral e de tempo integral pública com um olhar cuidadoso e 

crítico.  

 

REFERÊNCIAS  

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Rio: Graal, 1983.  

BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Rio: Francisco 

Alvez, 1975.  

BOWIES, Samuel e GINTIS, Herbert. La instrucción escolar en Ia América 

capitalista.México: siglo XXI , 1981. 

Delors, J. (1999). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO 

da Comissão Internacional sobre. Educação para o século XXI. Cortez. 

UNESCO. 

DUARTE, Newton. Educação escolar, teoria do cotidiano e a Escola de 

Vigotski. 4. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 115 p. (Polêmicas do 

nosso tempo, 55). 

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 80, p. 9-12, abr. 2009. 



P á g i n a  | 190 

 

 
      

Em Aberto, Brasília, v. 25, n. 88, p. 11-14, jul./dez. 2012 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio: Paz e Terra. 1970 

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA INTEGRAL. Documento com 

informações gerais do Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo. 

Disponível em: < 

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/344.pdf>. 

Acesso em: 11 de março de 2018.  

Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (1996). Estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional. Brasília. Recuperado em 20 de setembro, 

2016, de: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf  

MAURÍCIO, L. V. Escritos, representações e pressupostos da escola pública de 

horário integral. Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 80, p. 15-31, 2009. Disponível em: 

<https://goo.gl/XZEGyc>. Acesso em: 30 abril 2018.  

Plano Nacional de Educação: Planejando a Próxima Década (2014). Brasília. 

Recuperado em 20 de setembro, 2016, de: 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf 

PROGRAMA NACIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA – NOVAS FRONTEIRAS 

– PROCAD/CAPES. Documento com informações gerais do projeto “As 

experiências pedagógicas das políticas de educação integral na Amazônia: 

Rede de pesquisa e formação acadêmica (UNICAMP – UNIR – UFOPA)”. 

Acesso restrito. Novembro, 2013.  

Resolução SE-52, de 2-10-2014. (2014). Dispõe sobre a organização e o 

funcionamento das escolas estaduais do Programa Ensino Integral. 

Recuperado em 20 de setembro, 2016, 

de:http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/52_14.HTM 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia historico-critica: primeiras aproximações. [6. 

ed.]. Campinas, SP: Autores Associados, c1996. 128p. (Polemicas do nosso 

tempo).  

Secretaria da Educação (2014). Diretrizes do Programa Ensino Integral. São 

Paulo. Imprensa Oficial, SE 

YAMAMOTO, M. P.; ROMEU, S. Teoria e Prática: cap. VIII. In: D'ANTOLA, A. 

Supervisão e Currículo. Ed. Pioneira, 1983.  



P á g i n a  | 191 

 

 
      

CAPÍTULO 11 

 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA 

 ESCOLA AFRO AMAZÔNIDA MURUMURU 

 

Rosana Sousa Rocha 1 

Solange Helena Ximenes Rocha2 

    

INTRODUÇÃO  

A educação no campo apresenta uma trajetória que perpassa por lutas 

de diferentes setores da sociedade civil organizada entre outros, que a 

permitiram alcançar um reconhecimento legal e um currículo diferenciado, 

através de políticas educacionais direcionadas aos povos do campo. 

Bezerra e Bezerra Neto (2011), em um debate sobre os referenciais 

teóricos da educação do campo, relatam alguns dos importantes 

acontecimentos no processo de construção da educação do campo: 

Segundo os autores o movimento “Por uma educação do campo” tem sua 

origem nos debates ocorridos no interior do movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) defensores de uma escola diferente, no início dos anos 

1990 e ganhando corpo em 1997, quando ocorreu em Brasília o I Encontro 

Nacional de Educadores da Reforma Agrária (ENERA). O referido encontro foi 

resultado de uma parceria entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma 

Agrária da Universidade de Brasília (GT- RA/UnB), com o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), representado pelo seu Setor de 

Educação, e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Fundo 

das Nações Unidas para Ciência e Cultura Ciência e a Cultura (UNESCO) e 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).  

                                                           
1 Pedagoga pela Universidade Federal do Oeste do Pará. E-mail: rosanaufopa@gmail.com 

  
2 Orientadora. Professora Doutora da Universidade Federal do Oeste do Pará com atividades 

na graduação e pós-graduação (Mestrado Acadêmico em Educação) E-mail 

solange.ximenes@gmail.com  
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Nesse estudo, tratamos do contexto de Educação Integral que utiliza 

termos semelhantes, por algumas vezes complementares e em outras, 

confundem-se, por isso ressaltamos aqui diferenciações em seus significados: 

Educação Integral: referimo-nos a ideia de que cada estudante 

tenha uma formação mais completa possível, formação essa que 

vá além dos conhecimentos tradicionalmente veiculados, pela 

escola e possa abranger as dimensões intelectual, artística, físico- 

corporal e tecnológica, o que demanda maior tempo e 

possivelmente articulação com outros espaços educativos. b) 

Educação de Tempo Integral: referimo-nos a ideia de ampliação 

da jornada escolar, para além do espaço da escola, mas não 

necessariamente que nessa jornada se implemente uma 

educação integral. c) Escola de Tempo Integral: referimo-nos 

ainda a ideia de ampliação da jornada escolar, restrita ao espaço 

da escola, mas da mesma forma não implica na implementação 

de uma educação integral. d) Educação Integral de Tempo 

Integral: referimo-nos que a ideia de educação integral, já 

explicitada, só pode ser desenvolvida em tempo integral. 

(ALMADA, LIMA. 2013, p.83) 

 

O Programa Mais Educação, política de ação contra a pobreza e 

exclusão social, prevê ações sócio- educativas no contraturno escolar, 

enfatizando que a ampliação do tempo e do espaço educativo traz 

melhorias à qualidade do ensino nas redes públicas de educação, inserido no 

contexto de educação integral na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDB nº 9394/96. 

Face ao exposto, essa pesquisa tece reflexões acerca da implantação 

do Programa Mais Educação na escola quilombola Afro Amazônida, 

localizada na comunidade de Murumuru, na região de Planalto, a 12 km da 

Rodovia Curuá-Una, em Santarém. É uma comunidade remanescente de 

quilombo, com aproximadamente 103 famílias, desenvolvendo suas 

atividades econômicas baseadas na venda do açaí, da mandioca e seus 

derivados e ainda, da pesca; possui uma forte cultura, sua Padroeira é a Nossa 

Senhora da Guia e, anualmente, realiza o festival do açaí, atraindo muitos 

visitantes fortalecendo a economia local. 

Realizamos, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica buscando 

fundamentação teórica nas literaturas disponíveis sobre Educação Integral e 

o Programa Mais Educação (PME), entre livros, artigos e dissertações no intuito 

de buscar subsídios para compreensão dos termos Educação Integral, 
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Educação no campo e o Programa Mais Educação. Para maior 

aprofundamento sobre as Políticas Públicas que norteiam a Educação Integral 

e o Programa Mais Educação- PME, averiguamos a LDB 9394/96, Cadernos 

Pedagógicos - Série Mais Educação no Campo e o Plano Nacional de 

Educação (PNE 2014-2024). Na fase seguinte, entrevistamos uma diretora, três 

professores, três monitores e três pais para verificar como foi o planejamento 

e a implementação, a fim de analisar a relação entre a ampliação da jornada 

escolar e o desempenho acadêmico dos estudantes e entender a relação 

espaço-tempo na organização das atividades pedagógicas, no cotidiano da 

escola, além de perceber a conexão entre as atividades pedagógicas do 

turno regular e as propostas no contraturno escolar para constatar se houve 

influências no desempenho escolar dos alunos a partir das ações do PME.   

