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RESUMO 

 

A política de educação integral no Brasil tem passado por grandes transformações nos últimos 

anos, tem sido objeto de discussão através de educadores e pesquisadores, principalmente no 

âmbito da qualidade do tempo e as atividades desenvolvidas influenciam direto no processo 

ensino aprendizagem. O tema educação integral é assunto em debate constatamente por 

organismos internacionais, a discussão é, em relação a ampliação da jornada escolar, como 

está sendo articulado os saberes formais e não formais, atrelados as ações para o bem coletivo.  

O presente estudo teve como objetivo geral analisar as contribuições e os conflitos existentes 

em uma escola municipal com educação integral. A investigação teve início no cenário do 

Projeto Burareiro, programa de educação integral da escola Roberto Turbay, do municipio de 

Ariquemes, estado de Rondônia. Essa pesquisa tornou-se relevante, principalmente pelas 

abordagens dos conceitos iniciados com os estudos de Anísio Teixeira e difundido 

mundialmente pelo sociólogo e ativista John Dewy. O estudo utilizou o método descritivo, 

combinando o paradigma da investigação interpretativa, com enfoque epistemológico com 

dados qualitativos/quantitativo, com aplicação de questionário, entrevista e análise de 

conteúdo.Os instrumentos foram aplicados a alunos, professores, gestores e pais. Os 

resultados evidenciaram alguns conflitos que enfrentam na execução do programa, 

principalmente em relação a parte de infraestutura, no entanto, percebe-se,  mesmo com todas 

as problématicas, os resultados tem sido positivo na evolução de conteúdos do currículo 

básico como matemática e português. Nas conclusões e considerações finais, sugere-se 

políticas educativas de educação integral com maior integração do currículo base ao currículo 

integrado. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral, Política Pública Educacional, Qualidade do 

Tempo, Currículo Básico e Integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Integral education policy in Brazil has gone through great changes in recent years, has been 

the subject of discussion by educators and researchers, especially in the context of the quality 

time and direct influence activities in the teaching learning process. The theme of integral 

education is subject to debate constatamente by international bodies, the discussion is in 

relation to extension of the school day, as being articulate formal and non-formal knowledge, 

linked the actions to the collective good. The present study had as general objective analyze 

the contributions and the existing conflicts in a municipal school with integral education. The 

investigation began on the set of the Burareiro Project, integral education program of the 

school of the municipality of Turbay, Roberto Ariquemes, in Rondônia. This research became 

relevant, mainly by the approaches of the concepts started with studies of Anísio Teixeira and 

spread worldwide by the sociologist and activist John Dewy. The study used the descriptive 

method, combining the interpretative research paradigm, with epistemological approach with 

quantitative/qualitative data with questionnaires, interview and content analysis. The 

instruments have been applied to students, teachers, administrators and parents. The results 

showed some conflicts that face in the implementation of the programme, particularly in 

relation to part of infrastructure, however, even with all the problématicas, the results have 

been positive in the evolution of the content basic curriculum as math and Portuguese. The 

conclusions and final thoughts, integral education education policies with greater integration 

of the curriculum based integrated curriculum. 

  

 

KEY -WORDS: education, Educational public policy, quality time, Basic and integrated 

Curriculum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Política de educación integral en Brasil ha pasado por grandes cambios en los últimos años, 

ha sido objeto de discusión por educadores e investigadores, especialmente en el contexto del 

tiempo de calidad y actividades de influencia directa en la enseñanza aprendizaje. El tema de 

educación integral está sujeto a debate constatamente por organismos internacionales, la 

discusión está en relación con la extensión de la jornada escolar, como ser articular formal y 

conocimiento no formal, vinculados a las acciones para el bien colectivo. El presente estudio 

tenía como objetivo analizar las contribuciones y los conflictos existentes en una escuela 

municipal con la educación integral. La investigación se inició en el conjunto del proyecto 

Burareiro, programa de educación integral de la escuela del municipio de Turbay, Roberto 

Ariquemes, en Rondônia. Esta investigación llegó a ser relevante, principalmente por los 

enfoques de los conceptos comenzó con estudios de Anísio Teixeira y difundir en todo el 

mundo por el sociólogo y activista John Dewy. El estudio utilizó el método descriptivo, con el 

paradigma interpretativo de investigación, enfoque epistemológico cuantitativo/cualitativo 

datos con cuestionarios, entrevista y análisis de contenido. Los instrumentos se han aplicado a 

los estudiantes, maestros, administradores y padres. Los resultados mostraron algunos 

conflictos que enfrentan en la ejecución del programa, particularmente en lo referente a la 

parte de infraestructura, sin embargo, incluso con todas las problématicas, los resultados han 

sido positivos en la evolución de los contenidos currículo básico matemáticas y portugués. 

Las conclusiones y reflexiones finales, las políticas educativas de formación integral con una 

mayor integración del plan de estudios basado en currículo integrado. 

  

  

PALABRAS - CLAVE: educación, política educativa pública, tiempo de calidad, básico y 

plan de estudios. 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto que a educação integral no Brasil, vem sendo cada vez mais 

difundida e aplicada a realidade dos municípios brasileiros, tendo como proposta principal a 

ampliação da jornada escolar, em cumprimento a legislação vigente, o Município de 

Ariquemes, Estado de Rondônia, implantou há alguns anos essa proposta de educação integral 

no âmbito de suas realizações educacionais para os alunos provenientes das séries iniciais e 

ensino fundamental II. 

Desta forma, o problema surgiu da necessidade de compreender como a educação 

integral tem sido desenvolvida no país. O município de Ariquemes-Rondônia, foi percursor 

desse modelo de educação no estado. Desde a implantação do Projeto Burareiro em 2005, 

muitas coisas acontecerem no município, à troca de administração municipal foi uma delas, as 

verbas para dar continuidade ao projeto foram ficando escassas, em face que até mesmo da 

situação da educação no país, também em razão da falta de um gerenciamento do projeto para 

garantir os itens que foram descrito na ideia original. É fundamental fazer aqui uma 

reconstituição das experiências que influenciaram a construção do projeto até a execução ao 

longo desses anos. 

Desse modo, essa pesquisa propõe fazer uma análise das contribuições dos conflitos 

existentes em uma escola municipal com educação integral. 

No entanto, para se ter uma compreensão clara sobre o tema, é necessário fazer uma 

busca por autores e modelos apresentados nos municípios brasileiros, para um embasamento 

na abordagem no enfoque dessa pesquisa. Partindo é claro, das experiências de educação 

integral no País, como os modelos da escola Parque, CIEPs, CEUs e tendo como pano de 

fundo o “Projeto Burareiro” em Ariquemes. Na época das primeiras escolas com esses 

modelos, houve grandes transformações, avanços, mais também retrocessos e aconteceram 

mudanças de paradigmas no cenário brasileiro, partindo dessa temática. 

No contexto da temática, as discussões sobre as políticas públicas educacionais são 

evidentes, considerando a potencialidade que a educação integral tem em desenvolver 

diferentes aspectos, para que desse modo, o indíviduo promova o pleno exercicio da sua 

cidadania ( PALLAZO; SANTOS, 2011). 

Nessa linha de pensamento, percebe-se que a educação integral, estabelece ação 

estratégica, que propõe proteger o desenvolvimento de crianças e adolescentes, que estão 

inseridas em ambientes marcados por transformações intensas, ou seja, o acesso  a produção 
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de conhecimentos, as formas de comunicação, as relações sociais que estabelecem entre 

gerações e culturais diferenciadas é uma exposição que provoca mudanças em nível local, 

regional e até internacional (BRASIL, 2009). 

Ao diferenciar os conceitos de educação integral, de acordo com Gonçalves (2006) a 

definição mais clássica é aquela que o sujeito é considerado na sua condição 

multidimensional, atingindo o indivíduo na sua dimensão cognitiva, afetiva, social, 

psicomotora e biológica, desse modo, a educação integral traduz a satisfação e atinge as 

necessidades básicas de seus sujeitos. 

Salientando esse pensamento, Sclesener (2009) destaca em seus estudos que a 

educação integral forma coletivamente o sujeito, assegurando o seu desenvolvimento integral. 

Segundo Oliveira (2011), a educação integral implica em considerar a variável 

tempo e espaço, representando uma política de Estado, que garanta à participação de vários 

setores e agências nos processos decisórios, que qualifica os projetos as ações que respondam 

a uma necessidade da estrurura de uma educação integral. Desta forma, compreende-se que 

essas políticas é para garantir o acesso e a permanência dos sujeitos na escola. 

No entanto, a lógica que predomina em cartaz, que grande parte das gestões da 

educação brasileira é a descontinuidade dos projetos que são iniciados por outros governos, 

tendo em vista que os recursos são minimos e ainda fragmentados. 

A este respeito, aconteceu na cidade de Ariquemes, Rondônia, em detrimento do 

projeto burareiro, que foi uma idealização de um prefeito (2004), ele permaneceu por dois 

mandatos, nesses anos, os recursos foram garantidos, contudo, com o fim da sua 

administração, os outros prefeitos que o sucederam não fizeram da política de educação 

integral prioridade para que as ações que é provinientes desse tipo de educação, ficasse 

vulneravél diante da falta de compromisso, tanto é  que, anos depois da implantação do 

projeto burareiro, somente duas escolas atendem nessa modalidade. Para o ano letivo de 2019 

somente a escola pesquisada manterá o projeto funcionando, mesmo com todas as 

dificuldades apresentadas e relatadas pelos sujeitos da pesquisa, as gestoras salientaram que 

manter o projeto funcionando é uma maneira de garantir que os alunos tenham um local para 

ficaram no horário oposto que estuda, enquanto seus pais estão no trabalho. Até porque, esse, 

foi o intento da idealização do projeto burareiro,  atender a classe de pessoas que necessitam 

de um local para deixarem seus filhos enquanto laboram. 

A escola é localizada em um bairro de aglomeração, assim, as crianças ficam mais  

sujeitos a variados tipos de problemas contextualizados nesses tipos de bairros, onde é muito 

comum violência, prostituição, bebidas, drogas, etc.   
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E a oportunidade de ter um local onde os filhos possam ficar, agregados ainda a 

conhecimentos,  é um dos motivos que impulsionam as gestoras em batalharem para que o 

programa permaneça atendendo a essas famílias.  

Até porque, educação integral é uma política do Governo Federal, compromisso esse 

assumido com a promulgação da atual Constituição Brasileira de 88, complementando com a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a educação de 1º a 4º séries 

em 1997, 1998 e os PCNs de 5º a 8º série,  em 1999 os do Ensino Médio, representa o 

primeiro passo efetivo para fazer valer a escola-cidadã. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, faz essa definição nos seus artigos 

34 e 87, em destaque para o aumento progressivo para a jornada escolar em tempo integral. A 

lei assegura a educação integral, salientando que a qualidade do ensino e a exploração desses 

espaços precisam estar qualificadas para essa ampliação da carga horária. 

Como bem se sabe, há também a questão se os programas do governo, alcançaria os 

objetivos propostos, pois, o sucesso desses programas, depende de políticas de 

Estado/Municípios que serão aplicadas à educação. Considera-se que não adianta somente 

aumentar a ampliação da jornada escolar, necessita-se de ações que elevem e mantem o nível 

de conhecimentos oferecidos, atrelados a um currículo que funcione tanto nas dimensões 

físicas, psicológicas e acima de tudo pedagógicas, que esse ambiente seja propício para o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

Em considerações realizadas pela OCDE (2011), a questão da qualidade do tempo e 

as atividades desenvolvidas fora da sala aula é fator que influencia direto no processo ensino 

aprendizagem, ou seja, não basta aumentar o número de aulas, tem que ter qualidade. 

Nesse entendimento, a ampliação da jornada escolar, somente trará benefícios se o 

currículo for transformado valorizando o tempo, com exploração do espaço educativo. Nessa 

transformação do currículo, é necessario articular os saberes formais e não formais, atrelados 

com ações dos educadores num só objetivo e bem coletivo de seus sujeitos. 

A abordagem educação integral é destaque em várias publicações tanto bibliográfica 

como investigação de mestrado e doutorado, para compreender a dinâmica do funcionamento 

da educação integral.  

Os estudos acerca do assunto é bastante discutido, iniciado e difundido 

mundialmente pelo sociólogo Jonh Dewy (1859-152), e no Brasil Anísio Teixeira foi um 

estudioso no assunto. 

Para realização desse estudo, foi utilizado como parâmetro para a pesquisa de 

campo, o Projeto Burareiro, programa de educação integral do município de Ariquemes, 
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Rondônia, Brasil, fazendo uma análise dos conflitos e tensões existentes na execução do 

projeto. Foi trabalhada revisão da literatura sobre o tema, os dados após coletados foram 

colocados em debates junto aos teóricos para as reflexões e discussões sobre a temática. 

Para uma contextualização mais ampla, a investigação desse estudo, está dividida em 

capítulos. Desse modo, no capítulo I, aborda a temática Antecedentes e formulação do 

problema, trazendo a luz o marco inicial, as ações internacionais desenvolvidas, uma 

discussão na visão internacional, identificando as Conferências relativas a temática escolhida 

e dados dos organismos internacionais como UNESCO, OEA, OCDE. Nesse capítulo ficou 

definido o objetivo geral e os específicos que serão delineados e induz a problemática da 

pesquisa e as perguntas de investigação que nortearam esse estudo. 

No capítulo II-denominado Marco Teórico, explana a necessidade de concentrar na 

teoria para realizar uma análise mais detalhada, recorrendo aos teóricos nacionais e 

internacionais sobre o tema em questão, trabalhando com os modelos e os enfoques teóricos, 

com destaque para os saberes que serão aplicados nesses ambientes, com fortalecimento de 

um currículo integrado e atrelado às necessidades dos sujeitos, para promover os saberes 

necessários e ter sucesso nessa jornada escolar.  

O capítulo III, aborda o Marco Metodológico, que ocupa-se em apresentar e discutir 

os enfoques epistemológicos, a metolodologia da pesquisa, as técnicas para coletas de dados. 

Utilizando como caráter da pesquisa dados qualitativo-quantitativos. A pesquisa de campo se 

consolidou através primeiramente de visita in loco, aplicação de questionários 

semiestruturado, entrevista e análise de dados. 

O contexto da pesquisa aconteceu na cidade de Ariquemes, Rondônia, Brasil, sendo o 

Projeto Burareiro de Educação Integral o foco dessa investigação, dados esses coletados com 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, professores, pais e as gestoras que atuam no 

projeto. Os sujeitos envolvidos na pesquisa formam um grupo com 46 pessoas, divididos 

dessa forma: 24 alunos, 10 professores, 08 pais e 04 gestoras. Todos os grupos expuseram 

através das perguntas abertas e das entrevistas, as contribuições os conflitos existentes no 

cenário do programa de educação integral, denominado” Projeto Burareiro”. 

O capíutlo IV- Análises dos resultados, relatando e discutindo os resultados 

delinedados na pesquisa de campo, obtidos através das técnicas de coletas de dados, como, 

questionários e entrevistas. O processo de análise é trazer o empírico de encontro com a 

fundamentação teórica, deslocando o meu pensamento ao meu objeto em questão. 

Atualizando a teoria para ressignificar as análises com os dados dos sujeitos. Numa 
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pespectiva quanti, os dados dos gráficos e tabelas, transcrevem os resultados a luz dos 

teóricos da educação integral. 

O capítulo V- denominado de Conclusões e considerações finais, apresenta os 

resultados finais de acordo com os teóricos, aponta as projeções gerais, sugestões para 

políticas de educação integral e aponta sugestões para novas linhas de investigação. 
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CAPÍTULO I – ANTECEDENTES E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

A implantação de escolas de tempo integral só faz sentido 

quando concebida uma Educação Integral em que o 

horário expandido venha a representar uma ampliação de 

oportunidades e situações especialmente planejadas com 

a finalidade de promover aprendizagens significativas e 

emancipadoras. 

Jeovany Machado dos Anjos 

 

O presente capítulo tem como foco fazer uma reflexão sobre a educação de tempo 

integral, criando condições mínimas necessárias para a participação integrada de todas as 

secretarias municipais e estaduais fazendo com que suas ações tenham função educativa e que 

propiciem a participação ativa dos membros da comunidade. Que seja o direito à cidadania, 

condição central para que a sociedade possa construir projetos políticos, econômicos e sociais 

que garantam uma vida de respeito e dignidade a seus membros, que prepare para a vida e 

permita ao aluno aprender e desenvolver-se como cidadão que participa ativamente do destino 

de sua escola e comunidade.  

Compreendida como educação integral e de qualidade, a equipe gestora conduzirá um 

processo de trabalho de planejamento integrado, cooperativo e participativo no 

desenvolvimento dos Princípios e Eixos Norteadores. A Escola Integral necessita construir 

sua proposta pedagógica de acordo com as especificidades da escola, procurando reverter o 

quadro de dificuldades pedagógicas de ensino e aprendizagem escolar a partir de uma 

construção coletiva atrelada a um currículo integrado a proposta de educação integral. 

Portanto, para fazer uma análise dessa proposta é preciso investigar as concepções e a 

parte histórica da educação integral, argumentadas por vários autores, que hora eles se 

divergem hora se complementam sobre a temática em questão: Educação Integral e Currículo 

Integrado. Desta forma, fica o questionamento da problemática envolvendo esse tema. 

 

1.1 Antecedentes da Política Internacional para a Educação Integral 

 

De uma forma geral, os defensores da Educação de Tempo Integral ressaltam que 

ampliando o tempo poderá proporcionar experiências inovadoras para crianças e adolescentes, 

através das atividades proposta e atividades que complementam o currículo básico. Portanto, 

fazer uma análise dessa proposta demanda uma investigação e as concepções de diversos 

https://www.pensador.com/autor/jeovany_machado_dos_anjos/
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autores sobre a história da educação integral, correlacionadas com uma visão de mundo de 

cada uma das concepções que podem ser divergentes ou complementares. 

No século XVIII surgiu o conceito de educação integral no âmbito escolar, a partir da 

Revolução Francesa (1789-1799) nesse tempo houve a institucionalização da escola pública, 

em que a classe proletária passou a lutar para que o Estado proporcionasse uma educação 

melhor para seus filhos e os partidos revolucionários passaram a defender uma educação para 

a formação do homem na sua totalidade, procurando sempre considerar os aspectos físicos, 

intelectuais e morais. 

Na França foi instituido a escola primária para todas as crianças, Coelho (2009) 

ressalta que esse ensino era para que as crianças desenvolvessem os aspectos de 

desenvolvimento que é inerente ao ser humano. No meio do movimento socialista o debate 

sobre educação integral permeia a discussão na Europa. Entre as mais diversas teorias 

educacionais socialistas, destaque para a concepção anarquista, também denominada 

educação libertária ou pedagogia libertária, por essa ter sido materializada. 

Neste contexto, Ghiraldelli (2001, p. 23) salienta que nessa concepção:   

 

A tríade capitalismo, Estado e Igreja representava uma sociedade envelhecida 

que deveria ser sucumbida para nascer uma sociedade anarquista-comunista, 

sem nenhuma divisão de classe, sem hierarquia burocratizada, sem 

centralização de poder. 

 

Desse modo, pelo entendimento do autor, a educação assumiria papel de desalianação 

do indivíduo na luta pela liberdade. Na lista dos principais nomes do anarquismo têm-se 

Proudhon (1809-1865), Bakunin (1814-1876), Kropotkin (1842-1921) e Paul Robin (1873-

1912). 

Segundo Gallo (2002) a concepção de educação integral foi assumida oficialmente 

pelos marxistas no Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores de 1868, essa 

concepção foi estruturada em sua prática pedagógica por um anarquista e um pedagogo 

francês, Paul Robin1 tendo como objetivos libertários para a educação. 

O mesmo autor acrescenta que Paul Robin, quando em 1880 a 1894 após assumir a 

direção do Orfanato Prévost em Cempuis, na França, onde desenvolveu uma experiência de 

 
1 Paul Robin (1837-1912) nasceu na França, foi professor e pedagogo. Conhecia com profundidade as bases 

teóricas da educação e pôde trabalhar de maneira completa e profunda a teoria e a prática da pedagogia libertária. 

Entre os anos de 1861 e 1864 ocupou o cargo de professor na rede pública, dedicando-se a lecionar ciências e 

matemática. Sua inquietude com o modelo de educação de sua época o levou a organizar visitas a fabricas e 

artesões, a ensinar seus alunos fora do ambiente mesmerizado da sala de aula, em disciplinas como botânica, 

astrologia e geologia, buscando uma ponte entre o ensino teórico e a riqueza da prática. Em 1880, ele é nomeado 

diretor do Orfanato de Prévost, em Cempuis, Paris (GALLO, 2002). 
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educação integral onde foram construídos novos conceitos. Nesse sentido, a concepção de 

educação integral foi considerada em três aspectos: a educação intelectual, a educação físico-

esportiva, manual e profissional – e a educação moral. 

Nesse contexto, Coelho (2009) salienta que a concepção anarquista de educação é 

emancipadora, com o objetivo da formação completa do indivíduo, onde evidencia a 

solidariedade nas atividades manuais e o espírito coletivo, seja através das atividades 

esportivas e dos jogos, ou por atividades diferenciadas, sem hierarquizações que 

demonstrassem uma superioridade de umas sobre as outras. 

Ainda de acordo com Nascimento; Kramer (2011, p. 4311) uma pesquisa bibliográfica 

foi realizada concernente ao Orfanato de Prévost, sob a supervisão de Paul Robin, destacando 

que: 

 
A proposta educacional de Paul Robin dividia a educação em fases: a primeira era 

chamada de ‘período espontâneo’, onde as crianças são essencialmente 

consumidoras; e a segunda, ‘período dogmático’, quando a criança passa a poder ser 

também produtora. Assim, em Prévost havia várias oficinas, como de sapateiro, de 

costura, entre outras, para serem utilizadas em atividades práticas em um segundo 

período. Assim, esta primeira fase da educação centrava-se no caráter espontâneo 

que a criança demonstraria pelas coisas, aproveitava o interesse natural da criança 

para trabalhar atividades que tinham como objetivo sensibilizar os sentidos do corpo 

humano, bem como os membros do corpo e conhecimentos gerais sobre as coisas e 

os fatos. [...] A segunda fase da educação integral é o aprendizado sistemático das 

diversas ciências. O ensino teórico ganho nova relevância quando na adolescência, 

caracterizada como última fase da proposta de Robin, os jovens participam das 

oficinas para desenvolver seu conhecimento prático. Os adolescentes de ambos os 

sexos aprendiam os diferentes ofícios, da tapeçaria à costura, todos tinham 

oportunidade de adquirir o conhecimento prático da manufatura, acompanhado de 

todos os subsídios teóricos [...] Tal fase durava três anos, com seis horas diárias 

destinadas a especialidade escolhida e o resto do tempo aplicado aos estudos 

clássicos. Para dialogar com a forma pela qual as crianças aprendem em ambas as 

fases, ‘período espontâneo’ e ‘período dogmático’, Robin desenvolve vários 

métodos, como jogos, atividades físicas, exercícios musicais, pequenas tarefas para 

benefício da coletividade, entre outras coisas, de acordo com interesse que as 

crianças apresentam. 

 

Nesse entendimento, para os anarquistas, eles acreditavam que somente por 

investimento em educação as relações sociais seriam transformadas economicamente com 

possibilidade  que se instituísse uma sociedade fraterna, igualitária e democrática. Desse 

modo, o que percebe-se é que a educação era apresentada com muita importância no campo 

doutrinário.  

Sendo que essa iniciativa era vista como revolucionária para a época, influenciou 

diversas propostas pedagógicas em todo mundo, especialmente a “Escuela Moderna” na 
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Espanha, e “La Ruche”, na França, idealizadas, respectivamente, pelos educadores Francesco 

Ferrer y Guardia2
 e Sebastién Faure3. 

Para compreender o contexto internacional em que as políticas públicas foram 

constituidas visando à melhoria da qualidade da educação, sendo enfatizadas para dar 

visbilidade às tendências mundiais que influenciaram a agenda política nacional. 

Nesse sentido, Oliveira (2007, p. 664) defendeu esse posicionamento, 

compreendendo que: 

 
Ainda que as reformas empreendidas ao longo dos anos de 1990, adentrando os dias 

atuais, pautem-se por uma agenda mundializada, em cada país sua concretização se 

dá com diferenças, em ênfase e amplitude, decorrentes de história e trajetória 

específicas. Dessa forma, pela natureza e expressão da economia brasileira, ainda 

que as agências internacionais sejam um agente importante, longe estão de serem os 

determinantes dos resultados das políticas efetivamente implantadas. 

 

Desta forma, buscou-se a origem e a difusão do movimento pró-qualidade 

educacional, com a finalidade de identificar a elaboração das politicas nacionais como mais 

um componente do quadro de conflitos e contradições presente no terremo político 

educacional e não como indutores da agenda brasileira. 

Nesse contexto, Enguita (2007) esclarece que os discursos da qualidade educacional 

começaram a ter maior visibilidade a partir da década de 80. Em 1983 nos Estados Unidos 

aconteceu o relatório “Uma nação ameaçada: o imperativo da reforma educacional”, 

apontando a presença de uma crise educacional. Desse modo, o governo convocou a criação 

de políticas públicas para melhorar a qualidade de ensino. 

A preocupação com estadudinense em relação à perda da supremacia econômica e 

tecnológica para a União Soviética, quando lançaram a Sputinik, sendo relacionado ao 

 
2 Francisco Ferrer Guardia (1849 - 1909) foi um pensador anarquista catalão, criador da Escola Moderna (1901), 

um projeto prático de pedagogia libertária. Os fundamentos da pedagogia de Ferrer eram a coeducação de sexos 

e de classes, a ausência de prêmios e castigos, a educação integral, o ensino com base na ciência e não em 

princípios religiosos, a formação permanente do caráter, o cultivo da vontade, a harmonia corpo-intelecto-

moralidade, fundada sempre nos exemplos e na grande lei natural da solidariedade [...] (SILVA; SANTOS, 2009, 

p. 118-119). 
3 Sébastien Faure (1858-1942) nasceu na França e foi ativista libertário, pedagogo, jornalista, poeta e compositor 

durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. Em 1904 aproxima-se da proposta de pedagogia 

libertária ao criar uma escola libertária designada “La Ruche” ("A Colmeia"). O método de ensino que Faure 

desenvolve se contrapõe a metodologia dedutiva tradicional na qual os conceitos são explicados para os alunos 

cuja tarefa é apenas assimilar. Sua pedagogia chamada por ele de indutiva e estimuladora do autodidatismo abre 

espaço para que os estudantes possam aprender por contra própria, assumindo um papel ativo na tarefa de 

aprender. Além disso, na escola não havia distinção de sexos nas salas de aula onde meninos e meninas 

estudavam em conjunto, algo inovador para a época. Disponível 

em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Faure>. Acesso em 10 de janeiro de 2017. 
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suposto baixo nível de desempenho das suas escolas, destacando as escolas públicas, impondo 

assim, com urgência a realização da uma ampla reforma educacional.  

Portanto, o príncipio dessa reforma foi uma maior racionalização do ensino e o 

fortalecimento do tronco básico de conteúdos, com realização de testes padronizados para a 

medição da perfomance dos alunos, com ampliaçaão da carha horária escolar, com a 

valorização do docente com o envolvimento da sociedade no custeio da educação. 

Partindo da década de 90, surgiram outros movimentos supranacionais, traduzidos 

em conferências promovidos pelas Organizações Internacionais que passaram a enforcar a 

educação em seus discursos, a “Conferência Mundial de Educação para Todos”(1990) 

ocorrido em Jomtien, na Tailândia e a “Cúpula Mundial de Educação para Todos” (2000), que 

aconteceu no Senegal, em Dacar, sendo ambas promovidas pelas UNESCO, UNICEF, ONU e 

Banco Mundial. As metas traçadas nesses encontros envolveram o desenvolvimento nos 

países signatários com ações para a promoção de uma educação de qualidade para crianças, 

jovens e adultos (AÇÃO EDUCATIVA, 2005). 

A UNESCO sendo um dos organismos mais importante, por enfocar a questão da 

qualidade do ensino, entendida como sinônimo de respeito aos direitos, relevância, 

pertinência e equidade, eficiência e eficácia educacional.  

Portanto, tendo a necessidade de cada país instituir uma educação que contemple 

uma formação para ser cidadão critítico e reflexivo, para garantir além do acesso a qualidade 

sejam capazes de promover o desenvolvimento e potencializar todas as pessoas com suas 

aprendizagems contextualizadas que sejam pertinentes as necessidades e caracteristicas de 

cada sujeito (UNESCO, 2007). 

Segundo Altmann (2002) o Banco Mundial com seu documento “Prioridades e 

Estratégias para a Educação” com publicação em 1995, traçaram alguns fatores primordiais 

para a melhoria da qualidade da educação como livros didáticos, conhecimentos e saberes dos 

professores, salários equiparados, tamanho da sala de sala e a ampliação da jornada escolar. 

Com o anúncio do aumento da qualidade da educação e frente aos compromissos que 

foram assumidos no processo na qualidade na educação, o Estado Brasileiro adotou medidas, 

para essa melhoria, entre elas a ampliação da carga horária diária dos alunos na escola.   

 

 

1.2 Antecedentes de Politica Nacional para a Educação Integral  
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O Governo Federal vem, principalmente, nos últimos dez anos, fazer valer sua 

intenção e compromisso com a educação no Brasil, mais de duas décadas depois da 

promulgação da atual Constituição Brasileira (1988) que recebeu o título de “Constituição – 

Cidadã”, a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a educação de 1º a 

4º séries em 1997, 1998 os PCNs de 5º a 8º série, em 1999 os do Ensino Médio, representa o 

primeiro passo efetivo para fazer valer a escola-cidadã. 

Os PCNs ou simplesmente, “Parâmetros” é a concretização dos princípios 

estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 – Lei nº 9394/96 – 

Lei Darcy Ribeiro que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e afirma o 

compromisso da escola brasileira com a construção da cidadania. 

Mas esta construção vem sendo alvo de debates, em vários segmentos da sociedade, 

que juntos tentam fazer uma única proposta, sensível à pluralidade, consciente da 

complexidade sociocultural do país e a importância da formação cidadã no que se refere à 

transmissão de conhecimentos, valores e princípios que levem ao efetivo exercício da 

cidadania.  

A partir da Constituição Federal (1988) e seu fortalecimento, a percepção da educação 

como um direito social fundamental  estabeleceu uma ampla rede de proteção à criança e ao 

adolescente, que foi regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - e a 

seguir pela, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB que indicou o aumento 

progressivo da jornada escolar para 7 horas diárias como horizonte da política pública 

educacional; e o Plano Nacional da Educação – PNE apontou a ampliação da jornada escolar 

como um avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar 

democraticamente as oportunidades de aprendizagem. 

Um dos objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (PNE) é atingir a ampliação 

progressiva da jornada escolar, que forma que esta abranja um período de pelo menos sete 

horas diário, com previsão de professores e funcionários em número suficiente, contempla 

ainda as questões relacionadas à baixa renda, trabalho infantil, entre outros, nas escolas de 

tempo integral, atendimento preferencialmente para crianças das famílias de menor renda, no 

mínimo duas refeições, apoio às tarefas artísticas, nos moldes dos programas de renda mínima 

associados a ações socioeducativas. 

Desse modo, visa oferecer aos alunos um ensino de qualidade e ainda contribuir 

socialmente com a formação do caráter aluno. 



26 

 

 

As legislações apontam para uma educação que venha de fato contribuir para o ser 

humano de maneira integral, contudo, fica a cargo dos municípios e estados articularem as 

políticas públicas voltadas para esse contexto. 

No artigo 205, da Constituição diz: “a educação direito de todos e dever do estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e sua qualificação para 

o trabalho” Nesse artigo fica nítido, o dever do estado em educar bem como a família, mas 

também a sociedade civil e organizada, pois educar para o exercício da cidadania é dever de 

toda a sociedade constituída. 

Segundo a Constituição Federal (1998) em seu artigo 6º são direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho e moradia o lazer, segurança, a previdência social a proteção. 

Entende - se esses direitos estão inteiramente ligados à garantia do desenvolvimento do aluno 

de forma integral. 

Para o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) criado em 1990, artigo 3º a 

criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidade e facilidade físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. 

Contudo, é preciso que escola, comunidade e a própria sociedade tenham objetivos 

voltadas para a garantia desse direito. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente 

(1990, p. 5) em seu artigo 4º dispõe que:  

 

É dever da família, da comunidade da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, a 

saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a 

cultura, a dignidade, ao respeito, a libertação e a convivência familiar e comunitária. 

 

Portanto, a educação integral é mais uma articulação para não deixar crianças e 

adolescentes a mercê do risco social: do trabalho infantil, da violência, do abuso dentre outras 

questões. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 LDB em seus artigos 

34 e 87, preveêm o aumento progressivo para a jornada em tempo integral. Veja: 

Artigo 34º ‘’ a jornada escolar no ensino fundamental excluirá pelo menos quatro 

horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliando o 

período de permanência na escola. ’’ 

2º parágrafo: o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral a critérios dos sistemas de ensino. 

Artigo 87, parágrafo 5º serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 

das redes escolares publicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escola 

de tempo integral. 
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Abre-se um parêntese, quando a lei assegura a educação integral, portanto, é 

necessário verificar a qualidade do ensino e os espaços explorados para essa finalidade, 

alguns educadores consideram-se que para ser qualificada como educação integral se faz 

necessário ampliar a carga horária.  

Segundo Kertenetzky (2006), o cenário da educação integral não vem sendo discutido 

na idade contemporânea e sim desde a metade do século XX, contudo, um dos precursores na 

década de 1960 foi Anísio Teixeira, segundo Moll (2009). 

 A concepção de educação integral foi introduzida no Brasil na primeira metade do 

século XX, por educadores de matrizes político-ideológicas diversas, anarquistas, integralista, 

representados na pessoa de Plínio Salgado, católicos e educadores com ingerência política, 

como Anísio Teixeira, responsável pela implementação do primeiro projeto de educação 

integral brasileiro, em salvador, Bahia na década de 1950, o Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro. 

 
Escolas nucleares e parques escolares, sendo obrigada a criança a frequentar 

regularmente as duas instalações. O sistema escolar para isso funcionará em dois 

turnos, para cada criança. Em dois turnos para crianças diversas de há muito vem 

funcionando. Daqui por diante será diferente: no primeiro turno a criança receberá, 

em prédio adequado e econômico, o ensino propriamente dito; no segundo receberá, 

em um parque-escola aparelhado e desenvolvido, a sua educação propriamente 

social, a educação física, a educação musical, a educação sanitária, a assistência 

alimentar e o uso da leitura em bibliotecas infantis e juvenis (TEIXEIRA, 1977, p. 

243). 

 

       

Na década de 1960, nota-se a influência de Anisío Teixeira em relação a educação 

integral com vista a uma educação igualitária voltada para uma educação de qualidade onde a 

cultura o esporte e lazer deveriam fazer parte da grade curricular da educação integral. 

 
Com a construção de Brasília, Anísio Teixeira foi convidado pelo presidente 

Jucelino Kubicheck a dar continuidade a seu projeto de educação integral, desta vez 

na nova capital. Foram construídos, na época, com projeto arquitetônico de Oscar 

Niemayer, superquadras, que contavam com quatro escolas-classe, nas quais os 

estudantes frequentavam as aulas da educação formal clássica e uma escola-parque, 

que atendia as quatro escolas-classe e na qual eram oferecidas atividades de cunho 

cultural, esportivo e artístico. Nos anos de 1980, durante o governo de Leonel 

Brizola, foram construídos, no Rio de Janeiro, 500 CIEPs (Centros Integrados de 

Educação Pública), também a partir de uma proposta de educação integral, 

implementada com a colaboração técnica de Darcy Ribeiro (MOLL, 2009). 

 

Durante cerca de duas décadas, a educação integral ficou fora das discussões no 

âmbito escolar, voltando a ser novamente retomadas por Darcy Ribeiro nas décadas de 80 e 

90, concretizando assim projetos idealizados por Anisio Teixeira. 
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Deu-se então a criação dos CIEP’s (Centro Integrado de Educação Pública), que trazia 

a idéia de que uma ampliação da jornada escolar para pelo menos seis horas diárias poderia 

trazer a redução da injustiça social e propunha ainda o ensino das artes, ciências, assistência 

médica e alimentar. 

 

1.3 Estudos Nacionais e Internacionais  

 

Será descrito algumas concepções de educação de tempo integral e alguns aspectos da 

legislação nacional que norteiam o tema em questão, além de algumas características da 

qualidade da educação brasileira. 

Em se tratando de educação de tempo integral, existem vários nomes para sua 

denominação, como contraturno, turno inverso, turno contrário, ampliação de jornada, turno 

complementar, atividades extras, etc. 

No contexto da formação integral é, indispensável à constituição de uma educação 

democrática de qualidade, escola de tempo integral é um projeto novo ainda no País, sendo 

alvo de críticas e elogios pela comunidade. Tendo em vista, que muitos vejam a ampliação da 

jornada escolar como um trampolim para a melhoria da qualidade de educação. Contudo, 

alguns enxergam como um desvio do papel da escola, já que ela passa não apenas como 

transmissora de conhecimentos, mas também, realizando o papel social. 

Utilizar os instrumentos de regulação baseados no conhecimento, um assunto que já 

está sendo tema de debate no meio acadêmico em países europeus, como França, Reino Unido 

e Portugal, no entanto, aqui no Brasil ainda não suscitou interesse por parte dos pesquisadores 

em políticas sociais. 

 O modelo do PISA é o Knowledg-basead Regulation Toois – KRT, servindo como 

modelo do comportamento para tomar decisão em setores específicos, como educação, saúde 

e formulação de programas sociais relacionados a diminuição da pobreza. Contudo, cabe aqui 

ressaltar que o objetivo desse estudo se configura nas decisões de âmbitos educacionais. 

Compreendendo que KRT’s representa uma mudança no modelo de fazer educação, ou 

seja, seu modelo é fundamentado em estudos técnicos e comparativos que se alinhem e se 

fundamentem em ou outra. Visto que, o programa não suporta que as tomadas de decisões 

sejam baseadas em uma ideologia dominante ou simplesmente numa corrente política.  

Nesse contexto, Freeman et al (2007) destaca que o PISA representa o KRT, 

configurando como um instrumento de promoção e participação do processo de coordenação 
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da ação política a fim de gerar decisões que atuam diretamente na gestão pública, ou seja, 

diretamente na educação. 

A sugestão é que Programas Sociais como a Bolsa Família (BRASIL, 2004), tem o 

intuito de transferir renda direto para as famílias que se encontra em situação de pobreza e até 

mesmo de extrema pobreza e a “Mais Educação” (BRASIL, 2007), para fortalecer o conceito 

da educação integral para crianças com idade escolar, influenciado pelos dados do PISA. 

O programa avaliativo do PISA tem alvos estudantes com idade escolar de 15 anos e 

tem como objetivo coletar dados relacionados ao desempenho escolar dos alunos. Sendo que 

os alunos de 15 anos estão na sua maioria concluindo o período de educação obrigatória 

(OCDE, 2010). 

Como se pode observar, o objetivo do PISA não é verificar se os alunos possuem 

conteúdos curriculares, mais sim que grau de conhecimento os estudantes tem para enfrentar 

os desafios que possam surgir em situações do mundo do trabalho, ou seja, que grau de 

conhecimento que eles possuem para resolver situações de conflitos. 

A esse respeito, Costa e Afonso (2009, p. 1042) ressaltam que “o exame constitui uma 

resposta da OCDE as exigências de seus países membros, no sentido de regularidade dispor 

de dados sobre os conhecimentos e as competências de seus alunos”. Ficando clara, a 

motivação política. 

Para justificar a utilização do PISA, ela acontece em razão de ser um teste padronizado 

(standardizado) e não apenas uma avaliação de conhecimentos como é divulgado na mídia, 

com base dos resultados do PISA, o Brasil investe em políticas públicas educacionais 

possibilitando alcançar índices e verificar sua posição nas unidades escolares (SANTOS, 

2014). 

No entanto, Schleicher (2006), ressalta que o PISA extrapola o propósito de uma 

simples supervisão do estágio atualizado do aprendizado dos alunos nos sistemas 

educacionais de cada país. De acordo com o autor, as informações que são geradas pelo 

exame permite aos responsáveis políticos fazer uma análise quais fatores estão associados ao 

êxito educacional no seu país. 