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONCEPÇÕES E CONEXÕES  

A educação integral é fruto de uma demanda histórica, surgida em 

meados do séc. XX é determinada como a educação mais ampla nos 

sentidos sociais, afetivos e culturais. Para Cavaliere (2010), a educação 

integral envolvia o Estado, a família e a religião, postos em sintonia pela 

escola, numa intensiva ação educativa. A luta por escolas de tempo integral 

é antiga, vem desde o Movimento dos Pioneiros da Educação, quando 

reivindicavam por escolas em tempo integral para os filhos da grande massa 

trabalhadora, e ganhou força em 1950, com o surgimento do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, pelo educador Anísio Teixeira, que via a 

possibilidade de formar completamente o sujeito; de lá pra cá houve grandes 

avanços e alterações na legislação, sendo essencial o que está estabelecido 

na LDB Nº 9394/96 que diz: Art. 87: [...] § Serão conjugados todos os esforços 

objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino 

fundamental para o regime de escolas de tempo integral.  

Em outra perspectiva, John Dewey, que influencia o pensador Anísio 

Teixeira, partia da ideia de que a escola permitisse uma educação que 

instruísse, mas que também integrasse a sociedade, cujo ambiente escolar 

propiciasse experiências pensadas, para formar o sujeito integralmente, 
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defendendo uma escola pública de qualidade, o que levou Anísio Teixeira a 

pensar na ampliação da jornada escolar, sendo que um dos seus projetos 

educacionais propunha a permanência das crianças na escola por pelo 

menos oito horas. 

Dependendo da maneira em como o projeto é desenvolvido para a 

educação integral, ela poderá integrar-se em diferentes concepções, 

Cavaliere (2007) reflete acerca da ampliação do tempo escolar e suas 

finalidades, de maneira que permitam uma reflexão educacional: 

(a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores 

resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior 

exposição desses às práticas e rotinas escolares; (b) ampliação do 

tempo como adequação da escola às novas condições da vida 

urbana, das famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação do 

tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de 

educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação 

dos indivíduos. (CAVALIERE, 2007, p 1016) 
 

Quando se trata de educação integral no campo, o que percebemos 

é a conexão entre educação em tempo integral e ampliação da jornada 

escolar, para que seja concretizada a formação de uma educação crítica e 

democrática, emancipando o sujeito; nesse sentido é necessário pensar em 

todas as relações existentes e as possíveis que poderão surgir nessa  trajetória, 

envolvendo alunos, professores, comunidades, política, igrejas e, 

principalmente, um currículo pensado naquela contextualização ( campo ou 

cidade). A ampliação da jornada escolar nas escolas do campo ocorre de 

maneira diferenciada, por considerar fatores, que vão desde a 

individualidade de cada sujeito até o aspecto físico, incluindo localização e 

recursos materiais.   

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO   

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(Secad) compreendendo o ser humano em suas múltiplas dimensões e como 

um ser possuidor de direitos, baseada na concepção de Educação Integral, 

lançou o Programa Mais Educação, proposto pelo Governo Federal para 

promover a educação integral, que redireciona a escolarização e o ensino 
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sistematizado para espaços e atividades além das salas de aula, mas 

ampliando a ramificação de conhecimentos e promovendo a formação 

cidadã em sua integralidade. Foi criado a partir da publicação da Portaria 

Interministerial nº 17/2007, instituído pelo decreto nº 7.083 de 27 de Janeiro de 

2010, com tais princípios: 

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, 

oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar 

entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e 

diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos 

professores. Isso por que a educação integral, associada ao processo 

de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao 

universo de interesse e de possibilidades das crianças, adolescentes e 

jovens. (BRASIL. MEC - Programa Mais Educação – Passo a passo) 

 

A proposta teórica do programa pressupõe uma educação que integre 

toda a rede escolar, desde gestores aos alunos beneficiados com as ações 

do programa, que se baseia em propostas pedagógicas que considerem as 

experiências vividas pela criança, na escola ou fora dela, além de considerar 

como vivências as que possam contribuir com a evolução escolar, a partir do 

conhecimento do senso comum, evidenciando a valorização dos diversos 

saberes. Em 2012, a proposta do Programa contemplava sete macrocampos 

com diferentes eixos: Acompanhamento Pedagógico, Agroecologia, 

Iniciação Científica, Educação em Direitos Humanos, Cultura, Artes e 

Educação Patrimonial, Esporte e Lazer, Memória e História das Comunidades 

Tradicionais. 

Segundo a proposta, a visão seria ampliar em quantidade e qualidade 

o tempo escolar, com redefinições do currículo permitindo integrar alguns 

eixos citados acima e, ainda, permitir o avanço do ensino e a real valorização 

da diversidade local, regional e nacional. Trata-se de estudantes considerados 

em situações de risco, vulnerabilidade social e sem assistência; alunos com 

defasagem escolar ou risco de evasão escolar ou repetência, e grande índice 

de abandono. 

Em função de fatores como espaço físico, qualificação dos monitores, 

recursos pedagógicos e também interesse diferenciado dos alunos, as turmas 

não passariam dos 30 alunos, sendo mesclados por séries, gênero e faixa 

etária. O direcionamento das atividades engloba diversos profissionais da 
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educação: professores, voluntários. Conforme está descrito na Lei nº 

9.608/1998, sobre a disponibilidade de serviços voluntários. 

Trata-se de um projeto que, em escala nacional propôs ações de 

mudanças, como a ampliação dos espaços educativos, o enriquecimento do 

currículo e, ainda, da prática pedagógica, permitindo a construção de 

aprendizagens significativas de forma integral, relevando os saberes locais e 

abrangendo diversos campos sociais. Ainda no Decreto Presidencial 

7083/2010, no Art. 3º, são explicitados sobre o objetivo do Programa Mais 

Educação: 

I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas 

comunidades; IV - disseminar as experiências das escolas que 

desenvolvem atividades de educação integral; e V - convergir 

políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 

educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e 

comunidade, para o desenvolvimento do projeto político-

pedagógico de educação integral. (BRASIL, 2010) 

 

Um aspecto pensado na etapa do planejamento dos programas 

voltados para a Educação é o currículo. Pautamos em uma concepção de 

currículo que repare as vivências dos alunos e sua realidade, abordando 

conteúdos problemáticos ou não, mas que estabeleçam as relações entre os 

saberes escolares e o conhecimento adquirido no senso comum, isso seria o 

ideal para que as práticas escolares obtivessem êxito. Em contrapartida, Leite 

(2008) relata a fala de Paulo Abrantes, Diretor do Departamento de Educação 

Básica (DEB), sendo o currículo nacional do ensino básico uma referência 

nacional para o trabalho de formulação e de desenvolvimento dos projetos 

curriculares de escola e de turma a se realizar pelos professores, mas 

fortemente comprometido com as relações de poder e, por isso distribuem 

desiguais oportunidades de sucesso aos diferentes grupos sócio- culturais, os 

agentes educativos; a partir daí devem ser questionados sobre suas práticas 

culturais e sua orientação curricular. 
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No contexto do Programa Mais Educação é assim estabelecido, sobre 

currículo, uma relação que faz a conexão entre os dois tipos de currículos 

referidos por Carvalho (2008):  

A organização curricular contempla não só os conteúdos que são 

desenvolvidos com os alunos, mas de todas as intenções educativas 

da instituição. Diz respeito tanto aos conhecimentos de situações 

formais e informais, assim como aos conteúdos e situações que a 

escola propõe como vivência aos seus alunos e às diferentes relações 

estabelecidas na condução desse processo. (Passo a passo - Mais 

Educação, p.21)    

 

Quando há articulação entre os envolvidos nesse processo, 

comunidade e escola, culmina na (re)organização do currículo e a 

incorporação de novos espaços e saberes, fundamental no processo de 

educação integral que levaria à emancipação do sujeito. 

 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA AFRO AMAZÔNIDA  

A Educação Integral em seus referenciais enfatiza a implementação de 

um projeto político pedagógico que contemple as experiências vividas pelas 

crianças e jovens nas escolas, sem se restringir apenas ao ambiente escolar 

e/ou aos conhecimentos considerados científicos, propõe-se que vá além. 

Que seja oferecido aos educandos o acesso a diferentes linguagens, mas que 

sejam evidenciadas suas vivências é a valorização do senso comum que, se 

bem trabalhada contribuirá com o próprio ambiente escolar. Independente 

de sua localização geográfica, toda escola possui a função de formadora de 

indivíduos críticos e sociais, no campo não é diferente. 

 Fazemos parte de um país com uma diversidade cultural e geográfica 

enorme e isso em certo grau, é um aspecto a ser pensado no planejamento 

das escolas do campo.  Em 2008 o PME chegou à rede pública de ensino 

Estadual do Pará e na escola do campo Afro Amazônida, onde realizamos a 

pesquisa, o PME chegou em 2013, Santos (2013) parafraseando Pinheiro; 

Rodrigues (2012) afirmava que os tempos e as atividades quando ampliados, 

estimaram o contexto regional e amazônico ao valorizar os saberes dos povos 

dos rios e das florestas, integrando com os mesmos saberes dos povos da 

cidade, difundindo a cultura local contribui tanto para a formação cidadã 
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dos alunos, quanto para os educadores refletirem acerca de suas práticas 

pedagógicas. 

 Assim como em outras escolas, necessitou de várias adaptações para 

ter sucesso na implementação do programa e ressaltando, mudanças essas 

que iam além do currículo, que por se tratar de uma comunidade 

remanescente de quilombos, tem o currículo bastante enfatizado na questão 

cultural sendo esse grupo étnico definido como “...grupos que desenvolveram 

práticas na resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 

característicos num determinado lugar.” Na comunidade que 

acompanhamos, a cultura quilombola é intensificada, a se observar desde o 

aspecto físico da escola às realizações de eventos culturais. Nas narrativas dos 

entrevistados pudemos observar que as atividades do contra turno, a escolha 

das oficinas foi de fato, pensada naquele contexto, de remanescente de 

quilombos, descritas a seguir. 

   

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS DO PME  

Descreveremos a seguir as análises dos questionários aplicados na 

comunidade escolar (direção, professores, monitores e responsáveis) da 

escola Afroamazônida da comunidade de Murumuru e as diferentes 

concepções encontradas acerca do Programa Mais Educação na visão da 

atual diretora ( D), de três professores (Pr1, Pr2 e Pr3), três monitores (M1, M2 e 

M3) e de três pais  ( P1, P2 e P3), por ter sido pensado para construir redes de 

aprendizagem, envolvendo escola, família e comunidade torna-se 

importante ouvir a opinião dos sujeitos envolvidos nesse processo, como forma 

de avaliar os resultados, positivos e/ou negativos deixados pelo programa. 

   

IMPLEMENTAÇÃO DO PME – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DIANTE DOS 

DESAFIOS.  

 Desde um dia rotineiro a um programa em escala Municipal, Estadual 

ou Federal, existe algo indispensável: o planejamento. Para haver êxito em 

qualquer tarefa a ser realizada, o planejamento é imprescindível como ponto 

de partida. Souza (2013) fala sobre os ideais de Anísio Teixeira que 
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argumentava sobre a formação de todos os brasileiros, para os diversos níveis 

de ocupação de uma democracia, e que isso ocorreria passando pela 

relação entre qualidade e acesso aos sistemas públicos educacionais, 

responsabilizando a escola pela qualidade da educação e atribuindo ao 

Gestor o desafio de implementar ações que construam novas práticas, com 

autonomia, de maneira coletiva e ordenada frente a uma sociedade atuante 

e problematizadora.  

A autora ainda ressalta que a educação em tempo integral deve refletir 

nas reais necessidades de seus alunos e a gestão educacional deve romper 

limitações impostas e atuar de forma democrática, planejando e atuando 

dessa maneira. A questão inicial das entrevistas, se referente ao planejamento 

e implementação do Programa.  A gestão, representada pela diretora da 

Escola, explicou que quando assumiu o cargo, o Programa já estava em 

execução na escola há dois anos e os relatos demonstravam organização e 

êxito desde o princípio, a escola teve tempo para planejar e autonomia para 

escolher a melhor forma de apresentar e implementar na comunidade o 

programa; o que era, qual a finalidade e metodologia a ser trabalhada, 

cumprindo assim o papel de diretora, que é assim descrita no  caderno Passo 

a passo Mais Educação – MEC: o trabalho do diretor também tece as relações 

interpessoais, promovendo a participação de todos os segmentos da escola 

nos processos de tomada de decisão, de previsão de estratégias para mediar 

conflitos e solucionar problemas.  

Para dois professores, o programa veio contribuir ainda mais com o 

aprendizado dos alunos, uma maneira de colocar na prática um pouco da 

teoria já aprendida. Em contra partida, um dos três professores entrevistados 

nega a relação de educação integral com o PME, afirmando ser apenas um 

passa tempo e sem qualidade, destaca em sua fala: “...vão para uma sala de 

aula para um espaço que não é apropriado com professores que não são 

preparados pra dar essas aulas, as vezes eles querem ajudar, eles tem aquela 

vontade mas não tem capacitação...”( Pr.3) Para os monitores (ou oficineiros) 

o Programa foi inovador, participaram de uma seleção e de encontros e 
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formações para diretores, coordenadores e monitores, explicando quais eram 

suas tarefas e as maneiras a serem trabalhadas.  

Receberam ainda planilhas e material impresso sobre o PME para 

estudar e se familiarizar com as propostas do Programa.  E como comunicar 

as famílias? Ainda nos cadernos do MEC, é dito que para que a educação 

seja integral, a família- que é compreendia como uma comunidade formada 

por pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa- devem participar ativamente da vida 

escolar, e a escola deve ser a família, e isso ocorreu na escola entrevistada. 

Os responsáveis dos alunos responderam na totalidade que a escola, 

representada pela diretora, promoveu várias reuniões para apresentar o 

programa, explicando minimamente como ocorreria, e aí iniciaram também 

os desafios da implementação. Segundo a diretora, inicialmente o 

desinteresse da comunidade foi grande, os pais e responsáveis não 

acreditavam que daria certo e temiam também pela segurança de seus 

filhos.  

Na comunidade de Murumuru é muito comum os filhos, crianças e 

jovens, ajudarem nas tarefas do lar e também nas atividades agrícolas que 

sustentam as famílias, como o plantio e colheita do açaí, a produção de 

farinha e a criação de animais (galinhas, porcos, bois), além disso, aos irmãos 

maiores é dada a missão de cuidar dos irmãos  menores enquanto os pais 

precisam se ausentar para trabalhar, e a implementação do PME iria contra 

os horários e disponibilidade dos alunos, isso explica a resistência dos pais .  

É uma tradição nas comunidades rurais, sejam elas de rios, várzeas e 

planalto, os filhos ajudarem desde cedo nas atividades de casa e também na 

produção rural, que geralmente é a fonte ou complemento da renda familiar, 

nessas famílias, depois da escola, qualquer outra atividade que venha integrar 

na vida e formação dessas pessoas, precisam ser pensadas baseadas na 

rotina já existente nas diferentes comunidades. Mas a partir de demonstrações 

de como seriam as atividades, o interesse dos alunos aumentou, a 

possibilidade de aprender algo novo fez com que os alunos convencessem os 
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pais do contrário, mas foi necessária também uma flexibilização nos horários 

e programações que ocorreriam na escola.   

Ainda no início da implementação, o monitor 3 encontrou dificuldade 

na escolha das oficinas, era preciso como ele descreve “trabalhar com o que 

tinha”, pensar em oficinas voltadas para um cenário quilombola, utilizando o 

espaço e recurso disponível. O monitor 1 descreve como um desafio, durante 

o curso do Programa, o atraso nos pagamentos, era desmotivador passar 

quatro meses sem receber nenhum tipo de remuneração.  Autonomia e 

inovação foram os termos bastante enfatizados pela gestão no processo de 

implementação da Política do PME, a seleção das oficinas a serem 

desenvolvidas na escola a partir do contexto comunitário colocou em ação 

o aspecto “valorização da diversidade cultural” que permitiu a escolha de 

oficinas necessárias para aquela comunidade, como capoeira, música e 

artes. 