A este propósito Schleicher (2006) destaca que, com o resultado os governos podem se 

organizarem para se estruturarem, utilizando quatro eixos temáticos que são eles: 

 
A qualidade do aprendizado; a comparação da qualidade do aprendizado segundo as 

desigualdades socioeconômicas; a eficácia e a eficiência dos processos educativos; o 

impacto dos resultados da educação formal sobre o bem-estar social e econômico 

(SCHLEICHER, 2006, p. 23). 
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Concordando com Schleicher (2006) Costa e Afonso (2009), destacam que os 

resultados do PISA são instrumentos com base em uma credibilidade tolerada pelo OCDE, 

assinalando para condição em que a ação pública não tem motivação política, sinalizado em 

consonância com os estudos realizados por Klein (2011), que existem limitações para uso dos 

dados em análises longitudinais aonde a própria OCDE recomenda cautela para fazer 

comparações. 

Ressaltando que esses resultados são analisados e interpretados dentro do contexto de 

cada país. Nos resultados referentes aos exames aplicados pelo PISA, são utilizados a teoria 

de resposta ao item como instrumento quantitativo de avaliação educacional (SANTOS, 

2014). 

No Brasil, o PISA é coordenado pelo INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, 

o gráfico abaixo demonstra a evolução do PISA entre os país destacados. No entanto, o que se 

pode notar é o crescimento do Brasil a cada triênio, contudo, está longe ainda de atingir os 

melhores resultados. 

Gráfico 1: Resultados do PISA para Países Latino-Americano selecionados 2000-2009. 

 

     Fonte: Santos (2014, p. 80). 
OBS: Nos anos 2000 e 2003 alguns Países não participavam do exame, desse modo, justifica-se a ausência   

da falta de alguns dados. 

 

Nos itens avaliados pelo PISA, a questão da qualidade do tempo foi um fator que 

chamou a atenção da pesquisadora. Com destaque em relação as atividades que são realizadas 

dentro das salas de aulas e quanto tempo são destinadas as atividades fora da sala são fatores 

que influenciam direto no processo ensino aprendizagem.  

No entanto, no entendimento da pesquisadora, não basta aumentar o número de 

aulas, o fator primordial é a qualidade que é ministrada essas aulas (OCDE, 2011). 

De acordo com os dados apresentados no gráfico, está a questão que os estudantes 

foram indicados é, em relação a quantidade de horas destinadas ao estudo por semana; à 

quantidade de horas individuais de estudo e às horas de estudo fora da escola.  
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Outro fator que correlacionou ao resultado da pesquisa, mais que merece destaque é 

que tipo de atividades esses alunos realiza nesse período. Percebe-se que o efeito da 

ampliação da jornada escolar está diretamente ligado aos resultados obtidos.  

Com base nos dados do PISA (2009), percebe-se também, que os países onde os 

alunos passam mais tempo em horas nas aulas regulares, os índices são mais altos, claro que 

com algumas exceções. Cita-se a Turquia (464 pontos de média em geral), onde a média de 

permanência na escola é de 10,67 horas semanais em atividades regulares na escola, 

desenvolvendo atividades relacionadas à matemática, ciência e língua materna, mesmo assim 

pelos dados do PISA (2009) a média foi inferior da OCDE.   Como se pode observar, a média 

geral da OCDE indica que essas horas devem ser iguais ou superiores a 10.58. Com destaque 

que, não há uma relação clara entre as variáveis. Sendo que países com mais horas e notas 

inferiores (minoria-total de oito) e países com mais horas na escola e notas superiores 

(maioria-total de 24). 

 

Tabela 1: Tabela demonstrativa de horas trabalhadas com dados da OCDE  
VOLUME DE HORAS TRABALHADAS POR ANO EM PAÍSES DA OCDE 

Posição País Média individual de horas trabalhadas por ano 

1 México 2.225 

2 Costa Rica 2.212 

3 Coreia do Sul 2.069 

4 Grécia 2.035 

5 Rússia 1.974 

5 Chile 1.974 

14 Turquia 1.832 

16 Estados Unidos 1.783 

22 Japão 1.713 

26 Reino Unido 1.676 

38 Alemanha 1.363 

Fonte: OCDE Employment Outlook 2017 

 

A média no Brasil é de 8,4 horas em atividades regulares de ciências, matemática e 

língua portuguesa nas escolas, de acordo com a OCDE essa média é muito inferior, o que 

acarreta nos resultados gerais (412 pontos).  

Desse modo, fica limitado o verdadeiro significado da ampliação escolar, que precisa 

ser compreendida como políticas públicas de referências para a vida de muitas crianças e 

adolescentes, ou seja, deveria ser uma referência de organização da vida em família e da 

sociedade em geral (CAVALIERE, 2007).  



32 

 

 

Ainda segundo Crahay (2002), a realidade das escolas brasileiras aponta que está 

sendo incapaz de garantir igualdades de oportunidades. Percebe-se que países mais ricos 

ofertam mais tempo na escola.  

A China é um exemplo maior a média no PISA (2009) e o tempo dos alunos na escola 

é de 13,57 horas em atividades regulares. No entanto, o Brasil oferece 8,46 horas atividades 

regulares na escola.  

 

   Gráfico 2- Demonstrativo com média de horas de Estudos Regulares na Escola 

 

       Fonte: Santos (2014, p. 83). 

 

Alguns dados são evidentes que o tempo de exposição à aprendizagem é fator 

necessário. Tendo em vista que, quanto maior o tempo de horas destinadas aos estudos, às 

oportunidades serão maiores, com acesso a cultura, arte, esporte, ciência e tecnologia. 

O mesmo sucede com dados da OCDE publicados no caderno PISA (2011, p. 1) os 

dados de vários países evidenciam que alunos que mais tempo expostos à aprendizagem 

dentro das salas de aulas alcançam médias altas nos quesitos leitura, ciência e matemática em 

relação aos estudantes que permanecem menos tempo expostos a aprendizagem em salas de 

aulas. 

Em relação a ampliação da jornada escolar, o Chile é um dos países que se destaca na 

América do Sul é um dos assuntos mais discutidos entre os países, tendo em vista, que a 

concepção que se tem de educação integral é a formação integral do sujeito nas mais variadas 

dimensões, sobre esse assunto Guará (2006, p. 16) enfatiza que: 
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A concepção de educação integral que a associa à formação integral traz o sujeito 

para o centro das indagações e preocupações da educação. Agrega-se à ideia 

filosófica de homem integral, realçando a necessidade de desenvolvimento integrado 

de suas faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, resgatado, como 

tarefa prioritária da educação, a formação do homem, compreendido em sua 

totalidade. 

 

 

A ampliação da jornada escolar somente acontecerá de fato e com benefício integral 

dos alunos se o currículo for transformado e com valorização do tempo, para explorar o 

potencial educativo nos diferentes espaços da comunidade e da cidade. Na restruturação do 

currículo, é necessário articular os saberes formais e não formais com princípios e ações dos 

educadores, todos com um só objetivo, o bem coletivo de todos. 

De acordo com Tritton e Bruscato (2018), investimento em infraestrutura e a 

formação docente por meios de princípios e práticas de macro gestão e meso gestão 

assegurando a operacionalização de políticas públicas é o caminho mais curto para subsidiar o 

caminho educação na jornada escolar. 

Nesse sentido, foi desenvolvida uma pesquisa intitulada Brasil e Chile: Paradoxos e 

Desafios da Educação Integral, tendo como objetivo fazer uma análise das experiências de 

educação integral nestes países para efeito de comparação das políticas públicas articuladas e 

dos investimentos educativos. 

Segundo dados do PISA4, o Chile é considerado o melhor modelo de educação na 

América Latina. Em 1997 criou a “Jornada Escolar Completa”, com ampliação do tempo de 

permanência dos alunos na escola. Nos vintes anos de criação da JEC, superou a marca de 

95% da escolas com tempo estendido, segundo dados da UNESCO (2010, p. 48). O maior 

desafio desse país é qualificar seu ensino mais ainda e investir na formação dos professores. 

Desse modo, o sistema educacional chileno, está entre os melhores colocados no 

continente, segundo dados do PISA 2014 (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). 

Está na 36º posição no ranking em um total de 44 países, o Brasil está na 38º posição. O Chile 

tem destacado em razão das 12 mil escolas, 45% públicas (mantidas pelos municípios), 45% 

subvenciadas (mantidas pelo governo e os pais de alunos). 

O Chile tem conseguido esses avanços no sistema educacional em razão da 

estruturação no final da ditadura na década de 90, levantando o debate sobre uma possível 

 
4Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a 

estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria dos países. É desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Em cada país participante há uma coordenação nacional. No Brasil, o Pisa é coordenado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
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reforma educacional com um governo democrático de aliança centro-esquerda, denominada 

Concertación, tendo na sua base quatro pilares. 

Segundo Titton e Bruscato (2018, p. 7): 

 
Programas de melhoria e inovação educativa, tendo em vista a transformação de 

práticas de ensino e aprendizagem para garantir uma educação de qualidade e 

equidade; reforma curricular com o estabelecimento de conteúdos fundamentais e 

obrigatórios para todo o sistema de ensino chileno; desenvolvimento profissional 

dos professores, contemplando tanto a formação inicial como a formação 

continuada, assim como sua jornada escolar integral, dedicada à escola, de modo a 

enfrentar e superar os desafios de um novo currículo, de uma nova pedagogia, entre 

outras mudanças que a reforma traria. 

 

Através da Lei Nacional nº 19.532/1997, o Chile assumiu uma política de ampliação 

do tempo escolar, sendo um fator decisivo na melhoria da qualidade educacional. 

Estabelecendo a implementação da jornada escolar completa em todas as escolas primárias 

públicas e particulares subsidiadas pelo governo. Com base nessa política, o Ministério da 

Educação do país se justificou pela existência de uma associação positiva entre o tempo 

pedagógico e as oportunidades educativas, com proteção para crianças com vulnerabilidade 

social como as drogas e exploração do trabalho infantil (TITTON; BRUSCATO, 2018). 

Nessas condições, a Lei nº 19.352/1997, regulamentou a Jornada Escolar Completa, 

objetivando prologar e reestruturar o tempo e o espaço na escola, visando proporcionar uma 

aprendizagem de qualidade juntamente com inovação pedagógica nas escolas chilenas, 

especialmente as escolas subvencionadas. Nesse ponto, o regime de tempo escolar ampliado 

foi sendo incorporado e até nos anos de 2008, 80% das escolas chilenas já funcionavam em 

tempo integral. Desse modo, a carga horária anual dos alunos o Ensino Básico (3º ao 8º ano) 

aumentou para 1.100 horas e o Ensino Médio para 1.216 horas. 

Nesse sentido, o Chile tornou-se o país com a maior carga horária de escola, com 

1,100 horas anuais e com 190 dias letivos. No entanto, no Brasil, a carga horária é de 800 

horas para 200 dias letivos e a jornada ampliada sendo implantada aos poucos nas escolas e a 

carga horária diária deve corresponder a 7 horas e 35 horas semanais. Com efeito, os alunos 

realizam atividades na parte da manhã e tarde, comprem carga horária de 38 horas semanais. 

No Ensino Fundamental I são 26 horas destinadas aos planos de estudo e 12 horas para 

realizarem outras atividades. Nas séries finais do Ensino Fundamental II (7º e 8º anos) são 30 

horas de estudo, e 8 horas para realizarem atividades livres (TRITTON; BRUSCATO, 2018). 

A este propósito Coelho (2002) destaca que uma proposta de tempo integral deve 

implicar uma educação de tempo integral, deve-se ser ampliado o tempo na escola, trabalhar 

com atividades que não se limitam não somente o pedagógico, mas, que seja construída uma 
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educação de participação para o desenvolvimento da cidadania. Tendo em vista que, essa 

perspectiva foi muito debatida nesses últimos tempos. 

No que concerne aos preceitos de educação libertária, Cella (2010, p. 39) salienta que 

“o ensino tem como objetivo desenvolver todas as possibilidades da criança, tirar tudo o que 

ele traz dentro de si sem abandonar nenhum aspecto, mental ou físico, intelectual ou afetivo”. 

Sendo assim, uma educação nestes termos, só traz benefícios ao desenvolvimento e 

consequentemente a aprendizagem. 

Ainda, de acordo com Coelho (2002, p. 32):  

 
A educação libertária tem alguns princípios, o primeiro deles seria de que a 

educação é um processo de formação humana, ou seja, o processo educativo 

deve ser primar pelo respeito ao trabalho, pela igualdade e liberdade, no qual 

todos os indivíduos se sintam iguais aos outros. 

 

 

Desse modo, a educação integral colabora para a transformação do indivíduo. Porque a 

educação é um processo que não tem fim, está em constante transformação, sendo que o ser 

humano necessita estar sempre aprendendo, principalmente ao que se refere ao mundo do 

trabalho, precisa estar em constante aprendizado. 

O princípio básico da educação libertária é ajudar o homem a superar e compreender o 

desconhecido, para que ele sai do processo de alienação.  Como bem se pode observar o 

conhecimento precisa ser utilizado pelo homem como a capacidade de compreender a si 

mesmo, e todas as relações que estiver ao seu redor. 

Portanto, para os anarquistas, Coelho (2002, p. 33) ressalta que: 

 

Conhecimento equivale a poder e, logo, a educação é também uma tática de 

luta, na medida em que pode igualar, ao menos em termos de saber, 

explorados e exploradores. [...] Se a uma educação é justa, o conhecimento 

deixa de ser mais um fator de dominação. 

 

Convém salientar, que o conhecimento abre as portas para o desconhecido, ou seja, 

com o conhecimento as pessoas podem mudar seu ambiente e até mesmo mudar seu 

comportamento à medida que vai aprendendo. 

Desse modo, Chaves (2002, p. 43) destaca que: 

 

A educação de tempo integral, no sentido da criança permanecer na escola o 

dia inteiro, ou seja, oito horas diárias, abrange a questão da qualidade ligada 

ao tempo diário de escola e também ao fato desse tempo gerar possibilidades 

de atividades que superam o simples lerem, escrever e contar. 
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Nesse sentido, a educação de tempo integral não é só o momento que a criança ficará 

na escola o horário inverso, esse momento precisa ser de qualidade, não um espaço onde a 

criança fica para passar o tempo ou fazer exercícios que não conseguiu fazer no seu horário 

normal, precisa ser um espaço de construção de uma aprendizagem significativa.  

Para tanto, a definição de educação de tempo integral foi construída de diferentes 

formas, de acordo com as concepções de cada estudioso, entendendo a possibilidade de um 

novo ambiente, com tempo suficientemente capaz para que aconteçam as atividades e todos 

os envolvidos possam aprender de forma a suprir as carências pedagógicas (CELLA, 2010). 

Em suma, a educação de tempo integral abrange a possibilidades dos estudantes, 

independente de classe social, terem acesso a atividades e saberes que o ajudem a despertarem 

o crescimento como cidadão, pois nesse ambiente as diferenças tende a desaparecer nesse 

contexto escolar. 

Considerando sobre escola que funcione em tempo integral Coelho (2002, p. 143) 

esclarece que: 

 
Uma escola que funcione em tempo integral não pode ser apenas uma escola de 

dupla jornada, com repetição de tarefas e metodologias. Se assim o for, estaremos 

decretando a falência dessa concepção de ensino. Ao defendermos o tempo integral, 

fazemos a partir também de uma concepção de educação que se fundamenta na 

formação integral do ser humano, onde todas as suas dimensões sejam enaltecidas; 

que se alicerçam em atividades variadas, incluindo esportes, cultura, artes em geral; 

que experimenta metodologias diversas, e ocupa todos os espaços existentes no 

ambiente escolar. 

 

 

Sendo assim, é necessário que esse novo tipo de educação colabore para a 

transformação social das pessoas e que as atividades propostas sejam de fato para uma 

formação integral do ser humano. 

Na realidade nos últimos tempos a educação de tempo integral tem sido bastante 

reconhecida, especialmente pela legislação brasileira, que esquentou os debates sobre a 

ampliação da jornada escolar e a consequentemente a melhoria da escola pública brasileira, 

que vem de uma deficiência em relação ao aprendizado. É preciso que as escolas superem a 

forma tradicional de transmitir seus conhecimentos, ou seja, a escola necessita sair do 

paradigma de usar o tempo somente para cumprir estudos sobre os conteúdos para que os 

alunos tenham acesso à vida social e ao mercado de trabalho, é necessário inovar (CELLA, 

2010). 

Portanto, precisa-se de uma escola para um novo tempo, tendo em vista que a 

realidade é outra, as famílias já não têm tempo suficiente para ensinar seus filhos, porque o 
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ingresso das mulheres ao mercado de trabalho é realidade, desse modo, os filhos necessitam 

de outras atividades para suprir essa demanda da ausência dos pais para com seus filhos. 

E um dos objetivos e metas do Plano Nacional de Educação é ampliar 

progressivamente a jornada da escola, visando expandir a escola de período de pelo menos 

integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diário, com previsão de professores 

e funcionários em número suficiente. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi ousado e inovador, pois já contempla as 

questões relacionadas à baixa renda, trabalho infantil, entre outros, o artigo 22 prevê nas 

escolas de tempo integral, preferencialmente para crianças das famílias de menor renda, no 

mínimo duas refeições, apoio às tarefas artísticas, nos moldes dos programas de renda mínima 

associados a ações socioeducativas. Desse modo, possibilita oferecer aos alunos um ensino de 

qualidade e ainda contribuir socialmente com a formação do aluno. 

Por outro lado, a educação de tempo integral é considerada mais cara, pois necessita 

de mais recurso para garantir bem-estar e um bom desenvolvimento do trabalho dos 

educadores e equipes técnicas. Assim, os municípios precisam ficar atentos na hora da 

implantação de projetos que necessitam de investimentos expressivos de modo que não sejam 

comprometidos outros programas e serviços para a população. 

 

1.4 Investigaçoes (Teses de Mestrado e de Doutorado)  

 
 A abordagem educação integral tem sido destaque em várias públicações tanto no 

âmbito bibliográfico, como em investigações para teses de mestrados e doutorado buscando 

assim compreender a dinâmica do funcionamento da educação em tempo integral.  

Portanto, as públicações sobre a temática tem contribuido de forma ampla na 

compreensão de como acontece o processo de aprendizagem nesse contexto.  

No Brasil, o debate de educação de tempo integral é assunto bastante discutido e 

investigado por pesquisadores que tem buscado analisar a realidade brasileira, que teve início 

através dos estudos de Anísio Teixeira junto com os ideais dos escolanovistas. Entretanto, 

Anísio Teixeira foi o primeiro estudioso da educação a propagar o ideal do Movimento Escola 

Nova, que já vinha sendo difundido pelo movimento mundial encabeçado pelo sociólogo e 

ativista John Dewy (1859-1952). 

Sendo assim, no Brasil existem muitas publicações sobre a temática, em uma 

abordagem mais sistemática sobre o assunto é a própria Constituição Federal de 1988, a Lei 

de Diretrizes e Bases 9394/96 que dispõe nos artigos 34 e 87 dizem respeito à educação 
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integral. Sendo que, os artigos 34 e 86 trazem como agenda que o ensino fundamental seja 

oferecido em tempo integral de forma progressiva.   

A questão relacionada à categoria de educação integral envolve relação direta com 

qualidade da educação nas políticas públicas. Nesse sentido, Mosna (2014) pondera que as 

necessidades da existência do ensino atreladas a uma política pública repadora de 

desigualdades educacionais busca estabelecer uma ampliação do tempo escolar numa 

perspectiva de educação compreendida como integral. 

Nesse contexto, muito se tem discutido a educação de tempo integral onde envolve a 

juventude brasileira, desta forma, fica o questionamento diante das políticas de educação de 

tempo integal, se os múltiplos discursos dos jovens têm sido ouvidos. 

Portanto, algumas pesquisas tem norteado esse tema da política de educação de tempo 

integral, baseados nesses discursos materializados pelo Programa Mais Educação e o novo 

Ensino Médio têm-se ampliado o debate. 

Existem muitas publicações nos bancos de dados sobre a temática da educação 

integral. O portal da Biblioteca Digital e Teses e Disssertações Brasileiras ( BDTD) dispõe de 

algumas pesquisas defendidas nos ano de 2013 e 2014 sobre educação integral.  

Destaca-se também a Biblioteca Digital da UNIRIO e Unb e UFRJ, sendo essas por 

terem suas produções acadêmicas sobre Escola de Tempo Integral no portal do CAPES. No 

entanto, o repositório da UFSC também dispõe de três dissertações no periodo de 2013 e 

2014. 

Nesse contexto, o Estado do Rio de Janeiro tem concentrado grande parte das 

pesquisas sobre o tema educação de tempo integral. Desse modo, os pesquisadores da 

UNIRIO participaram da metade das pesquisas encontradas, com destaque para a 

pesquisadora Lígia M. da Costa Coelho com 06 pesquisas e Lúcia Velloso Mauricio com 04 

pesquisas. 

 Na pesquisa de Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho (2011) com o título “Alunos 

no Ensino Fundamental, ampliação da jornada escolar e educação integral” versam sobre o 

ponto de vista dos estudantes em relação a ampliação da jornada escolar, na concepção de 

educação integral e nas questões da focalização das políticas públicas de tempo integral para 

um determinado grupo de alunos. 

Sendo que a pesquisa de Ana Maria Villela Cavaliere e Lúcia Velloso Mauricio (2011) 

trouxe a temática da educação integral “As práticas de ampliação da jornada escolar no 

Ensino Fundamental: Sobre modelos e realidade” juntas investigaram a questão da existência 

e as caracteristicas das experiências da ampliação da jornada escolar nos municípios 
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brasileiros, ressaltando o debate que versam sobre as modalidades dessa ampliação na 

pespectiva de enfrentamento das desigualdades educacionais. 

Outra experiência de pesquisa de Lúcia Velloso Mauricio (2012) onde abordou 

“Questões colocadas pela ampliação da jornada escolar no Brasil”, destacando a questão do 

crescimento recente de matrículas em jornada escolar ampliada no Brasil, que traçou um 

panorama dessa ampliação da jornada escolar através dos resultados de três pesquisas de 

âmbito nacional realizadas entre 2008 e 2010. Sendo que as duas primeiras foram financiadas 

pelo MEC/SECAD, realizadas em 2009 e 2010 por quatro Universidades Federais e a última 

pela fundação Itaú Cultural/CENPEC, em 2011.  

Levantado questões como espaço e infraestrutura e formação de profissionais para 

atuarem na jornada escolar ampliada, com destaque também para a relação e  integração das 

atividades no projeto pedagógico, com critério de prioridades para escolas e alunos, 

formulando indicadores para avaliação do projeto em relação aos recursos na sua implatação. 

Nesse sentido, a autora enfatizou questões que demandam soluções para que as políticas de 

ampliação da jornada escolar de fato alcançem seus objetivos a que se propõe. No entanto, a 

pesquisadora Lígia Coelho e os demais pesquisadores da UNIRIO, abordaram as concepções 

e experiências de Educação integral em tempo integral no Ensino Fundamental. 

Vera Lúcia de Carvalho Machado (2012) na sua experiência apresentou um pôster 

informando do seu desenvolvimento de dados aonde  seu foco foi principalmente em relações 

as concepções de educação integral com conteúdos que envolvem a teoria e prática 

pedagógica, com o tema da sua pesquisa “Educação integral e escola de tempo integral: o 

estado do conhecimento”. 

Juliana Veiga de Freitas e Clarisse Salete Traversini (2013) apresentaram com o tema, 

“O professor de Educação Integral: um sujeito em processo de inovação” trazendo uma  

perspectiva dos professores sobre sua formação para a educação integral, com destaque para 

outras questões como a inovação na formação do professor por se sentir mais responsável 

pelo aluno, por estarem em tempo integral na escola ou priorizando conduzir a conduta dos 

alunos nos processos de socialização. Um dos resultados que mais chamou atenção no 

trabalho dos pesquisadores é a função da escola e do trabalho do professor como formador de 

novas gerações. 

O que se percebe, através dos dados apresentados que a Escola de Tempo Integral têm 

sido destaque no Estado do Rio de Janeiro, sendo discutido por vários pesquisadores que 

apresentam análises sobre as concepções, propostas e experiências de escolas de tempo 

integral no território brasileiro. 
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 A dissertação de Danielle de Farias Tavares Ferreira, intitulada como “Política de 

Educação (em tempo) Integral: uma análise do discurso de atores participantes do programa 

mais educação”, apresentado em 2015 pela Universidade Federal de Pernambuco na área de 

Ciências da Educação.  A pesquisadora procurou analisar o programa de Educação em Tempo 

Integral da Prefeitura de Vitória, Espírito Santo. Sendo que, a ampliação da jornada escolar de 

alunos da educação infantil e do ensino fundamental, firmaram parcerias com diversos setores 

tanto da esfera pública como privada para que ações fossem efetivadas de fato. Essa parceria 

entre público e privado é uma singularidade do programa, onde as implicações para que 

acontecesse tivesse participação direta da gestão escolar. 

A investigação partiu de uma análise, por meio de uma avaliação dos gestores e 

coordenadores das escolas que fazem esse atendimento em tempo integral e do coordenador 

do programa “Educação Integral”, sendo que esses sujeitos atuaram diretamente na gestão do 

programa, nos mais diversos aspectos ligados ao processo de implementação do programa, a 

relação entre o turno regular e a Educação de Tempo Integral; a utilização dos espaços físicos 

para a Educação em Tempo Integral; a escola e as instituições parceiras do programa, e o 

investimento público na Educação de Tempo Integral. 

Na pesquisa foi utilizada a educação básica, por ser nesta etapa que encontra-se o 

marco legal da Educação de Tempo Integral no país, disposto na Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Básica, 9394/96, onde está explicitado a possibilidade de ampliação gradativa da 

jornada escolar na rede pública de ensino. Nessa perspectiva, a dissertação teve como objetivo 

fazer uma análise das implicações do programa “Educação Integral” haja vista, sobretudo, 

conhecer a concepção dos gestores e coordenadores que atuam no programa. Quanto aos 

resultados da pesquisa, a pesquisadora constatou que em geral algumas escolas conseguem 

avançar mais no programa e outras conseguem menos, ficando evidente que isso acontece em 

razão da singularidade que compõe o programa, sendo que a demanda por outros setores ou 

outros espaços não dependem com exclusividade das unidades escolares, pois, as aulas 

também acontecem em espaços externos, dificultando o avanço dos alunos no processo 

ensino-aprendizagem. 

 Nesse sentido, Santos (2010, p. 158) afirma que: 

 

É interessante frisar ainda que a prática educativa quando dependente de espaços 

parceiros fica extremamente fragilizada por motivos que a princípio nada têm a ver 

com educação e que não podem ser solucionados pelas instituições escolares e seus 

profissionais, tais como legalização e manutenção e conservação dos espaços 

parceiros, condições ambientais e climáticas tanto do espaço onde se realiza a 
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mobilidade quanto do espaço do parceiro e condições relativas à segurança pública, 

criminalidade e etc. 

 

Essa fragilidade exaltada pelo autor é realidade em algumas instituições no Brasil que 

ofertam a educação de tempo integral, sem condições de espaços físicos assim, o ensino tende 

a ser mais complicado na sua amplitude geral. 

Cristina Nascimento da Mota realizou sua tese intitulada “O programa de educação de 

tempo integral da prefeitura municipal de Vitória: contribuições para a avaliação e suas 

implicações na gestão escolar”. Nesse sentido, a dissertação está inserida na linha de pesquisa 

“História, Sociedade, Cultura e Políticas Educacionais”. Dissertação apresentada no Centro de 

Educação da Universidade Federal do Espírito Santos em. 2013. 

Na pesquisa bibliográfica Cristina apresentou alguns dados que na última década de 

2000 até houve aumento de políticas públicas no país visando à ampliação da jornada escolar 

em escolas públicas, que atenda a educação básica. Tendo em vista que, atualmente existe um 

grande número de projetos e programas de escolas públicas de educação de tempo integral 

tanto no âmbito federal, estadual e municipal (CAVALIERE, 2009).  

Contudo, mesmo com o aumento do número de programas e projetos que atenda a 

educação de tempo integral no Brasil não se pode afirmar que essa modalidade educacional 

tenha se constituído uma política pública universalizada, sendo que isso não acontece porque 

o que se tem, são projetos e programas, razão na qual muito deles não têm continuidade no 

decorrer das trocas de governo e/ou é focalizada para atender um público em específico, e por 

ainda não contar com uma legislação no âmbito federal que torne a educação de tempo 

integral obrigatória no país. 

Os dados da pesquisa empírica da dissertação que Cristina defendeu, procurou 

entender a dinâmica do programa; os alunos possuem as disciplinas relacionadas ao currículo 

básico no contraturno escolar, frequentam outros espaços da cidade, como: parques, museu, 

praça de bairros, clube e escolar da ciência, onde nesses locais são oferecidas atividades 

diferencias como esporte, lazer, cultura, música, artes cênicas, dança e conhecimentos gerais. 

Sendo que também existem muitos artigos científicos que fazem referência ou até 

mesmo trazem experiências representativas em relação a educação de tempo integral. 

Adriana de Castro apresenta um trabalho que dialoga com dados advindos da pesquisa 

que integrou a Dissertação de Mestrado intitulado “A escola de tempo integral: a implantação 

do projeto em uma escola do interior paulista”, defendida no Programa de Pós-Graduação, da 
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Universidade Federal de São Carlos em 2011, supervisionado pela Profa. Dra. Roseli 

Esquerdo Lopes.  

Tendo em vista que, a pesquisa aconteceu no estado de São Paulo no ano de 2006, 

onde foram implantadas mais de 500 escolas que atendem de tempo integral no ensino 

fundamental da rede pública estadual.  

Tendo como objetivo principal ampliação das possibilidades de aprendizagem dos 

alunos. Sendo que, a jornada dos alunos foi estendida e o currículo básico foi incrementado 

juntamente com as oficinas curriculares.  

A este próposito, o artigo, buscou analisar a correlação entre os objetivos arrolados 

pela política educacional e os dados da experiência concreta na realidade, compreender esses 

avanços e desafios dentro dos limites da proposição de uma educação pública de melhor 

qualidade, partindo do estudo para uma escola que atenda educação integral. A fim de 

exemplificar, trabalhou-se com dados coletados em um estudo de caso analisado à luz da 

reflexação das referências de Teixeira (1977), Gramsci (2004). Manacorda (1990) Paro (1988) 

e Cavaliere e Coelho (2002).  

Nas principais conclusões da pesquisa, pode-se afirmar que a extensão da jornada dos 

alunos, não se trabalha apenas com a questão da ampliação de tempo, mais ressalta que é 

necessária uma organização escolar contemplando e qualificando as atividades que são 

obrigatórias e as atividades de livre escolha do aluno. 

O que se percebe, nas produções existentes sobre Escola de Tempo Integral é que tem 

sido fundamental para a compreensão do sentido claro e siginificado dessa proposta política 

no contexto educacional brasileiro para a viabilização de possibilidades dos direitos sociais 

das crianças serem contemplados e asseguarados em consonância com a lei e Constituição 

Federal de 1988. 

 

 

1.5 Formulação do Problema 

 
O presente estudo tem como análise os sujeitos envolvidos na experiência de uma  

escola de tempo integral, no municipio de Ariquemes-Rondônia. Analisar os conflitos e as 

tensões existentem desde a sua implantação em 2005, projeto esse denominado Burareiro. 

Nesse contexto, o estudo tem como linha de pesquisa ensino e currículo, tendo a 

temática escola integral como objeto de estudo e reflexão. Isso é visivel em função de ter 
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vários estudos feitos acerca das experiências no Brasil. No entanto, discutir a escola de tempo 

integral e com currículo integrado como política pública é um dos grandes desafios.  

Em relação a ampliação da jornada escolar, o Centro de Atenção Integral à Criança 

(CAIC) foi uma das primeiras experiências no âmbito da política educacional brasileira, que 

contemplou a ampliação da jornada escolar. Há de se destacar a diferenciação entre as 

propostas e as demais tentativas de educação integral (VASCONCELOS, 2012).  

De acordo com Vasconcelos (2012), o CAIC se apresentou no cenário, como Centro 

de Atenção Integral, tendo em vista, que sua identidade não estava ligada a nenhuma proposta 

educacional, mas sim, a uma concepção que contemplava o atendimento integral da criança e 

ao adolescente, nas mais variadas dimensões de suas necessidades básicas humanas.  

O documento nacional do Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente 

( PRONAICA). 

 
Os centros de atenção integral à criança e ao adolescente foram concebidos para 

oferecer todos os cuidados requeridos pelo público infantil e juvenil e suas famílias. 

Mais que unidades físicas, constituem o local em que se exercita uma proposta 

pedagógica abrangente, que articula ações de saúde, higiene, alimentação, cultura e 

lazer, entre outras, às atividades especificamente escolares, com o fim de educar e 

também proteger, amparar e preparar a clientela para o convívio social. Cada Caic 

deve funcionar como núcleo de referência educativa dotado de autonomia que lhe 

propicie encontrar soluções pedagógicas próprias e auto renováveis. Deve 

transformar-se em centro de excelência em educação popular, privilegiando uma 

visão educacional aberta e plural, sensível às diversidades culturais regionais e 

locais. (BRASIL, 1993, Apud PONTES, 1997). 

 

Essas experiências somente demonstram que mesmo na atual conjuntura política, e 

instrumental técnicos de seus agentes, permitem uma aproximação para que uma concepção 

de formação integral do indivíduo aconteça. Mesmo que cada uma a seu modo, ao seu tempo 

buscou e tenta alcançar uma educação de qualidade, onde a inclusão da jornada escolar e os 

espaços físicos sejam harmônicos a uma proposta que sustentem a cada projeto de melhoria 

do processo educacional. 

Entrelaçados com a história de luta pelo direito a uma educação de qualidade, o 

Brasil ao longo do tempo configurou variadas lutas, a mais recente delas é o Programa Mais 

Educação, uma tentativa de retomar um projeto pela via dos Caics (VASCONCELOS, 2012). 

Como bem se pode observar, os programas sociais, são pautados na defesa e na 

recuperação da educação integral, apresentando elementos que buscam superar a baixa 

qualidade educacional e excludente. Partindo dessa constatação é a mesma escola que semeia 

a possibilidade de mudança social, tem reproduzido reflexo de contradições sociais em um 

movimento dialético na busca para superar a alienação entre os indivíduos. 
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A política de educação integral é uma herança deixada por Anísio Teixeira e sua 

Escola Parque, que permeia o cenário educacional brasileiro na busca de uma jornada escolar 

ampliada, onde seus participantes possam desfrutar de uma educação de qualidade.  

Nesse contexto, os defensores da educação de tempo integral, ressaltam que com a 

ampliação da jornada escolar podem surgir experiências novas para as crianças e adolescentes 

inseridos nessa proposta, sendo que, as atividades extracurriculares serão uma 

complementação no currículo.  

No âmbito das políticas nacionais sobre educação, a Constituição Federal de 1988 foi 

fortalecida que a educação é um direito social fundamental para o desenvolvimento das 

pessoas, estabelecendo assim uma ampla rede de proteção à criança e ao adolescente, sendo 

mais tarde regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, nº 9394/96, que indicou o aumento 

progressivo da jornada escolar.  

Segundo essas diretrizes o aumento da jornada escolar viabilizou a diminuição das 

desigualdades sociais ampliando democraticamente as oportunidades para se aprender 

sistematicamente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - art. 34) prevê o aumento 

progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral. Essa indicação legal responde 

às expectativas de ampliação do tempo de estudo, via sistema público de ensino.  

Entretanto, não basta apenas ampliar o tempo escolar e desenvolver atividades 

esportivas, culturais ou de “reforço” da aprendizagem para ocupar o tempo dos alunos, é 

necessária a construção de uma proposta política pedagógica que vislumbre uma concepção 

mais ampla de pessoa e de sociedade. A busca da identidade sociocultural para a escola não se 

esgota em seus temas internos: aprovação, reprovação, evasão e permanência do aluno na 

escola.  

O artigo 36 do parecer sete da Resolução do Conselho Nacional de Educação (2010) 

ressalta que são considerados período integral toda jornada escola organizada em sete horas 

diárias, resultando em carga horária anual de 1.400 horas.  

Sendo que no artigo 37 declara que, além da ampliação do tempo, o alargamento de 

horas nesses sistemas de ensino tem como objetivo criar novos espaços e oportunidades, 

promovendo maior envolvimento de outros profissionais da escola, família e demais setores 

sociais. 

Nesta resolução fica explícito um currículo integrado para a escola em tempo 

integral. Nesse sentido, o estudante tem acesso a experimentação científica, cultura, artes, 
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esporte, lazer, tecnologias de comunicação, direitos humanos, preservação do meio ambiente, 

saúde, entre outros componentes, que precisam estar articulados nas mais diversas áreas do 

conhecimento, das vivencias e práticas socioculturais. 

Neste contexto, buscando refletir sobre o fenômeno da ampliação das funções da 

escola e sobre as bases teóricas da concepção de uma nova identidade para a escola pública é 

que os gestores da Secretaria Municipal de Educação/ Secretaria Estadual de Educação 

propõe uma escola de Educação Integral através de tempo integral na modalidade ensino 

fundamental. A expressão ‘Educação Integral’ está associada à outra expressão ‘formação 

integral do ser humano’, que será utilizada para caracterizar o tipo de educação que se 

pretende com este projeto. 

Sendo que, no âmbito legal, existe um marco importante para o a Escola de Tempo 

Integral; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996-Lei nº 9394/96. Desse 

modo, de acordo com a lei deverá ocorrer a ampliação gradativa da ampliação e permanência 

na escola por meio da progressiva implantação do ensino fundamental em tempo integral.  

Segundo Cavalieire (2007) partindo das diretrizes da LDB, intensificou-se no Brasil 

o surgimento nos sistemas públicos na esfera estadual e municipal, projetos e programas que o 

aumentaram o tempo diário e a permanência dos alunos na escola. 

Tendo em vista que, esses projetos e programas de educação de tempo integral 

implementados no país, estão relacionados às recomendações de organismos internacionais, 

como Banco Mundial, UNESCO- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura. Sendo que essas recomendações de ampliação da jornada escola é uma forma de 

melhorar a qualidade de ensino aprendizagem, além do que, incentivam as parceiras com as 

organizações da sociedade civil. 

A concepção de educação integral não se deve prescindir de atividades 

complementares que ampliem e aprofundem a construção de conhecimentos e que, de certa 

forma, crianças das classes privilegiadas possuem: oportunidade de rever dúvidas com 

professor específico; de ler e trabalhar outros livros que não os didáticos; de praticar algum 

esporte; de aprender outra língua; de descobrir aptidões, mediante o desenvolvimento de 

atividades artísticas, científicas e técnicas, por exemplo. Assim, essas possibilidades abrem 

caminho para que se pense em concepções de escola pública de horário integral, capazes de 

concretizá-las e consolidá-las. 

Escola pública de horário integral deve ser vista como uma conjugação de extensão – 

tempo físico quantificável – e intensidade – tempo qualitativo trabalhado como educação e 

formação integral. 
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Desta forma, não basta só quantidade, é necessário qualidade, o que permite entender 

a extensão da quantidade de horas na escola – horário/tempo integral – como base e condição 

para o desenvolvimento da qualidade emancipadora – tempo/educação integral. 

Essa reflexão permite visualizar qualidade emancipadora na Educação inter-

relacionando o formal e o político. “Educação não se esgota na escola, nem de tempo integral. 

Esta só adquirirá seu sentido se fizer parte de uma luta mais total pelo fortalecimento político-

cultural das forças populares” (ARROYO, 1988). 

Na realidade, a escola pública de ensino fundamental de horário integral tem que 

concretizar também a educação integral, que pressupõe o compromisso emancipador com a 

comunidade escolar. Nesta concepção, são destacados temas relacionados à Educação-

Cultura-Saúde-Trabalho, entre outros, imprescindíveis em uma escola onde o espaço físico 

ampliado (seja em espaço próprio ou em outros locais locados ou cedidos para tal fim) 

comporta trabalhos integrados.  

Os professores e monitores/instrutores deverão trabalhar com as crianças nos espaços 

a eles reservados, oportunizando-lhes maior relação com suas tarefas diárias e despertando 

interesses artísticos, culturais, técnicos e sociais. É importante também que convoquem a 

comunidade para, junto com ela, ampliar e aprofundar horizontes de ambos os lados. 

Esse trabalho deve ser fundamentado por uma postura crítica através do confronto 

entre a realidade vivida e as reflexões realizadas. Cabe aos profissionais da escola apresentar 

aos alunos e comunidade, não só os problemas do local em que vivem e trabalham, mas 

também as possíveis alternativas que têm e/ou terão para modificá-los e/ou superá-los. 