 

 

 RELAÇÃO PROFESSOR X MONITOR; ESPAÇO X TEMPO E DESEMPENHO ESCOLAR 

A PARTIR DO PME  

 Quando perguntados sobre a relação monitor x professor, os 

professores Pr1 e Pr2 relataram ter boa comunicação com os monitores, 

dialogavam sobre os conteúdos trabalhados, pediam indicações de livros e 

ideias de como trabalhar com os alunos, pelo fato dos professores já 

conhecerem os alunos há mais tempo, lhes davam dicas sobre maneiras de 

tratar os alunos. Para o professor Pr3, a relação era muito estreita, embora 

trocassem algumas dicas, era inconstante. Os monitores também analisaram 

como positiva e de grande contribuição a relação de comunicação 

estabelecida com os professores do ensino regular, partiam da ideia que se 

trabalhassem em cooperação, os resultados seriam melhores, mas sempre 

respeitando espaço e atribuição de cada profissional. 

  A relação espaço x tempo é destacada na Portaria Normativa  

Interministerial 17/2007, no 6º artigo: “ - contemplar a ampliação do tempo e 

do espaço educativo de suas redes e escolas, pautada pela noção de 
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formação integral e emancipadora”. Ao ouvir os três professores e três 

monitores, obtivemos respostas semelhantes nesse aspecto. No quesito tempo, 

referente a planejamento, todos se referiram positivamente as reuniões 

periódicas ocorridas com a gestão escolar para avaliar o andamento das 

atividades e as possíveis alterações quando necessárias. Por outro lado, cada 

professor e monitor fazia também seu planejamento individual, como cada 

um já conhecia as particularidades de seus alunos, tinham a capacidade e 

necessidade de planejar as atividades a serem aplicadas. As atividades 

propostas pelo PME precisavam acontecer, e o espaço não era apropriado, 

porém era adaptável, as salas de aula eram utilizadas para as oficinas e o 

ambiente fora da escola também foi envolvido, isso foi possível em função da 

grande parceria entre a comunidade e a escola. O professor 3 ressalta na sua 

fala:  

 Nós fazíamos aqui, a questão da administração fez esse 

balanceamento na questão do espaço tempo com o que tinha na 

realidade, com o que tem por que a escola não tem tanta estrutura 

mas é o jeito, não tem tanto tempo mas tem que dar o jeito pra ter o 

tempo, então pra ter o programa tem que sacrificar algumas coisas 

também.   

 

As oficinas de música, a mais procurada pelos alunos, em função do 

som produzido pelos instrumentos de percussão, era a que mais precisava de 

espaço físico e tempo, pois através do Programa, a banda marcial da escola 

cresceu, adquiriu novos equipamentos, recursos para uniformes o que os levou 

a contribuir com outras comunidades em seus desfiles e eventos, e isso exigia 

mais empenho dos monitores e alunos, e todos fizeram com êxito. O monitor 3 

relata um pouco dos desafios vividos pela equipe:   

Fomos mudando de sala, sala dos professores, na biblioteca. Nas 

oficinas de música usávamos a sala pra passar algumas coisas, mostrar 

vídeo, precisava usar o laboratório, a biblioteca, o barracão, mas na 

hora de pegar o material íamos pro espaço externo por que ia fazer 

barulho, já ia pro bosque onde não pertubava, as vezes íamos pra 

sede da comunidade e todo  mundo apoiou, não se incomodavam 

com o barulho...  

  

O desempenho escolar a partir das ações do PME também faz parte 

das análises da pesquisa, para averiguar se na prática, as ações 

corresponderam as perspectivas teóricas, que entre outras é promover a 
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qualidade social da escola de tempo integral nas escolas brasileiras. A gestão 

analisa como positivo os resultados desse período que o PME foi 

implementado na escola, baseado na participação e desempenho escolar 

dos alunos. 

Os professores 1 e 2 também avaliam de maneira positiva o rendimento 

escolar dos alunos a partir das atividades do PME, relataram que as atividades 

do contra turno aumentaram o interesse dos alunos em: aprender novas 

habilidades, conhecer outros contextos e aprofundar ainda mais nos 

conhecimentos adquiridos o que os motivava a estar mais presentes na 

escola. A professora 1 assim relata a importância, mas lamenta o fato de não 

haver vagas o suficiente para que todos os alunos pudessem participar: 

“...com esse programa as crianças, os nossos alunos eles conseguiram evoluir 

cada dia mais, a gente pode observar na sala de aula, tem um maior 

aproveitamento, tem mais interesse, se fosse todos os alunos seria melhor, mas 

não são todos que frequentam.”  

 O professor 3 elogia, mas faz ressalvas, que as atividades do PME 

melhoravam os rendimentos, as notas, mas o tempo a mais na escola causava 

fadiga em alguns alunos desacostumados com essa rotina:  

 Houve e não houve, houve na questão de os professores do Mais 

Educação por exemplo eles trabalhavam matemática, português, 

trabalhavam texto, leitura, então dava pra...havia um pouco de 

rendimento, dava pra ver esse rendimento, o problema é a questão 

do esgotamento mesmo que tinha, as vezes eles faziam muitas 

atividades de manhã e quando chegavam a tarde já estavam 

cansados né? Ou vice versa.   

 

O monitor 3 destacou um aspecto importante nessa questão de 

rendimento escolar, que alguns alunos viam a chance de participar do 

Programa como uma premiação, por isso se empenhavam para se manter 

até o final, mas havia também uma inversão, em alguns casos, o cansaço 

sobrecarregava e havia retrocesso no ensino regular, o monitor relatou ainda 

que todas essas questões eram avaliadas, reuniam se para encontrar a melhor 

maneira de resolver esses contra tempos.  

Na visão dos pais 1 e 2, a influência foi além do desempenho escolar, 

das notas, mas perceberam também uma mudança comportamental. O pai 
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1 relatou : “...Com certeza houveram avanços no desempenho dele escolar, 

nas notas...ele adquiriu conhecimento, eu não deixava ele sair de casa, mas 

quando surgiu essa oportunidade ele ia que o pessoal daqui tem a banda e 

ele ia tocar e mudou bastante pra positivo.” E o pai 2 reforça dizendo: 

”...passaram a ter mais cuidado com os materiais e responsabilidade com as 

tarefas, isso é importante...eu creio que tem que continuar o Mais Educação, 

o governo não pode deixar o mais educação desaparecer..” O pai 2 ainda 

em sua entrevista associa o interesse de seus filhos em estar mais tempo na 

escola em função da metodologia utilizada, por não se restringir somente as 

salas de aula, o que ele chama de aprender brincando, saindo um pouco do 

tradicionalismo, que ele se refere ao simples ato de decorar ou copiar da 

lousa, onde só o professor fala e o aluno apenas obedece, sem nenhuma 

interação ou participação.  

  A partir dessas falas, compreende-se a influência significativa do PME 

no rendimento escolar e o aumento da participação nas atividades escolares 

dos alunos, a aprendizagem não se limitou apenas a sala de aula, mas 

integrou- se também a outros espaços e conteúdos. Os componentes 

curriculares dialogaram com as propostas do Programa e o benefício foram 

para os alunos e a cooperação entre professores e monitores também é 

determinante nesse processo educacional.  

 

VISÃO DA COMUNIDADE: ACEITAÇÃO - ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS  

Partindo da ideia de que é fundamental a parceria família x escola, foi 

importante ouvir os pais, os professores e os monitores como maneira de 

avaliar se as experiências pedagógicas do PME na comunidade de Murumuru 

foram positivas ou não.  

 Segundo os relatos já citados anteriormente, inicialmente, a 

comunidade em si estranhou a maneira que as ações ocorreriam, o fato de 

seus filhos disporem-se a passar mais tempo na escola desorganizaria a rotina 

já existente ali, mas após perceberem que seria benéfico a seus filhos, as visões 

foram mudando.  De maneira negativa, os monitores 1 e 2 referiram-se ao 

atraso nos pagamentos e a falta de merenda, e em seguida avaliam como 
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positivo o incentivo da escola no papel da diretora, que os apoiava a 

permanecer no Programa e sempre buscava estratégias para suprir a falta de 

alimentação.   

Nas palavras do monitor 3, que acompanhou desde a implementação 

até as últimas atividades, a rejeição das famílias foi apenas por falta de 

conhecimento, assim que foram apresentadas as propostas, as aceitações e 

o apoio vieram e foram benéficos, compara a um legado deixado pra 

comunidade com atividades que vieram a somar. Na visão dos pais 1 e 2, 

relataram como positivo o conhecimento de seus filhos que segundo eles, 

aumentou em função da ampliação da jornada escolar, tiveram acesso a 

artes, músicas, pinturas, um dos pais afirmou que qualquer atividade 

relacionada a educação, seja ela na sala de aula ou não, é válida e deve 

continuar.  Como aspectos negativos citados pelos pais têm alguns: o pai 1 

relatou que a falta de monitores desmotivava por algumas vezes as famílias, 

alguns alunos se deslocavam de longe para ir para as atividades e chegando 

lá havia sido cancelada a oficina.  

Ao questionar os monitores sobre esse fato, relataram que isso 

aconteceu poucas vezes, ocorria quando havia algum contra tempo na ida 

do monitor da cidade para a comunidade, pois nem todos os monitores 

moravam na comunidade, alguns precisavam se deslocar da cidade para 

chegar até lá, e quando chovia ou furava um pneu da moto não tinham 

como avisar a tempo de cancelar a oficina.  O pai 2 relatou como negativo 

a interrupção das oficinas, citando a capoeira que era uma das favoritas dos 

alunos por fazer parte de sua cultura quilombola e como havia o crescimento 

em relação a mudança de faixas, não era possível por que cada oficina 

durava apenas seis meses para ser substituída por outra. O pai 3 analisou como 

negativo a falta de capacitação dos monitores, a seu ver o PME era um tipo 

de reforço para os alunos mais fracos e por isso, os monitores não eram 

suficientemente preparados, não planejariam as oficinas e isso pouco 

influenciaria de maneira positiva no desempenho dos alunos.  

Aspectos positivos e negativos existem em diferentes contextos, mas as 

maneira que os conduziremos é que farão toda a diferença, a busca por 
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soluções em problemas que existem e persistem no cenário educacional 

reflete no aspecto social. Percebemos nas falas citadas acima que a 

implementação do Programa propõe desenvolver integralmente os alunos 

aos lhes inserir em oficinas de diferentes conteúdos, mas a estrutura ainda não 

atende na totalidade, os problemas estavam presentes, o atraso nos 

pagamentos, a carência na alimentação escolar (almoço) e o local, o 

espaço físico para o desenvolvimento nas atividades oferecidas no contra 

turno escolar, mas que mesmo assim, gestora, monitores, professores e pais 

avaliaram como válida e bastante significa essa experiência na escola 

Afroamazônida da comunidade Murumuru.   

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A educação escolar é um elemento fundamental na construção 

humana, de um sujeito crítico e autônomo, e esse é um dos pilares da 

educação integral, formar o sujeito em diferentes dimensões, social, ética, 

cognitiva, política, com perspectiva emancipatória, de autonomia e 

liberdade, onde a aprendizagem significativa seguida da produção de 

saberes não se limita apenas ao espaço escolar, mas ocorre um processo 

conjunto, onde escola, comunidade, instituições religiosas, associações 

comunitárias entre outras, devem trabalhar em parceria para que haja essa “ 

integralidade” na formação cidadã.   

  Ao analisar as ações do Programa Mais Educação (PME) na Escola 

Afroamazônida da comunidade de Murumuru, constatou-se que é possível a 

promoção de uma educação de qualidade a partir da implementação dessa 

política, mas que existem dificuldades que necessitam de reavaliação e 

planejamento.  Sobre o planejamento e execução do Programa, a Gestão 

demonstrou autonomia e condições para planejar as atividades, desde o 

momento de levar as propostas à comunidade até as escolhas das oficinas 

que foram pensadas na valorização cultural.  O gestor escolar se apossa de 

um grande desafio, pois se trata de um processo que deve ser construído 

coletivamente, com direcionamento de estratégias que respondam as 
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propostas estabelecidas em um espaço (físico e pessoal) que necessita de 

adaptações para seu funcionamento.   

A boa relação entre os profissionais atuantes nesse processo é 

fundamental no êxito das atividades (professores e monitores) e houve 

comunicação entre estes no percurso do programa, reuniões, consultas e 

planejamentos sobre os temas abordados ocorriam,  além da elaboração de 

estratégias de locomoção para a realização de algumas oficinas que 

aconteciam fora do espaço escolar, e o resultado dessa cooperação foi a 

melhora no desempenho escolar dos alunos, relatado pelos professores ao 

observar as notas e pelos pais, analisando o comportamento de seus filhos em 

casa e na comunidade.   

A comunidade inicialmente estranhou a proposta do Programa em 

função da ampliação do tempo que os alunos passariam na escola e 

consequentemente longe de casa, pelo fato de no campo, haver a cultura 

dos filhos ajudarem nas tarefas domésticas e em alguns casos no plantio que 

é a fonte de renda das famílias, mas as reuniões propostas pela gestão os fez 

perceber que as ações viriam somar na vida de seus filhos.  E ao final da 

implementação avaliaram como positiva as oficinas desenvolvidas, 

melhoraram o desempenho escolar, aumentaram as notas e o 

comportamento dos alunos a partir da socialização de diferentes atividades.  

Mas em contra partida, relataram falhas, como a interrupção das 

oficinas, a falta de capacitação dos monitores, a falta de espaço adequado 

e a merenda (almoço) que por algumas vezes falhava, mesmo assim, 

avaliaram como positiva as experiências pedagógicas desenvolvidas no 

Programa Mais Educação na escola Afroamazônida.  Planejamento, 

autonomia, cooperação, adaptações, mudanças, foram algumas palavras 

bem enfatizadas durante a pesquisa.  

Na escola pesquisada o programa deixou um “legado” como disse um 

dos monitores, todos aprovaram e lamentaram a suspensão das atividades e 

esperam ansiosos por algum retorno, ressaltando que modificações são 

necessárias nesse âmbito educacional e devem vir de uma escala nacional 

para a regional, pois naquela escola, todo o possível foi feito para garantir o 
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sucesso do Programa Mais Educação.  As experiências de educação em 

tempo integral desenvolvidas com o PME significaram uma revolução aos 

olhos dos sujeitos entrevistados, a possibilidade de descobrir novos 

conhecimentos foi uma das grandes verdades que pudemos ouvir nos relatos 

dos pais e monitores, que com um ar de agradecimento e expectativa de 

retorno das ações, mencionaram sobre as boas ações de programa, 

superando visões somente negativas que geralmente são associadas aos 

Programas Sociais.  

 Como pesquisadores, precisamos repensar os pré-conceitos já 

estabelecidos por vagas leituras e comentários generalizados sobre o PME, e 

nos permitir a partir de pesquisas a atentar-se a mais leituras e debates sobre 

a política de educação integral, considerando que podemos colaborar de 

alguma maneira na consolidação de um ensino de qualidade, mas se faz 

necessário uma mobilização pedagógica entre pesquisadores, gestores, pais, 

comunidade, para que nossas escolas formem, se não for possível na 

totalidade, que seja parcialmente,  cidadãos críticos e autônomos, que levem 

nosso cenário educacional ao avanço, o que consequentemente  reflete no 

aspecto social.  
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CAPÍTULO 12 

 

DIAGNÓSTICO DO PERFIL DE DOCENTES EM ESCOLAS DE 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA: 

2009-2016 

 

Ana Beatriz Almeida de Sousa1  

Edilan de Sant’Ana Quaresma2 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Integral é uma concepção que compreende que a 

educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas 

dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como 

projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, 

gestores e comunidades locais. A proposta de Educação Integral deve ser 

assumida por todos os agentes envolvidos no processo formativo das crianças, 

jovens e adultos.  