 A relação tempo-espaço-qualidade emancipadora se concretiza, assim, através de 

todas as atividades a serem desenvolvidas em espaços como corredores, gramado, horta, 

núcleo de saúde, refeitório, secretaria, auditórios, locais de esporte, associações, clubes, a rua, 

etc. 

Para que as Oficinas Curriculares e Atividades Extras Curriculares se constituam, 

realmente, em qualidade emancipadora no processo pedagógico, é necessário que elas sejam 

integradas à proposta curricular e ao projeto político-pedagógico da escola. Integração, aqui, 

deve ser entendida como fazer parte de um contexto educativo onde haja fundamentos e 

princípios norteadores. Em outras palavras, estes devem ser comuns, para que a unidade 

curricular não se perca em discussões descontextualizadas, desmembradas de uma totalidade 

existente. 

Desse modo, essa pesquisa pretende-se analisar a questão da educação de tempo 

integral e de como o currículo integrado foi atrelado nessa proposta. Sendo assim, em face da 
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realidade da educação nessa modalidade ofertada no município é que se deu a inquietude para 

essa investigação.  

 

1.6 Perguntas da Investigação 

 
1 Em que consiste a divisão da matriz curricular para a educação de tempo integral? 

2 Quais são os fundamentos do perfil formativo dos professores na escola de tempo 

integral?  

3 Em que consistem as concepções de professores, alunos e pais em relação a escola 

de tempo integral? 

4 Quais expectativas os professores, alunos e pais têm em relação à escola de tempo            

integral? 

5- Como está estruturado o planejamento pedagógico da escola? 

6 As atividades curriculares desenvolvidas com os alunos estão sendo aplicadas de 

forma que contribuem com a aprendizagem? 

7- Quais estratégias são utilizadas para o desenvolvimento das atividades 

extracurriculares na escola? 

8- As estratégias de ensino estão sendo capazes de levar o aluno a ter uma 

aprendizagem significativa? 

9- A ampliação da jornada escolar é garantia de aprendizagem dos alunos? 

10- Quais contribuições e conflitos existem na escola de tempo integral? 

Desta forma, ao apresentar as questões norteadoras dessa pesquisa, consiste em definir 

uma linha de pesquisa para a coleta das informações, com uma investigação voltada para a 

educação de tempo integral. Sendo que esse sistema de educação oferecida pode ter 

problemas mais também pode viabilziar uma educação de qualidade. A educação de tempo 

integral está garantida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996, sendo que a lei 

orienta as diretrizes de uma educação de tempo integral. 

 

1.7 Objetivos da Investigação 

  

Visto que a educação de tempo integral é uma proposta vista com simpatia por todos, 

mas, que enfrenta alguns desafios, pois as escolas precisam ter uma estrutura física adequada, 

que abrigue um número diversificado de atividades.  
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Além da necessidade de uma estrutura física adequada, é necessário um corpo de 

profissionais que atendam a necessidade que possuam formação adequada tanto para 

desenvolver os conteúdos curriculares, como também profissionais para desenvolver as 

oficinas propostas. 

Partindo desse entendimento que está sendo propostos os objetivos dessa pesquisa, 

com intuito de fazer uma análise se a escola de tempo integral que está oferecendo esse 

formato de modalidade de educação é um espaço para a construção de conhecimento de forma 

ampla ao currículo integrado. 

Portanto, a dissertação busca por fazer uma análise para compreender a dinâmica da 

educação de tempo integral oferecida em uma escola municipal de Ariquemes- Rondônia, 

desde sua implantação. Tendo a presente dissertação os seguintes objetivos. 

 

1.7.1 Objetivo Geral 

Analisar as contribuições e os conflitos existentes em uma escola municipal com 

educação de tempo integral. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 
1- Descrever a articulação da matriz curricular com o tempo integral; 

2- Identificar o perfil formativo do professor que trabalha na escola de tempo integral; 

3- Conhecer as concepções de professores, alunos e pais em relação à escola de tempo 

integral; 

4- Compreender as expectativas dos professores, alunos e pais em relação a escola de tempo 

integral no trabalho desenvolvido com os alunos; 

5- Identificar os elementos pedagógicos próprios dos planejamentos de aula dos professores 

que trabalham em tempo integral; 

6- Identificar s as estratégias desenvolvidas para a aprendizagem significativa nesses alunos.  

 

1.8 Justificativa da Pesquisa 

 

É necessário repensar a escola e seus objetivos. Para que seja voltada para o 

desenvolvimento pleno do educando, dando condições de igualdade e acesso e sua 

permanência, garantindo assim, padrões de qualidade com possibilidades do pleno exercício 

da cidadania.  
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A ampliação da tarefa da escola de tempo integral, para além do currículo básico 

pressupõe que seja uma visão de escola democrática, humanista, compromissada com a 

transformação social, preocupada com a diversidade, a ética e com a cultura. 

Nesse sentido, as práticas e concepções de educação de tempo integral, precisam ser 

baseadas na ampliação da jornada escola, promovendo a restruturação da escola, para 

responder aos desafios do tempo histórico. 

Tendo em vista que, as concepções de educação de tempo integral não podem 

delimitar-se somente ao aumento de tempo e do espaço é necessário que reconheça o sentido e 

a identidade de cada grupo, para que a proposta de trabalho coletivo seja baseada na 

sistematização do conhecimento universalizada. 

A escola, nos últimos anos tem sido obrigada a assumir responsabilidades e 

compromissos educacionais bem mais amplos do que a tradição da escola pública brasileira 

sempre o fez. Enquanto, se destinava efetivamente a poucos, alcançando pequena parcela da 

população, tinha a função precípua da instrução escolar e sua ação social era uma expansão 

linear dos processos integradores da comunidade sociocultural homogênea que a ela tinha 

acesso. A isso, seguiu-se o processo de escolarização das grandes massas da população 

brasileira, realizado na segunda metade do século XX.  

Esse processo deu-se em bases de um esvaziamento das responsabilidades da escola 

expresso, entre outros fatores, pelas instalações precárias de seu ambiente físico, pela redução 

da jornada e multiplicação dos turnos, pela desorientação didático-pedagógica, baixa 

qualidade da formação dos professores e pelos míseros salários dos profissionais da educação. 

Essa forma de tratar a educação no Brasil proporcionou à tradição das instituições 

escolares omissas, cujo principal produto é a exclusão precoce de grande parte das crianças 

que a elas chegam.  

O processo de urbanização desordenada associado à políticas públicas desconexas 

com a realidade, bem como a tendente privatização do sistema, com a retirada da classe média 

urbana da escola pública, consolidaram a baixa qualidade prática e simbólica do sistema 

público de educação.  

Hoje, em meio a essa realidade, se esboça um processo reativo, ainda carente de 

elaboração política coletiva, conduzido pelos profissionais das escolas, de incorporação de um 

conjunto de responsabilidades educacionais, não tipicamente escolares, mas, sem o qual, o 

trabalho especificamente voltado para o ensino escolar torna-se inviável. São atividades 

educacionais relacionadas à higiene, saúde, alimentação, cuidados e hábitos primários. Além 

disso, observa-se grande dependência afetiva de parcela importante do alunado que muitas 
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vezes, tem na escola e em seus profissionais a referência mais estável entre suas experiências 

de vida. 

As recentes políticas públicas buscam garantir a permanência das crianças nas 

escolas pelo menos até o final do período da obrigatoriedade. Revelam a percepção, por parte 

da sociedade, de que existe a necessidade de construção de uma nova identidade para a escola 

de educação básica, sendo a primeira indispensável condição para tal a integração efetiva de 

todas as crianças à vida escolar. 

A nova identidade propõe uma qualidade social para a educação, que consiste em 

ações educativas e pedagógicas de que participam os agentes – alunos, professores, 

educadores em geral, comunidade –, tendo como ponto de partida os seguintes princípios: 

produção e socialização de conhecimentos bem como a vivência cotidiana do pensar sócio 

histórico. Um exame mais apurado desses princípios permite perceber sua pertinência quanto 

aos conceitos de qualidade formal e qualidade política, essenciais para uma educação 

emancipadora e um ensino crítico. 

  Uma educação pública emancipadora requer uma nova concepção política para a 

sociedade. Gadotti (1995) enfatiza que a educação sempre foi política, o que precisa-se é ter 

clareza do projeto político que ela defende, modelos sociais que irá transmitir, que conteúdo 

está veiculando, que classe está defendendo, de que ponto de vista está pensando a educação”. 

Portanto, se o que pretende é garantir um mínimo de condições às crianças das 

classes populares – que se encontram no ensino fundamental e frequentam a escola pública – 

objetivando a não-evasão, a não-repetência e, acima de tudo, ensino e aprendizagem de 

qualidade, no entanto, se faz necessário primeiramente socializar conhecimentos, pois esta 

metodologia proporciona um fluxo contínuo em que tanto os saberes advindos de sua cultura 

e trazidos por ela para o cotidiano escolar, quanto aqueles oriundos da dita cultura dominante 

– levados para esse mesmo cotidiano pelos educadores – permite o início da construção dessa 

nova identidade para a educação, marcado, portanto, pelo trabalho pedagógico que pressupõe 

atividades educativas como o diálogo, permeado pela elaboração crítica e criativa, com textos 

escritos ou textos-imagem, entre outras possibilidades que o cotidiano escolar proporcionará. 

O socializar conhecimentos aponta para construções em que alunos, educadores e a 

comunidade produzem e apropriam-se de uma qualidade que, formal, aponta para outra – 

política. Só age como cidadão aquele que exercita no cotidiano seu pensar histórico-social, 

levando-o a uma prática interveniente e efetiva, essa qualidade política adere à argumentação 

anterior, visto que o socializar conhecimentos incluem reflexão crítica que possibilita, 

obviamente, aquela prática. 
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Visando dar um novo formato a escola pública que associe conhecimentos 

sistematizados e integração dos conhecimentos socioculturais dos componentes da 

comunidade escolar. Muitos municípios têm implantado programas de complementação do 

horário escolar com atividades esportivas, culturais ou de “reforço” da aprendizagem.  

A ampliação das funções da escola, de forma a melhor cumprir um papel sócio 

integrador, vem ocorrendo por urgente imposição da realidade.  

Sempre é importante destacar que a educação de tempo integral viabiliza em muitos 

aspectos, no que concerne ao atendimento a muitas crianças que vivem em situação de 

vulnerabilidade social. 

Dado a relevância do assunto, o estudo fará uma reflexão sobre a temática, numa 

abordagem baseado na visão de vários autores e na implantação desde de 2005 do “Projeto 

Burareiro de Educação Integral”, em uma escola municipal de Ariquemes. Como a educação 

integral trabalhado nesse ambiente tem sido realmente o diferencial na comunidade 

pesquisada. Sendo assim, torna-se obrigatória realizar buscam em obras, projetos de 

ampliação da jornada escolar, artigos, dissertações e teses para ter uma compreensão clara da 

temática. 

Sendo assim, o resultado da pesquisa analisará se a escola pesquisada tem 

contribuído para minimizar os conflitos existentes no espaço escolar com seu formato de 

trabalhar educação de tempo integral. 
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CAPITULO II- MARCO TEÓRICO  

 

Uma prática curricular consistente somente pode ser econtrada no 

saber dos sujeitos praticantes do curriculo, sendo, portanto, sempre 

tecida, em todos os momentos da escola. 

         (MACEDO, 2011, p. 41)  

 

Com objetivo de compreeder as teorias e conceitos centrais da temática dessa 

pesquisa, com apontamentos de vários modelos de enfoques teóricos e teorias que viabilizam 

a abordagem do assunto em questão, ou seja, educação integral e currículo integrado para que 

se construa uma educação centrada na ampliação da jornada escolar e com qualidade, desse 

modo, a interdisciplinaridade precisa aconteçer para que todos sejam beneficiados com uma 

educação de qualidade. 

Partindo dessa construção, nesse capítulo serão abordados temas pertinentes as 

práticas de organizações curriculares para uma escola de tempo integral.  

O trabalho com currículo integrado tem como objetivo principal, contemplar um 

conhecimento ampliado, com promoção da interdisciplinaridade e consequentemente uma 

aprendizagem significativa para sua clientela. Nesse sentido, trabalhar com currículo 

integrado é a viabilização de se trabalhar temas e eixos que irão construir as relações num 

todo, partindo de uma realidade concreta dos envolvidos. Desta forma, estará descrito de 

forma análitica todos esses conceitos e temas para trabalhar com currículo integrado. 

 

2.1 Fundamentos Gerais do Tempo Integral 

 
No que concerne às escolas assumirem uma educação de tempo integral para que se 

tenha uma proposta efetiva, precisam assumir uma postura diferenciada de educação. Tendo 

em vista, que para sua implantação é necessário ter condições para implatar uma proposta 

educacional de tal envergadura. Portanto, para fazer tal implantação se faz necessário uma 

formação técnica – política de todos os envolvidos nesse processo educacional (GADOTTI, 

2009). 

Segundo Gadotti (2009, p. 41) há muitas maneiras de se pensar a educação integral. 

Não há um modelo único: 

 

Ela pode ser entendida como um princípio orientador de todo o currículo, como a 

educação ministrada em tempo integral ou como a educação que leva em conta todas 

as dimenões do ser humano, formando integralmente as pessoas. 
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Portanto, para que os alunos possam obter o saber que foi acumulado nas gerações 

anteriores e ainda ter que dar conta das tarefas que incluem atividades culturais, artes, 

exploração dos recursos da comunidade, desse modo, é necessária a construção de um novo 

corrículo escolar (BRANCO, 2009). 

Para entender como funciona a proposta de educação integral existe uma premissa, 

onde o ensino-aprendizagem das disciplinas em sala de aula não está separado da 

aprendizagem emocional e psíquica, desse modo, está agregada na formação de cidadãos 

numa totalidade. 

Para sustentar esse conceito de integralidade, Gadotti (2009, p. 98) ressalta que: 

 
[...] um princípio organizador do curriculo escolar. Numa escola de tempo integral 

(como, aliás, deveria ser em toda escola), o currículo deve proporcionar a integração 

de todos os conhecimentos desenvolvidos de forma interdisciplinar, transdisciplinar, 

intercultural, intertranscultural e transversal, baseando a aprendizagem nas vivências 

dos alunos. E mais: o principio da integralidade nao pode ser estendido apenas ao 

aluno. O professor também precisa ter direito ao horário integral numa só escola 

para lhe permitir tempo para preparar e planejar suas aulas, produzir material 

didático e possiblitar o seu aperfeiçoamente profissional indispensável ao exercicio 

da docência. Quando isso ocorre resulta na melhoria do ensino e da aprendizagem.  

 

 

Nesse sentido, o que se pode compreender segundo o autor é que os currículos 

precisam passar por um reforma profunda, incluir a informalidade da cidade e da cidadania, 

ou seja, necessita expressar a realidade da comunidade local, com sua cultura e dos saberes 

desenvolvido por eles. 

Desse modo, de acordo com Gadotti (2009, p. 113): 

 
[...] o munícipio precisa estar refletido nos currículos: o meio ambiente, a cultura, 

a história da cidade, seus teatros, igrejas, ruas, os espaços do exercicio dos direitos 

da cidadania, espaços de lazer, de troca de experiências, de mobilização, suas 

praças, seu povo. A cidade e o municipio precisam invadir a escola, os currículos, 

as salas e aula, o ensino de todas as disciplinas [...]. 

  

Seguindo esse conceito Veiga-Neto (2006, apud OLIVEIRA; LAURO, 2009) salienta 

que o currículo é de fundamental importância nas escolas atualmente. Desse modo, a escola 

tem possibilidades de assumir novas práticas no seu cotidiano, portanto, o currículo assume 

ordem tanto aos saberes quanto a distribuição desses saberes ao longo do tempo. 

A respeito do currículo em termos temporais e espaciais, Oliveira e Lauro (2009, p. 

68) ressaltam que:  

 
Em termos temporais, o currículo engendra rotinas e ritmos para a vida cotidiana na 

escola [...] em termos espaciais, o curriculo funciona como o grande dispositivo 

pedagógico que recolocou, em termos modernos, a invenção grega da fronteira como 
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o limite a partir do qual começam a existir para nós, o limite a patir do qual a 

diferença começa a ser problema para nós [...]. 

 

Neste contexto de organização curricular, existe a que está relacionada ao cuidar, que 

envolve a parte de higiene pessoal, alimentação, descanso, etc. A segunda maneira da 

percepção do tempo curricular é através das atividades realizadas com as crianças, 

principalmente na divisão de atividades dirigidas.  

Ainda de acordo com Oliveira e Lauro (2009), existe a questão da ampliação do 

tempo, principalmente das crianças, mesmo assim, no que concerne ao tempo dos professores 

ainda não está qualitativamente bem aproveitado pelos professores em suas aulas.  

Desse modo, ficam uma fragmentação curricular das atividades escolares se forem 

olhar os horários a serem cumpridos. Sendo que, se acontecer um imprevisto pode causar 

dificuldades para cumprir tais metas dos horários, observando também que esse horário 

fragmentado prejudica o processo ensino-aprendizagem e consequentemente a qualidade das 

aulas. Nesse sentido, as atividades sao pautadas mais na depedência do relógio do que na 

qualidade da aula. 

Segundo Oliveira e Lauro (2009) com a ampliação do tempo quantitativo, torna-se 

possivel a diversificação das atividades desenvolvidas, vendo o profissional de educação 

física ou artes para ocupação desse tempo. Tendo em vista, que a escola ainda nao superou a 

noção de tempo de forma linear, ou seja, está pautada na organização burocrática, com os 

tempos fragmentados e muito rígidos, determinados por marcadores, sirenes, relógio, grades 

curriculares, calendários, horários para entradas e saídas. Todavia, a educação integral tem 

como visão desfragamentar essa situação para integrar o processo educativo para além do 

espaço escolar formal. 

Desse modo, uma escola de tempo integral precisa na sua proposta ter um coletivo que 

trabalhe de forma coerente entre  teoria e a prática. Assim, os profissionais envolvidos nesta 

proposta precisam ter a consciência de seu papel como educadores integrais. 

Ressaltando essa informação, Oliveira e Lauro (2009, p. 70) acrescentam que: 

 
O que se percebe é que a organização do tempo curricular nesta escola de tempo 

integral precisa ser reorganizada, uma vez que os professores relatam a supremacia 

de um tempo cronológico nao aproveitado em sua extensão qualitativa. No entanto, 

os professores têm refletido sobre essa questão, buscando a reogarnização do 

currículo no atendimento a essa nova organização do tempo desenvolvendo 

atividades diversificadas, ligadas ao cuidar e educar. 

 

No que concerne à questão do tempo, espaço e currículo, o que se percebe é que ja 

existe uma reformulação, está se pensando em um novo lugar de emergencial social e política. 
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Alguns pensadores já deram o nome para esse processo de transformação é o “Trânsito 

Paradigmático” termo caracterizado de revoluções cotidianas no mundo do trabalho, ou seja, 

no universo das relações com a natureza e da própria natureza. No entanto,  importante deixar 

claro que essas mudanças precisam ser pensadas a médio e longo prazo, para que não sejam 

vistas como utopia ou impossibilidade. 

 

2.2 Currículo Integrado  

 

A denominação currículo integrado, segundo Santomé (1998) tem sido utilizada em 

uma tentativa de contemplação para uma compreensão global do conhecimento, promovendo 

maiores parcelas de interdisciplinaridade na sua construção. Sendo que a integração ressalta a 

unidade que precisa existir entre as diferenças disciplinas e formas de conhecimentos nas 

instituições escolares. 

Para se construir um currículo integrado, antes de tudo, tem que ser um ato coletivo, 

que requer um planejamento conjunto das ações, tendo metolodologias e objetivo muito claro. 

Desse modo, o currículo integrado para que seja construido, exige da escola, um espaço 

democrático e participativo, ou seja, se nao for construido dessa forma, grande parte de seus 

esforços podem não ter uma efetivação do currículo integrado no cotidiano da sala de aula. 

De acordo com Silva (2014, p. 23) existem exemplos dessa não efetivação que podem 

ser encontrados em várias locais pelo Brasil, que são: 

 
Escolas recém-construidas, com diretores indicados e equipes técnicas nomeadas 

para a implantação, estes visando “agilizar” os processos para início do 

funcionamento da instituição e novos cursos, por vezes, começam a construir os 

projetos de cursos integrados sem a participação dos professores que atuarão nos 

cursos a serem ofertados 

 

Em muitos casos, nem os espaços físicos existem ainda construídos, nem as políticas 

administrativas foram discutidas, os gestores públicos simplesmente saem implantando sem 

ao menos que os profissionais que serão envolvidas conheçam as propostas, para enfim, 

desenvolver o trabalho educacional. 

O que se percebe-se, que se não haver essa participação o não entendimento dessa 

concepção proposta, fica um sentimento de impotência diante daquilo que foi projetado e não 

entendido o que é currículo integrado.  

Nesse contexto, Silva (2014, p. 23) acrescenta que:  

 
Muitas equipes realizam esforços extraordinários para fazer cumprir o projeto 

escrito previamente, enquanto outros professores fazem do jeito que sempre fizeram 

e na perspectiva em que foram formados: de forma disciplinar e isolada. Nesses 
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casos, os esforços e o tempo necessário para materializar o currículo integrado 

podem ser muito maiores, pois a não participação permitiu a existência de inúmeros 

entraves que não existiriam ou seriam minimizados se as equipes estivessem 

envolvidas desde o início do processo. Entre esses entraves está a manutenção e o 

reforço de práticas escolares conservadoras e desintegradoras, as quais são contrárias 

ao que se busca com o currículo integrado. 

 

Desse modo, para que o currículo seja de fato integrado, antes de tudo que tenha sido 

debatido por toda equipe que compõe a escola, principalmente o que está previsto no Projeto-

Político Pedagógico. 

Nesse sentido, Vasconcelos (2009, p. 15) destaca que: 

 
É praticamente impossível mudar a prática de sala de aula sem vinculá-la a uma 

proposta conjunta da escola, a uma leitura da realidade, à filosofia educacional, às 

concepções de pessoa, sociedade, currículo, planejamento, disciplina, a um leque de 

ações e intervenções e interações. 

 

 

Convém, no entanto, ressaltar que é necessário que exista uma relação entre o 

currículo entregado e o Projeto- Político Pedagógico da instituição.  A esse respeito, Veiga 

(2008) salienta que esse processo de construção entre currículo entregrado e projeto 

pedagógico exige uma profunda reflexão sobre as finalidades da escola, qual é o seu papel 

social e também uma clara definição dos caminhos a seguir, de como irão direcionar as 

formas operacionais, como as ações serão empreendidas por todos os envolvidos no processo 

educacional.  

Nesse caso, segundo Veiga (2008, p. 9) ressalta que o processo de construção do 

Projeto Político Pedagógico tende a aglutinar “crenças, convicções, conhecimentos da 

comunidade escolar, do contexto social e cientifico, constituindo-se em compromisso político 

e pedagógico coletivo”. Uma vertente do currículo integrado que precisa ser considerado 

constantemente é o planejamento.  

Neste contexto, Vasconcelos (2009, p. 15) afirma que “o planejamento educacional é 

da maior importância e implica enorme complexidade, justamente por estar em pauta à 

formação do ser humano”. No entendimento do autor, é através de um planejamento coletivo, 

com consciência, sendo crítico e ao mesmo tempo intencional que surgirão as dúvidas e as 

dificuldades que irão sendo superadas, quando as equipes constroem uma relação na sua 

totalidade e vão se fortalecendo, avançadas na concretização da construção do currículo 

integrado. 

Sacristán (2000, p. 15) defende que: 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático amanado de um modelo 

coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias [...]. É uma prática, 
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expressão, da função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que 

reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas pedagógica 

desenvolvida em instituições escolares que comumente chamamos ensino. É uma 

prática que se expressa em comportamentos práticos. O currículo, como projeto 

baseado num plano construido e ordenado, relaciona a conexão entre determinados 

príncipios e uma realização dos mesmos, algo que se há que comprovar e que nessa 

expressão prática concretiza seu valor. É uma prática na qual se estabelece um 

diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que 

reagem frente a ele, professores que o modelam, etc. 

 

 

De acordo com Santomé (1988), ao longo do século XX, alguns termos surgiram 

desaparecerem e logo depois reapareceram tendo como objetivo de chamar a atenção para a 

fragamentação dos conhecimentos e a falta de diálogo entre o currículo e com a realidade que 

acontece no dia a dia.  

Desse modo, foi nesse século que o conhecimento escolar ficou ainda mais 

fragmentado, acompanhando assim a tendência pelos novos padrões produtivos, pela 

superespecialização do trabalho. Para superar esse modelo educacional vigente, no início do 

século XX, surgiram umas das principais formulações educacionais que, mais tarde, foi 

fundamentada o conceito de currículo integrado.  

O autor e pensandor e lider comunista italiano Antônio Gramsci, quando esteve 

preso, escreveu a obra Caderno de Cárceres, sendo que nessa obra ele fez críticas ao modelo 

educacional italiano, assim propôs o conceito de “Escola Unitária” que aprofunda o conceito 

de Politecnia5. 

Portanto, para Gramsci, a “Escola Unitária” necessitava formar os trabalhadores de 

maneira integral, capacitando-os para o exercício da profissão, dominar as técnicas, dando-

lhes, desse modo, o acesso ao conhecimento de forma geral produzido pela humanidade, 

assim, conseguirem serem novos dirigentes da sociedade. O filósofo húngaro György Lukács 

teve muitas influências na definição do conceito de currículo integrado, seus escritos 

abordaram sobre a ontologia do ser social. Segundo ele, o ser humano é capaz de transformar 

e construir novos conhecimentos à medida que transforma a natureza por meio do seu 

trabalho.  

Nesse sentido, o que se percebe, que o ser social se desenvolve partindo do ser 

natural em sua práxis social, Lukács (1979, p, 19) ressalta que “[...] esse ser não apenas se 

 
5Politecnia é um conceito que tem sido trabalhado principalmente por autores ligados ao campo da Educação e 

Trabalho, está associada a uma perspectiva de Educação Integrada e tem sido usada como contraponto à 

pedagogia das competências. Ao contrário do que muitos pensam a politecnia não é sinônimo de “ensino de 

muitas técnicas” ou de polivalência, massignifica “uma educação que possibilita a compreensão dos princípioss 

científico-tecnológicos se históricos da produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de 

múltiplas escolhas” (RAMOS, 2008, p. 3). 
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desenvolve no processo concreto-material de sua gênese a partir do ser da natureza, mas 

também se reproduz constantemente nesse quadro e não pode jamais se separar de modo 

completo”. 

Sendo assim, na dimensão ontológica, o autor apresenta seu trabalho partindo de uma 

dimensão criadora e transformadora, diferentemente da dimensão histórica, que gera 

exploração e alienação. 

 

2.2.1 Currículo Integrado na Prática da Escola no Cotidiano  

 

Para a construção de um currículo integrado precisa ser de forma coletiva, requer um 

planejamento  um engajamento de todos na escola. Sendo que o grande desafio do currículo 

integrado é trabalhar a interdisciplinaridade. 

Tendo em vista que, segundo dados do Documento Base do PROEJA (Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, 2014), a interdisciplinaridade é um príncipio desse programa. 

Baseado na interdisciplinaridade, o programa buscou-se substituir a visão positivista, que é 

centrada nas distintas disciplinas isoladamente. 

 Com base na interdisciplinaridade, busca-se substituir a visão positivista, centrada nas 

distintas disciplinas isoladamente, “para assumir uma visão de processo, defendendo a ideia 

do conhecimento como uma construção em rede, em diálogo entre as disciplinas” (BRASIL, 

2007, p. 30). 

Ainda de acordo com Ramos (2008, p. 776), a interdisciplinaridade, como método é “a 

reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir de distintos 

recortes da realidade; isto é, dos diversos campos da ciência representados em disciplinas”, 

tendo como objetivo a compreensão do significado dos conceitos das razões dos métodos 

pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser humano. 

Nesse sentido da interdisciplinaridade, Thiesen (2008, p. 545) salienta que a discussão 

sobre esse tema tem sido feita partindo de dois enfoques: o epistemológico e o pedagógico, 

“ambos abarcando conceitos diversos e muitas vezes complementares”, ou seja, para a 

epistemologia, torna-se como categoria para seu estudo e conhecimento, principalmente nos 

aspectos concernentes a produção, reconstrução, socialização para a ciência e seus 

paradigmas. No entanto, no pedagógico, o enfoque é discutir fundamentalmente as questões 

voltadas para a natureza curricular, do ensino e aprendizagem escolar. 

A este propósito, Silva (2014, p. 31) esclarece que:  
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No caso do currículo integrado, pensar em práticas interdisciplinares implica 

reconstituir totalidades entre as áreas da formação básica e as áreas da formação 

técnica. Trata-se de um trabalho árduo que rompe com a fragmentação e o 

isolamento da ciência, da técnica, dos conteúdos escolares e entre educadores e 

educandos. 

 

 

No contexto educacional, o que se percebe é que a adoção de práticas interdiciplinares 

ainda é dificil para os educadores, devido à falta de comprensão do seu siginficado,  de como 

torná-la permanente no dia a dia da escola, utilizando as principais influências sobre as 

práticas no currículo integrado.  

Sendo que é necessária, uma estreita relação entre o currículo integrada o projeto-

político pedagógico, exigindo assim uma profunda reflexâo sobre as finalidades da escola, ou 

seja, do seu papel social. 

Figura 1- Influências sobre o Currículo Integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Silva (2014, p. 20) 

 

De acordo com Santomé (1998) a denominação currículo integrado é para 
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interdisciplinaridade na sua construção. Nesse sentido, a integração ressalta unidade que deve 

existir entre diferentes disciplinas e formas de conhecimentos nas instituições escolares. 

Desse modo, Bernstein (1996) relaciona a ideia de integração em educação com o 

processo de compartimentação dos saberes, introduzindo os conceitos de classificação e 

enquadramento. 

Sendo assim o organograma apresentado por Silva (2014) demonstra que é 

necessário realmente acontecer à integralização dos saberes para se ter uma clara definição 

dos caminhos a seguir, as formas de operacionalizar as ações empreendidas por todos os 

envolvidos com o processo educativo. 

 

2.2.2 Temas e Eixos do Currículo Integrado 

  

Ao trabalhar com conceitos, temas e eixos integradores, abre uma grande possibildiade 

aos participantes, obervar as relações entre a parte e o todo. Tendo em vista que, o conceito, 

tema ou o eixo integrador não se conforma a lógica disciplinar cartesiana que fazem parte dos 

currículos atualmente (SILVA, 2014). 

De acordo com o Documento Base do PROEJA (2014)  que esses temas abranjam 

conteúdos mínimos mais de uma área do conhecimento, fazem parte da realidade do contexto 

de aprendizagem dos educandos, desta forma, produz nexos, sentido, permitndo assim, o 

exercício, problematização e ampliação dos conhecimentos. 

De acordo com Nébias (1999, p. 133) “vemos o mundo e tentamos compreeender seu 

funcionamento com “óculos conceituais”. Inicialmente com conceitos cotidianos, alternativos, 

espontâneos, ou pré-conceitos, que vão dando lugar aos conceitos científicos”. 

Segundo Freire (2002), por meio desses conceitos realiza-se a necessária passagem de 

um saber ingênuo para um saber epistemológico. Compreeendendo que um conceito, nada 

mais é que palavras, expressões carregadas de sentidos atribuidas, reconhecidas no contexto 

histórico e social. 

Na realidade, segundo Ramos (2008, p, 19) os conceitos se constituem partindo das 

relações  de uma sistematização deliberada tanto da ciência quanto da realidade concreta. 

 
No currículo que integra formação geral, técnica e política, o estatuto de 

conhecimento geral de um conceito está no seu enraizamento nas ciências como 

“leis gerais” que explicam fenômenos. Já um conceito específico, da área técnica, 

por exemplo, configura-se pela apropriação de um conceito geral com finalidades 

restritas a objetos, problemas ou situações de interesse produtivo. 
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Tais observações possibilitam trabalhar com conceitos que busquem o foco nos 

conceitos amplos, mantendo relações nos mais variados campos da ciência, sendo 

desenvolvidas em diversos contextos.  

Sendo assim, trabalhar com eixos integradores é uma forma de conectar os temas os 

conceitos, interligando como ponto de partida de chegada ao processo de construção do 

conhecimento. Neste sentido, pode haver vários eixos que se conectam entre si, formando 

uma rede de conhecimento.  

Nessas condições, um eixo pode ajudar a conectar vários temas e conceitos de uma 

área específica, ou de um curso como um todo, ou seja, desta forma, quanto mais o eixo 

integrador for ampliado, mais abrangência terá. 

 

Tabela 2: Trabalho com temas, conceitos e eixos integradores  

Tema   Conceitos  Eixo Integrador  

Avanços técnicos na área industrial  Tecnologia 

Industrialização  

Trabalho  

Tecnologia e  

Mundo do Trabalho 

Água Recursos Hídricos 

Meio Ambiente 

Sociedade  

Meio Ambiente e Sociedade 

Diferença entre homens e mulheres Gênero Família 

Propriedade 

Relações de Gênero na sociedade 

atual 

Fonte:  Silva (2014, p. 33). 

 

Como se pode observar, na definição de temas, conceitos e eixos integradores, não 

podem ser trabalhados de forma mecânica, aleatória, precisa-se ter uma relação com os 

conhecimentos específicos, ou seja, dentro da realidade concreta da sala de aula, se não for ao 

contexto desta realidade, a integração pode acontecer somente no papel. 

Alguns casos são evidentes no trabalho com temas, conceitos e eixos integradores. 

Segundo Silva (2014, p. 34), essa integração já é “realidade em muitas escolas, inclusive 

naquelas que ofertam o currículo integrado”. Além disso, trabalhar com esses temas, já 

aparece como uma das proposições dos Parâmetros Curriculares Nacionais, por meio dos 

temas transversais (SILVA, 2014). 

Ainda de acordo com Silva (2014) o trabalho com conceitos está bem presente na 

perspectiva de mapas conceituais e nesses últimos anos tem ganhado impulso, principalmente 

na educação profissional, sendo bem presente na perspectiva dos eixos tecnológicos. Mesmo 
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sendo utilizado neste contexto, nem sempre é trabalhado de forma coletiva, sistemática. Para 

viabilizar os projetos interdisciplinares e integrados, o desafio permanece ligado a sua 

utilização enquanto ferramenta estratégica para o trabalho em sala de aula. 

 

 

2.2.3 Temas Geradores  

  

Em relação ao trabalho com temas geradores, originalmente foi proposto por Paulo 

Freire, partindo das experiências com jovens e adultos. Por outro lado, insere-se na pespectiva 

de uma educação libertadora que transforma, rompendo com práticas bancárias, conteúdistas 

(SILVA, 2014). 

Portanto, na perspectiva de Paulo Freire, os temas geradores partiam de uma situação 

bem presente, concreta do povo, com seus problemas, as contradições dos limites. Sendo que, 

na definição desses temas é preciso uma investigação com a vivência junto as comunidades, 

para que se tenha um diagnóstico da realidade.  

Segundo Freire (2005, p, 114) “é importante enfatizar que o tema gerador não se 

encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. 

Só pode ser compreendido nas relações homens-mundo”. Nessas condições, está relacionada 

às vivências concretas e os problemas cotidianos se faz necessario que haja uma compreensão 

e uma investigação para esses problemas. 

Ainda de acordo com Freire (2005) essa investigação não pode acontecer de forma 

mecânica é um processo de busca, de conhecimentos de criação, ou seja, não pode acontecer 

de forma isolada do povo, se faz necessário que aconteça com o povo e para o povo.  

Nesses casos, o trabalho tem como objetivo a decodificação da realidade para assim 

problematiza-la, fazendo entender na sua totalidade para transformá-la. Neste ponto, exige de 

educadores comprometidos com o povo, atuando em equipes interdisciplinares que tem como 

visão construir os universos temáticos ou as redes temáticas que servirão para que o trabalho 

pedagógico seja desenvolvido com os educandos. 

A esse respeito, entre temas geradores e currículo integrado, de acordo com Silva 

(2014, p. 37) há, portanto, uma relação direta: 

 
Uma vez que ambos têm como finalidade a compreensão da totalidade dos 

processos. No entanto, na perspectiva dos temas geradores, a totalidade não tem um 

caráter meramente pedagógico, metodológico, mas uma dimensão política visando a 

transformação social. Por outro lado, os temas geradores foram pensados na 

perspectiva de uma educação popular, que não necessariamente ocorreria em 

espaços formais, em salas de aula, em escolas. Transplantada e adaptada para esses 

locais, essa perspectiva, muitas vezes, enfrentou fortes resistências, seja por sua 
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dimensão política, seja pela burocratização dos espaços escolares, seja pelas 

dificuldades em sua materialização. 
 

Contudo, ainda existe resistência aos temas geradores é o fato de, nessa perspectiva, o 

currículo escolar não estar pronto, ou seja, não haver uma sequência lógica, de conteúdos 

previamente definidas, de romper com a ideia, de a disciplina ser de um único dono. Tal 

resistência está presente também em relação ao currículo integrado. Não há dúvida que, 

apesar das dificuldades para a implementação, trabalhar com temas geradores, continua sendo 

motivação para muitos educadores em todo país. 

 

2.3 A Pesquisa e o Currículo Integrado 

 

No contexto da pesquisa do currículo integrado, Freire (2002, p. 32) ja ressaltava que 

não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, “esses que fazeres se encontram um no 

corpo da pesquisa para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo”. 

De acordo com Demo (1990, p. 44) a pesquisa é base de qualquer proposta 

emancipatória, é desafio, criação, experimentação, teoria e prática juntas, é diálogo com a 

realidade, processo cotidiano, princípio científico, educativo, “ensinar e aprender se 

dignificam na pesquisa, que reduz e/ou elimina a marca imitativa. Uma coisa é aprender pela 

imitação, outra pela pesquisa. Pesquisar não é somente produzir conhecimento é, sobretudo 

aprender em sentido criativo”.  

No currículo integrado, a pesquisa é um instrumento de ação de cunho pedagógico, a 

porta de entrada para as inquietações, entender um determinado fenômeno ou processo, se não 

haver um diálogo entre as áreas do conhecimento dificilmente se fazem completa essas ações. 

Tendo em vista, que quando surge o interesse por um assunto a busca por respostas e 

perguntas que a princípio parecem simples, podem mobilizar os esforços de educandos e 

educadores. Facilmente se presume, que problemas ligados à área técnica para ser 

compreendida em sua totalidade, se faz necessário o uso de ferramentas de formação geral. 

No entanto, os problemas ligados à educação básica, tende a ser compreendidas fazendo uso 

de conhecimentos técnicos específicos. 

Nesse sentido, o ensino através da pesquisa, baseia-se na perspectiva não seriada, não 

disciplinar, tem como fator principal estruturar o interesse, os saberes as perguntas dos 

educandos. 

A este propósito, Oliveira (2009, p. 1) assevera que a premissa fundamental, “é a de 

que pesquisa não é algo elevado, sublime, difícil, a ficar restrito às universidades (e mesmo lá, 
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às pós-graduações), mas uma prática cotidiana: uma forma de se relacionar com o 

conhecimento”. 

Logo, o ponto de partida dessa perspectiva é o interesse as perguntas que os educandos 

têm quando chegam à escola. Desse modo, partindo deste interesse dos educandos, com 

acompanhamento dos educadores nas mais diversas áreas do conhecimento, definem suas 

problemáticas. 

A esse respeito, Oliveira (2009) acrescenta que essa definição precisa de tempo e 

acontece, nas primeiras semanas de aulas, nesse tempo, cada educando já consegue definir seu 

mapa e roteiro de estudo partindo de sua problemática. Desse modo, conseguirá organizar 

como será traçado suas estratégias para minimizar os problemas existências em relação as 

áreas de conhecimentos. 

 

2.3.1 Tempo Integrado, Articulações, Espaços de Aprendizagem 

 

É necessário rever a escola, suas articulações, estabelecendo uma atual complexidade 

nas relações existentes. Desse modo, a escola de tempo integral tem se apresentado como uma 

alternativa para que as mudanças aconteçam nas escolas públicas de hoje, podendo ser 

materializada através de políticas públicas voltadas para esse fim.  Desta forma, esta escola, 

assim concebida, mudaria o paradgimas de escola de tempo integral que faz parte da história 

da educação brasileira. 

Nesse sentido, Barros (2008, p. 69) destaca que a questão da formulação de novo 

tempo de educação integral, “gera ainda, um intenso debate entre educadores e pesquisadores 

que questionaram o carater dessa “nova” escola”. 