Educação Integral é aquela realizada no âmbito da educação 

escolar que reúne os níveis de Educação básica e Educação Superior, 

contando com envolvimento da família e da comunidade, 

desenvolvida em tempo integral, inspirada nos princípios 

constitucionais educacionais, visando o pleno desenvolvimento do 

educando nos aspectos físico, psicológicos, ético e social com 

autonomia e pensamento crítico, sua qualificação para o trabalho, 

seja ele técnico, intelectual, artístico, cientifico e/ou tecnológico de 

forma que veja no processo formativo uma maneira não só de 

prosseguir os estudos, mas enquanto necessidades para o exercício 

constante da cidadania, participando ativamente do 

desenvolvimento da sociedade brasileira. (ASSIS, 2016, p. 28) 

 

Desse modo, o Centro de Referência em Educação Integral defende 

que, nesse contexto, a escola se converte em um espaço essencial para 

assegurar que todos e todas tenham garantida uma formação integral. Ela 
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2 Professor Associado do Programa de Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará. 
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assume o papel de articuladora das diversas experiências educativas que os 

alunos podem viver dentro e fora dela, a partir de uma intencionalidade clara 

que favoreça as aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento 

integral. 

Nesse ambiente, o tempo destinado ao trabalho docente com 

adequado planejamento que esteja associado aos recursos pedagógicos 

disponíveis, a formação adequada do profissional da educação que ali 

desenvolve suas atividades pedagógicas, a qualidade do acompanhamento 

da equipe de coordenação pedagógica na construção desse professor, 

além das condições físicas e ambientais satisfatórias onde a escola está 

inseria, contribuem positivamente para o que se defende como educação 

integral, realizada em escolas em tempo integral.  

Segundo o Centro de Referência em Educação Integral, a Educação 

Integral reconhece as crianças e os jovens como sujeitos de direito, atores 

sociais com expressão e linguagens singulares. São criadores e produtores de 

culturas próprias construídas na interação com seus próprios pares e no 

intercâmbio entre idades e gerações.  

Ainda segundo o Centro de Referência em Educação Integral, isso 

significa que na Educação Integral os conteúdos acadêmicos se articulam 

aos saberes dos alunos e comunidades, dialogam com diferentes linguagens 

e compõem experiências formativas que envolvem e integram o 

conhecimento do corpo, das emoções, das relações e códigos socioculturais. 

 

No contexto da educação brasileira, a Educação Integral 

experimentou diversas iniciativas e estratégias de implementação, 

como, por exemplo, as Escolas-Parque de Anísio Teixeira, nas décadas 

de 1940 e 1950, e os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), 

idealizados pelo educador Darcy Ribeiro, na década de 1980. As mais 

recentes são a Escola Cidadã, Bairro Escola, Escola Parque, dentre 

outras. (CARVALHO, 2015, p. 4).  

 

A bandeira da Educação Integral vem ganhando força desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96). Segundo Silva e Peres (2012), o debate em torno da 
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educação integral tem sido relegado, nas últimas décadas, a um segundo 

plano e limitado a algumas experiências regionais, ocasionado 

provavelmente, pelas lacunas relacionadas à universalização do acesso ao 

ensino fundamental. Ainda segundo os autores, “neste novo contexto político 

em que a sociedade exige a garantia de acesso à proteção e 

desenvolvimento pleno de criança e adolescentes, à educação em tempo 

integral é alçada ao centro do debate da política pública” (SILVA, PERES, 

2012, p.264).  

De acordo com o documento “Tendências para a educação integral 

(2011)”, a educação integral se faz consigna na sociedade brasileira. 

Contudo, a expansão de programas de educação integral no país corre por 

vias pragmáticas, dando-se ainda pouca atenção aos significados e 

intencionalidades que lhe dão sentido.  

Ao instituir o Programa Mais Educação (PME) no ano de 2007, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) apresentou a possibilidade de 

contra turno nas escolas públicas como uma ampliação dos espaços 

e tempos escolares. Entretanto, a partir do ano 2008, a busca é por 

uma escola de tempo integral onde os estudantes permaneçam no 

horário de almoço, a fim de que a unidade de ensino consiga 

sistematizar os trabalhos pedagógicos, o que muitas vezes não ocorre 

quando realizado no contra turno escolar. O objetivo é que, 

progressivamente, a proposta seja realizada por professores, também 

de horário integral, além das formações específicas para esses 

profissionais. (CARVALHO, 2015, p. 6) 
 

Diante dos fatos expostos, destaca-se a importância da formação inicial 

e continuada dos docentes para atuarem em escolas que trabalham com a 

perspectiva da educação integral.  Essas formações são consideradas uma 

das principais estratégias a serem discutidas e articuladas pelo Ministério da 

Educação, secretarias municipais e estaduais, escolas e universidades.  

No município de Santarém algumas Unidades Municipais de Educação 

Infantil – UMEI vem desenvolvendo desde o ano 2009, atividades com 

dilatação do tempo de permanência das crianças na escola, por meio da 

mediação de profissionais da educação lotados naquelas UMEIs. Traçar um 

resgate histórico, com recorte de 2009 a 2016, do perfil desses profissionais, 

relacionando com o pensar e o fazer da equipe de coordenadores 

pedagógicos, além das percepções sobre o ambiente no qual as ações 
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pedagógicas vem sendo desenvolvidas, pode contribuir para o 

(re)direcionamento de políticas públicas voltadas à melhoria da educação 

integral no município de Santarém. Nesse contexto, o relatório aqui 

apresentado é produto de uma pesquisa que teve como objetivo conhecer 

o perfil de docentes em instituições de educação infantil em Santarém com 

atividades em período integral, relatando as ações desenvolvidas pelos 

coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino, direcionadas ao 

processo de orientação do professor que trabalha na escola de tempo 

integral; descrevendo como a formação docente contribui com a prática 

pedagógica em escolas de tempo integral; analisando como os docentes de 

escola de tempo integral usam/adaptam o ambiente físico visando atender 

a legislação vigente e, finalmente, conhecendo fatores ambientais que 

influenciam na pratica pedagógica do docente de escolas de tempo 

integral. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Foi realizado incialmente levantamento das Unidades Municipais de 

Educação Infantil registradas junto a Secretaria Municipal de Educação de 

Santarém, em atividade no ano de 2016. Após o levantamento das Unidades 

Municipais de Educação Infantil de Santarém, foi realizado contato com a 

Secretaria Municipal de Educação, para visitação de esclarecimento da 

pesquisa e solicitação de acesso aos arquivos institucionais, visando a coleta 

dos dados relacionados aos docentes que desenvolveram atividades nas 

UMEIs no período de 2009 a 2016, recorte da pesquisa. Das 22 UMEIs 

identificadas no Quadro 1, optou-se por trabalhar com aquelas localizadas na 

zona urbana de Santarém. 
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Quadro 1: Relação de UMEI’s em atividades. Santarém: 2016 

CEMEI Paulo Freire UMEI Interventoria  

UMEI Aeroporto Velho  UMEI Esperança  

UMEI Irmã Assis  UMEI Floresta  

UMEI Matinha  UMEI N. Sra. do Perpétuo Socorro  

UMEI Santana  UMEI Nova República  

UMEI Santarenzinho  UMEI Rosilda Campos  

UMEI Os Três Pastorinhos  UMEI Urumari  

UMEI Caranazal  UMEI São José  

UMEI Dr. Ubirajara Bentes de Souza  UMEI Ubaldo Correa  

UMEI Diamantino  UMEI Cipoal  

UMEI Ebenezer  UMEI Curuai  

 

O fato dos arquivos da Secretaria Municipal de Educação não 

conterem, de forma centralizada, informações dos profissionais da educação 

que desenvolveram atividades nas UMEIs no período de estudo, induziu a um 

redirecionamento nos procedimentos metodológicos de coleta dos dados, 

levando a pesquisadora bolsista a buscar pelos dados em pastas individuais 

contendo informações dos docentes. Dessa forma, houve a necessidade de 

um trabalho manual, longo e intenso, por parte da bolsista pesquisadora, de 

organização e coleta de dados, o que acarretou necessidade de 

readequação do cronograma da pesquisa e, ainda, a indisponibilidade de 

alguns dados dos docentes considerados importantes para a pesquisa. 