Nessas condições, Goncalves (2006, p. 7) assegura que, em relação as políticas 

públicas, esta concepção de escola de tempo integral incorpara a mistificação de uma oferta 

maior de oportunidades de formação um currículo enriquecido, ir além de a “[...] lógica 

pervesa de mercado que determina que o acesso defina por quem pode pagar mais”. 

Como tudo foi dito, não configura que uma escola de tempo integral simplismente 

amplia o que já vem sido ofertado, mais, sim um aumento quantitativo e qualitativo das 

atividades desenvolvidas. O quantitativo, porque aumentou a quantidade de horas para a 

construção de espaços e atividades de caráter educativo. Qualitativo, porque essas horas se 

configuram, segundo Gonçalves (2006) oportunidades, sendo assim, os conteúdos propostos 

possam ter outro significado, revestidos de caráter exploratórios, com vivências e 

protagonizados por todos os envolvidos na relação de ensino-aprendizagem. 
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Fica, pois, muito claro que a importância da escola de tempo integral, contribui para 

formar um cidadão ativo.  

Segundo Coelho (2006) esta escola funciona por aproximadamente oito horas por dia, 

tendo um currículo bem diversificado para atender as necessidades dessa formação, essas 

atividades são exploradas em outros espaços que atravessam as paredes da sala de aula. 

Na realidade, na escola de tempo integral os docentes precisam ter um tempo 

específico para o planejamento das atividades, acima de tudo, refletirem sobre suas práticas 

docentes.  Portanto, esse planejamento tem que estar interligados diretamente nas propostas 

pedagógicas tanto no espaço, como no tempo em sala de aula formal, pois, neste contexto de 

escola de tempo integral a interação precisa estar voltada para a integração entre 

conhecimentos e saberes, ao mesmo tempo também, necessita estarem com uma prática 

focalizada em outros campos da formação humana como a arte, esporte, reflexão filosófica e 

cultura. 

Neste contexto, Gracindo (2004, p. 173) afirma que: 

 
Uma escola de tempo integral necessita ter um projeto político-pedagógico que 

promova um espaço para o exercicio da democracia escolar, possibiltando a 

participação engajada e comprometida de todos os segmentos escolares, a 

explicitação e respeito ao pluralismo existente no grupo, a conquista da autonomia 

(da escola e dos sujeitos sociais) e a transparência da escola. 

 

O que se pode compreender da escola de tempo integral, são locais que oferecem 

atividades culturais, onde enfatiza a cultura popular, local, certa que essa escola não pode ser 

somente uma escola com carga horária ampliada, sendo necessário, que ofereça atividades 

adicionais, complementares,  com sua capacidade de docentes ampliada para atender  essas 

atividades adiocionais.  

Tendo em vista que, as atividades desenvolvidas em uma escola assim, são as que 

fazem parte da vida dos sujeitos envolvidos, do cotidiano daqueles que a frenquentam, ou 

seja, com a ampliação de tempo, se desenvolve atividades artísticas, esportivas, culturais, 

curriculares, além do que, prepara o aluno para o mercado de trabalho (COELHO, 2002). 

De acordo com Coelho e Hora (2002, p. 16), uma escola de tempo integral oferece 

uma educação diferenciada e, para oferecê-la, seu currículo precisa ser diversificado, uma 

“[...] aula de História da África, na qual se tenha por objetivo estudar a inflência da cultura 

africana no Brasil, pode ter como estratégia de diversificação curricular a aula de capoeira ou 

as atividades de animação cultural”. 
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Convém, no entanto, ressaltar que não há um resultado pronto e acabado de escola de 

tempo integral, o que existe, é algumas caracteristicas de uma nova escola, onde não exclua 

seus alunos, mas, sim eduque para a emancipação. 

A este respeito, Silva (2006, p. 1) destaca que: 

 
[...] a escola pública convencional, de tempo parcial, nao consegue atender as 

necessidades e os interesses das classes para as quais ela se dirige. Não e mais 

possivel pensar numa educação de qualidadeque se volte apenas para as disciplinas 

ditas “escolares” (Matemática, Português, História, etc.) e não questione o mundo, 

as desigualdades sociais, os projetos políticos existentes; que não fale sobre os 

direitos do cidadão como um todo, em particular da criança, sobre violência, sobre 

probleza, sobre exploração, sobre discriminação; uma escola distante da cultura (e 

da promoção da cultura), distante da comunidade (como se ela estivesse ali por 

acaso); não podemos mais ter uma escola desvinculada da realidade social vivida 

pelas crianças e pelos jovens que a frequentam. 

 

Como se pode observar, não é o aumento do tempo de permanência na escola que 

garantirá uma melhoria na qualidade do ensino.  

Entendendo que essa ampliação do tempo escolar, precisa estar acompanhada de um 

olhar difrenciado,  da consciência dessa escola do seu papel social. 

Em suma, uma escola que oferece tempo integral, precisa compreender que não é 

aquela em que o aluno fica um horário em sala de aula, no outro realiza atividades ligadas ao 

esporte, como se estivesse em um clube.  

Uma escola com nivel de ensino integral é aquela onde são combinadas atividades 

curriculares, como o ensino da Matemática, Português, Geografia, História, etc., com as 

atividades esportivas e culturais, contudo, essas atividades precisam ser planejadas de forma 

multidisciplinar e articuladas. Além do que, possuir um currículo diverficado, diferentemente 

da escola de tempo parcial, onde oferece aos seus alunos no mínimo três refeições diárias aos 

educandos (BARROS, 2008). 

Da mesma forma, essa escola de tempo integral precisa ser constituida com oficinas 

pedagógicas, baseando no contexto sociopolítico, pedagógico da comunidade onde está 

inserida, priviligiando assim os educandos e suas necessidades. 

 

2.3.2 Escola de Tempo Integral e os Possiveis Caminhos 

 

Algumas situações que envolvem a dinâmica dessas escolas possuem algumas 

particularidades que lhe são peculiares das que atendem em tempo integral, pois, sua principal 

caracteristica é trabalhar por meio da vivência, partindo das experiências em comunidade, 

para a democracia e com qualidade.  
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Desta forma, precisam-se elencar algumas delimitações que controem esses 

parâmetros e serão descriminados nos próximos tópicos. 

 

2.3.3 Educar Partindo da Experiência 

 

Segundo Yus (2002, p. 91) educar “nesta perspectiva requer planejamento, 

reconhecimto de que a [...] a experiência foi à base da aprendizagem desde o aparecimento do 

primeiro ser humano na terra”. 

Tendo em vista que, a aprendizagem pela experiência, acontece através de uma 

aproximação com a educação a aprendizagem de longo prazo, desse modo, enfatiza  conexão 

crítica desenvolvida, através de uma leitura crítica do mundo real. 

A esse respeito Barros (2008, p. 72) ressalta que:  

 
A aprendizagem partindo da experiência tem como base a experimentaçaõ e a 

descoberta que favorece a construção de um saber útil para os sujeitos. Nesse 

sentido, a descoberta precisa considerar o meio em que o aluno vive para, a partir 

dai, estabelecer relações que contribuem para a compreensão do aluno. 

 

Como se pode observar, a escola é um local onde o encontro de saberes se encontram, 

ao mesmo tempo quando se encontram contribuem para construir o conhecimento, 

consequentemente, a geração da integração promove o respeito entre os sujeitos. Lembrando 

que, na escola que o respeito à valorização do saber dos estudantes, integração,  a ampliação 

desse saber constituem a essência o propósito da educação. Visto que, a escola de tempo 

integral valoriza o saber neste contexto. 

Ainda de acordo com Barros (2008, p. 72) a escola de tempo integral é:  

 

Aquela que promove situações em que os estudantes percebem que os diferentes 

saberes advindos de diferentes experiências se enriquecem e se multiplicam ao se 

encontrarem, visto que, nesta escola, as diferenças são respeitadas e convivem juntas 

em um mesmo espaço. 

 

No entanto, o respeito às diferenças não siginifca uma estelidade das convicções, ou 

de uma simples virtude passiva, mas, reune o respeito  a tolerância no confronto de ideias, 

assim, o respeito a diferença não deve ser confundido com indiferença ou desconsideração. 

Todavia, as diferenças necessitam ser problematizadas, com isso, demanda o diálogo para 

compreender como as possibilidades de fazer escolhas é grande produtora de conhecimento 

que leva a liberdade. 

Da mesma forma, a escola de tempo integral confronta saberes, promovendo a 

aprendizagem sem exclusão e acabam por aprender que o conhecimento é o processo de 
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construção, que acontece quando há encontros e confrontos de saberes, ou seja, quando duas 

pessoas conversam entre si, confrontam ideias, sendo assim, as duas acabam por aprenderem 

uma com outra. 

Logo, a escola de tempo integral, tem como fundamento o compartilhamento da 

democracia e a construção de um mundo mais justo para as pessoas, que garanta não somente 

o acesso à escola, mas, sua permanência. 

  

2.3.4 Educar com a Comunidade  

 

Sabe-se que o educando não é um ser isolado de um contexto social, do mesmo modo, 

a escola, enquanto instituição não o é, essa relação precisa ir além dos muros escolares.  

Neste contexto, a aprendizagem passa a ser cooperativa, tendo em vista que, Freire 

(2002, p. 68) ressaltou que “ninguém educa ninguém, ninguém, educa a si mesma, os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. O mesmo acontece, quando a prática 

educativa busca a cooperação,  respeito  a emancipação do sujeito.  

Portanto, a escola de tempo integral faz necessário que seja gerida democraticamente, 

de modo que a comunidade externa e local decide a melhor educação para seus sujeitos 

(BARROS, 2008).  

Mesmo porque, a gestão democrática na escola demanda delinear espaços com 

participações para que seja construido uma educação de qualidade. 

 

2.3.5 Educar para a Democracia 

  

Educar para a democracia é um grande desafio, sendo que faz um resgate do príncipio 

da educação democrática, pois ensina a participar, cooperar, assumir responsabilidade 

aceitando decisões, tomadas democraticamente. 

A democracia, segundo Barros (2008, p. 76) não é um “estado é um processo, esse 

processo torna-se uma construção que se realiza diariamente, em que educandos, educadores, 

pais e comunidade construem-na, por meio de uma vivência cotidiana”. 

Tendo em vista que, a escola é lugar de adquirir conhecimento, mesmo atualmente 

com a concorrência de outras instituições como os meios de comunicação, mesmo assim, a 

escola é a única instituição onde sua função é a educação sistematizada via ensino e 

aprendizagem.  



69 

 

 

Compreendendo que a instituição que ensina para democracia, necessita deixar bem 

claro na prática escolar, possibilitando uma aproximação entre os sujeitos inseridos no 

processo educacional.  

Visto que, o ensino nesse sentido, precisa ser desafiador  não constrangedor para o 

educando, para que as relações sejam embasadas na democracia. 

Quando a escola de tempo de integral integra no seu cotidiano uma educação para a 

democracia, se torna uma comunidade democrática, pois a democracia se vivencia com a 

prática com a participação de todos, possibilitando que cada indivíduo seja reconhecido, 

respeitado pelos demais, sendo que essa participação envolve também, professores, 

funcionário da escola, para que todos se sintam como membros dessa comunidade. 

Logo, uma escola que prima pela democracia e busca qualidade no seu processo 

educacional, é peça importante para compreender a perspectiva da escola de tempo integral 

que se tem no país atualmente. 

 

2.3.6 Educar com Qualidade  

 

A qualidade é um termo utilizado para Barros (2008, p. 79), “como critério para 

avaliar as características, objetivos, condições, processos e práticas educacionais”.  Portanto, 

se faz necessário que se discute qual paradigma que é preciso ser adotado nas instituições, em 

especial as escolas que atende de tempo integral. 

Nessas condições, entende-se que o direito à educação não se restringe apenas a 

garantir uma vaga nas escolas públicas, mas sim uma educação de qualidade, porque o direito 

a educação precisa ser respeitada como prioridade (BARROS, 2008). 

Neste contexto, a escola que atende de tempo integral, precisa sair na frente em 

considerar que a educação é um direito do ser humano, considerada como uma condição para 

que o homem exerca seus direitos e consiga respeitar os direitos dos outros. 

Considerando que é importante, numa perspectiva democrática, principalmente no 

interior da escola de tempo integral, a gestão democrática precisa promover a participação de 

todos os envolvidos nesse processo, desse modo, os envolvidos acabam por promover a 

cidadania, respondendo aos interesses do coletivo. 

 

2.4 A pespectiva da Escola de Tempo Integral 
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A educação é um tema capaz de gerar muita discussão, principalmente porque o Brasil 

ainda é um país que caminha no compasso para adquir a qualidade que se espera que 

aconteça.  

Em relação ao consenso sobre educação, o que muito se tem discutido é o tempo 

dedicado à educação que está muito aquém do que seria necessário para dar conta da 

formação das crianças e jovens para enfrentar a sociedade atualmente. 

Quando se pensa em educação integral, logo se pensa numa aprendizagem baseada por 

vivências e experiências, contextualizada por uma ação pedagógica organizada por projetos 

ou temas geradores. Nessas condições, essa pesperctiva tem sua enfânse no desenvolvimento 

integral, partindo de uma área ou tema do conhecimento como eixo de organização para 

desenvolver outras competências.  

Neste contexto, trabalhar com arte, esporte, lazer, sexualidade, meio ambiente, saúde, 

podem ser explorados, sendo que intrelaçam fazem uma conexão com outras necessidades dos 

sujeitos envolvidos nesse processo. Se forem trabalhadas metodologias que aliam soluções 

para questões que inquietam ou estimulam a vida cotidiana, exerce uma motivação muito 

forte entre os sujeitos (BARROS, 2008). 

Sendo assim, importante ressaltar os projetos que relacionam o trabalho colaborativo 

em diversos ambientes de aprendizagem que procuram colocar esse aluno como centros, 

assim eles desenvolvem sua autonomia. Quando se educa desta maneira, as ações educam 

integralmente os sujeitos. Portanto, fica evidente quando a educação acontece em espaço 

flexivel, fica mais fácil mediar com a família, escola e a comunidade ações que visam o 

desenvolvimento na totalidade da criança e sua interação com o meio onde está inserido.  

Desse modo, Barros (2008, p. 85) destaca que: 

 
Compreender a educação integral implica considerar o sujeito em sua condição 

multidimensional, não apenas na sua formação cognitiva, como também na 

compreensão de um sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num 

contexto de relações. 

 

Essa compreensão, do sujeito nessa condição, considera-se um sujeito que vai além 

das suas necessidades básicas, ele busca por satisfação nas mais diversas formulações, tanto 

nas atividades de criação que desenvolve quanto na obtenção de prazer nas mais variadas 

formas. 

A aprendizagem é um processo que acontece do nascimento e continua ao longo de 

uma vida toda. Ocorre em diferentes situações e contextos, acontece com a família, com a 

nova família (a escola), com os pares; em espaços formais e informais. Portanto, a educação 



71 

 

 

escolar necessita ser repensada, para que consiga considerar que crianças, adolescentes, 

possam ser sujeitos inteiros, considerando-se todas as suas vivências e aprendizens adquiridas 

ao longo do tempo. Desse modo, o importante é que se trabalhe o que realmente eles querem 

aprender e o que fazem sentido.  

Pois trabalhar com conteúdo escolar, curricular e outras atividades que lhes for 

proposto, antes é necessário dialogar com os interesses do grupo, seus conhecimentos prévios 

e seu cotidiano.  

Neste contexto, somente o que for colocado como desafio, inquietação por 

educadores em todas as esferas educacional, pode-se transformar em relação que se controem 

um ensino- aprendizagem. 

 

2.4.1 O Tempo na Escola Integral  

 

O direito a educação escolar está afirmado na Constituição Federal de 1988, esse 

direito há muito tempo vem sendo discutido por educadores, estudiosos e políticos. Tendo 

como pano de fundo na história, uma educação dualista, que começou a ser questionada, 

quando o pensamento pedagógico passou-se a orientar para a reconstrução no sentido de 

levantar debates concernentes a esse direito, mas que resurge quando, mais recentenmente, ela 

passa a ser compreendida como mercadoria (BARROS, 2008). 

Porém, o grande desejo de grande parte da sociedade brasileira é uma escola pública 

de qualidade, universal, democrática, adequada as necessidades específicas dos filhos de 

trabalhadores, pautada nas práticas do respeito nas diversidades culturais dos povos. 

Nesse sentido, Barros (2008, p. 86) ressalta que não se pode descartar que a educação, 

“em cada nível de ensino, tem objetivos comuns que visam um ideal de homem, adequado âs 

necessidades do seu tempo, bem como à formação do homem incoformado com as injustiças 

e, dentre elas, a desiguidade social”. 

Portanto, a necessidade de fazer uma educação está na capacidade que o homem tem 

em estar em constante evolução, tanto na parte externa como interna, ou seja, de estar com 

seus pares, trocando experiências. Deste modo, a aprendizagem dos sujeitos se enriquece se 

constroi,  torna-se cada vez melhor. 

De acordo com Paro, Ferreti e Viana (1988) na busca por constantes mudanças na 

trajetória da educação brasileira, percebe-se, que na implantação no desenvolvimento de 

experiências escolares, através da ampliação do horário permitindo a permanência da criança 

no ambiente escolar, visa um discurso para a busca de um novo homem.  
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Desse modo, o tempo escolar e questões ligadas a essa ampliação da jornada escolar 

tem sido alvo de alguns debates. Sendo que, o tempo escolar é visto como fator possível para 

a solução de problemas sociais e educacionais, que o Brasil tem assistido nos últimos tempos. 

Neste contexto, Santos (2002, p. 139) acrescenta que “pode-se dizer que o tempo é 

uma questão de grande relevância na escola [...] a vida escolar está organizada em função do 

tempo, se esse for aproveitado de forma ótima, por certo o trabalho escolar renderá mais”. 

Nessa dimensão da escola de tempo integral, o tempo precisa ser planejado, registrado as 

prioridades da escola, partindo de um processo coletivo construindo com a comunidade 

escolar.  

Segundo Santos (2002) o tempo individual dos docentes, necessita ser organizado por 

meio de prioridades que a escola tem, partindo de um processo de planejamento das 

atividades desenvolvidas na escola. 

Tendo em vista, que a escola precisa ser um ambiente de vida, para ser um 

instrumento de acesso do sujeito à cidadania, à criatividade deva estar acima de tudo. Sendo 

que, esse espaço, constitui como um processo de vivência. Entendendo que, a organização 

precisa considerar, entre tantas coisas, as experiências, ritmos, culturas e interesses, 

reconhecendo sempre a complexidade do ser humano. 

Tendo uma compreensão clara do assunto tempo escolar, Pinto (2001, p. 13) ressalta 

que: 

[...] uma variável fundamental no ato da aprendizagem, um elemento significativo de 

políticas, teorias e práticas, mas que tem sido pouco observado e pouco estudado no 

plano pedagógico. Os investigadores dizem-nos que existe uma relação estreita entre 

uma concepção de ensino e seu modo de organização temporal; a nossa prática 

mostra-nos que essa relação estreita não é tida em conta ou não se deixa vislumbrar. 

A adoção desta ou aquela organização das sessões do tempo estaria contemplada, 

que teria sido feito de um estudo relativo ao tempo que está ou aquela aprendizagem 

exigem.   

 

Sendo assim, o tempo é movimento é processo em uma escola de tempo integral, desse 

modo, precisa existir um aproveitamento do tempo curricular com atividades que interligam o 

que está contemplado no Projeto Político-Pedagógico, baseado na apreensão de conteúdos 

escolarizados, mas, conteúdos que transcedam essa segmentação que enfoquem 

conhecimentos/conteúdos que se inscrevam para além do tradicionalmente escolarizável 

(COELHO, 2006).  

A escola de tempo integral vem, por meio desta nova divisão de tempo, modificar a 

estrutura escolar, com uma proposta revolucionária, dinâmica, assegurando a formação de um 

novo homem, mais crítico, engajado nos problemas da sociedade. 
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Neste contexto, Navarro (2004) salienta que, quando uma escola amplia seu tempo, ela 

amplia também possibilidades para que se ofereça uma educação diferenciada, completa. 

Desse modo, o tempo escolar é visto e entendido como o período de vivência pedagógica dos 

estudantes no ambiente escolar muito importante.  

Pois, o tempo escolar é o tempo pedagógico onde acontecem mais aprendizagens 

significativas que se leva para uma vida toda. 

Tendo em vista que, para essa ampliação da jornada escolar, se faz necessário 

assegurar um currículo diferenciado, com atividades escolares embasadas pelo coletivo 

escolar, sempre respeitando,  rítmo, tempo e as experiências vividas pelos estudantes. 

Segundo Navarro (2004, p. 45) “[...] a escola precisa estar atenta à organização 

significativa do trabalho pedagógico. Por isso, a organização curricular precisa estar pautada 

numa visão do conhecimento interdisciplinar, transdisciplinar, que possibilite o 

estabelecimento de relações recíprocas entre vivências, conteúdos e realidade”.  

No entedimento do autor, numa escola de tempo integral, não há somente uma forma 

de ensinar ou um único processo para transmitir conhecimentos, mas uma integralização de 

experiências e conhecimentos que podem articular e dar sentido no processo educacional. 

 

2.5 Competências de Ensino  

 

A UNESCO (2004) ressalta que dez anos após a Conferência Mundial de Educação 

para Todos (EPT), realizada em Jomtien, em 1990, autoridades na educação se reuniram em 

Dakar, Senegal para conferir o progresso ante os compromissos firmados pelos países, na 

ocasião ficou estabelecidos os objetivos concretos para a universalização do ensino. Sendo 

que, mais que promover o acesso pleno à educaça básica, a comunidade internacional 

concordou que a prioridade fundamental de qualquer esforço educacional é ofertar uma 

educação de qualidade para todos, entendendo-se como pré-requisito para a equidade e 

desenvolvimento do indivíduo na sociedade.  

De acordo com Braslavsky (2006), o debate faz uma revisão do conceito de qualidade. 

Portanto, sua definição é consesual, pois, depende diretamente da compreensão dos objetivos 

da educação, sobre a função que deve acompanhar junto à sociedade. Para a maioria deles, 

tem sugerido critérios mais subjetivos para dar conta do termo. Nesse sentido, a educação de 

qualidade para todos diz respeito à necessidade que se garanta o acesso de todas as 

experiências educativas que lhes permitem desenvolver competências para atuar de maneira 

bem sucedida em múltiplos cenários em ambientes heterogêneos. 
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Portanto, neste contexto, ressurge a proposta da formação voltada para o 

desenvolvimento das competências. Entendendo que esse conceito não é novo, é um assunto 

que desde a década de 80 começou a ser introduzido por organizações internacionais e 

acadêmicas (os) de todo o mundo nos discursos internacionais, porém, foi especialmente na 

década de 90 que foi incorporado nos processos de reforma política protagonizadas por 

autoridades nacionais nos mais diversos países do mundo (BORGES, 2010). 

Todavia, fica o questionamento, as incertezas em torno das muitas definições de 

conceito, que levantam questionamentos de quais competências seriam mais adequadas e 

como desenvolvê-las, o que demanda debates permanentes.  

Para Dolz  (2004, p. 33) o termo competência foi utilizado: 

 
Pela primeira vez na língua francesa, ao fim do seculo XV, para referir-se ao poder 

outorgado a uma determinada instituição para tratar certos assuntos e desempenhar 

tarefas específicas. Tal definição comportilha em grande aprete da conotação 

jurídica que o conceito guarda até hoje, referindo-se a responsabilidade de cada 

instância em decidir e agiar em determinadas situações. 

 

Somente mais tarde, o conceito ganhou conotação mais complexa, associando a ideia 

de capacidade individual advindas do saber  da experiência. 

Partindo das contribuições de Chomsky (1957) é que o conceito de competência 

ganhou delineamento mais preciso, até chegar aos caminhos da educação.  

Dentre os autores que utilizam o termo competência, Hylmes (1991) é o quem cumpre 

a função de superar o determinismo biológico do desenvolvimento de competências, criando, 

assim, maior espaço para a intervenção educacional.  

No entendimento do autor competência não é fundada biologicamente, mas acaba por 

se tornar uma capacidade adaptativa e contextualizada, que pode ser desenvolvida por meio 

de um processo de aprendizagem formal ou informal. 

Nesse sentido, esse debate é servido como diretriz de atividades voltadas para as 

atividades reformas nas esferas da Linguística, Psicologia, Economia e do Trabalho. Sendo 

que no campo educacional é mais recente. 

Na visão de Perrenoud (1999), sociólogo que seu reconhecimento internacional se deu 

por conta de estudos sobre as competências. Desmitifica alguns conceitos que eram utilizados, 

como compreensão para resolução dos problemas educacionais. Entre elas está a concepção 

introduzida por Chomsky de competência como faculdade genérica que pertence à espécie 

humana. Neste contexto, Perrenoud compreende competência como algo a ser potencialmente 
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estimulado no ser hamano partindo de incentivos externos tão presente nas estretégia de 

ensino-aprendizagem. 

Outra contribuição importante que surge no dabate em relação às competências é sua 

relação com os saberes e conhecimentos escolares. Alguns autores percebem ambas como 

concorrentes, pois atribuem às competências a ambição de substituir a estrutura de ensino-

aprendizagem, que até então se focava sobre os saberes. Para alguns, admitem uma relação de 

complementaridade, ou até mesmo uma interação entre os dois domínios. 

De acordo com Tanguy e Ropé (2004), as autoras complementam que o conceito de 

competência provocou uma mudança paradgmática no campo educacional ao substituir 

progressivamente a noção de saberes. Desse modo, segunda elas, “tanto a organização dos 

conteúdos curriculares por objetivos como por competências foram tentativas de se atribuir 

sentidos aos saberes escolar” (p. 30). 

Sendo assim, no entedimento das autoras, a prioridade das competências e de outras 

abordagens confirmou a explicidade das atividades pelas quais podem se materializar para 

compreender, absorver, conferindo ao processo educativo um conteúdo prático e aplicado do 

que a abstração que muitas vezes são distribuidos entre as disciplinas escolares. 

A proposta do conceito de Perrenoud (1999) põe por terra essa eventual dicotonomia 

entre saberes e competências, uma vez que coloca os saberes não como um fim único da 

aprendizagem, mas, sendo um importante elemento na consolidação das competências, ou 

seja, sem as consolidações não seria possivel ao indivíduo enumerar opções e tomar decisões 

rumo a ações concretas e transformações de sua realidade. 

 Desta forma, o que se percebe é que, se por um lado ter acesso aos saberes, 

comumente associado a uma cultura geral, não é suficiente para colocá-los em prática, por 

outro, tampouco é possivel desenvolver competências sem valer-se de conteúdos os quais 

mobiliza e transforma em ação. Desse modo, não se trata aqui de termos concorrentes, senão 

complementares na esteira dos mecanismos de ensino e aprendizagem.  

Na definição de Gillet (1991, p.81) “as competências nao se contrapõem e não 

subtituem os saberes apropriados pelo aluno; elas designam a organização desses saberes em 

um sistema funcional”. Assim, tal percepção indica uma interpretação mais estrutural do 

conceito de competências, da mesma forma que os estudos de objetivos de Bloom (1956). 

Segundo estudos de Gillet (1991) a concepção de competências como forma de 

organização dos conteúdos curriculares, representou uma possibilidade de mudanças da 

estrutura curricular até então preponderante, firmada majoritariamente sobre as bases dos 

estudos de objetivos proposta por Bloom (1956).  
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Na proposta de Tanguy e Ropé (2004), ambras as propostas da organização curricular 

surgiram com a intenção de dar significado aos saberes transmitido pela escola e torná-los 

relevantes, significativos e consequentemente, mais atraentes.  

De acordo com Bloom (1956), o autor defendia que se podia ensinar algo a algúem 

desde que esse processo educativo fosse planejado adequadamente, com atribuições voltadas 

para etapas e intervalos de tempo para cada saber.  

No entedimento do autor, para que esse processo educativo tivesse exito, seria 

necessária a divisão dos conteúdos disciplinares em objetivos precisos e hierarquizados, não 

sendo possível avançar para novas aprendizagens sem que os objetivos estivessem 

dominados.  

Partindo dessa análise, Bloom (1956) enumerou alguns objetivos, e distribuiu por 

grandes eixos que iriam orientar o domínio da aprendizagem, sendo eles: o cognitivo, o 

afetivo e o psicomotor. 

 

2.6 Desenvolvimento Curricular  

 

De acordo com Moreira e Candau (2007, p. 22) o currículo é definido como sendo 

“experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas 

relações socias, buscando articulares vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos 

historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos alunos”. 

Desse modo, o desenvolvimento do currículo de educação integral precisará 

fundamentar nas caracteristicas, interesses e as necessidades dos estudantes. Compreendendo 

as áreas do conhecimento os componentes curriculares e obrigatórios da Base Nacional 

Comum e da Parte Diversificada como determina a legislação. 

Todavia, outros temas e projetos de modo flexivel, variavel precisam ser incorporados 

no desenvolvimento curricular, a fim de efetivar a proposta pedagógica da escola. Visando 

ações no campo social, cultural, esportivo, tecnológico dentro do ambiente escolar e, em 

outros ambientes também, através da interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, desse 

modo, acontecerá a articulação entre as do conhecimento e do componente curricular 

obrigatório. 

Tendo em vista que, os estudantes da escola integral se beneficiam tanto em 

quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização, quanto na diversidade de atividades 

de aprendizagens, sendo assim, precisam ser pedagogicamente planejadas e acompanhadas ao 

longo do dia. 
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Nesssa organização do desenvolvimento curricular, as abordagens interdiciplinar e 

transdisciplinar precisam ser consideradas pelo coletivo de cada escola, para que seja 

organizadas as atividades com os estudantes de acordo com a realidade deles. 

 

2.7 Planejamento Curricular 

 

No planejamento curricular uma das funções do professor é planejar. Neste sentido, 

esse momento, precisa tornar possivel pensar sua prática. Portanto, o professor tem papel 

fundamental nesta prática educativa da escola de tempo integral, principalmente quando o 

instrumento que irá permitir a reflexão das possibilidades de aprendizagem, com aulas mais 

criativas, mudando a organização de suas aulas, para assim, ampliar as experiências.  

Sendo que, na escola esse planejamento curricular precisa ser visto em três 

momentos no Projeto Político-Pedagógico, no planejamento curricular, no plano de aula. No 

Projeto Político-Pedagógico, porque implica uma projeção para o futuro, norteando as ações 

educativas, ou seja, precisa ser um processo coletivo.  

No entanto, no planejamento curricular, ressalta a dinânimca de cada escola, 

considerando a organização do conteúdo as experiências culturais ampliando assim a 

perspectiva das disciplinas. E o plano de aula é o momento do recorte do processo global, 

onde se organiza as tomadas de decisões, considerando as condições do tempo, espaço, 

estrutura física, e sobre tudo, a organização da escola. 

 

2.8 Avaliação no Currículo Integrado  

  

De acordo Luckesi (2011), os processos de avaliação exigem como ponto de partida 

que seja feita uma ação intencionalmente planificada, definindo aonde quer chegar com a 

ação e quais mecanismos para conseguir os resultados esperados. 

Além do que, Luckesi (2011) ressalta ainda que trabalhar com a avaliação nesta 

perspectiva de processo de construção do ensino e aprendizagem requer o rompimento com a 

pedagogia tradicional. 

 

A Pedagogia Tradicional fundamenta-se num olhar estático a respeito do educando e 

por isso, sustenta bem a prática de exames na escola – cuja função é classificar o já 

dado, o já acontecido -, mas não a prática da avaliação da aprendizagem, que opera 

subsidiando o que está por ser construído ou em construção (LUCKESI, 2011, p. 

21). 

 

Na perspectiva de Luckesi (2011), importante destacar que um currículo com olhar 

voltado para a interdisciplinaridade e a integração curricular com processos avaliativos 
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separados, fragmentados e não relacionados ao planejamento individual e coletivo, não 

acontecerá os resutaldos esperados. 

Nesse sentido, a avaliação precisa ser desenvolvida numa perspectiva processual e 

contínua, que busca a reconstrução do conhecimento coerente com a formação integral dos 

sujeitos,  trabalhando quatro importantes dimensões da avaliação, são eles: 

 

a) Diagnóstica, que caracteriza o desenvolvimento do educando no processo de 

ensino-aprendizagem, visualizando avanços e dificuldades e realizando os ajustes 

necessários; 

b) Processual, que reconhece os diferentes tempos, ritmos e lógicas da 

aprendizagem; 

c) Formativa, na qual o sujeito tem consciência da atividade que desenvolve, dos 

objetivos da aprendizagem, expressando seus erros como hipóteses de 

aprendizagem;  

d) Somativa, que expressa o resultado referente ao desempenho do educando no 

processo (BRASIL, 2007, p. 55). 

 

Considerando estas dimensões descritas, os processos avaliativos no currículo 

integrado precisam de uma construção com instrumentos específicos, que contribuirão no 

aprodundamento entre as conexões das áreas do conhecimento,  síntese das diferentes etapas, 

tendo uma visão da totalidade sobre o que foi vivenciado e para a avaliação do processo. 

Nesse processo de avaliação, entre os instrumentos utilizados pela escola para o 

acompanhamento, coletas de dados e avaliação do percurso formativo dos educandos estão os 

portifólios de atividades, que permitem os educandos e educadores construam registros de 

cada etapa do trabalho pedagógico. 

Desta forma, no currículo integado, os portífólios são instrumentos de grande 

importância, para registrar atividades das aulas integradas, quando for trabalhar com 

diferentes  enfoques. 

De acordo com Silva (2014), no trabalho com currículo integrado, pode-se utilizar 

portifólio individuais e coletivos. Sendo que, podem ser organizarem desta forma, uma turma 

que trabalhada com determinado tema, ou até mesmo uma pesquisa, pode ter um único 

portifólio coletivo, organizado por todos, mais sob a responsabilidade do educador da turma. 

Ou uma turma que trabalhe projetos integradores ou oficinas de integração, podem ter um 

portifólio coletivo ou um portifólio individual, tendo em vista que, cada etapa, terá que ser 

registrada por escrito, com imagens e esquemas.  

Mesmo trabalhando desta forma, nunca haverá portifólios iguais, mesmo sendo 

individuais ou coletivos, já que processos pedagógicos são sempre muitos singulares, mesmo 

que guardem inúmeras relações com outros processos. 
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CAPITULO III – MARCO METODOLÓGICO  

 

A escola tem que se integrar com uma pluralidade de 

forças para dar conta da educação integral. 

Miguel Arroyo 

 

Visando por um lado compreender o enfoque epistemológico, a metodologia de 

pesquisa e as técnicas previamente selecionadas para essa investigação, para percorrer 

aspectos metodológicos que depois irão viabilizar a apresentação do que foi proposto para 

alcançar a análise dos resultados esperados. 

Nesse capítulo, serão abordados os aspectos relacionados ao objeto da pesquisa, suas 

características e praticidades, as etapas da investigação serão delineadas para que se tenha um 

resultado esperado, buscando assim justificar tal escolha por determinado procedimento 

metodológico, envolvendo assim, a pesquisa de campo, a análise dos dados coletados a 

caracterização da escola pesquisada e os principais resultados. 

 

3.1 Enfoques da Descrição Interpretativa da Investigação – Parádigmas  

  
No entendimento dos pressupostos da etapa da descrição interpretativa, é aplicado 

como guia metodológico, que destaca no contexto de estudo que utilizam metódos de natureza 

prática, como o tamanho da amostra, seleção de participantes, instrumentos e técnicas 

utilizadas para coletar os dados e a forma como será processado as análise dos dados. Com a 

exemplificação do uso do método, busca com esses subsidios auxiliar de forma prática, 

pesquisadores que tenham o propósito de aplicar esse tipo de abordagem metodológica para 

desenvolver suas pesquisas. 

Outra caracteristica dessa prática de aplicação da descrição interpretativa é em razão, 

do número e formas de seleção dos participantes para a pesquisa.  

Nesse sentido, Thorne (2016) ressalta que a amostra pode variar de tamanho, 

entretanto, os estudos que utilizam essa abordgem, sejam sucetivel a formação de grupos 

amostrais relativamente pequenos. Segundo a autora, esse envolvimento em um grupo menos 

de participantes o pesquisador fica mais próximos de compartilhar experiências e produzir 

algo digno de ser documentado. 

Para pesquisas desenvolvidas nessa abordagem o tamanho deve ser definido de 

acordo com natureza do fenômeno em estudo, sendo que dependerá também da forma que 
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utilizará a interpretação do estudo da arte para relacionar as circunstâncias do problema 

estudado e do nível de desenvolvimento teórico que pesquisa prentende alcançar. Portanto, o 

pesquisador necessita entender o que será pesquisado, para realizar uma relação entre o 

tamanho da amostra e os tipos de interepretações que podem ser feitas com base nisso 

(THORNE, 2013). 

Em relaçao ao percurso metodológico de uma pesquisa em qualquer nível, existe a 

preocupação como será o tamanho da amostra, como será definido e a maneira como os 

participantes serão selecionados para o estudo. Nesse conceito, da descrição interpretativa, 

não estabelece uma forma única e nem procedimentos rígídos para se obter amostra do grupo 

pesquisado. 

A este propósito, Thorne (2016) afirma a noção de representação e dimensão de 

como trabalhar com o tamanho da amostra para então decidir quais procedimentos de 

amostragem são partes intrísecas, indicando qual semelhança há em outros métodos de 

pesquisa qualitativa, quando se usa a descrição interpretativa, as técnicas de amostragem 

usuais são a amostragem por conviniência, ou seja, a partir de uma amostra feita por um 

processo contínuo de análise dos dados já iniciado no processo de coletados de dados, o 

importante é que o pesquisador seja fiel a integridade das interptetações de acordo com a 

amostra selecionada e a natureza da técnica da amostragem. 

Quando se tem a liberdade de usar técnicas diferentes para recrutamentos de 

participantes fica evidente aplicação da descrição interpretativa como guia metodológico. Em 

face, pelo uso da amostragem intencional para selecionar a amostra. Sendo que, essa 

estratégia, busca-se indentificar com antencedência e agrupar as condições dos indivíduos que 

irão contribuir com os objetivos propostos no estudo. 

Para se chegar ao resultado de uma investigação de forma sistematizada, se faz 

necessário elaborar de forma clara, coerente os requisitos utilizados na pesquisa científica, 

visto que esses requisitos precisam ser previamente determinados que melhor se enquadra e a 

natureza que se adequar a investigação, pautada sempre pelo bom senso do investigador. 

A classificação quanto à técnica de coleta de dados será:  entrevista semiestruturada, 

questionário. Na classificação quanto à técnica de análise de dados: utilizará a análise de 

conteúdo (OLIVEIRA, 2011). 

Certo que, os métodos, o paradigma o enfoque epistemológico, juntamente com as 

técnicas utilizadas para coletar os dados sustentarão esta pesquisa. 

De acordo com Alvarenga (2012, p. 24) o método científico é a: 
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Sucessão de passos a ser seguida numa investigação. Constituindo um conjunto de 

procedimentos sistemáticos e lógicos que guiam a investigação, com propósito de 

adquirir informações confiáveis e válidas para conseguir novos conhecimentos ou 

buscar formas de melhorar as condições de vida de uma comunidade ou de pessoas e 

abrange o ciclo completo da investigação. 

 

Nessse processo de investigação cientifíca, o termo pesquisa é sempre debatido entre 

os estudiosos, consequentemente compreendido de diferentes pontos de vista.  

Segundo Minayo (2011, p.16) “o termo pesquisa num sentido amplo, concreto está 

colocado como sendo a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 

realidade, vinculada pensamento e ação”. 

Nessa mesma linha de raciocionio, Casilimas (2002, p. 21) entende que o ato de 

investigar como sendo um trabalho bidimencional: por um lado, aponta para o conhecimento 

da realidade sobre a situaçao em questão, por outro lado, a forma intencionada, metódica de 

produzir o conhecimento a partir da prática da investigação. 

Como se pode observar, os autores salientam a pesquisa cientifíca como sendo uma 

proposta de caminhos para alcançar o conhecimento através das dificuldades para 

solucionarem o problema em questão.  

Sendo que esta pesquisa visou buscar o conhecimento sobre um determinado 

fenomêno, aprofundando assim um saber para descurtinar a curiosidade sobre um fato real.  

Desse modo, para qualquer intento que se pretende alcançar, se faz necessário 

determinar o tipo de pesquisa que se desenvolverá para alcançar tal resultado, organizando um 

planejamento estabelecido pelo pesquisador. 

Desse modo, a técnica para coleta de dados para essa investigação, aconteceu de 

maneira neutra sem a interferência do pesquisador, sendo que a forma de pensar dos 

pesquisados foi respeitada.  

 

3.2 Tipos de Estudo- Procedimento Descritivo  

 
Na utilização do procedimento descritivo, Segundo Gil (2002, p. 42) “têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Desse modo, são inúmeros os estudos 

que podem ser classificados utilizando este título é uma das características aparece na 

utilização de técnicas padronizadas para coletar os dados. 

Tendo em vista que, esse tipo de pesquisa conforme ressalta Selltiz (et al. 1965), 

procura descrever um fenômeno ou alguma situação em detalhe, principalmente o fato que 
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está ocorrendo, assim permite abranger, com precisão, características de um indivíduo, ou até 

mesmo uma situação de um grupo, bem como revelar a relação entre os eventos. 

Nesse mesmo sentido, Vergara (2000) ressalta que a pesquisa descritiva expõe as 

características mais latentes de um determinado grupo ou população, estabelecendo 

correlações entre as variáveis e define sua natureza.  "não têm o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação" (p. 47).  

Diferentemente dos demais autores já citados sobre o assunto, Castro (1976) elenca 

que a pesquisa descritiva, apenas captura e mostra o cenário de uma determinada situação.  

A esse respeito, Castro (1976, p. 66) salienta que: 

 
Quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está querendo dizer que se limita a 

uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis, isoladamente, sem que sua 

associação ou interação com as demais sejam examinadas. 

 

Para os autores Aaker, Kumar e Day (2004) observa que a pesquisa descritiva, 

normalmente, utiliza dados dos levantamentos e caracteriza-se por hipóteses especulativas que 

não especificam relaçoes de causalidade. 

Nesse sentido, se faz necessário na elaboração das questões de pesquisa, que se tenha 

um conhecimento do problema a ser investigado. “O pesquisador precisa saber exatamente o 

que pretende com a pesquisa, ou seja, quem (ou o que) deseja medir, quando e onde o fará, 

como o fará e por que deverá fazê-lo” (MATTAR, 2001, p. 23). 

Para Triviños (1987, p. 110), “o estudo descritivo pretende descrever “com exatidão” 

os fatos e fenômenos de determinada realidade”, com base nessa situação é que o modo 

descritivo precisa ser utilizado quando a intenção do pesquisador conhecer determinada 

comunidade, suas particularidades, valores, problemas que estão relacionados à cultura. 

Neste contexto, este estudo foi considerado descritivo, pois, envolveu leitura e análise 

dos fatos descritos nos documentos, as descrições dos fenômenos encontrados na pesquisa de 

campo possibilitarão uma compressão sistematizada dos apontamentos levantados na 

investigação deste estudo, tais como: a dimensão de identificação dos sujeitos, a outra 

dimensão será a trajetória dos sujeitos envolvidos no processo educacional da educação 

integral de uma escola localizada no município de Ariquemes, Rondônia. 

No entanto, a técnica mista, para Creswell (2007, p. 34) combinam métodos 

predeterminados das pesquisas quantitativas com métodos emergentes das qualitativas: 

 

Assim como questões abertas e fechadas, com formas múltiplas de dados 

contemplando todas as possibilidades, incluindo análises estatísticas e análises 

textuais. Neste caso, os instrumentos de coleta de dados podem ser ampliados com 
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observações abertas, ou mesmo, os dados censitários podem ser seguidos por 

entrevistas exploratórias com maior profundidade. No método misto, o pesquisador 

baseia a investigação supondo que a coleta de diversos tipos de dados garanta um 

entendimento melhor do problema pesquisado. 

 

 

Neste contexto, os métodos mistos têm sido utilizados nos últimos anos com muita 

visibilidade nas pesquisas. Tashakkori e Teddlie (2010, p. 273) destacam as nove 

características gerais das pesquisas com métodos mistos, que serão explicitadas aqui três 

delas: 

 
O ecletismo metodológico, o pluralismo paradigmático e o foco sobre a questão 

específica de pesquisa na determinação do método em qualquer estudo a ser 

empregado. Por tais razões, são combinados os diferentes aspectos quantitativos e 

qualitativos com o foco voltado para o problema de pesquisa, cujas peculiaridades 

determinarão as características metodológicas eleitas para o desenvolvimento do 

processo investigativo. 

 

Desse modo, as potencialidades utilizadas nas abordagens quantitativas incluem a 

operacionalização e a mensuração acuradas de um construto específico, com capacidade de 

fazer comparações entre os grupos, esta capacidade de examinar a associação entre as 

variáveis de interesse e a modelagem na realização de pesquisas. Sendo que uma das grandes 

limitações das abordagens quantitativas é que, em geral, a mensuração desloca a informação 

de seu contexto original (CASTRO et al., 2010). 

Contudo, a abordagem qualitativa examina o ser humano como um todo, 

contextualizada. Sendo que a potencialidade qualitativa está à capacidade de gerar 

informações com mais detalhes das experiências humanas, que incluem suas crenças, 

emoções, comportamentos, considerando que as narrativas obtidas são examinadas dentro do 

contexto original em que ocorrem. Além do que, estudos qualitativos, proporcionam fazer 

uma análise mais profunda das experiências humanas no âmbito pessoal, familiar e cultural, 

de uma forma que não pode ser obtida com escalas de medidas e modelos multivariados 

(CASTRO, et al., 2010). 

No entanto, os estudos quantitativos e qualitativos possuem, separadamente, 

aplicações muito úteis e limitações já conhecidas, da parte de quem utiliza. Por esse motivo, 

construir estudos fazendo uso do método misto pode proporcionar pesquisa de grande 

relevância para a educação, desde que os pesquisadores consigam identificar com clareza as 

potencialidades e as limitações no momento de aplicar os métodos em questão. 

A este propósito, Strauss e Corbin (2008, p. 39) “em referência a outros autores, 

ressaltam que, qualquer técnica, seja ela quantitativa ou qualitativa, representa apenas um 
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meio para atingir o objetivo”. Nota-se que na visão dos autores, não há prioridade de um 

modo sobre o outro, já que um instrumento é um instrumento, não um fim em si mesmo, 

todavia, importante saber quando e como cada modo pode ser útil para tal alcançar o objetivo 

final.  

Além disso, os autores afirmam que, tanto a coleta quanto a análise e a maneira como 

será a interpretação dos dados estão relacionados com a escolha a decisão a respeito da 

utilização dos procedimentos sejam eles qualitativos ou quantitativos. 

Segundo Spratt, Walker e Robison (2004), a pesquisa quantitativa tem como 

referência buscar uma abordagem dedutiva, baseado no teste de uma teoria com um olhar 

sobre o fenômeno social como algo objetivo e mensurável. No entanto, a pesquisa qualitativa, 

busca uma emergência de uma teoria considerando o fenômeno social como algo construído 

pelas pessoas. Ressaltando ainda que, alguns autores utilizam a expressão “social reality”, 

portanto, a problematização entre a realidade/objetividade e intepretação/subjetividade conduz 

para o emprego da expressão “fenômeno social”. 

Tais referências, de acordo com Spratt, Walker e Robison (2004, p. 6) para combinar: 

 
Método qualitativo e quantitativo parece uma boa ideia. Utilizar múltiplas 

abordagens pode contribuir mutuamente para as potencialidades de cada uma delas, 

além de suprir as deficiências de cada uma. Isto proporcionaria também resposta 

mais abrangentes às questões de pesquisa, indo além das limitações de uma única 

abordagem. 

 

 

Fica, pois, claro que estes tipos de estudos utilizando metodologias diferentes para a 

coleta e análise dentro de um paradigma de pesquisa única. Neste contexto, é possível na 

concepção dos autores, conduzir um estudo qualitativo no qual o pesquisador é um 

observador participante e também realiza entrevistas com pessoas. 

Creswel (2007) aponta as quatro decisões que fazem parte da seleção da utilização de 

estratégia de investigação com métodos mistos: 1) qual é a sequência de coleta de dados 

quantitativos e qualitativos? 2) que prioridade será dada à coleta e à análise de dados 

quantitativos e qualitativos? 3) em que estágio serão integrados os dados e os resultados 

quantitativos e qualitativos? 4) será utilizada uma perspectiva teórica global?  

Sendo que são apenas exemplos que podem nortear o delineamento de pesquisa de 

educacional, neste sentido, o desenvolvimento dependerá dos objetivos propostos de cada 

pesquisa e da disponibilidade de acesso ao campo de estudos, e do tipo de coleta de dados a 

ser realizada. 
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Como se pode observar, para alcançar os objetivos da pesquisa, o pesquisador pode 

adequar os procedimentos de acordo com as necessidades encontradas ao longo do processo 

investigativo, respeitando é claro, os pressupostos intrínsecos aos aspectos quantitativos e 

qualitativos, tais como as pressuposições envolvidas nos testes estatísticos e os princípios 

inerentes a uma coleta de dado qualitativa para que se obtenham os resultados de forma 

coerentes (WESLEY, 2010). 

No entanto, somente abordagem qualitativa é um estilo mais detalhado, entendida 

como uma investigação que tem como preocupação central o exame dos dados em um tipo de 

profundidade que não é captada pelos números, tabelas e dados quantitativos, mesmo que não 

sejam eles representativos (VIGORENA E BATTISTI, p. 98, 2011). 

Creswell (2007, p. 35) define a pesquisa qualitativa como “[...] aquela em que o 

investigador sempre faz alegações de conhecimento com base principalmente ou em 

perspectivas construtivistas [...] ou em perspectivas reivindicatórias/participatórias [...] ou em 

ambas”. 

 Desse modo, auxiliam na captação de experiências individuais, e tem como objetivo 

desenvolver teorias, e propondo mudanças no objeto da pesquisado, para assim ter uma 

melhoria nas áreas que não obtiveram uma boa avaliação.  

Na investigação qualitativa podem ser empregadas diferentes argumentações de 

conhecimento e métodos para a coleta e análise dos dados. Entretanto, os processos sejam 

parecidos, mas, nesse procedimento baseiam em dados de texto e imagens, e na análise de 

dados podem ser utilizados diversos tipos de investigação (MARTINS, 2004). 

No entendimento de alguns autores, a pesquisa qualitativa, é entendida como uma 

expressão numérica. Isso significando, por um lado, que ela compreende atividades ou 

investigação que podem ser denominadas específicas. 

De acordo com Trivinõs (1987), a abordagem qualitativa tem sua ênfase na busca por 

dados e seu significado, entendendo seu fenômeno dentro do contexto.  

Desse modo, utilizar essa abordagem procura captar não somente as aparências do 

fenômeno, mas, sua essência, esquadrinhando a origem, as relações e as mudanças e tentando 

intuir as consequências. 

Na concepção de Triviños (1987, p. 132) é desejável que a pesquisa qualitativa tenha 

como característica a busca por: 

 
 [...] uma espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos que participarão 

no estudo. Porém, não é, em geral, a preocupação dela a quantificação da 

amostragem. E, ao invés da aleatoriedade, decide intencionalmente, considerando 
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uma série de condições (sujeitos que sejam essenciais, segundo o ponto de vista do 

investigador, para o esclarecimento do assunto em foco; facilidade para se encontrar 

com as pessoas; tempo do indivíduo para as entrevistas, etc.). 

 

 

Ainda de acordo com Gil (2002) fazendo uso dessa abordagem propicia aprofundar na 

investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo  das relações, mediante a 

máxima valorização do contato direto com a siutuação, buscando-se o que era comum, mas 

permanecendo, portanto, aberta para perceber a individualidade e os múltiplos significados. 

Segundo Bogdan e Biken (2003) ressaltam que este tipo de pesquisa, envolve 

características básicas configurando esse tipo de estudo, ou seja, o ambiente natural, dados 

descritivos, preocupação com o processo, com o significado e o processo de análise indutivo. 

Portanto, utilizando a pesquisa qualitativa tem-se o ambiente natural como fonte direta 

de dados, sendo o pesquisador o instrumento principal.  

Desse modo, a pesquisa nessa modalidade supõe contato direito do pesquisador com o 

ambiente pesquisado e sua situação, através do intensivo trabalho de campo. 

Sendo que os dados coletados aqui descritos, assim, como o material obtido nessa 

pesquisa, é vasto em situações, acontecimentos, fotografias, desenhos, documentos, etc. Nesse 

sentido, todos os dados coletados da realidade são muito importantes. 

Da mesma forma, a preocupação com o processo é muito maior que com o produto. 

Pois, o interesse do pesquisador ao estudar um problema em si, é verificar como ele tem se 

manifestado nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. Esse significado 

que as pesssoas dão as coisas a sua vida é que merece atenção especial do pesquisador. 

Neste contexto, os estudos qualitativos, buscam sempre capturar a perspectiva dos 

participantes, ou seja, examinam-se como os participantes têm encarado as questões que estão 

sendo focalizadas. 

Como se pode observar, a preocupação dos pesquisadores não é buscar evidências que 

comprovem as hipóteses definidas para a pesquisa, mas sim, as abstrações que se formam ou 

se consolidam partindo da inspeção dos dados em processo de baixo para cima.  

A este propósito, a pesquisa qualitativa, de acordo com Bogdan e Biken (2003) 

envolve a obtenção de dados descritivos, coletados no contato direto do pesquisador com a 

situação pesquisada, enfatizando mais o processo do que o produto se preocupando em 

retratar a perspectiva dos participantes. 

Por outro lado, a pesquisa quantitativa segundo Richardson, (1999), caracteriza-se 

pelo emprego da quantitificação, tanto no momento da coleta dos dados, quanto do tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas.  
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Tais obervações sobre a pesquisa quantitativa é a busca pela validação das hipóteses 

mediante a utilização de dados estruturados, estatístico, com análise de um grande número de 

casos representativos, recomendando assim um curso final da ação, quantificando os dados e 

generalizando os resultados da amostra para os interessados (MATTAR, 2001). 

Convém, no entanto, ressaltar o que Malhotra (2001, p. 155) salientou que a “pesquisa 

qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto 

a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise 

estatística”. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa pode ser usada, para explicar os resultados 

obtidos pela pesquisa quantitativa. 

Nessa investigação será utilizada a técnica mista com dados qualitativos e 

quantitativos, pois permite verificar as diferenças entre os grupos que serão pesquisados, para 

avaliar e classificar os grupos, através das variavéis, identificando com clareza as 

potencialidades do grupo pesquisado. 

 

3.3 Validação dos Instrumentos  

 
Em relação à utilização das técnicas para aplicação da pesquisa, foi utilizados 

questionários e entrevistas, sendo que os questionários com perguntas fechadas e abertas, as 

entrevistas foram com perguntas fechadas. Essas técnicas foram previamente elaboradas 

baseadas nos objetivos propostos para a investigação para serem analisadas e posteriormente 

aplicadas. 

A validação das técnicas aconteceu primeiramente especialistas em pesquisas, que 

avaliaram os instrumentos de coleta de dados. Sendo que também, os instrumentos foram 

primeiramente aplicados em forma de teste piloto, segundo a pesquisadora Sampaio (2009, p. 

32) intensifica que esse relato da experiência do teste piloto anuncia que, “após a análise das 

experiências obtidas com as testagens, emitimos “um juízo” e delimitamos a pesquisa [...]”.  

Nesse mesmo sentido, a pesquisadora Schork (2009, 30), destaca que um teste piloto 

pode validar o que foi planejado para desenvolver o estudo, a este propósito ela salienta, “[...] 

para o desenvolvimento do estudo proposto, sentimos a necessidade de elaborar um projeto-

piloto”.  

Nesse contexto, a necessidade da elaboração de um projeto piloto é realizada com o 

intuito de desenhar um recorte do que mais aproxima da situação discursiva de coleta de 

dados. Portanto, essa aplicação foi feita com um pequeno grupo de alunos, pais e professores.  

Finalmente esses processos permitiram ajustar os instrumentos finais para chegar no 
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contexto planejado da execução da pesquisa, garantindo a idoneidade da pesquisa para os 

resultados esperados da coleta de dados. 

 

3.4 Contexto da Pesquisa 

 

A implantação da política de educação integral no estado de Rondônia teve início no 

ano de 2005, com o Projeto Burareiro de Educação Integral, com quatro escolas no municipio 

de Ariquemes-Rondônia,  atualmente somente duas escolas atende educação integral. 

Nesse sentido, o estado se diferenciou dos demais estados da região norte por ter um 

potencial agropecuário, mineral. No entanto, caminhando a possos bem lentos a uma politica 

educacional revolucionária (FRUTUOSO, 2014). 

Através da Secretaria de Educação, o governo do estado, traçou no seu planejamento 

estratégico 2013-2018, com cinco metas para a educação, as quais se destaca a proposta de  

implantação de ensino integral em 20 escolas da rede estadual (OLIVEIRA; SANTOS; 

SIENA, 2013).  

Tendo em vista, que este desafio demonstra a importância da educação integral como 

política do estado para alcançar um patamar de qualidade educacional. 

Nessa ordem de implantação de escola de tempo integral, o município de Ariquemes- 

Rondônia se destaca com o Projeto Burareiro de Educação Integral (MACIEL, 2007), desse 

modo, tem se destacado no campo das políticas públicas de educação integral no século XXI, 

partindo de dois aspectos primordiais: o primeiro relaciona-se ao fato, de ser a primeira 

concepção de educação integral idealizada e concretizada no estado de Rondônia, o segundo 

por ser concebida da pedagogia histórico-crítica, sendo uma concepção teórica distinta das 

demais pautada por uma oferta de educação revolucionária e um ensino voltado para os filhos 

da classe trabalhadora. 

De acordo com Frutuoso (2014) apresentar uma proposta educacional de educação 

integral para a cidade de Ariquemes-Rondônia, trouxe uma série de características que 

diferenciou das demais experiências. 

Segundo Maciel (2007) com a implantaçaõ da educação integral no estado de 

Rondônia, caracterizou dois momentos específicos: sendo o primeiro, a implantação do 

Projeto Burareiro de Educação Integral no município de Ariquemes no ano de 2005.  O 

segundo, a substituição e expansão do modelo param mais quatro escolas da rede municipal 

de ensino. Na expansão desse modelo, alguns aspectos foram destacados, a substituição de 
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todo referencial teórico-metodológico do Projeto, além dessa reformulação na concepção 

pedagógica, que teve o nome alterado para Projeto Burareiro: Escola de Tempo Integral. 

Quanto à adesão ao Programa Mais Educação pela SEMED no ano de 2007, e a 

incorporação ao Projeto Burareiro: Escola de Tempo Integral, no mesmo ano, estão entre os 

fatores que fizeram parte da reformulação. Todavia, essa adesão aconteceu em virtude de  

uma estratégia para fomentar um quantitativo de recursos para a manuntenção da escola de 

tempo integral (FRUTUOSO, 2014). 

No entanto, atualmente a educação integral, somente acontece em duas escolas 

municipais, uma o foco dessa pesquisa a outra que atende somente alunos da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental I, ou seja, alunos do Infantil  ao 5º ano.  

Os motivos das desistências das outras duas escolas são inúmeros, segundo relatos de 

conversas informais com as gestoras da escola em pesquisa, falta de investimentos, 

manuntenção tanto na parte da estrutura fisica quanto pedagógica e financeira, por falta de 

incentivo e melhorias nos salários dos responsaveis em desenvolver o projeto. 

 Ainda segundo as gestoras, mesmo enfrentando todos esses problemas ainda 

perseveram em razão da obstinação das pessoas envolvidas no projeto. 

Sendo que para o ano letivo de 2019, somente a escola pesquisada irá se manter com a 

jornada ampliada de educação integral, até mesmo por entender que será muito prejudicial 

para a população onde a escola se localiza, em virtude de muitos pais utilizarem o projeto para 

terem um lugar garantido para que seus filhos fiquem enquanto estão no trabalho.  

Até no ano de 2017, os alunos não eram obrigados a participarem do projeto, desse 

modo, haviam alunos que frequentavem numa semana, passavam duas sem irem, assim, 

ficavam prejudicados por não terem uma sequência no desenvolvimento das atividades 

extracurrilares.  

Contudo, para o ano de 2018, a direção da escola mudou a estratégia, no ato da 

matrícula, o pai ou responsável já assina um termo de adesão, com isso, fica o 

comprometimento da presença do filho nas atividades. 

Assim, em três meses em andamento do semestre, as presenças dos alunos no 

contraturno estão sendo bem aproveitadas, pois os professores e munitores conseguem 

desenvolver um trabalho de forma contínua e não fragmentada como era antes. 

 A escola em pesquisa atende 740 alunos do Ensino Infantil ao 9º ano do Ensino 

Fundamental II, seu público alvo são moradores do bairro e adjacentes.  
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No entanto, que participam do programa de educação integral são somente 242 alunos, 

do 1º ao 9º ano, sendo 114 na parte da manhã e 128 na parte da tarde. As aulas 

extracurriculares acontecem em um ambiente externo, distante 2 km do prédio da escola.  

Sendo que os alunos que estudam no turno matutino, se deslocam logo depois de 

servido o almoço, por volta das 13:00 horas, e os alunos do vespertino se deslocam depois do 

café da manhã, por volta de 8:00 horas da manhã. Esse deslocamento acontece no ônibus de 

transporte escolar, sob os cuidados de dois munitores. 

Sendo que o município possui um Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 

(CEEJAR), duas instituições que atendem alunos especiais; APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais e AMAR (Associação de Mães de Autistas de Ariquemes) nove 

escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio, sendo que das nove escolas, uma faz parte 

do programa Escola do Novo Tempo de Educação Integral onde atende alunos somente do 

Ensino Médio é um projeto piloto no estado de Rondônia, sendo que 12 municípios aderiram 

ao projeto no estado. Três faculdades particulares presenciais, um Campus da Unir 

(Universidade Federal de Rondônia-UNIR), uma faculdade semipresencial, quatro totalmente 

a distância.  

Conta também, com cinquenta escolas municipais entre escolas urbanas e escolas 

polos, essas localizadas nas linhas próximas ao Vale do Jamari. Atende também com 6 

creches, sendo que três delas em período integral, sete escolas particulares sendo uma dessas 

atende alunos do ensino médio. 

A população de Ariquemes compõe um grande mosaico de diversidade cultural: são 

povos indígenas, ribeirinhos, afro-brasileiros, migrantes e seus descendentes, entre outros 

modos de vida. A natureza é motivo de orgulho por sua diversidade: fauna e flora, além das 

belas paisagens, a cordialidade das pessoas, seus costumes mais diversos e sua cultura. 

É preciso integrar toda esta riqueza socioambiental, resgatar e valorizar as mais 

diversas expressões culturais, investir na educação como acesso à difusão de novos valores e 

mudança de hábitos, a fim de melhorar a relação entre as pessoas e de promover o 

desenvolvimento do Município. 

Localizado no Centro-Norte de Rondônia, a 198 quilômetros de Porto Velho. O 

município de Ariquemes-Rondônia traz em seu nome a memória do povo indígena Arikêm, 

habitantes originais dessa região. Os primeiros registros de organização social são dos índios 

Ahôpôvo ou Arikêmes (que significa “povos do rio”), falava o Ariken, pertencente ao grupo 

linguístico TUPI (ALBERTI, 2017).  
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A população do município cresce vertiginosamente desde a sua criação. Destaca-se 

que os movimentos populacionais têm ocorrido da área rural para a cidade e de outros 

municípios da região do Vale do Jamari, que buscam melhores oportunidades de emprego, 

renda e cursos superiores. 

Atualmente, vivem na cidade de Ariquemes outras etnias de povos indígenas, como 

povo Migueleno, Arara, Tupinambá e Munduruku, em número bem reduzido. Um dos fatores 

que fizeram com que os indígenas saíssem de seus locais de origem e residissem na cidade foi 

a invasão de suas terras pelos colonizadores.  

O município possui, atualmente, uma área de 4.427 km², representando 1,86% (um 

vírgula oitenta e seis por cento) da área do Estado. Ariquemes, sede da Região do Vale do 

Jamari tem divisas: ao Norte, com Rio Crespo e Alto Paraíso; ao Sul, Monte Negro e 

Cacaulândia; ao Leste, com Jaru, Theobroma, Vale do Anari e Machadinho D’Oeste e a 

Oeste, Alto Paraíso e Buritis, fazendo parte ainda da Região, os Municípios de Campo Novo e 

Cujubim.   

O município conta com uma população de 107.345 habitantes, segundo o IBGE com 

dados de 2014. E sua economia é proveniente de agro indústria, criação de tambaqui, pecuária 

e plantação de soja e o setor de serviço oferecido na cidade. 

 

3.5 Unidades de Análise  

 

De acordo com Marconi e Lakatos (1996), a análise dos dados é uma das fases mais 

importante da pesquisa, sendo que, a partir dela, os resultados serão apresentados a conclusão 

da pesquisa, contudo, essa conclusão pode ser final ou parcial, deixando uma margem para 

pesquisas posteriores. 

As diversas técnicas para analisar os dados podem ser utilizadas em pesquisas de 

cunho qualitativa ou quantitativa. Para Trivinõs (1987, p. 137) “[...] é possível concluir que 

todos os meios que se usam na investigação quantitativa podem ser empregados também no 

enfoque qualitativo”.  

Entretanto, o que varia é o enfoque: “[...] atenção especial ao informante, ao mesmo 

observador e às anotações de campo”, o que não ocorre na pesquisa quantitativa. Enfim, 

existem várias técnicas de análise de dados, mas as principais são a análise de conteúdo, a 

estatística descritiva univariada e a estatística multivariada. 

No entanto, nesse estudo em questão, foram utilizados dois momentos: o primeiro foi 

a base bibliográfica tendo como fonte buscar a discussão dos autores na temática; o segundo 
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momento, partiu de um caráter mais técnico e investigativo, onde foram utilizados 

questionários semiestruturados, entrevistas em profundidade, busca de dados no site do MEC, 

Secretarias de Educação e dados previamente coletados na própria escola. 

No entanto, fazer uma análise bibliográfica é de suma importância, sendo que, 

possível verificar as leis vigentes que embasam a história de um modo geral. 

Para coletar os dados dessa investigação e posteriormente analisar o resultado a serem 

quantificados foram utilizados: 

-Questionários semiestruturado, com questões abertas e fechadas; 

-Entrevista com as gestoras e os pais; 

-Análise dos dados coletados dos sujeitos da pesquisa. 

 Desse modo, as unidades de análise utilizada nessa investigação tem como objetivo 

identificar as concepções dos sujeitos que fazem parte do processo educacional da escola, 

para posteriormente compilação dos resultados. 

 

3.5.1 Análise de Conteúdo 

 

 De acordo com Bardin, (1977, p. 30) a análise do conteúdo é um “[...] conjunto de 

técnicas das comunicações [...]” tem como objetivo primordial enriquecer a leitura e 

ultrapassando as incertezas, extraindo conteúdos por trás da mensagem analisada. 

Da mesma forma, Trivinõs (1987, p. 158) ressalta que “a análise de conteúdo é um 

método que pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa, quanto na qualitativa [...]”. 

Ainda de acordo com Bardin (1977) a análise de conteúdos possui funções básicas que 

são duas: a função heurística – aumenta a prospecção à descoberta, enriquecendo a tentativa 

exploratória e função de administração da prova – em que, pela análise, buscam-se provas 

para a afirmação de uma hipótese. 

Desse modo, a análise de conteúdo, traz à tona o que está em segundo plano na 

mensagem que se estuda. Buscando assim outros significados intrínsecos na mensagem 

(OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Bardin (1977, p. 15), análise de conteúdo, é conceituada como um método 

impírico, “a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeicoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados”. 

A esse respeito, Bardin (1977, p. 42), esclarece o conceito de análise do conteúdo 

como:  
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Para Grawits apud Freitas (2000. p. 40) os atributos da análise de conteúdo estabelece 

seguindo alguns aspectos: 

 
a) ser objetivo – uma vez que existem regras e diretrizes que conduzem o analista; b) 

ser sistemático – “pois todo o conteúdo deve ser ordenado e integrado nas categorias 

escolhidas, em função do objetivo perseguido” e c) ser quantitativo – por meio da 

evidenciação de elementos significativos. 

 

 

Por meio da análise de conteúdo, Laville e Dione (1999) procuram desmontar a 

estrutura e os elementos do conteúdo, tendo em vista, esclarecer as diferentes caracteristicas e 

seus significados. 

 Porém, os autores alertam colocando que a análise de conteúdo, nao é, como se 

poderia idealizar, um método rigido, no sentido de que, percorrendo uma sequência fixa de 

fases, inevitavelmente se obteria os resultados deseajdos.  

No que tange a operacionalização do método, os autores acrescentam que uma das 

tarefas do pesquisador é efetuar um recorte dos conteúdos em elementos que precisarão ser, 

em seguida, agrupados em torno de categorias. 

Tendo em vista que, esses elementos irão constituir as unidades de análise, no sentido 

de que cada um desses fragmentos de conteúdos deve ser completo em si mesmo no plano do 

sentido (LAVILLE; DIONE, 1999). 

Desse modo, os conteúdos precisam ser recortados em temas, ou seja, fragmentados 

traduzindo uma ideia particular, que tanto pode ser conceito como uma relação entre 

conceitos.  

Nesse sentido, permite ao pesqusiador uma maior aproximação com o sentido do 

conteúdo, já que a construção das unidades de análise, parte da compreensão do conteúdo. 

No entanto, na fase de interpretação dos dados, será necessário o  pesquisador retornar 

ao embasamento teórico, para embasar teoricamente, dar sentido as intepretações. Sendo que 

uma vez que as interpretações buscam a verdade escondida por traz das respostas dos 

pesquisados. 

Com vistas a responder ao questionamento da entrevista, o instrumento análise de 

conteúdo será utilizado nesta investigação, pois permitirá verificar as hipóteses ou descobrir o 

que está por trás de cada conteúdo manisfeto pelos sujeitos.  
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Desta forma, a escolha do tipo de investigação, dos objetos de investigaçao, bem como 

as técnicas utilizadas foram pertinente para as discurssões em relação as questões abordadas 

na problemática, tendo como elemento fundamental a educação integral. 

 

3.6 Escola Participante- Histórico e Localização  

 

As informações descritas do histórico da escola, foram contextualizada através de 

leitura análitica do Projeto Político Pedagógico, disponiblizado pela gestão da escola. 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Roberto Turbay, 

localizada na Rua México, nº 932, Setor 10, na cidade de Ariquemes-Rondônia-Brasil. É uma 

escola pública, sem fins lucrativo, está atendendo no ano letivo de 2018 com 740 alunos até o 

presente momento, atendimento esse com alunos do Pré II ao 9º ano do Ensino Fundamental 

II. 

No ano de 2005, a escola tornou-se referência no município de Ariquemes, com a 

implantação do “Projeto Burareiro de Tempo Integral”.  

Esse nome Roberto Turbay é uma homanegem ao pioneiro e servidor público do 

município. A escola é centralizada na pereferia da cidade, seu público alvo é alunos do 

próprio bairro, que por sinal são alunos na sua maioria de baixa renda. A escola foi 

contemplada por duas vezes com o Prêmio Escola Nota 10, prêmio esse que é realizado todo 

ano pelo Secretaria Municipal de Educação-SEMED, como forma de incentivo para que as 

escolas desenvolvam  uma gestão democrática na escola, tendo como foco principal, 

compromisso com uma educação de qualidade. Diversos são os objetivos do Prêmio Escola 

Nota 10, sendo:  

-Valorização das escolas públicas municipais de Ensino Fundamental e Infantil, que se 

destacam pela compentência e gestão com medidas inovadoras no processo ensino 

aprendizagem; 

-Apoio a cultura da gestão escolar; 

-Incentivo do processo contínuo de melhoria nas escolas; 

-Tornar o Projeto Escola Nota 10, mecanismo de acompanhamento e processo de 

gestão da Rede Municipal de Ensino; 

-Prêmio para as melhoras escolas colocadas. Nesse sentido, todas as escolas 

municipais são convidadas a participar, com intuito de organizar o trabalho em equipe, visto 

que, a premiação da melhor escolar é um indicativo quantitativo e qualitivo do trabalho 

desenvolvido pelas escolas. 
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A gestão da escola, é composta pela Diretora e Vice-diretora, escolhidas por meio de 

eleição com votação aberta a pais e funcionários da escola. O trabalho principal delas é ser 

uma gestora,  facilitadora de todo o processo que envolve os atores da escola.  

Como em toda gestão uma das dificuldades apresentada pela Diretora é no tocante a 

conseguir verbas para trabalhar nas melhorias do espaço físico e pedagógico da escola. 

Em relação aos funcionários, a escolha das coordenadoras e orientadora ainda são por 

meio de indicação, no entanto, secretária, professor, monitor de pátio, técnico de enfermagem, 

cozinheira, motorista e vigias, suas contratações acontecem por meio de concurso público.  

No total a escola conta com 112 profisisonais. A estrutura física da escola é composta 

por: 27 sala de aulas, salas de reforço escolar para alunos que não participam do Projeto 

Burareiro em outro espaço. Possui também 2 banheiros construidos para os alunos, masculino 

e feminino, 2 bannheiro no mesmo segmento para funcionarios. A escola possui o 

escovódromo, para trabalhar a higiene buscal com os alunos do Pré II ao 2º ano do Ensino 

Fundamental. 

O corpo docente da escola, possui professores com formação incial no magistério 

(antigo 2ª grau) a grande maioria tem nivel superior com pós-graduação, sendo esses 

professores titulares das salas de aulas. 

 Para a escola atender pelo Projeto Burareiro de tempo integral conta também, com 10 

professores em formação para desenvolver as atividades (oficinas) no programa de educação 

integral local esse fora do complexo da escola em questão.  

Aos professores titulares são oferecidas cursos de formação realizadas pela SEMED 

uma vez por mês. Os conteúdos trabalhados nesses cursos de formação, visam discutir e 

buscar melhorias para aplicar metodologias diferenciadas em sala de aula.  

No entanto, em relação aos cursos de formação que são realizaddos com os 

professores que trabalham nas oficinas do programa, o curso de capacitação é realizado pela 

coordenadora do programa, ela recebe essa formação da Secretaria de Educação e depois 

repassa para os professores do programa.  

Ainda em relação a todos aos professores titulares e os que desenvolvem as oficinas, é 

realizado uma vez por mês reunião para tratar de assuntos referentes aos conteúdos aplicados, 

materiais pedagógicos e afins.  

A cada bimestre é realizada uma reunião pedagógica com os pais e professores para 

entrega dos boletins e acompanhamento pedagógico intitulado  de “Plantão Pedagógico”. 

 

3.7 Sujeitos da Pesquisa  
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Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram as gestoras composta pela Diretora, Vice 

Diretora, sendo que, a Orientadora Educacional e Coordenadora pedagógica que fizeram parte 

da pesquisa atendem com exclusividade o programa.  Dos pais somente 08 foram sujeitos da 

pesquisa. 

Os alunos envolvidos na pesquisa, estudam no 5º ano do Ensino Fundamental I, 

sendo 39 alunos dos dois turnos, no entanto, somente 14 alunos do 5º ano D e 10 alunos do 5º 

ano C responderam aos questionários. 

 

Tabela 3-Distribuição dos sujeitos da pesquisa  

Categoria                                    Indivíduos Selecionados  

 T M F % 

Gestores 4 - 02 8,70% 

Professores 10 01 09 21,74% 

Pais 08 1 7 17,39% 

Alunos 24 10 14 52,17% 

Total  46 - - 100% 
Fonte: Dados da pesquisadora através de dados in loco 

 

O quadro acima descreve como foram a distribuição dos participantes envolvidos na 

pesquisa, seguindo o papel de cada um deles e o percentual em relação ao total de pessoas que 

foram sujeitos da pesquisa.  

Sendo assim, o percentual ficou assim: quatro gestoras com um percentual de 8,70%, 

10 professores representando 21,74%, 10 pais com um percentual de 17,39%, sendo que os 

alunos foram 24 participantes com um percentual de 52,17%, perfazendo numa totalidade de 

quarenta e seis participantes. Essa quantidade de alunado foi realizada com base na matricula 

do ano de 2018. 

 

3.8 Técnicas para Recolha dos Dados da Pesquisas-Questionários e 

Entrevistas  

 
Esse estudo teve como objetivo central investigar como está sendo desenvolvido a 

educação integral em uma escola municipal, partindo do projeto inicial até os dias de hoje. Os 

sujeitos da pesquisa são alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I do período matutino e 

vespertino atendidos pelo programa de educação integral. 
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Em um primeiro momento, aconteceu uma visita informal na escola, para as devidas 

informações necessárias, posteriormente foi levado pela pesquisadora a carta de 

consentimento esclarecido na qual está em anexo I, com objetivo de esclarecer o motivo da 

pesquisa e automaticamente oficializar os procedimentos para dar início a investigação, com 

as gestoras, professores, alunos e pais. 

Sendo que em datas previamente marcadas, começaram as visitas para prosseguir 

com a investigação. O material para aplicação dos questionários foi entregue aos alunos pelos 

próprios professores que desenvolvem as atividades no contraturno para facilitar a aplicação. 

Com os professores e as gestoras, foi entregue em outro momento os envelopes 

contendo os questionários com todas as informações necessárias a serem respondidos em 

relação a temática em questão.  

Nos questionários estão descritos informações que são relevantes para buscar as 

informações necessárias que são referentes aos questionamentos do funcionamento do 

programa de educação integral. 

Nessas condições, a aplicação de questionários para levantamentos de dados, bem 

como ressalta Cervo e Bervian (2002, p, 48) que “[...] refere-se a um meio de obter respostas 

às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche”. Sendo que o questionário 

pode conter perguntas abertas ou fechadas.  

Todavia, as perguntas abertas possibilitam respostas mais profundas e variadas, 

entretanto, as perguntas fechadas facilita na tabulação e análise dos dados. 

A este respeito, Marconi e Lakatos (1996, p. 88) conceituam o questionário 

estruturado como uma “[...] série ordenada de perguntas, respondidas por escrito sem a 

presença do pesquisador”.  

A vantagem de usar o questionário pode-se alcançar um número maior de pessoas é 

econômica e a padronização das questões possibilita uma interpretação mais uniforme dos 

respondentes, facilitando assim a compilação e comparação das respostas escolhidas, além de 

assegurar o anonimato do pesquisado. 

Contudo, Laville e Dionne (1999) e Malhotra (2001) fazem uma ressalva em relação 

ao questionário, o anonimato não assegura a sinceridade nas respostas, pois as perguntas 

envolvem aspectos como qualidade, competência, franqueza e boa vontade, podendo os 

entrevistados interpretarem a sua maneira, e até mesmo os temas podem deixar as pessoas 

incomodadas, sendo que há uma imposição das respostas que são obviamente 

predeterminadas, desse modo, pode ocorrer um baixo retorno das respostas. 

Nessa pesquisa foi utilizado o questionário semiestruturado com perguntas fechadas 
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e abertas para coletar dados das gestoras, professores, pais e alunos, referentes aos conflitos, 

dificuldades, tensões que os sujeitos da pesquisa estão envolvidos concernentes ao tema da 

pesquisa. Sendo que a aplicação dessa técnica permitirá quantificar os resultados que serão 

expressos através de tabelas, gráficos e as interpretações de dados das respostas das perguntas 

em abertas.  

A entrevista com as gestoras aconteceram em outro momento, por escolhas delas, em 

face de falta de tempo das mesmas e de ter um momento para serem entrevistadas, visto que, 

na entrevista a conversa é mais formal, necessária para aprofundamento de dados que não 

foram aprofundados nos questionários.  

No entanto, as gestoras foram muito receptiva no momento da entrevista, foram 

entrevistadas a Diretora, Vice-Diretora, Coordenadora e a Orientadora Educacional, 

respondendo sempre com muito bom humor, mais enfatizando em muitos momentos as 

dificuldades de estrutura física e financeira para o bom desenvolvimento do programa.  

A entrevista com os pais, aconteceu no dia marcado para a reunião de pais, para 

entrega das notas referentes ao 1º bimestre de 2018, denominado “Plantão Pedagógico” 

A entrevista também é uma técnica bastante utilizada nos trabalhos, tem como 

objetivo coletar dados. Vergara (2009, p. 3) define entrevista como “[...] uma interação 

verbal, uma conversa, um diálogo, uma troca de significados, um recurso para se produzir 

conhecimento sobre algo”. Creswell (2007) salienta também que a entrevista pode ser 

realizada face a face, ou por telefone mesmo. 