Objetivando relacionar aspectos ambientais das UMEIs com as práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos docentes, foram realizadas visitas naquelas 

Unidades, para observar o ambiente de trabalho desses profissionais e as 

(in)adequações relacionadas ao que prescrevem as orientações legais.  

  Durante o levantamento de dados se observou certa flutuação de 

docentes atuando naquelas UMEIs, de tal forma que se percebeu um número 

reduzido de docentes que desenvolviam suas atividades laborais naqueles 

ambientes, de forma contínua, de 2009 a 2016, alguns dos quais se 

disponibilizaram a serem entrevistados, atrelando contribuições para esta 

pesquisa, relacionados às formas como vem sendo trabalhadas as 

orientações pedagógicas a estes docentes.  
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Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas, e posteriormente 

tabulados por meio do software MINITAB, sendo seus gráficos construídos com 

a utilização do software do Excell.  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 A pesquisa contemplou coleta de dados junto às fichas individuais 

disponibilizadas pela SEMED/Santarém, onde se encontrou informações do 

número de docentes desenvolvendo atividades nas UMEI’s. A Tabela 1 

demonstra o quantitativo de fichas docentes encontradas nos arquivos da 

SEMED, indicando uma variação percentual de 410% no número de docentes, 

de 2016 em relação ao ano de 2009.  

Até o ano de 2009 os docentes atuantes nas UMEIs não pertenciam ao 

quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação, 

realidade que começou a ser modificada no ano de 2010, quando iniciou o 

processo de nomeação dos servidores aprovados em concurso público 

realizado no ano anterior.  

 

Tabela 1: Quantitativo de docentes pesquisados.  

UMEI’s de Santarém: 2009-2016 

ANO Count Percent Variação (%)* 

2009 30 3,49  

2010 77 8,95 156,7 

2011 129 15 330,0 

2012 119 13,84 296,7 

2013 141 16,4 370,0 

2014 114 13,26 280,0 

2015 97 11,28 223,3 

2016 153 17,79 410,0 

           Nota(*) Ano base 2009  

  

Das 858 fichas docentes encontradas, referentes ao período de 2009 a 

2016, somente 642 apresentavam informações relacionadas a idades, 

representadas no Gráfico 1, onde é possível verificar uma redução na idade 

média dos docentes no período de 2009 a 2010, caracterizando a substituição 

de alguns docentes em suas funções, justificada pelo descrito anteriormente, 

quando se falou da nomeação de servidores aprovados em concurso público 
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realizado no ano de 2009. É possível que as substituições detectadas tenham 

se dado após início de governo municipal, com mandato iniciado no ano 

2008, considerando o fato de ainda existirem docentes temporários no 

governo municipal atuando na educação básica. A partir do ano 2010, 

percebe-se um aumento anual nas idades médias dos docentes, com 

intervalos próximos de um ano, caracterizando a possível manutenção do 

quadro de pessoal. 

 

 
Gráfico 1: Idades médias dos docentes. UMEI’s Santarém: 2009-2016 

 

 

 Um outro aspecto importante apresentado pelo Gráfico 1, está 

relacionado a idade média dos docentes, com valores superiores aos 35 anos, 

podendo caracterizar um grupo com bom grau de maturidade, o que pode 

favorecer o processo de construção do conhecimento por parte dos alunos, 

considerando a possível experiência dos docentes. 

 O sexo dos docentes no período de estudo, é apresentado de forma 

cumulativa no Gráfico 2, com destaque para atuação feminina na docência 

da educação infantil no município de Santarém.  
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Gráfico 2: Sexo dos docentes. UMEI’s Santarém: 2009-2016 

  

A prevalência de docentes do sexo feminino na educação infantil tem 

sido historicamente observada nesta modalidade de ensino, atrelada 

fortemente ao cuidar materno. No Gráfico 3 é mostrado a continuidade no 

comportamento da prevalência de docentes do sexo feminino, em todos os 

anos relacionados ao estudo aqui apresentado. 

 

 
Gráfico 3: Sexo dos docentes por ano. UMEI’s Santarém: 2009-2016 

 

 A formação docente é um dos principais pressupostos relacionados à 

qualidade do fazer educação. Entende-se que quanto mais adequada esteja 

a formação do profissional da educação, para a atividade desenvolvida pelo 

mesmo, o que inclui a docência, maiores são as possibilidades de uma 

educação de qualidade. A Tabela 2 mostra a primeira formação dos 

docentes que desenvolvem atividades profissionais nas UMEI’s de Santarém, 

com destaque para os 57% de docentes com primeira formação em 
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magistério.  Os dados da Tabela 2 mostram que embora 95,4% dos docentes 

possuam formação em Magistério ou Pedagogia, ainda existem docentes 

com primeira formação diferente da recomendada para atuar nesta 

modalidade de ensino.  

Tabela 2: Primeira formação dos docentes pesquisados.  

UMEI’s de Santarém: 2009-2016 

Formação Nº docentes % 

Magistério 490 57,0 

Pedagogia 330 38,4 

Letras 21 2,4 

História 10 1,2 

Letras-inglês 3 0,3 

Química 2 0,2 

Filosofia 1 0,1 

Geografia 1 0,1 

Música 1 0,1 

Ciências 1 0,1 

 

Os dados apresentados na Tabela 3 mostram a primeira formação dos 

docentes pesquisados, ano a ano, onde se pode perceber a evolução no 

número de docentes com Formação em Pedagogia, dando um salto de três 

docentes em 2009 para setenta e nove em 2016, uma diferença de 2.533%. 

Na mesma tabela percebe-se também que desde 2009 o quadro de 

docentes atuando na educação infantil da rede municipal já contemplava 

profissionais sem a formação exigida pela legislação vigente. 

 

Tabela 3: Primeira formação dos docentes pesquisados, por ano.  

UMEI’s de Santarém: 2009-2016 

Curso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ciências - - - - 1 - - - 1 

Filosofia - - - - - 1 - - 1 

Geografia - - - - - - - 1 1 

História - 1 1 - 3 3 - 2 10 

Letras 1 2 5 4 5 1 1 2 21 

Letras-inglês - - - - 1 1 - 1 3 

Magistério 26 44 84 72 78 60 58 68 490 

Música - - - - 1 - - - 1 

Pedagogia 3 30 39 43 51 47 38 79 330 

Química - - - - 1 1 - - 2 
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 Dos docentes que tiveram seus dados analisados no período de estudo, 

314 apresentaram uma segunda formação, com indicações apresentadas no 

Gráfico 4. 

 
Gráfico 4: Segunda formação dos docentes pesquisados.  

UMEI’s Santarém: 2009-2016 

 

Ainda que se tenham docentes com uma segunda formação nas 

licenciaturas, constata-se a presença de docentes atuando na educação 

infantil com uma segunda formação diferente da área da educação. 

Entretanto faz-se importante destacar a busca por formação continuada 

desses docentes, grande parte em cursos de pós-graduação na área da 

educação, inclusive com a presença de dois docentes já titulados como 

mestres em educação. 

 Num contexto geral, o Gráfico 5 demonstra o número de formações dos 

docentes pesquisados, indicando 314 docentes com uma segunda formação, 

60 docentes com uma terceira formação e 8 docentes com uma quarta 

formação. Enfatiza-se aqui, que a primeira formação contempla o magistério 

ou uma graduação, enquanto que a segunda formação contempla 

graduações e pós-graduações, o que se repete na terceira e quarta 

formação. 
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Gráfico 5: Número e formações dos docentes pesquisados.  

UMEI’s Santarém: 2009-2016 

 

Um dos objetivos da pesquisa aqui apresentada foi relatar as ações 

desenvolvidas pelos coordenadores pedagógicos da rede municipal de 

ensino, direcionadas ao processo de orientação do professor que trabalha nas 

UMEI’s de Santarém. 