Vergara (2009, p. 5) ressalta que: 

 
 A utilidade das entrevistas nos casos de se querer conhecer “experiências vividas ou 

tendências futuras”, quando se pretende captar o “[...] dito e o não dito, os 

significados, os sentimentos, a realidade experimentada pelo entrevistado, as 

reações, os gestos, o tom e o ritmo da voz [...], enfim, a subjetividade inerente a todo 

ser humano”.  

  

Sendo assim, a utilização da entrevista possibilita adquirir também usar outros meios 

para gravar a entrevista ou simplesmente fazer anotações referentes ao assunto pesquisado. 

Gil (2002) divide as entrevistas entre informais, focalizadas, parcialmente 

estruturadas e totalmente estruturadas; Vergara (2009) as nomeia como fechadas, semiabertas 

e abertas; Yin (2005), por sua vez, as nomeia como entrevistas espontâneas, focadas e em 

forma de levantamento formal. 

 Portanto, fazem uso de nomenclaturas diferentes, sendo que as definições têm uma 

característica na hora da intervenção, pois conferem maior liberdade ao entrevistador para 
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conduzir o entrevistado na hora da pesquisa. 

De acordo com Cervo e Bervian (2002), a entrevista é uma das técnicas principais 

para coletar dados e pode ser definida como uma conversa realizada face a face pelo 

pesquisador junto ao entrevistado, seguindo um método que mais se adequa as informações 

sobre o determinado assunto. 

Ainda segundo Gil (2002) a entrevista é uma das técnicas mais utilizadas nas 

pesquisas sociais, sendo bastante adequada para obter informações acerca do que as pessoas 

sabem, esperam e desejam, assim como suas razões para cada resposta. 

Sendo que nesta investigação foi utilizada a entrevista estruturada com as gestoras 

(Diretora, Vice Diretora, Coordenadora do programa, Orientadora do Programa e os Pais) 

para coleta de dados referentes a temática, pois, a entrevista permite recolher informações 

ricas, com bastante profundida, abrangendo interpretações das pessoas dentro do seu quadro 

de referência, contexto cultural e linguagens, para a interpretação da entrevista foi utilizado à 

técnica de análise de conteúdo, para uma compressão mais clara dos objetivos proposta na 

pauta de entrevista.  

Nesse sentido, esse estudo está divido em três fases para uma melhor compreensão 

dos passos seguidos dos dados que foram coletados na pesquisa de campo, sendo elas: Fase 

exploratória; Pesquisa de campo e Análise das informações coletadas. 

 

3.9.1 Primeira Fase - Exploratória 

 

Esse primeiro momento do estudo aconteceu a pesquisa exploratória do assunto em 

questão, com focalização no problema, antecendentes gerais sobre a problemática. Desta 

forma, permitiu através dos modelos teóricos e trabalhos já realizados a respeito, emissão de 

opinões reinantes que contribuíram de forma grandisosa para a contextualização do assunto. 

Nessa fase é possível aprofundar o conhecimento do pesquisador, para facilitar a 

elaboração do questionário e entrevista para servir de base para a futura pesquisa e ajudar na 

formulação do problema.  

Contribui para classificar conceitos, delinear o resultado final da pesquisa para estudar 

pesquisas semelhantes que foram relizadas. Como método para coletar os dados foram 

utilizados: questionário, entrevistas e visitas in loco para troca de informações informais. 

 

3.9.2 Segunda Fase-Pesquisa de Campo 
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Nessa fase foram elaboradas os instrumentos de coletas de dados, ou seja, os 

questionários e as entrevistas que seriam aplicadas aos sujeitos da pesquisa. 

Antes da aplicação dos instrumentos, aconteceram a validação dos questionários, 

partindo da visão de três doutores na área do estudo e aplicados previamente a um pequeno 

grupo de alunos, pais e professores. Desse modo, permitiu-se corrigir as falhas e realizar os 

ajustes necessários para que os instrumentos finais ficassem claro para os sujeitos 

pesquisados. 

Nesse sentido, foi possível fazer uma análise dos conflitos e tensões dos sujeitos da 

pesquisa, tem enfrentado em relação a educação integral.  

A aplicação dos questionários aconteceram com os alunos, professores, pais e equipe 

gestora, em outro momento da pesquisa aconteceram a fase da entrevista com as gestoras, e 

com pais. A pesquisa iniciou em no mês de maio de 2018, com visita in loco, para 

apresentação formal para a direção da escola, e em meados do mesmo mês a pesquisa teve seu 

momento de intensificação da aplicação dos instrumentos e consolidação dos dados coletados. 

Para organizar as interpretações dos questionários e das entrevistas, foram organizadas 

por dimensão do programa, correlacionando aos objetivos específicos proposto para essa 

investigação, tendo em vista, que as intepretações dos sujeitos estão entrelaçados aos teóricos 

embados na pesquisa bibliográfica. 

Posteriormente, as visitas na escola, aconteceram em razão da recolha de dados 

referentes ao funcionamento pedagógico do programa de educação integral, dados esses 

como: uma cópia do Projeto Barareiro, matriz curricular, horário de funcionamento da jornada 

escolar, horário de planajemento dos professores, de relaxamento, embarque e desembarque 

dos alunos no ônibus onde acontecem as atividades e dados estatísticos dos alunos nas 

disciplinas de língua portuguesa e matemática. 

 

3.9.3 Terceira Fase – Procedimentos e Análise das Informações  

 
Nessa fase acontece, as análises das informações, com a sistematização dos dados 

coletados. Análise essas: qualitativas que visa observação mais direta, pois utiliza-se do 

ambiente natural como fonte direta para coleta de dados, o pesquisador é essencial para essa 

coleta de informações, é uma pesquisa descritiva, pois, tem como preocupação descrever os 

fenômenos encontrados, desse modo, os resultados serão expressos em forma de transcrição 

das entrevistas e de narrativas, etc. Tem como elemento também o significado que as pessoas 
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dão as coisas e sua vida. Usa-se o enfoque indutivo na análise dos dados. Na pesquisa 

qualitativa utiliza-se as entrevistas estruturadas e não estruturadas com foco na problemática. 

De acordo com Del-Massa; Costa e Santos (2018) esse tipo de pequisa, corresponde 

aprodundar o conhecimento para fazer uma intepretação mediante a análise de conteúdo, 

juntamente com o contexto da pesquisa. 

Na pesquisa quantitativa, seu objetivo é responder ao questionamento levantado na 

problemática, tendo em vista que, esta quantificação acontecerá através dos dados coletados 

por questionários e por entrevistas de profunidade, para posteriormente terem seus resultados 

analisados. 

A este propósito, Rodrigues e Limena (2006, p. 89) ressalta que a pesquisa 

quantitativa é: 
 

[...] quando a abordagem está relacionada à quantificação, análise e interpretação de 

dados obtidos mediante pesquisa, ou seja, o enfoque da pesquisa está voltado para 

análise e a interpretação dos resultados, utilizando-se da estatística. Portanto, 

empregam-se recursos e técnicas estatísticas, como porcentagem, média, moda, 

mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc. Também 

são utilizados programas de computador capazes de quantificar e representar 

graficamente os dados. 

 

 

Como se pode observar, na pesquisa qualitativa, a apresentação dos dados coletados é 

apresentado em formatos diferentes. Podendo ser tabulados e analisados em forma de gráficos 

e tabelas e com intrepretações desses dados atrelados a luz dos autores, com destaque para 

relatórios e trechos de entrevistas, frases e opinões encontrada no percurso da pesquisa de 

campo. 
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 CAPÍTULO IV-APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O rigor da ciência requer que distingamos bem a figura desnudada da 

própria natureza da vestimenta das cores vivas com a qual cobrimos 

para nosso prazer (HERTZ apud FRAASSEN, 2007, p.23).  

 

Nesse capítulo apresenta a ánalise e  discussão dos resultados alcançados na pesquisa 

de campo, resultados esses obtidos através dos levantamentos de dados, que foram aplicados 

utilizando questionários semiestruturado e entrevistas. Sendo os questionários aplicados aos 

gestores, professores, alunos e pais no mês de maio de 2018. A entrevista no entanto, foi 

aplicada somente as gestoras. Sendo os sujeitos da pesquisa da Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental II Roberto Turbay, localizada no setor 10, Rua México, nº 

1456, Ariquemes-Rondônia-Brasil. Os questionários foram aplicados a 04 gestoras, 10 

professores,, 24 alunos e 08 pais.  

O capítulo faz referência principalmente na questão relacionada aos conflitos e 

tensões que os sujeitos que atuam no programa de educação integral enfretam no cotidiano 

para desenvolver o processo educacional proposta para jornada de  ampliação escolar. 

Os dados dados foram primeiramente tabulados manualmente utizando porcentagem, 

para depois serem inseridos no Microsoft Office Excel, com gráficos de barras, tabelas e 

posteriomente interpretados e embasado a luz dos teóricos os resultados coletados. 

 

4.1 Projeto Burareiro e os Componentes Curriculares  

 

O município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no ano de 2005, os políticos 

preocupados com uma forma de resolver problemas com o aumento da marginalidade, 

formação de gangues, prostituição, crescente aumento de crianças e adolescentes em situação 

de risco, alto consumo de bebidas e drogas, desemprego, pobreza acentuada entre vários 

outros problemas, resolveram então criar um projeto que estimulasse as crianças a ficarem em 

tempo integral na escola, melhorando assim a qualidade de vida social e culturalmente. 

Juntamente com a consultoria do Dr. Antônio Carlos Maciel, professor da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) elaboraram o referido projeto que foi implantado 

em agosto de 2005 com o nome piloto de “Projeto Burareiro de Educação Integral”. 

 O Projeto Burareiro – Escola de Tempo Integral teve como princípio a melhoraria do 

desempenho dos alunos no Ensino Fundamental e da qualidade social como nova proposta 

educativa. O Nome do Projeto Burareiro originou-se dos projetos rurais de assentamento 
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“Burareiro”, com 250 e 500 hectares, realizados pelo INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária) em 1971, próximo à BR 364, através da desapropriação dos 

seringais. Nestes, predominou o plantio de cacau e da seringa. Sendo que, instalado 

inicialmente no setor 10 na escola Roberto Turbay, localizada na Rua México, nº 1456, 

Ariquemes-Rondônia e depois expandido para mais 3 escolas municipais. 

Uma forma de tratar a população com dignidade, respeito, viabilizando novas 

oportunidades, levando novos conhecimentos, principalmente tirando crianças de situações de 

risco e exposição à vulnerabilidade. 

Desse modo, com a implantação do “Projeto Burareiro”, era para propiciar, atividades 

culturais com os educandos, com momentos atrativos, contudo, com uma política de 

implantação que será descrito ao longo desse tópicos, atualmente não está sendo uma 

atividade atrativa. Pois o espaço onde acontecem essas atividade não priorizam essa 

motivação.  O Projeto Burareiro na essência, era para integrar alguns eixos educacionais, 

sendo eles: 

• Educação integral de tempo integral e de qualidade; 

• Escola como eixo integrador da comunidade; 

• Educação como eixo norteador das políticas públicas; 

• Educação comprometida com a ética, cidadania, estética e inclusão social; 

• Democratização da escola com acesso, permanência e sucesso do educando. 

 

Educação e Saúde 

 

A saúde é entendida pelo Projeto como direito humano fundamental é parte ativa e 

integrante de todo o processo pedagógico que objetiva o crescimento físico, emocional e 

social dos alunos. Portanto, é justo estabelecer que a saúde, mais que algo a ser ensinado é um 

direito fundamental a ser conquistado.  

Para atingir este objetivo é disseminado o conceito de que essa conquista depende do 

trabalho de todos: alunos, funcionários (diretores, professores, médicos, dentistas, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, merendeiras, zeladoras, vigias, pessoal 

administrativo) e membros da comunidade. A saúde é compreendida como um processo 

dinâmico, que não se esgota no ambiente escolar.  

Cada funcionário segundo os autores do projeto deveriam ser conhecedor do seu papel 

na Educação para a Saúde, concorrendo para fazer de cada aluno um agente disseminador de 
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bons hábitos de higiene, nutrição e saúde preventiva em seu lar e em sua comunidade, 

buscando evitar doenças e manter uma vida saudável.  

“Questões primárias em saúde merecem atenção como: verminose, escabiose, 

doenças tropicais regionais, doenças dos olhos, problemas dentários e da boca. Também 

serão prestadas informações e esclarecimentos educativos sobre os problemas mais 

específicos de cada faixa etária, como, por exemplo, uso de drogas, doenças sexualmente 

transmitidas e problemas de conduta ligados à sexualidade. 

Educação para a saúde perpassa também pelo trabalho odontológico que tem como 

objetivo promover melhoria das condições de saúde bucal dos escolares, mediante 

tratamento curativo (restauração de dentes cariados e eliminação de focos de infecção) e 

também por meio de ações preventivas (escovação, bochechos com solução de flúor e criação 

de novos hábitos alimentares e de higiene bucal). As deficiências visuais e auditivas serão 

enfrentadas como prioridade, pois sanar os problemas oftalmológicos e auditivos dos alunos 

pode definir o desenvolvimento emocional e de aprendizagem dos alunos. Serão realizados 

diagnósticos e acompanhamentos de cada caso. O atendimento oftalmológico, odontológico, 

os serviços clínicos de rotina e de acompanhamento clinico geral periódico, serão realizados 

em parceria com a Secretaria de Saúde, através da Unidade Mista de Saúde e do Posto de 

Saúde localizado no Bairro/Setor e da colaboração de profissionais autônomos, sem eximir a 

família de sua responsabilidade” (TRECHOS ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 

2005). 

 A escola era para contar com assistência profissional na área de enfermagem para os 

serviços de primeiros socorros, acompanhamento de casos clínicos, avaliação da acuidade 

visual e auditiva e de atividades de educação para a saúde, como também suporte da Equipe 

Multidisciplinar do Núcleo de Educação em Saúde (EMNES) na Secretaria Municipal de 

Educação, no entanto, esses atendimento não acontecem na escola.  

Este eixo abrange também a alimentação oferecida no Projeto (desjejum, almoço e 

lanche da tarde) que é de suma importância, tendo em vista o caráter preventivo da educação 

nutricional dirigida aos estudantes em fase de formação dos hábitos alimentares. Os 

cardápios serão acompanhados pela nutricionista da SEMED (Secretaria Municipal de 

Educação) que orienta o trabalho culinário, proporcionando uma dieta balanceada ao 

alunado carente que, juntamente com as atividades educativas, favorece o desenvolvimento 

integral dos estudantes, já que não existe eficácia pedagógica quando a criança permanece 

com fome.  
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Cabe também à nutricionista orientar e avaliar o serviço de alimentação, 

identificando os problemas na área da cozinha, refeitório, guarda de gêneros alimentícios e 

encaminhando providências. As merendeiras receberam treinamentos para o preparo dos 

alimentos assegurando especialmente as propriedades dos alimentos propícios ao 

desenvolvimento físico e intelectual dos educandos, como também o aprendizado de receitas 

com produtos da região (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 2005).  

 A educação para a saúde definida como um eixo norteador perpassa todas as 

disciplinas e ações educativas trabalhadas na perspectiva da interdisciplinaridade, integração 

de disciplinas, oficinas, serviços, campanhas e políticas públicas de saúde, partindo do 

diagnóstico da comunidade escolar local, seria transformador para todos os atores se fato 

esses eixos fosses de fato uma realidade. 

Enfim, educação para a saúde compreendida como saúde física e mental, nos moldes 

preferenciais da medicina preventiva, mas sem descuidar da assistência curativa, seria 

alicerçada na construção de hábitos alimentares, de higiene, de atitudes e ambiente escolar e 

comunitário que propiciasse uma qualidade de vida melhor. Para isto, todos os programas 

existentes na área da saúde ficariam integrados às escolas, desde que planejados e mediante 

calendário anual de ações definido com a equipe pedagógica da SEMED. 

Contudo, muitas dessas ações de saúde, não foram desenvolvidas no bairro como foi 

proposto inicialmente. Compreendendo sempre que para desenvolver um processo de 

aprendizagem, a criança precisa estar bem de saúde. É bem visto, é notório na escola crianças 

muito amarela, ou seja, anêmica.  

 

Educação Ambiental  

 

O Projeto Burareiro na educação ambiental entendia a escola como um espaço social  

com possibilidade de construção e reconstrução do exercício da cidadania através de um 

processo participativo que envolvesse todos os componentes da comunidade escolar, onde o 

educando assumiria papel central no processo de aquisição do conhecimento, participando 

ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais, sociais e busca soluções, sendo 

preparado como agente transformador, através do desenvolvimento de habilidades e formação 

de atitudes para que assuma uma conduta ética e cidadã no meio em que vive.  

Portanto, novos comportamentos quanto ao meio ambiente devem ser concebidos na 

prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis. 
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Os conteúdos ambientais fazem parte do currículo e serão contextualizados na 

realidade local; a escola ajudará o aluno e sua família a perceberem a correlação dos fatos e 

a ter uma visão integral do e no mundo em que vive. Para isso, a Educação Ambiental deve 

ser abordada como um eixo integrador, de forma sistemática e transversal, em todos os 

Componentes Curriculares, assegurando a presença da dimensão ambiental de forma 

interdisciplinar nos currículos das diversas disciplinas e das atividades escolares.  

Partindo de um estudo de reconhecimento do Bairro/Setor onde a escola se situa se 

identificará problemas de degradação ambiental e posteriormente elaboração de projetos de 

recuperação, ou medidas de cuidado ecológico envolvendo a comunidade e os órgãos 

responsáveis. 

Algumas práticas integram o cotidiano escolar como: plantio da horta escolar; 

cultivo e cuidado dos jardins, onde os alunos desenvolverão a criatividade de ocupar os 

espaços da escola com plantas ornamentais, embelezando e tornando o ambiente agradável; 

coleta seletiva do lixo, com possibilidade de reaproveitamento deste material; participarão 

de ações educativas de higienização do ambiente como: limpeza de sua sala (piso, paredes e 

carteiras), da conservação dos pátios, refeitório e outros espaços utilizados. Espera-se ainda 

que uma nova mentalidade comece a se formar em relação ao zelo com espaços públicos que, 

na maioria das vezes são depredados e destruídos.  

Visa-se também incentivar através do trabalho coletivo valores como amizade, 

solidariedade, cooperação, ética e cidadania. Também serão incentivados a criação de 

grupos de responsabilidades que terão a incumbência de zelar pelos espaços da escola e da 

comunidade. Cada grupo terá um líder eleito pelo próprio grupo para coordenar as ações de 

cuidados com o meio ambiente.  

Como parte integrante do processo educativo de higienização e saneamento de cada 

escola, realizar-se-á treinamento em serviço de todos os funcionários, professores e gestores 

sobre a utilização correta de materiais apropriados para limpeza. Os produtos utilizados 

deverão ser preferencialmente biodegradáveis e não-tóxicos, adequados para uso em 

ambiente escolar (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 2005). 

Em relação a educação ambiental, não são desenvolvidas atividades nesse sentido de 

conscientização sobre o meio ambiente como está descrito na ideia original. As atividades 

desenvolvidas no programa são: a professora aplica atividades no quadro sobre meio 

ambiente.  Atividades esta desenvolvida por uma profissional formada em Técnica Ambiental 

e estagiária em pedagogia. 
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Convém, no entanto, salientar, que é desenvolvido atividade de cultivo de horta, no 

própria ambiente da escola, onde são cultivados os legumes que são oferecidas aos alunos do 

programa nas refeições realizadas por eles.  

 

 

 

Esporte e Lazer  

 

A metodologia de um ensino integrado possibilita o entrelaçamento de todas as 

atividades desenvolvidas no componente curricular de Educação Física, nas atividades 

desportivas, de lazer e recreativas. Constitui-se num eixo de grande relevância, sobretudo, 

porque o organismo da criança passa por grandes e rápidas transformações, exigindo 

acompanhamento e orientação correta, atingindo seu pleno desenvolvimento. Se integradas as 

outras disciplinas, oportuniza associar conhecimentos adquiridos em sala de aula com práticas 

físicas, além de agilizar o desenvolvimento do aluno, resultando em melhor aproveitamento 

escolar e mente sadia. Portanto, o ensino deve realizar-se de forma prazerosa e lúdica, além de 

estimular o senso lúdico e a criatividade suplementar na identificação de números, letras, 

formas geométricas, entre outras.  

O trabalho pedagógico deve primar pelo envolvimento e pelo interesse genuíno dos 

educadores e educandos em todas as situações, provocando, brincando, rindo, apoiando, 

acolhendo, estabelecendo limites com energia e sensibilidade, consolando, observando, 

estimulando e desafiando a curiosidade e a criatividade, por meio de exercícios de 

sensibilidade, reconhecendo e alegrando-se com as conquistas individuais e coletivas das 

crianças, sobretudo as que promovam a autonomia, a disciplina a responsabilidade e a 

solidariedade.  

No projeto original esse eixo seria grande aliado no processo de alfabetização, 

desenvolvendo noções de ritmo, lateralidade, equilíbrio, entre outros. A integração das 

atividades físicas favorecendo a aprendizagem escolar, agilizava o desenvolvimento dos 

alunos, melhorando o desempenho global. Exercendo papel fundamental na integração das 

crianças ao seu meio social, mobilizando a comunidade por extensão. 

Outro objetivo deste eixo é proporcionar aproximação da família na escola, 

integrando toda a comunidade local, através de atividades esportivas, jogos, atividades 

recreativas e outras atividades promovidas pela escola e comunidade (TRECHO ORIGINAL 

DO PROJETO BURAREIRO). 
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De fato, todas essas habilidade descritas ao longo do parágrafo são primordiais para 

desenvolvimento de muitas áreas de aprendizagem, no entanto, as atividade mais 

desenvolvidas observadas in loco, está descrita nas próprias respostas dos alunos quando 

foram aplicados os questionários, eles tem muito interesse em atividade esportivas, contudo, 

eles desenvolvem mais é o reforço escolar. Com efeito sobre essa situação é que a grande 

maioria dos alunos, como não possuem habilidades pedagógicas, desse modo, esse 

contraturno é utilizado para tentar minimizar essa problemática, ao invés de estarem 

trabalhando em atividades esportistas. 

 

Arte e Cultura 

 

  Este eixo era pra propor uma revisão dos preceitos estabelecidos na escola quanto a 

arte e cultura e, principalmente quanto a função da educação referentes a estes temas. O 

desafio era para apresentar propostas de atividades de arte e cultura para a educação, que 

fossem compreendidas além de distrair e entreter, para elevar o modo de compreensão e de 

consciência crítica da comunidade escolar sobre quem somos, sobre a vida que levamos e 

sobre o mundo em que vivemos. É necessário pensar uma pedagogia crítica da arte, atenta aos 

problemas sociais mais amplos e buscar mecanismos de ajudar a promover os interesses 

comuns da humanidade, na luta por uma sociedade mais democrática, mais solidária e mais 

justa.  

 Neste sentido, no projeto foi proposto o ensino da arte e cultura como um poderoso 

instrumento para revitalizar e resgatar a identidade, a diversidade e as singularidades culturais, 

rompendo as históricas barreiras criadas neste campo, através de uma concepção de arte 

educação intercultural e crítica que remeteria necessariamente à educação para a cidadania, 

entendida como um exercício de viver compartilhado e democrático, considerando a 

diversidade humana, nos diferentes modos de vida da cidade e do campo. Incluindo neste 

contexto a diversidade étnico-racial, regional, de gênero, orientação sexual, geracional, 

ambiental e cultural do Brasil.  Faz-se necessário um trabalho de valorização e de pesquisa 

dessas muitas histórias, de organizar formas de mostrar isso para a comunidade. No projeto foi 

destacado uma proposta de trabalho, que o professor concentrasse em criar condições para que 

a criança/adolescente desenvolvesse a capacidade de sensibilização e potencial criativo em 

relação a si mesma e ao mundo que o rodeia, para questioná-lo e transformá-lo. Portanto, a 

atuação do professor não deve ser neutra, mas crítica, ele não é um repassador de técnicas, mas 

um incentivador da liberdade de reflexão, transformação e criação. 
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A proposta deste eixo supõe capacitar os profissionais que atuam na área de arte 

educação, colocando em prática as diretrizes dos Parâmetros Curriculares, que desde 1998 

orienta para a substituição da Educação Artística pela Arte e sua inclusão na estrutura 

curricular como área com conteúdo próprios ligados a cultura artística, e a orientação dos 

professores para trabalhar o desenvolvimento das potencialidades da criança, com um ensino 

da arte que promova o incentivo à capacidade de pensar, de refletir, um ensino da arte que 

envolva a necessidade e o gosto pela apreciação da obra de arte, pela história e pelo fazer 

artístico.   

Os profissionais capacitados pela SEMED na área de Arte Educação, juntamente com 

a coordenação pedagógica da escola ficarão incumbidos de promover a integração do eixo 

Arte e Cultura com as demais disciplinas e atividades do currículo. 

Por fim, incentivar o desenvolvimento artístico e cultural; divulgar a identidade de 

Ariquemes; estimular o desenvolvimento do ensino de artes nas escolas, com abordagens das 

áreas de teatro, música, composição, poesia, canto, dança, pesquisa, cinema, artes-plásticas 

e comunicação; e ainda, constituir a escola num centro de formação e irradiação cultural do 

Bairro/Setor. Proporcionar aproximação da família na escola, integrando toda a comunidade 

local, através de apresentações de espetáculos teatrais, shows de música, cinema, festas 

culturais e/ou outras atividades promovidas pelos artistas da comunidade. Conceber a Arte e 

a cultura como importante fator de integração social (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO 

BURAREIRO, 2005). 

Convém, no entanto, destacar que as atividades que os alunos desenvolvem, descritas 

em conversa informal com as gestoras, são: apresentações de coral em eventos realizadas pelo 

município, como a Cantata de Natal apresentadas pelos alunos do programa em comemoração 

à chegada do Papai Noel na cidade, juntamente com o acender das luzes da maior árvore de 

natal da região. Também realizam apresentação de balé com algumas crianças que participam 

do programa nesses eventos já citados anteriormente. E algumas ocasiões, os alunos do 

programa são levados ao cinema da cidade para assistirem filmes previamente escolhidos pela 

gestão do programa. 

 

Estrutura Organizacional do Projeto 

 
Inicialmente o objetivo era aproveitar a estrutura física do prédio escolar existente, 

reformando e ampliando no sentido de criar novos espaços educacionais, culturais e 

esportivos, capazes de atender dignamente a demanda e de se tornar um polo de 
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desenvolvimento social e cultural da comunidade. Portanto, a estrutura física do projeto era 

para ser diferenciada em cada Bairro/Setor, pensada e projetada a partir do espaço físico 

existente na escola e as possibilidades do município, podendo ainda aproveitar espaços 

comunitários ociosos existentes nas proximidades da escola.  Na implantação do “Projeto 

Burareiro”, a equipe gestora realizou um mapeamento dos espaços ociosos existentes na 

comunidade e apresentou análise de sua viabilidade e utilização como espaços educativos 

para o Projeto. No entanto, no projeto original era para funcionar em espaços apropriado para 

esse tipo de modalidade de ensino, portanto, o que se tem atualmente 13 anos depois é o 

projeto funcionando em um espaço alugado pela prefeitura, que não oferece o que realmente 

foi destacado na sua implantação, que é uma educação de qualidade com oficinas que seriam 

capazes de transformar a vida de muitos alunos. 

Tendo em vista, que não conseguiram um espaço adequado em curto espaço de tempo, 

entre a ideia inicial e a execução do projeto, desse modo, continuam nos dias de hoje, as 

atividades acontecendo nesse espaço que não é adequado para a promoção do processo ensino 

aprendizagem, fala essa destacada pelos próprios alunos, gestoras e os pais. 

Proposta pedagógica - A escola onde foi implantado o Projeto foi apresentada uma 

proposta pedagógica de escola de educação integral com tempo integral, para o ensino 

fundamental, estabelecendo os fundamentos, princípios norteadores e os rumos de todo 

processo educativo, coerente com o contexto da escola do bairro e que esteja em consonância 

com o Projeto Pedagógico Municipal de Educação Integral. 

Entretanto, essa proposta pedagógica apresentada no início foi bem vista, no entanto, 

com o passar dos anos, pelas dificuldades financeiras, físicas e estruturais, a gestão vem tendo 

muitas barreiras para fazer valer de fato educação integral, como foi e sempre será defendidas 

por estudiosos sobre o assunto. Em visita a escola e em conversa informal com gestores e 

profissionais da escola, essa proposta pedagógica está longe de ser pelo menos parecida com a 

original formalizada no projeto de implantação. A grande maioria das aulas que acontecem no 

contraturno, são aulas de reforço escolar, devido à grande dificuldade de leitura e matemática 

que os alunos apresentam e não somente os alunos sujeitos desse estudo, é a maioria mesmo, 

não dominam as operações matemática e muita dificuldade também na escrita, ou seja, é um 

conjunto, se não sabem ler não sabem escrever. 

Localização -A concepção para implantação do Projeto visou-se atender a demanda 

educacional das classes populares de maiores necessidades sócio - econômicas, associando 

com a promoção do desenvolvimento comunitário. Para isso, foi priorizada a localização em 
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bairros periféricos com maior índice de exclusão econômica, social, cultural e carência dos 

serviços públicos.  

De fato, se for olhar para a localização foi bem vinda a ideia inicial, no entanto, os 

alunos tem que se locomoverem para outro espaço onde acontecem as atividades 

extracurrilares. Um espaço no entanto, que precisam de muitos ajustes ou até mesmo um local 

apropriado, com banheiros mais higiênicos, espaços com mais criatividades, assim os alunos 

ficariam motivados a desenvolverem suas atividades com prazer de estarem ali.  

Critérios de matrículas - A preferência para realizar a matricula é para os moradores 

do bairro em que a escola está localizada e em caso de sobra de vagas serão oferecidas aos 

alunos moradores de áreas adjacentes às escolas com o Projeto Burareiro. Não será realizada 

matrícula de alunos moradores de outros bairros fora das áreas adjacentes  

Administração - A Administração do projeto foi realizada pela equipe gestora da 

escola da época, a partir das deliberações dos Conselhos de Gestão Participativa e assessorada 

pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação - nas questões pedagógicas e 

administrativas.  

Através de uma coordenação, a SEMED fez o assessoramento para a implantação e o 

desenvolvimento do projeto, em consonância com as normas e diretrizes emanadas do 

Conselho Municipal de Educação (CME). 

Funcionamento - A escola de período integral funciona em dois turnos. A Proposta 

Curricular foi composta de um Currículo Básico, compreendendo os componentes 

curriculares da base nacional e da parte diversificada, também serão realizadas Oficinas 

Curriculares e Atividades Extracurriculares com atividades que integrarão ao currículo 

básico que ampliariam as possibilidades de aprendizagem dos alunos, através de temas 

transversais, atividades esportivas, artísticas, culturais e a vivência de situações que 

favorecem o aprimoramento pessoal, comunitário, social e cultural do aluno. Para os alunos 

que apresentarem dificuldades na aquisição e compreensão dos conteúdos curriculares 

propostos pela escola, a recuperação será realizada durante o processo educacional de forma 

contínua e paralela.  

 A grade curricular original é compreendida da seguinte forma: 

• Desenvolvimento dos conteúdos curriculares estabelecidos como Base Nacional 

Comum, em um período (manhã ou tarde). 

• Desenvolvimento das atividades e conteúdos estabelecidos como complementação de 

estudos dos conteúdos da Base Nacional Comum/Oficinas Curriculares (TRECHO 

ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 2005). 
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Porém, até que algumas atividades desenvolvidas compreende esses aspectos, 

entretanto, pelas dificuldades estruturais e financeiras muitas não acontecem de forma como 

está entendida no processo de educação integral. 

Pessoal -A proposta de educação integral apresentada com um quadro composto de 

profissionais estáveis na escola, com habilitação nos componentes e oficinas curriculares. Na 

ausência de profissionais habilitados para as oficinas curriculares, contratar instrutores que 

comprovem experiência na área de atuação. 

Atualmente, as oficinas acontecem por profissionais estagiários de faculdades do 

município com renumeração pela prefeitura e oficineiros agregados do Mais Educação, e 

pessoal contratado pela Associação de Pais e Professores da escola. Mesmo, com as 

dificuldades estruturais, os gestores e professores procuram se organizar pedagogicamente 

para que as aulas aconteçam de forma organizada e pedagógica. 

 

Organização do Tempo Escolar  
Quadro 1 – Horário de desenvolvimento das aulas matutino 

 

 

 
Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018. 
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           Quadro 2-Escala de Planejamento matutino 

 

              

 
             Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018. 
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Quadro 3- Horário de desenvolvimento das aulas vespertino 

 

 
Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018 
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Quadro 4-Escala de planejamento vespertino 

 
Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018. 

 

Organização do Currículo 

A estrutura organizacional do currículo no projeto original de educação integral ficou 

destacado dessa forma:  

Currículo Básico - CB: Compreende os componentes curriculares da base nacional 

comum (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e Cultura, 
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Educação Física e Desporto e Educação Religiosa) e Parte Diversificada (Língua 

Estrangeira – Inglês e Produção de Texto), conforme matriz e grade curricular aprovada 

pelo Conselho Municipal de Educação.  

Oficinas Curriculares - OC: O regime de tempo integral obedecerá a carga horária 

de 2000 horas anuais, distribuídas em 200 dias letivos; donde se extrai 840 horas anuais 

destinadas a Base Nacional Comum (BNC), 640 horas/aulas às oficinas curriculares e 520 

horas/aulas às atividades extracurriculares (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO 

BURAREIRO, 2005). 

As atividades das oficinas é uma ampliação e aprofundamento da aprendizagem dos 

alunos e integram ao Currículo Escolar, através da exploração dos Eixos, dos temas 

transversais e a vivência de situações que favoreçam o aprimoramento pessoal, social e 

cultural do aluno.  

A Equipe pedagógica/administrativa da escola e a coordenação faz o acompanhamento 

pedagógico das oficinas, buscando sempre a integração tanto no planejamento quanto na 

execução de todas as atividades desenvolvidas pela escola.  

A Equipe pedagógica/administrativa que no caso da escola pesquisada, tem uma 

coordenadora e uma orientadora que permanecem com exclusividade no local onde os alunos 

são levados no contraturno.  

Sendo essa coordenadora pedagógica responsável pela distribuição de turmas, 

conforme a carga horária de cada atividade.  

Todos os alunos tem uma carga horária semanal de Oficinas Curriculares conforme 

proposta na grade demonstrada logo abaixo, podendo fazer opção nas Atividades de 

Arte/Cultura e Educação Física/Desporto.  

Muitas dessas atividade estão descritas na carga horária, mais não acontecem de fato, 

em razão da falta de condições físicas do local, as aulas que mais acontecem é a parte do 

currículo base, com aulas de reforço escolar.  

As oficinas curriculares muitas delas, não acontecem como está previsto no projeto 

original, sendo elas: aulas de balé e incluindo ginástica, aulas de teatro, o projeto somente 

conta com uma enfermeira, no entanto, seu trabalho é para caso de acontecer algum 

imprevisto na hora das atividades.  

Na parte de educação alimentar e ambiental, no local aonde acontece as atividades do 

projeto não tem horta escolar somente no espaço físico da escola, no entanto, quem faz o 

trabalho na horta é uma pessoa contratada especificamente para esse serviço.  A professora 
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educação ambiental trabalha em relação aos cuidados do lixos somente com atividades 

verbalizadas. 

Quadro 5 – Controle de Distribuição de Carga Horária 

 

Secretaria Municipal de Ariquemes-Rondônia 

Matriz Currilar –Integrada  
 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação-2018. 

INDICADORES: 

 

  

1. Dias letivos anuais – 200 dias 

2. CH= Carga Horária Anual - 1.600 horas 

3. Módulo Semanal – 40 semanas letivas 4 Dias letivos semanais- 05 dias 

5. Nº aulas semanais - 40 

6 Módulo Aula - 60 minutos  

7 Módulo Recreio – 15 minutos  

8 Duração do dia letivo – 8 horas  

 

As oficinas curriculares é para abranger atividades de Estudos Orientados, Arte e 

Cultura, Educação Física e Desporto, Educação Alimentar e Ambiental. Na compreensão da 



118 

 

 

escola de educação integral, buscar-se-á mecanismos para um trabalho integrado entre os 

componentes curriculares do Currículo Básico, Oficinas Curriculares e Atividades 

Extracurriculares, a partir de reuniões e planejamento coletivo com os professores, 

estagiários, monitores e coordenadores pedagógico (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO 

BURAREIRO, 2005). 

Muitas das oficinas que foram propostas, não acontecem e não aconteceram por falta 

de profissionais na área de atuação. Todavia, uma coisa é certa nas atividades que são 

desenvolvidas no programa descritas nesse estudo, os profissionais que ali estão 

desenvolvendo seus trabalhos, apesar de todas as dificuldades que já foram citadas, eles ainda 

conseguem desenvolver uma boa parcela de atividades extracurrilares, apesar de estar longe 

de ser a idealizada por organismos internacionais que defendem a educação integral. Um dos 

papeis iniciais do projeto era tirar as crianças da rua, pelo menos as que participam do 

programa não ficam na rua, enquanto seus pais desenvolvem seus trabalhos laborais. 

Estudos Orientados finalidade primordial do Estudo Orientado é facultar um tempo 

específico para: momento de aprofundamento da leitura, exploração da matemática de forma 

mais dinâmica, o desenvolvimento de estudos e pesquisa escolar, ampliando as atividades que 

normalmente seriam desenvolvidos em casa pelos alunos ou em outro lugar fora da escola. 

Esta prática, além de sua importância para os estudos, é mais necessária neste projeto, já que 

funciona em regime de tempo integral. 

O Estudo Dirigido é realizado com todos os alunos, incentivando o desempenho 

individual e o coletivo, ampliando o tempo de estudo e as possibilidades de aquisição do 

conhecimento, visando ao aluno da escola pública um acompanhamento e um 

aprofundamento mais sistematizado de seu processo de ensino e mais individualizado quanto 

as dificuldades de aprendizagem. 

As professoras que trabalham com os estudo orientado trabalham com algumas 

metodologias diferenciadas e recursos pedagógicos que propiciem o desenvolvimento de 

competências, habilidades e estruturas lógicas, favorecendo a aprendizagem como um todo, 

como jogos matemáticos. A Oficina de Estudos Orientados, além de ampliar a aquisição do 

conhecimento, constitui-se também num processo de “Recuperação Paralela”. 

 Recuperação é entendida como parte integrante do processo de ensino e de 

aprendizagem e tem como princípio básico o respeito à diversidade de características, de 

necessidades e de ritmos de aprendizagem de cada aluno, portanto, deve ser contínua.  

Caso a dificuldade para a aquisição do conhecimento não seja superada com a 

recuperação contínua no cotidiano de sala de aula, será oferecido um apoio pedagógico 
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compreendendo atividades sistematizadas desenvolvidas junto aos alunos, por meio de 

retomada de conteúdo, conforme orientação do professor da turma, área de conhecimento ou 

disciplina. Entende-se por recuperação paralela o processo de ensino e aprendizagem que 

viabiliza novas oportunidades ao educando que não alcançar os objetivos propostos para as 

disciplinas, e que pode rever sua produção/apropriação do conhecimento.  

Para os alunos que dela necessitarem, a recuperação paralela dar-se-á nos horários 

destinados aos estudos orientados, nas atividades do Momento da Leitura, da Matemática 

Dinâmica e de Estudo e Pesquisa, com atendimento específico nos objetivos não alcançados 

em cada disciplina pelos alunos (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 2005). 

Nesse aspecto, do estudo dirigido, na realidade, para os alunos do programa, são as 

aulas de reforço dos conteúdos trabalhados no horário em que estão na escola em horário 

formal de aula. 

 Oficina de Atividades Culturais- Esta Oficina buscaria desenvolver projetos, em 

que o tratamento de temas socialmente relevantes seriam privilegiado, a fim de ampliar o 

entendimento e a atuação dos alunos perante os problemas vitais que estão presentes na 

sociedade, exercitando suas responsabilidades como cidadãos.  

Seria abordados temas pluriculturais para o aluno não somente identificar 

semelhanças e diferenças culturais, como também reconhecer a importância de criar 

mecanismos de manutenção da arte/cultura dentro de agrupamentos sociais e problematizar 

temas como preconceitos, deficiência física ou mental, estereótipos culturais, etc. 

O cotidiano destas oficinas eram para seguir as normatizações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais da Disciplina de Artes, podendo ser enriquecido pela presença de 

artistas e pessoas responsáveis pela cultura local, quando farão palestras, aulas espetáculos, 

demonstrações de seu trabalho, buscando despertar interesses artísticos e culturais. Estas 

atividades não se destinam a simplesmente ocupar as crianças por mais tempo, mas numa 

fonte de educação prazerosa que proporcione ao aluno ampliação de seu universo de 

referências. O currículo não se esgota no espaço de uma sala de aula, mas continua além dela. 

Nesta Oficina teria atividades de Arte/cultura como: Capoeira, Teatro, Artesanato, 

Dança e Música, podendo, o aluno, fazer a opção de atividades conforme organização 

proposta pela equipe pedagógica da escola. A partir de propostas da comunidade escolar, 

especialmente com a participação dos alunos, a escola poderia oferecer outras opções de 

Atividades Artísticas e Culturais, desde que cumpra a carga horária estipulada na Grade 

Curricular. Esta Oficina buscaria sempre manter integração com a Fundação Cultural do 

município. 
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No início do projeto, aconteceram algumas atividades como capoeira, dança (balé) e 

música, mais com o tempo, com as dificuldades que foram surgindo, principalmente em 

relação as aulas de dança, pois as aulas acontecia em uma academia de dança da cidade, mais 

por dificuldades de locomoção, atualmente essas aulas não acontecem mais. Sendo que essa é 

uma das atividades onde as alunas mais reclamaram que não tem.  

 Oficina de Educação Física e Desporto- As Atividades de Educação Física e 

Desporto eram para promover o desenvolvimento pessoal do aluno, por meio do movimento. 

Seriam trabalhados valores múltiplos que vão desde o desenvolvimento físico, passando pelo 

caráter lúdico - através dos jogos e brincadeiras -, e atingindo até a conscientização de valores 

morais como o respeito, a solidariedade, o espírito participativo e o trabalho em grupo. 

Trabalhando com a principal função de propiciar aos alunos melhores condições de saúde e 

qualidade de vida.  

As Atividades de Educação Física e Desporto no Projeto partiram do pressuposto 

que:  

 

A Educação Física escolar deve dar oportunidades a todos os alunos para que 

desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva, visando seu 

aprimoramento como seres humanos. (...) Seja qual for o objeto de conhecimento em 

questão, os processos de ensino e aprendizagem devem considerar as características 

dos alunos em todas as suas dimensões (cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, 

de relação interpessoal e inserção social). Sobre o jogo da amarelinha, o de voleibol 

ou uma dança, o aluno deve aprender, para além das técnicas de execução 

(conteúdos procedimentais), a discutir regras e estratégias, apreciá-los criticamente, 

analisá-los esteticamente, avaliá-los eticamente, ressignificá-los e recriá-los 

(CONTEÚDOS ATITUDINAIS E CONCEITUAIS. PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS, 1998). 

  

Nesta Oficina iram acontecer as atividades de Futebol, Futsal, Vôlei, Atletismo, 

Natação, Handebol, Recreação, Jogos, entre outros, podendo o aluno fazer a opção de 

atividades conforme organização proposta pela escola. A partir de propostas da comunidade 

escolar, especialmente com a participação dos alunos, a escola poderia oferecer outras opções 

de Atividades de Educação Física e desportos, desde que cumpra a carga horária estipulada na 

Grade Curricular. Esta Oficina buscará sempre manter integração com a Fundação de Esporte 

e Lazer do município. No entanto, devido as falta de condições de espaço, poucas atividades 

esportivas é desenvolvidas, atualmente, funciona somenteTênis de Mesa, Capoeira e futebol 

de campo, como aulas de recreação, não como práticas para competição.  

Oficina de Educação Alimentar e Ambiental - A educação alimentar é para 

contribuir de forma incisiva para que as pessoas tenham segurança alimentar que aqui é 

entendida como por “acesso em quantidade e qualidade de alimentos requeridos para a 
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saudável reprodução do organismo humano e para uma existência digna” e “um direito 

humano fundamental à vida”, respectivamente conforme definição na I Conferência Nacional 

de Segurança Alimentar, em Julho de 1994 e do Projeto Fome Zero do Governo Federal. 

Para tanto, a busca pela segurança alimentar está intimamente relacionada com o 

meio ambiente. Faz-se necessário contextualizar a insegurança alimentar e a degradação 

ambiental, ou seja, os aspectos negativos que envolvem a questão alimentar e o meio 

ambiente. De fato, a relação segurança alimentar e meio ambiente deve visualizar as 

interações entre os recursos naturais e a organização social da comunidade para explorá-los. 

Portanto, é necessário construir formas para garantir a segurança alimentar sem provocar a 

degradação ambiental.  

Partindo deste pressuposto, seriam desenvolvidas nesta oficina atividades que 

buscassem conscientizar a comunidade escolar para a necessidade da construção de novos 

paradigmas quanto a garantia da segurança alimentar, a reconstrução e a preservação do meio 

ambiente. Isso seria feito através de palestras, vídeos, pesquisas e estudos sobre a realidade 

local. Nesta Oficina seria implantada uma horta escolar, serviços de jardinagem e atividades 

que contribuam no desenvolvimento de uma vida saudável. 

A prática da horta escolar é um mecanismo que oportuniza aos alunos reconhecer e 

cultivar plantas utilizadas como alimentos que contribuam para o enriquecimento da merenda 

escolar, tornando-a mais nutritiva e saudável; despertar nos mesmos o sentimento de 

responsabilidade com os outros seres vivos  e sua importância no ambiente; despertar nos 

alunos uma atividade produtiva e concreta, para que eles possam construir pequenos canteiros 

domiciliares de hortaliças e ornamentais, como atividade econômica, nutritiva, ocupacional e 

terapêutica. A Atividade de Vida Saudável compreende estudo e pesquisa sobre meio 

ambiente na comunidade, a saúde humana e a participação social para desenvolver ações 

relacionadas a preservação e recuperação ambiental (arborização, igarapés, encostas dos 

morros...), tratamento adequado do lixo (coleta seletiva, reciclagem de papel, adubo 

orgânico...), buscando iniciar pela escola e gradativamente envolver a comunidade e 

envolvendo necessariamente a participação do poder público na melhoria da qualidade de 

vida do povo. 

De todas as atividades que foram descritas, somente a horta escolar funciona, ela é 

cultivada num terreno em anexo a escola, no entanto, os alunos que participam do projeto nem 

tem acesso a ela, pois eles se deslocam para o espaço onde acontecem as aulas de reforço e as 

outras atividades que ainda são desenvolvidas no programa. Por isso, que o projeto no papel 

tem uma ideologia de educação integral, mais devido a vários fatores não acontecem de fato. 
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Atividades Extracurriculares - As Atividades Extracurriculares eram para serem 

realizadas de forma educativa e contextualizadas com o Currículo da escola. As atividades de 

Higienização Corporal, Relaxamento, Refeições e Mobilidade seriam orientadas conforme 

concepção pedagógica do Projeto, sendo monitoradas e avaliadas com a finalidade de 

acompanhar o desenvolvimento do aluno. Estas atividades não seriam registradas nem 

avaliadas para efeito de promoção do aluno.  

Higiene Corporal: Ocorrerá no mínimo um banho diário.  É necessário banho 

também após atividades de muito esforço físico, como dança, esporte, trabalho com horta, 

jardinagem, etc. A higiene bucal deverá ser realizada sempre após as refeições. Serão 

atribuídas a estas atividades 02h 30min semanais, sendo destinados 30min para esta 

atividade diariamente 

Relaxamento: São atividades realizadas com os alunos para o momento de repouso 

após o almoço, podendo ser utilizados: filmes, músicas, palestras, jogos pedagógicos, 

exercícios de relaxamento, etc., utilizando também 02h 30min semanais, sendo 30min diários 

(TRECHO ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 2005). 

No entanto, em conversa informal com os profissionais do programa, no horário de 

relaxamento, não acontecem essas atividades propostas no projeto original, elas acontecem na 

área externa do clube, descritas logo abaixo no quadro 4. 

  

Quadro 6 - Hora do relaxamento 

HORA DO RELAXAMENTO 

 

Sociocultural  12:00 h 13h30min 

 

1º Ano A,B Rosana Chapelão da capoeira 

 

2º Ano A, 3º B Marilza Chapelão do meio 

 

3º Ano A Maria 

 

1º chapelão 

 

4º Ano A 

 

Elisiane 

 

Casinhas 

 

5ª A, B Lislie 

 

Em baixo das Arvores. 

 

6,º 7º ,8º Sandi 

 

Salão dentro 

Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018. 
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Alimentação: Serão fornecidas três refeições balanceadas, de alto valor biológico 

diariamente (almoço e 02 (dois) lanches), suprindo as necessidades dos alunos no período de 

permanência na escola, respeitando os hábitos alimentares regionais e dando prioridade aos 

alimentos produzidos na região e nas hortas escolares. Sendo que os cardápios são 

elaborados por nutricionista. Serão utilizadas por semana 06h e 15min para as refeições, ou 

seja, 01 horas e 15 minutos diariamente. A escolarização descentralizada da merenda escolar 

propicia a aquisição gradativa de produtos alimentícios diretamente do produtor rural, 

possibilitando melhor qualidade do produto, menor preço e geração de emprego e renda no 

município (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 2005). 

Mobilidade: Para acontecer em outro espaço as atividades, é utilizado ônibus 

escolar, quando se tratar de distâncias maiores e, para as pequenas distâncias serão feitas 

através de caminhadas, para mobilidade necessária entre os espaços educativos, sendo 

atribuídos 03 horas e 45 minutos semanais, sendo 45 minutos diários. Este tempo será 

contextualizado ao processo educativo. 

Quadro 7-Horário de descolamento do ônibus  

 

HORÁRIO EMBARQUE   MATUTINO 07h:15min 

SEGUNDA  Elisiane     

TERÇA  Elisiane    

QUARTA  ELISIANE  PLANEJAMENTO  SÓCIO   

QUINTA  Elisiane    

SEXTA  Elisiane    

 
HORÁRIO DO ALMOÇO sempre dois professores 

Segunda – RENILDA + LISLIE  

Terça - RENILDA + Sandi  

Quarta - RENILDA + Sandi  

Quinta - RENILDA + Sandi 

Sexta - RENILDA + Sandi 

 

HORÁRIO EMBARQUE VESPERTINO – 13h:15min 
SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Sandi  Sandi  Sandi  Sandi  Sandi  

Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018. 

 

Informática Educacional 
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A Informática tem adquirido cada vez mais relevância no cenário educacional. Sua 

utilização como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social aumenta de forma 

rápida entre nós, proporcionando mudanças estruturais e funcionais na educação.  

 

O acesso à Informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas escolas 

públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma educação que no 

momento atual inclua, no mínimo, uma ‘alfabetização tecnológica’. Tal 

alfabetização deve ser vista não como um curso de Informática, mas, sim como um 

aprender a ler essa nova mídia. Assim, o computador deve estar inserido em 

atividades essenciais, tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, 

entender gráficos, contar, desenvolver noções espaciais etc. E, nesse sentido, a 

Informática na escola passa a ser parte da resposta às questões ligadas à cidadania. 

(BORBA; PENTEADO, 2001, p. 23). 

 

Diante dessa situação, importante que o professor possa refletir sobre essa nova 

realidade, repensando suas práticas e construindo novas formas de ação que permitam não só 

lidar com essa nova realidade, mas também participar de sua construção.  

No Projeto Burareiro a informática não é oferecida como disciplina específica. Mas, as 

escolas se utilizariam do laboratório de informática do município como recurso tecnológico 

disponível, como complementação da construção do conhecimento do aluno, ou seja, uma 

ferramenta fomentadora do processo de ensino-aprendizagem em todas as disciplinas do 

currículo. Por isso, faz-se necessário que o professor seja capacitado para assumir o papel de 

mediador da construção do conhecimento discente e não de mero transmissor de informações. 

Nesse contexto, não basta haver um laboratório equipado e softwares à disposição 

dos professores e dos alunos é imprescindível que haja o gerenciamento do processo 

pedagógico, cabendo ao Coordenador Pedagógico da escola, atentar-se e envolver-se com o 

planejamento curricular de todas as áreas do conhecimento e, buscar junto aos profissionais 

da área, na SEMED, a orientação e os recursos necessários para a melhoria das qualificações 

gerais e especificas dos profissionais envolvidos, como por exemplo: curso básico de 

informática para professores e a aquisição de softwares.  

A informática, em sua concepção literal, deveria ser implementada nas escolas a 

partir do favorecimento das condições de infra-estrutura dos seus laboratórios, iniciando na 

educação infantil ª até as séries finais do ensino fundamental e médio. 

O Laboratório de Informática do município ficaria à disposição dos docentes do 

Currículo Básico e das Oficinas Curriculares e do corpo discente do Projeto, a fim de que 

desenvolvam suas atividades empregando essa tecnologia para melhoria do processo ensino-

aprendizagem.  
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Entretanto, em relação ao laboratório de informática, ele existe na escola, porém, no 

local aonde acontecem as atividades extracurrilares não tem, até mesmo pela estrutura, pois, 

nesse local é um clube de lazer, desse modo, não tem espaço para que aconteçam essas aulas 

de informática. Portanto, no dia e horário planejado para aulas acontecerem o professor de 

informática trabalha com os alunos no laboratório de informática no espaço físico da escola 

Roberto Turbay. 

 

Repensando o Pedagógico 

 

 No projeto original o processo educativo foi pensado como algo que se constrói e 

reconstrói no cotidiano. Precisa ser incorporado às experiências e vivências da realidade 

escolar. Faz-se necessário que os educadores ampliem seu olhar sobre a diversidade tão 

presente na escola e compreendam que professores e alunos são sujeitos que constroem sua 

trajetória, numa teia de relações que se estabelecem no dia-a-dia da escola. Com isso, torna-se 

importante a formação dos educadores para a concretização de muitos propósitos, como por 

exemplo: a democratização do ensino, a renovação de sua prática pedagógica, entre outros. 

Com esse objetivo o “Repensando o Pedagógico” se propõe a promover espaço para 

formação e planejamento através de dois momentos: Um, de forma coletiva onde os 

professores organizam suas aulas, troquem ideias, elaborem atividades, estudem e discutam 

sobre os diferentes temas que envolvem o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral, 

para que as atividades desenvolvidas nos dois períodos sejam pensadas e planejadas de 

forma integradas. Outro, de forma individual para que possam aprofundar os estudos sobre o 

Currículo Básico e/ou sobre as Oficinas Curriculares, a fim de melhor organizar seu 

planejamento de trabalho. 

Além da formação, através do “Repensando o Pedagógico”, os trabalhadores em 

educação do Projeto de Educação Integral participariam de todas as formações promovidas 

pela Secretaria Municipal de Educação (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO BURARERO, 

2005). 

Em relação ao planejamento dos professores para o desenvolvimento das atividades do 

programa, de fato acontecem, mais eles planejam separados até mesmo porque não tem um 

horário especÍfico para todos se reunirem e trocarem ideias, existem um horário para o 

planejamento, mais ele acontece em uma escala para assim nenhuma turma ficar desassistida 

de professor, pois, sempre acontece falta de algum profissional, desse modo, fica mais 



126 

 

 

complicado porque um professor tem cobrir o outro, pois eles trabalham com poucos 

profissionais para suprir essas faltas. 

Em relação aos cursos de formação para desenvolver as atividades, a coordenadora 

pedagógica do projeto, recebe a formação em Porto –Velho – Rondônia, uma vez por mês, 

desse modo, ela também marca um dia da semana para repassar o que aprendeu para seus 

professores, na realidade é um sistema de formação continuada, o conteúdo geralmente é 

relativo para sanar as dificuldades nas áreas que os alunos apresentam maior dificuldade, 

como em matemática e língua portuguesa, que são um dos maiores entraves que as escolas 

possuem com seus alunados é a dificuldade de resolver questões relacionadas as quatros 

operações matemática e de ler e codificar o leu. 

 

Sistema de Avaliação  

 

O controle da frequência fica a cargo da escola, exigida a frequência mínima de 

75%(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas anuais. 

   Não haverá retenção do aluno na série/ano nos conteúdo ou disciplinas de caráter 

formativo, como Educação Física/Recreação/Desporto, Arte/Cultura, Educação 

Alimentar/Ambiental, Estudos Orientados e Educação Religiosa, exceto se a frequência for 

inferior a 75%(setenta e cinco por cento) da carga horária descrita na grade curricular. A 

avaliação dos referidos conteúdo ou disciplinas servem como parâmetros para acompanhar o 

nível de desenvolvimento do aluno. 

 

Recuperação Paralela 

 

              A recuperação da aprendizagem na escola do Projeto Burareiro constitui -se 

mecanismo colocado à disposição da escola e dos professores para garantir a superação de 

dificuldades específicas encontradas pelo aluno durante o seu percurso escolar e ocorre de 

forma contínua e paralela, ao longo do ano letivo, desse modo: 

•  Cabe à escola garantir a todos os seus alunos oportunidades de aprendizagem que 

possam promover continuamente avanços escolares; 

• Que a recuperação constitui parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem 

e tem como princípio básico o respeito à diversidade de características, de 

necessidades e de ritmos de aprendizagem de cada aluno; 
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• A necessidade de assegurar condições que favoreçam a implementação de atividades 

de recuperação paralela significativas e diversificadas que atendam à pluralidade das 

demandas existentes em cada escola. 

 A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia 

da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 

intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 

constatadas. 

         A recuperação paralela é destinada aos alunos do ensino fundamental que 

apresentem dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e necessitem de 

um trabalho mais direcionado, paralelo às aulas regulares.  

 Para o desenvolvimento das atividades de recuperação paralela, cada unidade 

escolar é para elaborar projetos especiais a serem desenvolvidos ao longo do ano letivo.  As 

atividades de recuperação paralela não eximem o professor da turma/disciplina da 

responsabilidade de realizar a recuperação contínua, a partir da avaliação diagnóstica, 

desde o início do ano letivo (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO BURAREIRO, 2005). 

 O projeto de recuperação paralela devem ser elaborados mediante proposta definida 

conjuntamente pelo professor da turma/disciplina, equipe gestora e professores responsáveis 

pelas aulas de recuperação paralela, a partir da análise das informações registradas nas fichas 

de avaliação diagnóstica, preenchidas pelo(s) professor(es) da turma/disciplina, e devem 

conter, no mínimo: 

                I   -  identificação das dificuldades do aluno;  

                II  -  objetivos, atividades propostas e procedimentos avaliatórios; 

                III -  critérios de agrupamentos de alunos e de formação de turmas; 

                IV - período de realização com previsão do número de aulas e horário. 

                 V - Identificar os concluintes de anos/séries que foram promovidos com 

recomendação de recuperação paralela desde o início do ano letivo; 

                VI – Apresentar atividades que considere os alunos com necessidades educacionais 

especiais, incluídos em classes regulares. 

           As turmas de recuperação podem ser organizadas por série/ano, por disciplina, por 

área de conhecimento ou por nível de desempenho nas diferentes habilidades. 

                 As atividades de recuperação paralela são desenvolvidas até que as dificuldades de 

aprendizagem sejam sanadas nas aulas de Estudos Orientados, com duração para cada aluno 

definida conjuntamente pelo Professor da turma/disciplina, equipe gestora e Professores 

responsáveis pelas aulas de recuperação paralela. O desenvolvimento e progresso obtido nos 
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estudos orientados, referente às dificuldades apresentadas, serão registradas em fichas de 

acompanhamento do aluno. Compete aos educadores responsáveis pela implementação dos 

projetos de Recuperação Paralela, verificar: 

I - à equipe Gestora da Escola: 

a) Elaborar, em conjunto com os professores envolvidos, os respectivos projetos; 

b) Coordenar, implementar, acompanhar e avaliar os projetos propostos, encaminhando 

as reformulações, quando necessárias; 

c) Informar aos pais as dificuldades apresentadas pelo aluno, a necessidade de 

recuperação, os critérios de encaminhamento e a forma de realização; 

d) Disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que favoreçam o 

desenvolvimento dessas atividades;  

II - ao docente da turma/disciplina, enquanto responsável pela aprendizagem do aluno: 

a) Identificar as dificuldades de cada aluno, pontuando com objetividade as reais 

defasagens diagnosticadas; 

b) Propor a realização de atividades adequadas às dificuldades detectadas; 

c) Avaliar continuamente o desempenho do aluno, registrando os avanços observados 

em sala de aula e na recuperação paralela; 

III - aos docentes responsáveis pelas aulas de recuperação paralela: 

a) Desenvolver atividades significativas e diversificadas capazes de levar o aluno a 

superar as dificuldades de aprendizagem; 

b) Utilizar os diferentes materiais e ambientes pedagógicos para favorecer a 

aprendizagem do aluno; 

c) Avaliar os avanços obtidos pelos alunos e redirecionar o trabalho, quando as 

dificuldades persistirem, registrando nas fichas;  

d) Participar das reuniões pedagógicas, de planejamento e dos Conselhos de 

Classe/Série e de capacitações promovidas pela Semed e Escola;  

IV – O Departamento de Educação da Semed: 

a) Orientar, acompanhar e avaliar a implementação dos projetos de recuperação da 

aprendizagem; 

b) Analisar os projetos apresentados pelas escolas, aprovando-os, quando as ações 

propostas forem compatíveis com o diagnóstico das dificuldades apresentadas pelos 

alunos; 

c) Promover formação continuada para gestores, professores das turmas/disciplinas e 

professores encarregados das atividades de recuperação paralela, através de 
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oficinas, reuniões pedagógicas e cursos (TRECHO ORIGINAL DO PROJETO 

BURAREIRO, 2005). 

       No entanto, o docente responsável pelas atividades de reforço escolar não é o 

mesmo da turma, é realizada pelos professores do projeto, elas acontecem no local do 

atividades extracurrilares. 

      Os resultados de aprendizagem obtidos nas atividades do reforço escolar serão 

considerados na análise do desempenho do aluno e incorporados às avaliações realizadas nas 

atividades regulares, em sala de aula. 

 

Gráfico 3-Desempenho dos alunos em Língua Portuguesa no refprço escolar  

 

 
   Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018 

 

DESCRITORES ALFABETIZAÇÃO EM 

 LINGUA PORTUGUESA 
*Legenda 

D01 "Ler palavras com estrutura silábica canônica."  

D02 "Ler palavras com estrutura silábica não canônica"  

D03 "Reconhecer a finalidade do texto." 

D04 "Localizar informações explícitas em textos."  

D05 "Compreender os sentidos de palavras e expressões em textos."  

D06 "Realizar inferências a partir da leitura de textos verbais."  

D07 "Realizar inferências a partir da leitura de textos que articulem a linguagem verbal e não 

verbal."  

D08 "Identificar o assunto de um texto." 
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Gráfico 4- Desempenho dos alunos em Matemática no reforço escolar  

 

 
Fonte: Dados da Escola Pesquisada 2018  

 

DESCRITORES EM ALFABETIZAÇÃO  

MATEMÁTICA 

*Legenda: 

D01 "Associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas 

respectivas quantidades."  

D02 "Associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica."  

D03 "Comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar igualdade ou 

desigualdade numérica."  

D04 "Comparar ou ordenar números naturais."  

D06 "Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar 

quantidades."  

D07 "Resolver problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades."  

D08 "Cálculo de adições e subtrações."  

D09 "Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação."  

D10 "Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão."    

D11 "Identificar figuras geométricas planas."  

D12 "Reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais."  

D13 "Comparar e ordenar comprimentos."  

D14 "Identificar e relacionar cédulas e moedas."  

D15 "Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida."  

D17 "Identificar informações apresentadas em tabelas."  

D18 "Identificar informações apresentadas em gráficos."  

4.1.12 Avaliação do Projeto Burareiro 

 

A escola pode, e deve trabalhar para atender às aspirações populares, suas 

necessidades, seus problemas e o encaminhamento de possíveis soluções, revendo valores e 

construindo mecanismos que possam consolidar a estreita relação escola-povo no cotidiano 

das ações intra e extraescolares.  

Mediante a construção da vivência participativa na escola (com debate público e 

coletivo de reflexão sobre obrigações e responsabilidade dos mais diferentes agentes sociais, 

sobre a educação que tanto almejamos - pública e de qualidade), a atuação e as relações 
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comunitárias serão enriquecedoras e poderão mudar o panorama educacional da unidade 

escolar. 

Essas reuniões é para acompanhamento, avaliação e prestação de contas. Anualmente, 

são realizadas assembleias gerais com toda a comunidade escolar para avaliar o projeto e 

promover as mudanças necessárias para cumprimentos dos objetivos propostos, no entanto, 

muitas dessas mudanças não acontecem devido a falta de compromisso e políticas públicas 

para garantir o que foi previsto no projeto inicial. 

A esse respeito, com todas as dificuldades que as próprias gestoras do projeto 

ressaltaram, no desenvolvimento das atividades, todas elas tem um mesmo propósito, fazer o 

melhor dentro das possibilidades das políticas públicas que é repassada para que sejam 

desenvolvida a educação integral na cidade, para assim colaborar  com o processo 

aprendizagem de várias crianças que precisam muito desses educadores, pois muitos deles as 

famílias já não conseguem trabalhar de forma ordenada, assim como tem acontecido nos 

últimos tempos a escola tem feito o papel que seria desenvolvido pelos pais, desse modo, se 

aa escola falhar também como será futuro dessas crianças?, pensando nisso é que  todos os 

envolvidos não desistem dela, em razão desse futuro. 

Segundo Moll (2009, p. 139) a escola tece “uma rede de espaços sociais (institucionais 

e não institucionais) que constrói comportamentos, juízos de valor, saberes e formas de ser e 

estar no mundo”. Com o intuito de minimizar as dificuldades que a sociedade moderna vem 

enfrentando, com relação aos problemas socioeconômicos, aumento da marginalidade, onde 

crianças ficam vulneráveis a situações adversas e perigosas, devido ao aumento do consumo 

de entorpecentes, a relação familiar desfavorável, onde pais e mães geralmente deixam seus 

filhos aquém das suprições de suas necessidades e cuidados necessários tendo em vista, as 

dificuldades financeiras enfrentadas pelos mesmos, o poder público municipal, escolheu 

primeiramente as escolas da periferia do município para o início da implantação do Projeto 

Burareiro de educação integral. 

Vive-se em uma sociedade onde o pluralismo cultural é diversos e amplo, onde os 

educandos querem se apropriar desses conhecimentos novos e atrativos, e para isso embora a 

escola passe por inúmeras dificuldades, tem-se que buscar novas estratégias didático-

pedagógicas e contar com a parceria de diversas ações socioeducativas, culturais, esportivas, 

lúdicas etc., para permitir circulação, exploração de novos ambientes e da diversidade cultural 

necessárias para que essas novas gerações aprendam a convivência e a negociação de 

sentidos. 
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4.2 Perfil Formativo de Alunos  

 

Com intenção de conhecer o perfil dos participantes da pesquisa que estão 

envolvidos no processo educacional de escola integral do municipio de Ariquemes, para essa 

pesquisa foram selecionados 39 alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental, no entanto, 

participaram somente 24 alunos em razão de não estarem presentes no dia da aplicação dos 

questionários. 

    Gráfico 5-Gênero 

 
       Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 

 

No item 1 da identificação geral foi perguntado sobre o genêro, 41,67% são do sexo 

masculino e 58,33% do sexo feminino. Portanto, a participação das mulheres foram o maior 

percentual. 

 Gráfico 6- Idade  

     
           Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 

 

No item relacionado a idade, o percentual ficou defido assim: de 08 à 12 anos, 

16,67%, de 10 à 12 anos 75%, 12 à 14 anos 8,33%, 14 à 16 anos 0,00%.  

O que ficou claro nesse item que a idade dos alunos de 10 à 12 anos com percentual 

mais elevado, compreendendo que os alunos por ser de 5º ano do Ensino Fundamental I estão 

na idade escolar em consonância, ou seja, não estão com distorção escolar de idade. 

 

 

Masculino

Feminino

41,67%

58,33%

Gênero

14 à 16 anos

12 à 14 anos

10 à 12 Anos

08 à 12 Anos

0,00%

8,33%

75%

16,67%

Idade 
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4.2.1 Perfil Formativo dos Professores  

 

Para traçar um perfil dos professores participantes da pesquisa, foram aplicados os 

questionários com 10 professores que atuam com exclusividades nas atividades desenvolvidas 

nas oficinas do programa. 

  

  Gráfico 7-Sexo 
 

   
    Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

   No item de identificação por gênero, 10% masculino, 90% feminino, essa 

porcentagem é explicada devido, que somente um professor trabalha no projeto, com aulas de 

recreação e capoeira.  A explicação para o público feminino também, porque todas elas ou 

fizeram pedagogia, ou estão na segunda formação em pedagogia. E o projeto tem preferência 

por contratar pedagogos para a execução das oficinas. Até porque, na cidade de Ariquemes 

tem-se várias faculdades tanto presencial como a distância que dispõe do curso e sempre faz 

parceria com a prefeitura municipal para a contratação desses acadêmicos. 

 

   Gráfico 8- Idade   

 

  

 Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

O gráfico que representa a idade dos participantes, 25 à 30 anos 70%, 31 à 40 anos 

20%,  41 à 50 anos 0,00% e mais de 50 anos 10%.  Em relação a esse item da idade de 25 a 30 

10%

90%Masculino

Feminino

Sexo 

10%

0,00%

20%

70%

Mais de 50 Anos

41 à 50 Anos

31 à 40 Anos

25 à 30 Anos

Idade 
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anos, um percentual considerável É os professores serem jovens, é devido, ainda estarem em 

formação ou na segunda graduação. E somente uma professora do projeto apresenta idade de 

50 anos, porque é a única funcionária efetivada da prefeitura que trabalha no projeto. 

 

Gráfico 9- Instituição 

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

No questionamento sobre qual instituição se formou, particular 70%, pública 30%, 

pois, na cidade somente possue uma faculdade pública que é um Campus da Unir – 

Universidade Federal de Rondõnia,  tem também algumas professoras que se formaram na 

particular, a segunda graduação estão cursando no IFRO-Instituto Federal de Rondônia. 

 

Gráfico 10-Formação Acadêmica 

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

No questionamento em relação a formação acadêmica representado no gráfico 20, 

90% tem somente a graduação em razão de muitos ainda estarem em formação e serem 

professores estagiários do projeto. 10%  possuem Pós-Graduação também estão na segunda 

formação acadêmica. Mestrado e Doutorado não apresentaram percentual. 

 

30%

70%Pública
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0,00%

0,00%

10%

90%
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Pós Graduação Stricto Sensu Doutorado
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PósGraduação Lato Sensu

Graduação
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4.2.2  Perfil dos Pais  

 

No levamentamento de dados dos pais, foram aplicado questionário com 08 pais que 

serão indentificados e posteriormente analisados como é a visão dos pais em relação a 

educação integral e as oficinas desenvolvidas no programa. 

 

Gráfico 11- Sexo 

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 

 

Na identificação geral na pesquisa com os pais ficou dividido dessa forma o 

percentual: Feminino 87,5%, masculino 12,5%, ficando claro que realmente a participação 

dos pais na vida escolar fica mesmo a cargo das mães. 

 

Gráfico 12- Idade  

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 

 

No gráfico 2 foi perguntado a idade dos pais, de 25 à 30 anos 12,5%. 31 à 40 anos 

50%, 41 à 50 anos, 37,5%, mais de 50 anos 12,5%. Esse percentual demonstra a maturidade 

dos pais,sujeitos da pesquisa. 
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Feminino

12,5%
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Sexo

 Mais de 50 Anos

41 à 50 Anos

31 à 40 Anos

25 à 30 Anos

12,5%

37,5%

50%

12,5%

Idade



136 

 

 

 

Gráfico 13-Grau de Instrução  

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 
 

No questionamento no gráfico 34 em relação ao grau de instrução dos sujeitos, não 

frenquentou a escola, 1º série, 2º série, 3º série, 5º série, 7º série e ensino superior incompleto 

não marcaram percentual, ficando assim os outros percentuais: 4º série 25%, 6º série 12,5%, 

8º série 12,5%, ensino médio incompleto 12,5%, ensino médio completo 25%, ensino superior 

completo 12,5%.  

No entanto, nesse gráfico o grau de instrução dos pais ficou muito divido, ficando 

claro que todos os sujeitos possuem algum grau de instrução. Mesmo os pais apresentado esse 

percentual, eles não tem participado da vida escolar de seus filhos, segundo relatos da direçao 

da escola em conversa informal. 

 

Gráfico 14- Ocupação 

 

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 

  

No item relacionado que tipo de ocupação, autônomo 87,5%, funcionário público 

12,5%,  as outras ocupações não marcaram percentual. Esse dado de 87,5% tem uma 

explicação plausível, por ser um bairro periférico, grande parte deles exercem atividades 

informalmente. 
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4.3 Concepções dos Atores sobre Educação Integral  

 

Gráfico 15-Área de Interesse 

 
 Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018  

 

No questionamento desse item, foi perguntado sobre quais eras as áreas de interesse 

para os alunos. Sendo que o percentual elevado foi o reforço escolar com 58,33%, atividades 

artisticas 4,17%, esportivas 29,17%, cidadania não obteve percentual e lazer 8,33%. 

Na justificatva sobre quais áreas tem interesse em participarem também, o ficou 

claro, para os meninos futebol e para as meninas voltar a fazer balé, pois as aulas de balé não 

acontecem mais. No inicio do projeto as aulas acontecia em uma academia de dança da cidade 

longe do espaço onde acontece o projeto, no entanto, atualmente por dificuldades de 

locomoção até o local da academia as aulas foram suspensas do projeto. 

 Mais eles próprios reconheceram que por uma necessidade pedagógica o reforço 

escolar é necessário para um bom desenvolvimento do processo educacional. 

 

Gráfico 16-Participação nas Atividades  

 
  Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018  
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Na avaliação como tem sido a participação nas atividades do programa, os alunos 

responderam que estão totalmente envolvidos com 70,83%, parcialmente envolvidos 29,17% 

e nada envolvido 0,00%.   

Nesse item os alunos foram unânimes em responderem na justificativa, que eles 

precisam estarem envolvidos, ou seja, participam intensamente pois, não podem perderem as 

aulas de reforço e também tem oportunidades de ainda participarem das poucas oficinas que o 

projeto ainda oferece, uma delas que eles citaram que gostam muito é da aula de informática e 

brincar de futebol com a professora de recreação, alias a aula de recreação é que, faz sucesso 

entre eles.   

No entanto, o que se percebe, que muitas das atividades que foram oferecidas no 

projeto original, com o passar dos anos não conseguiram permanecerem com essas atividades, 

por falta de profissionais contratatados para atuarem, pelas condições do espaço alugado, mais 

o que fica mais percepetivo é pela falta de compromisso com o programa, até porque já desde 

da sua implantação, passaram-se tres gestões do poder municipal e consequentemnte a troca 

de representantes da educação, desse modo, não conseguem dar continuidade na execução do 

projeto na integra. 

 

Gráfico 17-Identificação da percepção tem do programa de educação integral  

 

  
 Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 

 

Nesse item, foi questionado que percepção tem do programa educação integral, 

33,33% capacidade de aprendizagem, disciplina 33,33%, desenvolver atividades esportivas 

33,33%. Os 3 percentuais iguais, justifica-se a percepção, que a educação integral é capaz de  

desenvolver os três itens propostos. Assim, os 24 alunos pesquisados empataram nas 

respostas. 

Sendo assim, fica claro que os alunos tem a dimensão pedagógica, comportamental e 

atividades esportistas como algo que a educação integral pode proporcionar a eles.  

Desevolver Atividades Esportistas

Disciplina

Capacidade de Aprendizagem

33,33%

33,33%

33,33%

Percepção do Programa
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Segundo Navarro (2004, p. 45) “[...] a escola precisa estar atenta à organização 

significativa do trabalho pedagógico. Por isso, a organização curricular precisa estar pautada 

numa visão do conhecimento interdisciplinar, transdisciplinar, que possibilite o 

estabelecimento de relações recíprocas entre vivências, conteúdos e realidade”. 

 

4.4 Expectativas  dos Atores sobre Tempo Integral  

 

   Gráfico 18-Identificação das áreas que obteve melhorias 

 
    Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018  

 

Nesse item, eram para definerem quais áreas melhoraram na educação integral. 

Aprendizagem 45,83%, comportamento, 12,5%, frequência a escola 0,00%, disciplina 

41,67%. 

Nesse questionamento ficou bem claro, como o indice maior foi a aprendizagem, 

seguido da disciplina com maiores percentuais.  

Pode-se bem relacionar que aprendizagem obteve melhoras em razaão dos  próprios 

alunos estarem mais disciplinados.  

É a razão é bem simples, mesmo com todas as dificuldades apresentadas por todos 

relatadas em conversa informal, as regras de comportamento são claras, desse modo, eles por 

uma questão de regras acabam por desenvolverem essas áreas. 

Confirmando assertivamente o que bem salientou Barros ( 2008, 78) sobre a escola 

de tempo integral, é aquela que:  

 
Promove situações em que os estudantes percebem que os diferentes saberes 

advindos de diferentes experiências se enriquecem e se multiplicam ao se 

encontrarem, visto que, nesta escola, as diferenças são respeitadas e convivem juntas 

em um mesmo espaço. 

 

Nesse espaço de educação integral, é justamente isso que é previsto para acontecer, 

uma melhora na aprendizagem em face a própria disciplina de comportamento e das regras. 
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Dados da SEMED, apontam realmente para uma melhora nos índices de aprovação 

consolidando a aprendizagem como um diferencial do projeto. Em 2004 antes da implantação 

do projeto esse índice era de 80%; em 2013, 87%, além do controle de evasão escolar, até 

porque no projeto se o aluno faltar logo a orientação já entra em contato com a família.  

Mesmo em razão das dificuldades existentes, percebe-se que os resultados das 

atividades desenvolvidas são animadores, para quem está envolvido nesse processo, soa como 

um alívio e motiva ainda mais os profissionais a não desistirem. 

 

Gráfico 19-Grau de satisfação das atividades desenvolvidas no programa 

 
  Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 

 

Em relação a avaliação do programa, foi questionado aos alunos qual o grau de 

satisfação  em face as oficinas realizadas. O percentual ficou estabelecido assim: excelente 

41,67%, bom 45,83%, regular 12,5% e mal não obteve porcentagem. Contudo, mesmo os 

alunos não estarem desenvolvendo atividades que mais eles  se interessam, o grau de 

satisfação as atividades, ainda apresentou um resultado bom, se for avalair pelas condições 

fisicas e estruturais que eles enfrentam, esse resultado somente demonstra que os envolvidos 

no processo ainda conseguem desenvolver as oficinas com um grau de positividade. 

 

Gráfico 20-Avaliação do estado  dos materiais utilzados nas oficinas 

 

 
Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 

Mal

Regular

Bom

Excelente

0,00%

12,5%

45,83%

41,67%

Grau de Satisfação

       Mal

     Regular

         Bom

  Excelente

12,5%

37,5%

25%

25%

Estado dos Materiais Utilizados nas Oficinas



141 

 

 

 

No questionamento em relação ao estado dos materiais que é utilizado nas oficinas, o 

percentual ficou assim:excelente 25%, bom 25%, regular 37,5%, mal 12,5%. 

Na justificativa da resposta, eles argumentaram que é em razão das carteiras e mesas 

onde eles sentam para realizarem as atividade de reforço são muito velhas, aliás são as 

carteiras que foram descartadas da escola, pois a escola recebeu carteiras novas. E também a 

reclamação é o quadro que as professoras de reforço utilizam, são muito pequenos, atrasando 

assim as atividades.  

 

Gráfico 21- Avaliação dos professores que desenvolvem as atividades  

  
Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 
 

No gráfico concernentes a avaliação dos professores que realizam as oficinas, o 

percentual  foi de 50%, bom 25%, regular 20,83%, mal 4,17%. O que percebe no percental 

elevado de 50% dos alunos pesquisados reconhecerem os professores como excelente, fica 

claro que para os alunos o local e as condições dos materiais independe para que os 

professores realizarem as atividades com excelência.  

Outro fator nesse item que corrobora para esse desempenho da grande maioria dos 

professores é que são estágiários renumerados da prefeitura, alguns estão na primeira 

graduação outros já estão na segunda graduação e por serem estágiários  a coordenação 

realiza relatórios do seu desempenho para a SEMED, sendo um dos critérios para continuar 

contratados. 

No item da justificativa, a grande maioria responderam que se sentem bem a vontade 

com os professores das oficinas pois, eles tem mais paciência, são amorosos e segundo eles 

tem mais liberdades para confidências de ordem pessoal. 