Dos 18 Coordenadores Pedagógicos pesquisados, há consenso de que 

os serviços de orientação e supervisão escolar desenvolvidos pelos 

Coordenadores Pedagógicos são importantes, com destaque para aqueles 

que consideram muito importante, conforme demonstrado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Percepção da importância das funções pedagógica e disciplinar 

Coordenadores Pedagógicos – UMEI’s Santarém. 2017 

 A capacitação continuada é um dos fatores que podem impactar nos 

resultados positivos desenvolvidos por profissionais durante suas atuações 
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práticas. Os dados mostrados no Gráfico 7 indicam que 94% dos 

Coordenadores Pedagógicos entrevistados participaram de alguma 

atividade de formação continuada nos últimos três anos, incluindo 

atualizações, treinamentos ou capacitações, numa perspectiva de formação 

em serviço. 

 

Gráfico 7: Participação em atividades de formação continuada nos últimos três anos 

Coordenadores Pedagógicos – UMEI’s Santarém. 2017 

  

A necessidade de atuação contínua do Coordenador Pedagógico 

junto ao corpo de docentes da escola, também pode ser considerada uma 

característica importante no processo de orientação em prol de um processo 

educativo de qualidade. O Gráfico 8 demonstra a frequência com que a 

Coordenação Pedagógica reúne os docentes para orientação, indicando 

que a maioria dos entrevistados apontam reuniões mensais com esta 

finalidade. 
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Gráfico 8: Frequência de reuniões entre Coordenação Pedagógica e Docentes para 

orientações. 

Coordenadores Pedagógicos – UMEI’s Santarém. 2017 

  

 Todos os Coordenadores Pedagógicos entrevistados responderam que 

realizam algum tipo de capacitação aos docentes que desenvolvem 

atividades com a educação integral na instituição de ensino onde atuam, 

com periodicidades elencadas no Gráfico 9, com destaque para seis 

instituições de ensino que realizam tais atividades com periodicidade bimestral 

ou semestral. 

 

 

Gráfico 9: Frequencia de capacitação aos docentes que atuam na Educação Integral. 

Coordenadores Pedagógicos – UMEI’s Santarém. 2017 

 

 Os resultados da pesquisa mostraram deficiências no conhecimento da 

legislação acerca da Educação Integral por parte dos Coordenadores 
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Pedagógicos, conforme mostrado no Gráfico 10, onde somente 22% dos 

entrevistados revelam conhecimentos mais aprofundados acerca do tema. 

Embora todos os entrevistados tenham apontado que realizam capacitações 

junto aos docentes que atuam na Educação Integral (Gráfico 9), quatro 

apontaram não ter conhecimento suficiente sobre a legislação relacionada 

ao tema. 

 

 

Gráfico 10: Conhecimento sobre legislação da Educação Integral. 

Coordenadores Pedagógicos – UMEI’s Santarém. 2017 

 

 Questionados sobre suas percepções acerca da adequabilidade ou 

não dos espaços físicos onde as atividades educacionais são realizadas, 94% 

dos Coordenadores Pedagógicos apontam algum tipo de problema na 

adequação daqueles espaços, em relação ao que prescrevem a legislação 

vigente sobre Educação Infantil. Embora somente 22% dos Coordenadores 

Pedagógicos tenham indicado conhecer bastante a legislação sobre o tema, 

todos conseguiram opinar sobre adequações dos espaços físicos, opiniões 

que prescindiriam de conhecimento acerca da legislação vigente sobre o 

tema. 
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Gráfico 11: Adequação dos espaços físicos na Escola com o que prescreve a legislação. 

Coordenadores Pedagógicos – UMEI’s Santarém. 2017 

 

 Considerando que o conhecimento empírico dos Coordenadores 

Pedagógicos, associado ou não ao conhecimento da legislação vigente 

sobre o tema, podem trazer contribuições para a reflexão sobre a 

adequabilidade dos espaços físicos, defende-se que se considere a leitura dos 

Coordenadores Pedagógicos, ao apontar problemas na adequação dos 

espaços físicos, quando se resgata falas de docentes que atuam 

profissionalmente naqueles espaços. 
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federal que compreende creches e pré-escolas para crianças até cinco anos 

de idade, segue padrão arquitetônico definido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O projeto leva em conta as 

necessidades de desenvolvimento físico, psicossocial, intelectual e social dos 

estudantes na faixa de até cinco anos, em combinação com a diversidade 

do país nos aspectos ambientais, geográficos e climáticos. 

O padrão arquitetônico defendido pelo MEC para funcionamento da 

educação infantil, não é adotado em sua totalidade no município de 
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Santarém. Durante visitas de observação feitas pela pesquisadora às UMEI’s, 

realizadas no ano de 2017, foi constatado que somente três Unidades 

apresentavam padrão aparentemente adequado para receber os alunos 

(padrão MEC).  

Embora o MEC defenda que projetos arquitetônicos para ambientes 

direcionados à educação infantil considerem fatores ambientais e climáticos, 

a percepção de profissionais locais atenta para o fato do distanciamento 

entre o padrão MEC e a realidade local. De acordo com a pedagoga (UMEI 

SANTANA) esse padrão ainda não condiz com a realidade do Município e da 

região, pois o “Padrão MEC”, é muito “sulista”. Um exemplo disso seria os 

berçários, que são equipados com berços, para a hora da “soneca”, no 

entanto as crianças da Região Norte possuem o costume de dormir em redes 

nas suas casas, o que dificulta o trabalho do docente durante esse processo.  

 Relatos feitos por docentes atuando nas UMEI’s de Santarém, denunciam 

que “O espaço é alugado, não possui prédio próprio, além de ser pequeno” 

(Pedagoga – UMEI Os Três Pastorinhos), realidade percebida em outras 

Unidades, que funcionam em sua maioria em casas alugadas e adaptadas 

para receber crianças, com funcionamento de salas de aula em quartos e 

salas de visita das casas adaptadas, apresentando pouco espaço para 

movimentação. 

 A realidade observada dessas Unidades é bastante preocupante pois as 

crianças, com idade de 3 a 4 anos, passam cerca de 9 horas diárias nesses 

ambientes, com entrada às 7 horas e 30 minutos e saída às 17 horas.  

 Observou-se que pela manhã, as atividades contemplam acolhimento, 

café da manhã, brincadeiras com jogos de montar, ouvir músicas, desenhar 

no papel, assistir TV, almoço e banho. Entre 12 e 13 horas, as crianças são 

colocadas para dormir, momento em que a professora responsável pelo 

horário da manhã e a estagiária (geralmente do curso de Pedagogia) são 

substituídas por outra professora e outra estagiária, para darem continuidade 

às atividades, no período da tarde.  

As atividades da professora e estagiária no horário da tarde 

contemplam aguardar as crianças acordarem no horário de 14 horas, em 
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seguida levar elas para o lanche da tarde, e ao retornar para sala, 

desenvolver alguma atividade como assistir TV, desenhar, pintar, ou brincar de 

roda. Após essas atividades as crianças são levadas para outro banho, em 

seguida para o próximo lanche, voltando para sala onde ficam aguardando 

o horário para retornar às suas casas. A estrutura física não dá suporte para 

esses funcionários, que fazem o que está ao seu alcance. 

Sem biblioteca, um bom laboratório de informática, espaço para 

esporte, lazer e cultura não há tempo integral “inteligente”. (AURÉLIO, 2012). 

Ainda segundo o autor, a escola que não tiver essa estrutura e, mesmo assim, 

se aventurar a implantar o tempo integral vai apenas manter o aluno nos dois 

turnos em sala de aula e, desse modo, afirma, não será proveitoso.  

O desenvolvimento integral dessas crianças está em um segundo plano, 

pois de acordo com a observação e relatos das próprias professoras, a creche 

acaba funcionando somente como um lugar para deixá-las em segurança e 

as professoras são como “babás”, enquanto os pais trabalham, apesar do Art. 

29 da LDBEN/96, relatar que “A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

[...]”. 

 Independente das dificuldades em relação a falta de apoio dos órgãos 

responsáveis pela manutenção, tanto pedagógica quanto das estruturas 

físicas das instituições de ensino, os professores e coordenadores se mostraram 

compromissados a fazer o melhor para essas crianças, no que diz respeito à 

procura de formações continuadas, trabalho em equipe e acolhimento. 
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