Além do que, professores comprometidos com a proposta de educação seja ela 

integral ou não, precisam ter a plena consciência do seu papel enquanto formadores de 
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opiniões. E precisam trabalhar no coletivo sempre fazendo uso da teoria e prática como bem 

destacava Paulo Freire. 

 

 Gráfico 22-Avaliação da estrutura física onde desenvolve as atividades  

 
    Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 

 

No gráfico atual, foi questionado como é a estrutura física do espaço onde são  

desenvolvidas as oficinas. De acordo com os 24 alunos, 25% responderam que  está excelente, 

41,67% está bom, 12,5% regular e 20,83% mal.  

Nesse item percebe-se, um grau de insatisfação deles. Pois na justificativa, eles 

responderam que a maior reclamação é, em relação aos banheiros que é utilizado para 

tomarem banho após as atividades de esportes. 

Entretanto, outro item foi relatado por eles que está bem ruim é o espaço do salão. 

Nesse local são realizadas as aulas de reforço, o local é muito quente na época do verão, 

possui acumúlo de poeira e somente tem duas zeladora para atuar nos dois horários do 

projeto. 

Outra reclamação, defendida pelos alunos, que não tem no projeto, uma quadra para 

praticarem atividades esportivas de outra natureza, pois, somente possui no local um campo 

pequeno de futebol. A piscina do local está interditada desde que iniciou o semestre. 

 Entretanto, na escola onde eles estudam em horário normal, existe uma quadra 

polisesportiva.  

Neste contexto, Navarro (2004) salienta que, quando uma escola amplia seu tempo, 

precisa ampliar as possibilidades para que se ofereça uma educação diferenciada, completa. 

Desse modo, o tempo escolar é visto e entendido como o período de vivência pedagógica dos 

estudantes no ambiente escolar, necessitando ser muito importante. 
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Gráfico 23- Descrição da quantidade de  participação no programa 

 
      Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 
 

No gráfico da descrição quantas vezes participam do programa, 83,33% responderam 

que todos os dias, 8,33% duas vezes na semana, 8,33% uma vez, 0,00% nenhuma vez. Nesse 

item há uma explicação bem simples e pedagógica, que foi relatada em conversa informal 

com as gestoras.  Nos anos anteriores, os alunos não tinham obrigatoriedade em participarem 

das oficinas, ou seja, os pais enviavam somente quando precisavam, desse modo, não tinham 

como realizerem uma continuação em muitas das atividades, ou seja, as atividades aconteciam 

fragmentadas. Um exemplo é, em relação a fanfarra, não tinham como nem fazer ensaios para 

apresentações na cidade em datas cívicas, pelas constantes faltas dos integrantes. Para esse 

ano, estão em ensaios constantes para participarem do desfile 7 de setembro, realizado pela 

prefeitura municipal juntamente com a SEMED ( Secretaria  Municipal de Educação).  

Além do que, não tinham nem como  relatarem em gráficos o desempenho dos 

alunos que participavam das aulas de reforço. Com efeito, não tinha dados de desempenho 

pedagógico dos alunos nos anos anteriores. 

A este respeito, para o ano letivo de 2018, ao realizarem as matrículas os pais 

assinaram  de imediato, um termo de compromisso em ser pontual com as presenças dos 

filhos nas atividades desenvolvidas.  

O pai ou responsável que não queria a participação do filho, ficava registrado no 

termo. Por isso, a quantidade de alunos que a escola possui, 740 matriculados e frequentando 

o programa somente 242 alunos. 

Outro fator é, em relação a gestão administrativa municipal que exigiu  um controle 

de frequência mais detalhadas em razão até mesmo para disponiblizar verbas para o 

desenvolvimento do projeto.  
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Em conversa informal com a coordenadora do projeto, pela diminuição da 

quantidade de alunos as verbas também diminuiram.  

Outra questão que também exigiu um controle de frequência é, que o projeto desde 

2010 está vinculado ao “Mais Educação”, esse do Governo Federal. Por isso, a exigência de 

participação contínua por parte dos alunos, sendo que a verba do governo federal só é 

garantida se haver uma frequência contínua dos alunos. Nesse sentido, para ter um 

aproveitamento que configure escola integral, o processo de ensino aprendizagem precisa ser 

contínua, com um aproveitamento que seja consideravél para o desenvolvimento das 

habilidade cogntivas dos alunos. 

Desse modo, de acordo com Coelho (2006) o tempo é movimento precisa existir um 

aproveitamento do tempo curricular com atividades que interligam o que está contemplado no 

Projeto Político-Pedagógico, baseado na apreensão de conteúdos escolarizados, mas, 

conteúdos que transcedam essa segmentação que enfoquem conhecimentos/conteúdos que se 

inscrevam para além do tradicionalmente escolarizável. 

 

 Gráfico 24-O espera melhorar  

     
     Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 
 

No gráfico em questão foi questionado sobre o que esperam melhorar participando 

do programa, 33,33% complementar as habilidades, 54,17% novos conhecimentos, 12,5% 

socialização. O item novos conhecimentos obteve um percentual considerável até mesmo por 

se tratarem de alunos de 5º ano, não tem muitas habilidades em relataram as próprias opinões. 

E na justificativa, grande maioria deles, responderam que querem ter novos 

conhecimentos para continuarem a estudar e não serem iguais aos pais, alguns alunos até 
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mesmo foi além, relataram que os pais são analfabetos, sendo assim, não querem vivenciar a 

mesma situação dos pais.  

Mas, o item complementação nas habilidades também obeteve um percentual 

considerável, ficando claro para os alunos que o espaço de educação integral deve trabalhar 

essas habilidades. 

Nesse contexto, Tanguy e Ropé (2004) complementam que o conceito de 

competência provocou uma mudança paradgmática no campo educacional ao substituir 

progressivamente a noção de saberes.   

Desse modo, Tanguy;  Ropé (2004, p. 30) ressaltam que “tanto a organização dos 

conteúdos curriculares por objetivos como por competências foram tentativas de atribuir 

sentidos aos saberes escolares”. 

 

Gráfico 25-Competências Profissionais 

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

Na dimensão das exigências profissionais, foi questionado aos professores quais 

competências tem se destacado na educação integral. Desenvolvimento do aluno 30%, 

Comunidade e família 10%, Proposta Pedagógica 60%, Participação dos profissionais não 

obteve percentual. 

Alguns casos são evidentes quando se trata de educação integral, justamente a 

proposta de jornada ampliada que se destaca, em razão das complementações que poderão ser 

trabalhadas no currículo integrado com disciplinas bases e as complementares, ou seja, 

trabalhar a interdisciplinaridade no contexto educacional é fator importante no processo 

ensino aprendizagem. 

Nesse contexto, com base na interdisciplinaridade, busca-se substituir a visão 

positivista, centrada nas distintas disciplinas isoladamente, “para assumir uma visão de 
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processo, defendendo a ideia do conhecimento como uma construção em rede, em diálogo 

entre as disciplinas” (BRASIL, 2007, p. 30). 

Ainda de acordo com Ramos (2008, p. 776) a interdisciplinaridade, como método é “a 

reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir de distintos 

recortes da realidade; isto é, dos diversos campos da ciência representados em disciplinas”, 

tendo como objetivo a compreensão do significado dos conceitos, das razões dos métodos 

pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser humano. 

Além do que, em uma proposta de educação integral, justamente a pedagógica 

inclusiva, precisa também ter garantida sua execução, principalmente em tempos de educação 

da inclusão, é uma obrigação trabalhar essa temática. 

Tendo em vista que, as atividades desenvolvidas em uma escola assim, são as que 

fazem parte da vida dos sujeitos envolvidos do cotidiano daqueles que a frenquentam, ou seja, 

com a ampliação de tempo, se desenvolve atividades artísticas, esportivas, culturais, 

curriculares, além do que, prepara o aluno para o mercado de trabalho (COELHO, 2002). 

 

Gráfico 26- Demonstra Interesse  

 

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 

 

No item do gráfico acima, o questionamento era o seguinte: quais áreas do programa 

os pais demonstram interesse, reforço dos conteúdos trabalhados 62,5%, atividades culturais e 

esportivas 12,5%, alimentação adequada 25%.  

Com destaque nesse item para o reforço dos conteúdos trabalhados, como já foi 

citado em outros trechos desse estudo, o importante nesse item tanto para pais, gestores, 

professoes e os próprios alunos é a  questão da aprendizagem das disciplinas comuns. 

Tendo em vista que, a prática de esportes e atividades culturais não entra na 

dimensão de prioridades na visão dos pais, para eles importante é o domínio e aprendizagem 

dos contéudos trabalhados. 
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 Em relação ao índice da alimentação ter apresentado um percentual consideravél é, 

em razão da alimentação fornecida, bem balanciada, fazendo uso de alimentos saudavéis, 

verduras colhidas na própria horta da escola, os outros alimentos são fornecidos por 

agricultures da região que fornecem para a escola através do programa PNAEI (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar).  

Na chegada na escola pela manhã, é servido pão, leite e café, aliás, o pão é  fabricado 

na própria escola. A alimentação é fornecida dividida assim: almoço, dois dois lanches, sendo 

assim, acaba por suprir a alimentação do aluno que permenece na escola em horário integral 

(PROJETO BURAREIRO, 2005). 

Em muitos desses caso da alimentação em conversa informal com os profissionais da 

escola, foi relatado que muitas dessas crianças participam do programa em razão da 

alimentação, pois, muitas famílias não tem condições de manter uma alimentação nesse nível 

nutricional, devido serem de baixa renda, até mesmo pela localização da escola ser em bairro 

afastado do centro, ou seja, a renda per capita das famílias não permitem que tenham uma 

alimentação saudavél, até mesmo porque grande parte da ocupação laboral de seus pais é 

desempenhado em trabalhos autônomos que não garantem renda fixa, tornando-se vulneravél 

nesse item. 

Como bem pode destacar, apesar das dificuldades estruturais do local onde 

acontecem as atividades, o programa ainda apresenta destaque para a questão da  

aprendizagem nas áreas comum do currículo, que é as disciplina de língua portuguesa e 

matemática.  

 

Gráfico 27-Nível de Satisfação  

 

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 
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No questionamento do gráfico acima está relacionado ao nível de satisfação do 

programa, para os pais, novamente a aprendizagem apresentou um percentual elevado com 

75%, contra 12,5% do comportamento e disciplina, na questão de cursos profisisonalizantes 

não apresentou percentual. 

Nessa pespectiva, considera-se que a aquisição da aprendizagem cognitiva é mais 

importante do que desenvolverem outras habilidades, portanto, adquirir aprendizagem na 

visão dos pais é elemento fundamental para construir a formação dos filhos no campo 

educacional. 

 

4.5 Planejamento de Aula na Escola de Tempo Integral  

Gráfico 28- Espaços de Planejamento 

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

Foi questionado aos professores, como é o espaço físico onde acontece o 

planejamento dos professores titulares e os professores do projeto. Muito bons, 10%, Bons 

50%, regular 30%, Ruim 10% e péssimo não obteve percentual. 

Na justificativa, os professores salientaram que não planejam as aulas juntos  com os 

professores titulares, realizam no próprio espaço do projeto, tendo dispostos a eles, 

computador, impressora e material didático para realizarem tal planejamento. Destacaram 

também que a troca de experências com os professores titulares somente acontecem no dia 

que é realizado a formação continuada dos professores, política essa da Secretaria Municipal 

de Educação ( SEMED). Uma vez ao mês, a coordenadora pedagógica do projeto em parceria 

com a outra coordenadora da escola realizam a formação no espaço do prédio da escola 

pesquisada.  

Além do que, as coordenadoras tanto da escola, quanto do projeto, recebem primeiro 

a formação na SEMED para depois replicarem aos seus professores. 
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Neste contexto, Vasconcelos (2009, p. 15) afirma que “o planejamento educacional é 

da maior importância, implica enorme complexidade, justamente por estar em pauta à 

formação do ser humano”. Outra importância do ato de planejar é, o agrupamento de temas, 

conceitos e eixos integradores.  

Segundo Silva (2014, p. 34), essa integração precisa ser uma “realidade em muitas 

escolas, inclusive naquelas que ofertam o currículo integrado”. 

 Além disso, trabalhar com esses temas, aparece como uma das proposta dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, por meio dos temas transversais. Portanto, um 

planejamento com esses temas contribuirá no processo ensino aprendizagem. 

 

Gráfico 29-Elementos de Avaliação  

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

  

No item acima, foi questionado quais elementos são utilizados para avaliar os alunos, 

seminários não obteve percentual, portifólio 40%, aplicação de teste 60%, correção dos 

cadernos 0,00%. O elemento portifólio obteve esse percentual de 40%, pois são utilizado com 

os alunos do ensino fundamental I  já previsto no projeto original no item de avaliação.   

A  aplicação de teste é utilizado com alunos do fundamental II, do 6º ao 9º ano, são  

trabalhado os contéudos que apresentam  maiores dificuldades,  logo depois aplica-se um teste 

somente a título para verificação se os conteúdos trabalhados estão sendo absorvidos pelos 

alunos.  

Lembrando que os portifólio e os testes não implica no resultado da nota do 

professor titular.  Esses resultados servem somente de parâmetros e estatísticas  do 

desenvolvimento do trabalho do reforço escolar.  
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4.6 Estratégias de Aprendizagem na Escola com Tempo Integral  

Gráfico 30-Recursos Disponiblizados para as Atividadades  

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

No gráfico acima foi questionado sobre quais recursos a escola disponibliza para 

desenvolver as aulas com qualidade. Sala de informática 20%, material pedagógico não 

pontuou, formação pedagógica 80%, estrutura fisica do espaço também não obteve 

percentual. Nesse item, ficou muito claro o percentual de 80% dos professores destacarem a 

formação pedagógica, em face que o munícipio tem uma política de formação continuada bem 

intensa para seus professores atuarem nos segmentos educacionais.  Nesses cursos de 

formação são trabalhadas na pauta, assuntos de mais necessidades educacionais. No entanto, 

segundo as respostas dos professores em pergunta aberta, se eles tiveram ou realizam cursos 

para atuarem na educação integral, todos os professores foram unânimes em responderem que 

sim, os contéudos trabalhados nesses cursos são variados, porém, o que mais se destacou foi a 

inclusão de crianças com necessidades especiais, como o professor precisa desenvolver 

práticas pedagógicas para trabalhar  atividades com esse público.  

Mas, eles descataram também, que nos cursos de formação, os formadores ensinam 

como trabalhar português e matemática, com atividades que são comuns no cotidiano dos 

alunos, para assim, ficar mais fácil o entendimento deles, ou seja, ensinar partindo das 

próprias experiências. Tema tão defendido por Paulo Freire. 

Da mesma forma,  Barros (2008, p. 72) ressalta que:  

 
A aprendizagem partindo da experiência tem como base a experimentação e a 

descoberta que favorece a construção de um saber útil para os sujeitos. Nesse 

sentido, a descoberta precisa considerar o meio em que o aluno vive para, a partir 

dai, estabelecer relações que contribuem para a compreensão do aluno. 
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Como bem se pode observar, a escola também é um local de encontro e saberes que 

podem se cruzar, partindo dessa concepção pode-se construir conhecimento em todas as áreas. 

Sendo que um dos trabalhos que os professores do programa executa é trabalhar o reforço 

escolar,  conteúdo previsto na ideia original do projeto burareiro. 

No entanto, a este respeito, Silva (2006, p. 1) destaca que: 

 
[...] a escola pública convencional, de tempo parcial, nao consegue atender as 

necessidades e os interesses das classes para as quais ela se dirige. Não é mais 

possível pensar numa educação de qualidade que se volte apenas para as disciplinas 

ditas “escolares” (Matemática, Português, História, etc.) e não questione o mundo, 

as desigualdades sociais, os projetos políticos existentes; que não fale sobre os 

direitos do cidadão como um todo, em particular da criança, sobre violência, sobre 

probleza, sobre exploração, sobre discriminação; uma escola distante da cultura (e 

da promoção da cultura), distante da comunidade (como se ela estivesse ali por 

acaso); não podemos mais ter uma escola desvinculada da realidade social vivida 

pelas crianças e pelos jovens que a frequentam. 

 

 

Na concepção do autor, não são somente esses saberes escolares que é importante 

numa escola formalizada, se faz  necessário entender que a ampliação da jornada escolar 

precisa também estar acompanhada de temas pertinentes a uma realiadade de sua clientela. 

Ter consciência acima de tudo, do papel que desempenha, da escolarização formal até mesmo 

de ordem comportamental, social, psicológica, respeito ao indíviduo, principalmente em 

tempos de intolerância em todos os níves, a escola desempenha um papel prepoderante nessa 

área de desmistificação dos preconceitos que são advindos de um povo que foi escravo.  Por 

isso, tentar pelo menos mudar a mentalidade desses indíviduos já terá sido de grande valia 

para avançar em uma educação de equidade 

 

4.7  Contribuições e Conflitos da Escola com Tempo Integral  

Gráfico 31- Contribuição da Jornada Escolar  

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

No questionamento do gráfico foi proposto que os professores identificassem quais 
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no desenvolvimento das competências, 10% respeito aos indivíduos, 20% socialização e 

construção da coletividade não pontou.   

No item que representou desenvolvimento das competências, obteve um percentual 

elevado, justamente pelos professores entenderem e vivenciarem essas competências.  

 Em conversas infomais com os professores, relataram que apesar de toda dificuldade 

que possuem com o espaço físico a falta de recursos, entendem que a educação integral é 

primordial para desenvolver essas áreas nos alunos. 

Segundo estudos de Gillet (1991) a concepção de competências como forma de 

organização dos conteúdos curriculares representou uma possibilidade de mudanças da 

estrutura curricular até então preponderante, firmada majoritariamente sobre as bases dos 

estudos de objetivos proposta por Bloom (1956).   

Sendo assim, o desenvolvimento das competências abre possibilidades de mudanças 

na  vida escolar e pessoal dos indivíduos. 

 

Gráfico 32- Participação dos Professores  

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

No gráfico que representa como está a participação dos professores no processo de 

avaliação dos alunos. Totalmente envolvidos 50%, parcialmente envolvidos 30%, somente em 

algumas situações 20%, nunca participam não obteve percentual.  

Esse envolvimento de 50% dos professores no processo de avaliação,  na justificativa 

da pergunta, foi destacado, que esse envolvimento acontece pela própria ideia original do 

projeto que destaca que a necessidade de avaliar os alunos principalmente na questão da 

frequência nas atividades. 

O controle da frequência fica a cargo da escola, exigida a frequência mínima de 

75%(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas anuais. 
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   Não haverá retenção do aluno na série/ano nos conteúdo ou disciplinas de caráter 

formativo, como Educação Física/Recreação/Desporto, Arte/Cultura, Educação 

Alimentar/Ambiental, Estudos Orientados e Educação Religiosa, exceto se a frequência for 

inferior a 75%(setenta e cinco por cento) da carga horária descrita na grade curricular. A 

avaliação dos referidos conteúdo ou disciplinas servem como parâmetros para acompanhar o 

nível de desenvolvimento do aluno. 

 De acordo Luckesi (2011), os processos de avaliação exigem como ponto de partida 

que seja feita uma ação intencionalmente planificada, definindo onde quer chegar com a ação 

de mecanismos para conseguir os resultados esperados. 

 

Gráfico 33-Contribuição da Educação Integral  

 

 
Fonte: Dados dos Professores que atuam no programa-2018. 

 

No questionamento, qual a maior contribuição da educação integral na aprendizagem 

dos alunos, 70% dos professores responderam que acontece com as práticas e os 

procedimentos pedagógicos, organização curricular 10%, melhora na formação dos próprios 

alunos 20%, os outros itens não foram avaliados. 

Nesse sentido, mudar as práticas pedagógicas é um dos critérios para se que alcançe 

uma educação de qualidade. Pensando nessas práticas com um nivel de ensino integral requer 

que sejam combinadas atividades curriculares, como o ensino da Matemática, Português, 

Geografia, História, etc., com as atividades esportivas e culturais, contudo, essas atividades 

precisam ser planejadas de forma multidisciplinar e articulada.  

Além do que, possuir um currículo diversificado, exigem oferecer aos seus alunos no 

mínimo três refeições diariamente.  
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No entanto, uma prática pedagógica necessita estar constituida de oficinas 

pedagógicas baseadas nas necessidades da clientela, portanto, acontece a necessidade que 

todos os atores envolvidos nesse processo repensem suas práticas. 

 

Gráfico 34-Contribuição do Programa  

 

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 

  

No gráfico que expõe as contribuições do programa, ficou bem dividido, na 

qualidade educacional 37,5%, profissionalização dos alunos não marcou percentual, reforço 

escolar 37,5%, atividades esportivas 25%.   

Em relação a esse item, a qualidade educacional está aliada ao reforço escolar, esse 

fato acontece devido, que as atividades mais desenvolvidas no programa é o mesmo o reforço 

escolar, para tentar sanar os déficits de aprendizagem que os alunos apresentam até mesmo 

em razão de atualmente, os alunos de um modo geral apresentarem dificuldades em dominar 

linguagens simples do português e  princípios básicos da matemática.  

Desse modo, as atividades desenvolvidas no programa estão mais voltado para o 

reforço escolar, pois, houve uma progressão de melhora dos alunos nessa área devido a 

insistência das gestoras em trabalharem mais o reforço escolar do que os outros temas 

propostos no projeto original.  

Esses índices de melhora está descrito no gráfico de evolução das duas disciplinas 

descritos na página 129 e 130 desse estudo. Pela situação exposta, o que se percebe para as 

gestoras, que trabalhar os outros temas atualmente não é tão importante, sendo que importante 

é nivelar os conhecimentos dos alunos em português e matemática. 
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Gráfico 35- O que melhorou depois do programa  

 

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 

  

No item questionado sobre o que melhorou depois do programa, a aprendizagem dos 

alunos teve domínio com 75%, comportamento 12,5%, relacionamento coletivo 12,5%, 

práticas esportivas não apresentou percentual. Ficando claro, que houve essa melhora na 

aprendizagem em razão do reforço escolar ser tão importante na execução das atividades 

desenvolvidas no programa.  

Mesmo sendo de suma importância o avanço na evolução da aprendizagem dessas 

disciplinas, Cavaliere (2018) sustenta que, a ampliação da jornada escolar não tem que visar 

somente os índices de aprendizagem é necessário também proporcionar proteção a criança e 

ao adolescente, ou seja, quando se falar de ampliação do tempo, tem que ser de qualidade 

desse tempo no qual o estudante ficará exposto a situações intencionais de aprendizagem.  

A própria autora, destaca que a ampliação da jornada escolar precisa estar atrelado a 

duas vertentes: 

 

A primeira 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. Na segunda 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, 2018, p. 53). 

 

Desse modo, na visão da autora, essa ampliação não se destina somente a 

aprendizagem de contéudos de matemática e português, precisam ir mais além, utilizar o 

próprio espaço da escola para que o aluno adquire várias experiências e que possam 

desenvolver  habilidades e competências tão exigidas em um mundo contemporâneo. 
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Considerando também nesse contexto, o que preconiza os quatro pilares da educação 

adotado pela UNESCO, que essa ampliação  precisa ser dedicada também ao processo de 

ensino aprendizagem. Sendo assim, a educação integral numa visão ampliada da jornada 

escolar, se faz  necessário que a aprendizagem ocorra de maneira criativa inteligente a 

articulada com a vivência do aluno, para que ele possa aprofundar nos mais variados assuntos, 

desse modo, valorize as relações que estabelece e participe com profundidade de um mundo 

em transformação.  

 

Gráfico 36- Identificação das dificuldades e conflitos que existem para participarem do 

programa 

 

 
 Fonte: Dados dos alunos levantadodos dos questionários-2018 

 

No item dificuldades e tensões em participarem do programa, o percentual dos 24 

alunos foram: 54,17% falta de espaço físico, 41,66% professores capacitados, 4,17% falta de 

incentivo dos pais. Sendo que, o percentual elevado é mesmo o espaço físico, já descrito em 

muitos momentos nesse estudo.  

No item falta de professores capacitados é devido muitos professores que 

desempenham suas atividades não são formadas nas respectivas áreas de atuação, ou até 

mesmo  estão na graduação mais em outra área.  

Não significando que esse item irá desmerecer o percentual de excelente.  Mas há, 

uma explicação na justificativa dos alunos, mesmo não sendo formados na área que atuam, 

por isso mesmo, eles se esforçam para desenvolverem uma aula de reforço escolar, ou até 

mesmo uma atividade seja ela esportiva, cultural, mesmo não tendo um espaço fisico e 

pedagógico adequado para desenvolver as atividades. 

Fazendo valer a proposta do conceito de Perrenoud (1999), que coloca por terra essa 

eventual dicotonomia entre saberes e competências, uma vez que coloca os saberes não como 

um fim único da aprendizagem, mas, sendo um importante elemento na consolidação das 
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competências, ou seja, sem as consolidações não seria possivel ao indivíduo enumerar opções 

e tomar decisões rumo a ações concretas e transformações de sua realidade. 

 

Gráfico 37-Conflitos Existentes  

 
Fonte: Dados do questionário aplicado aos  pais-2018 

 

Em relação aos conflitos e tensões na execução do programa visto pelos pais, a 

questão do espaço físico, aliás é,  uma reclamação geral por parte dos sujeitos da pesquisa. 

Esse índice na visão dos pais é de 75%, falta de professores capacitatados não apresentou 

percentual e falta de motivação por parte dos filhos 25%.  

Nesse item ficou evidente que o conflito mais comun entre todos é realmente essa 

questão do espaço físco, pois 13 anos se passaram desde da implatação do projeto burareiro e 

nada mudou em relação a essa questão. 

A cerca desse assunto, Cavaliere (2007) salienta que o espaço físico precisa estar 

adquada para a ampliação da jornada escolar, ou seja, uma infraestrutura adequada para 

potencializar seu uso, com atividades diferenciadas próprias da escola de tempo integral. 

 

4.7.1 A Educação Integral na Percepção das Gestoras através dos Questionários e 

Entrevistas 

 

Para realizar a análise das gestoras em relação a educação integral, mais propiamente 

o projeto burareiro, foi aplicado questionário com as quatros gestoras, sendo elas: a diretora, a 

vice diretora, uma coordenadora e a orientadora educacional. Salientando que a coordenadora 

e a orientadora somente desenvolvem suas atividades no projeto, mais sempre atreladas ao 

trabalho das outras profissionais que atendem na escola Roberto Turbay. 

Todas as profissionais, possuem curso superior com formação em pedagogia, pós-

graduadas em gestão escolar. Uma curiosidade do programa, a vice diretora e a coordenadora 
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participaram da implantação do projeto burareiro em 2005, por essa razão as duas são 

enfáticas em formalizar que dos 13 anos da implantação, muita coisa permanece do mesmo 

jeito, ou seja, as dificuldade estruturais e financeiras, não avançaram, inclusive foi relatado 

por elas nas questões abertas, que para este ano letivo de 2018, a escola não tinha o local para 

iniciar as atividades, nem os professores estagiários contratados, desse modo, houve um atraso 

para o ínicio das atividades, ficando assim, necessário dispensar até os serviços dos agentes 

escolares que é contratado para executarem as refeições. 

No entanto, na opinião das gestoras, apesar dessas dificuldades enfrentadas na 

execução das atividades, uma coisa fica clara, a perseverança dessas profissionais em manter 

o programa, mesmo apresentando todas essas dificuldades. 

Outra situação apontada pelas gestoras, que merece destaque, houve uma pequena 

melhora na participação dos pais na vida escolar dos filhos, participam dos conselhos, 

eventos, reuniões pedagógicas e quando são chamados individualmente na escola.  

Outra dimensão que merece destaque por parte das gestoras nas respostas dos 

questionários, está relacionado aos avanços do processo ensino aprendizagem dos alunos, nas 

matérias específicas de português e matemática, já descritas em destaque através de gráficos 

essa evolução. 

 Considerando esse aspecto, pode-se observar que mesmo com falta de estrutura 

física essas área do currículo obtiveram avanço. 

No entanto, na entrevista com as gestoras, foi possivel recolher informações mais 

ampla em relação à alguns aspectos da programa educação integral, com agrupamento das 

respostas de todos elas. 

 Foi questionado na entrevista como está articulada a matriz curricular. 

Nas respostas das gestoras, elas foram unânimes em ressaltar que: a matriz 

curricular está articulada de acordo com o currículo básico e atrelada a matriz curricular  

do projeto burareiro. 

Nessa articulação curricular, Santomé (1998), explica que a denominação dessa 

articulação é uma tentativa de contemplar uma compreensão global do conhecimento e 

promoção de uma maior parcela de interdisciplinaridade na sua construção.  

Desse modo, essa integração ressaltaria a unidade curricular que precisa existir entre 

as diferentes disciplinas e formas de conhecimento na instituição escolar. 

Na pergunta em relação ao perfil formativo dos professores que trabalham na 

educação integral, de acordo com as gestoras: esse perfil consiste em professores com 

formação ou que ainda irão se formar na área de pedagogia e letras, são estagiários 
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contratados pelas APP (Associação de Pais e Professores), com perfil para desenvolver 

ativdidades na área esportiva, artistística e cultural. Esses professores estagiário 

desenvolvem suas atividades pautadas na mediação do conhecimento com os alunos. 

Em visita in loco, pude perceber o empenho dos professores que ali trabalham para 

desenvolverem suas atividades da melhor forma possvel, mesmo não tendo uma estrutura 

física adequada, mais eles se organizam para as atividades da melhor forma possível. 

Nesse contexto, através de estudo dos teóricos pode-se compreender que o bom 

professor necessita ter domínio de técnicas de ensino, ou seja, não somente boas intenções, 

tem que ter didática, metodologias diferenciadas e estar sempre em formação continuada, para 

buscar a sua própria superação, sem perder o foco no objetivo final é que a apresendizagem 

do aluno. 

Segundo Tardif (2002), o bom professor é aquele conhece sua área de atuação, 

possui conhecimentos acerca da educação para ampliar seu saber prático, com embasamento 

nas experiências diárias de seus alunos, pois, a aprendizagem é um processo contínuo e a 

escola enquanto instituição tem a função curricular de desempenhar essa aprendizagem com 

sucesso. 

No questionamento sobre, que concepção os professores têm em relação a escola 

integral? 

As gestoras foram enfáticas em responderem que existem alguns professores que 

quando chegam para trabalhar no projeto, por desconhecerem a educação integral, pensam 

que é uma creche para alunos grandes, ou seja, pode-se perceber, o despreparo e até mesmo a 

falta de conhecimento sobre o tema. 

Na visão das gestoras, até mesmo por duas delas estarem desde da implantação do 

projeto em 2005, elas compreendem que educação integral vai muito além do que se tem do 

currículo básico. 

Como se pode observar, a escola de tempo integral não é somente uma ampliação da 

jornada escolar, ou ocupação do espaço escolar. Ela tem o papel de repensar a escola num 

todo, com suas funções de olho na atualidade, ou seja, sua prática educativa precisa estar 

enserida no contexto da realidade de seu público alvo. 

No questionamento sobre que expectativas tem do trabalho desenvolvido com os 

alunos? Para as gestoras, o principal é o desenvolvimento de cidadãos críticos e reflexivos, 

com o pleno desenvolvimento dos seus saberes, compreendendo seu papel social, para 

cumprir os direitos e deveres de forma integral. 
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Nessa compreensão, Guará (2006) destaca que a educação integral nessa perspectiva, 

deve conceber uma formação integral com significado no processo educativo para esse 

alunos, para que eles tenham condição de ampliação do seu desenvolvimento humano.  

Partindo desse príncipio, a relação da aprendizagem das crianças e dos adolescentes 

envolvidos nesse processo precisam estar em conjunto com os conhecimentos sistematizados 

e organizados do currículo escolar, tendo em vista, a inclusão de aulas práticas, habilidades, 

costumes, crenças e valores para fazerem sentido na vida cotidiana, articuladas aos 

saberesacadêmicos e constituídos a um currículo para saber viver bem em sociedade.  

Perguntadas sobre que elementos pedagógicos são utilizados nos 

planejamentos? Segunda elas, os planjementos estão articulado de forma integrada aos 

conteúdos do currículo básico onde professores, estagiários, estabelecem estratégias para 

articular as atividades desenvolvidas para garantir uma aprendizagem significativa para os 

alunos. 

De acordo com Vasconcelos (2009) o planejamento tem que sair dessa perspectiva 

de ser uma obrigação, uma burocracia desnecessária, requer clareza, do que está sendo feito, 

ou seja, que objetivos quero alcançar com cada integrante, assim, esse objetivo somente será 

alcançado mediante estudo, planejamento e inovações necessárias para aceitação dos tempos e 

das diferenças no espaço escolar. 

Quando foi perguntado sobre que estratégias são utilizadas para melhorar a 

aprendizagem dos alunos? As gestoras conceituaram que trabalham os conteúdos de forma 

lúdica, projetos integrados com os professores das oficinas e com sequência didáticas, 

principalmente nas aulas de reforço escolar. 

Ess conceito vai de encontro com os estudos de Cambi (1999) que aponta para a 

ideia que a escola é um espaço por excelência, tendo em vista que, a aprendizagem necessita 

de ferramentas para auxiliar no processo ensino aprendizagem, tanto as aprendizagem 

cientificas quantos as associadas as convenções sociais, onde a leitura e a escrita, 

possibilitaram a construir significados, para execercerem sua cidadania de forma íntegra. 

No processo ensino aprendizagem, o tempo tem grande importância, pois a 

aprendizagem requer elaboração, utilizar as múltiplas experiências, considerando os diferentes 

tempos de cada sujeito nesse processo para que a aprendizagem aconteca de forma 

contextualizada e possa dar significado para o aluno. 

No questionamento em relação aos tipos de contribuições e tensões que existem 

na escola integral. De acordo com a visão delas: as contribuições estão dentro da visão e 

do conhecimento que se adquire de cada criança, com suas particularidades, que favorece 
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desenvolver um vínculo mais forte com cada um. As tensões existentes continuam sendo a 

questão estrutural, mesmo tendo passado tanto tempo após a implantação esse é um maiores 

entraves para executar as atividades do projeto.  

No entanto, mesmo com as dificuldades estruturais, álias, é uma das maiores 

reclamações de todos os sujeitos, os avanços consernentes a aprendizagem tem surtido efeito, 

claro que com muita dedicação por parte de todos os profissionais envolvidos no projeto. 

Quando se debate acerca da educação integral requer uma expansão dessa visão em 

relação a instituição escolar, para avançar em todos os aspectos. Contudo, a aprendiagem 

cognitiva é uma, das maiores preocupações divididas por todos. 

Sendo assim,  a abertura para o diálogo entre todos os envolvidos é uma expressão 

do reconhecimento, como bem traduz Moll (2009, p. 139) “que a escola compõe uma rede 

espaços sociais (institucionais e não institucionais) que constrói comportamento, juizos de 

valor, saberes e formas de ser e estar no mundo”. Desse modo, essa expansão possibilita 

enxergar a problematização e consequentemente o projeto educativo frente ao sucesso escolar 

tem mais avanços, por meio das relações entre os saberes, currículo e aprendizagem. 

 

4.7.2 A Educação Integral na Percepção dos Pais nas Entrevistas 

 

Visando recolher informações mais profundas em relação a temática com os pais, foi 

realizada as entrevistas, para facilitar a compreensão dos dados, serão mantidos o sigilo das 

pessoas e dos dados coletados, na ocasião, eles destacaram, as contribuições e os conflitos 

existentes na escola. As respostas serão transcritas na integra, os pais aqui serão nominadas 

como 1º, 2º, 3º, etc,. 

Na primeira pergunta, foi questionado na entrevista “se consegue perceber se o 

professor desenvolve seu trabalho na escola”. 

1º: “Sim, mesmo com as dificuldades eles conseguem sim desenvolver um bom 

trabalho”. 

2º: “Sim, conseguem, mesmo em meio as dificuldades físicas e estruturais ”. 

3º: “Tem conseguindo trabalhar com os alunos em meio a tantas dificuldades”. 

4º: “Tenho visto o resultado no desenvolvimento de meu filho na escola.” 

5º: ”Tem desenvolvido bem, mais poderia ser melhor se tivesse mais participação 

dos professores, muitos dos professores tem dificuldades em desenvolver seu trabalho por 

inteiro, colocam a culpa no espaço físico e na falta de recurso por parte da administração 

pública”. 
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6: “O trabalho tem sido desenvolvido, poderia ser melhor se tivessem mais uma 

estrutura física para terem um espaço mais adequado”. 

7º: Sim, pelos avanços na aprendizagem que tem sido muito boa principalmente em 

matemática e português nas aulas de reforço”. 

8º: “Tenho visto grandes progressos na aprendizagem, por estar  mais presente nas 

reuniões dos pais”. 

É sabido por todos, que a escola desempenha um papel fundamental nesse processo 

de construção do conhecimento. No entanto, a escola não pode ser responsabilizada em 

desenvolver sozinha essa construção é,  necessário que seja divida com a comunidade, ou 

seja, com os pais, a tarefa de juntos resignificar as práticas e os saberes, ficando mais leves 

para juntos promoverem uma constante transformação tanto dos conteúdos quanto da vida 

social. 

Nesse sentido, Abramovay (2004) faz uma alerta, a participação dos pais, precisam 

acontecer para evitar uma das causas mais comuns nas escolas, que á a violência, rebeldia, 

associados aos índices de fracasso escolar, pichações, depredações nos prédios escolares.  Na 

visão da autora, a participação dos pais na vida escolar de seus filhos, evitaria grande parte 

dessa problemática. 

Perguntado sobre as “que expectativas tem em relação a escola de tempo 

integral”. As respostas estão transcritas na integra. 

 1º: “Ter mais oficinas para envolver mais as crianças”. 

 2º: “Ter mais oficinas para ocupar o tempo livre das crianças em vez de ficarem 

nas ruas”. 

3º: “Gostaria que tivesse mais oficinas para o envolvimento das crianças de um 

modo geral”. 

4º: “Ampliação do espaço fisico e cursos profissionalizantes”. 

5º: “Ampliação do espaço fisico, oferecer curso profissionalizantes”. 

6º: “Cursos profissionalizantes e um espaço físico mais adequado”. 

7º: “Melhorar a qualidade de ensino, tirar as crianças das rua, formar cidadãos 

para exercerem a cidadania com mais responsabilidades”. 

8º: Ampliação do espaço físico, oferecer mais atividades aos alunos como cursos 

profissionalizantes”. 

Tendo em vista, que o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade 

material e social, ou seja, pelo trabalho os seres humanos se constituem, se distanciando dos 

outros animais. 
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Nesse sentido, Ramos (2008, p. 04) destaca que o trabalho possui duas dimensões, a 

antológica e a histórica: 

 
Antológica-é uma condição inerente a todos os seres humanos. Trabalho como 

produto da relação homem-natureza e da interação entre os seres humanos. 

Histórica-medida pelas relações econômicas de produção e pela venda da forma de 

trabalho pelos trabalhadores. Emprego. Relações de assalariamento própria da 

sociedade capitalista. 

 

Por se viver em uma sociedade capitalista, esses conflitos sempre existiram, tendo 

em vista que, diversos educadores brasileiros e pesquisadores da área de trabalho já 

publicaram diversos escritos relacionando o trabalho como um princípio educativo e sobre 

uma educação politécnica e integrada. 

Foi perguntado aos pais se “o professor consegue aplicar os conteúdos de forma a 

contribuir na aprendizagem”. 

1º “Tem conseguido sim, apesar das dificuldades apresentadas pela estrutura física 

do local onde acontece as aulas do projeto, os conteúdos principalmente os de matemática e 

português tem sido bem aproveitado”. 

2º “Muitos alunos tem problemas de indisciplinas, com isso, em muitos momentos 

atrapalham a aplicação dos conteúdos e consequentemente a aprendizagem acaba por ficar 

comprometido”. 

3º:”Apesar de tudo, da falta de estrutura física, os professores tem conseguido sim 

trabalhar os conteúdos e contribuir com a aprendizagem”. 

4º: “ Sim, tem conseguido contribuir apesar de toda a problemática da estrutura 

física”. 

5º: “É um dos resultados que mais tem contribuído é trabalhar os conteúdos no 

reforço escolar”. 

6º:”Sim a contribuição na aplicação dos conteúdos é um do avanços do projeto”. 

7º:” Sim, apesar que sempre tem problemas de indisciplina, mas os professores tem 

conseguido aplicar os conteúdos e melhorar o processo ensino aprendizagem”. 

8º:” Sim, apesar que penso que os professores poderiam fazer aulas de revisão dos 

conteúdos para reforçar o aprendizado”. 

Quando se faz uma análise no contexto educacional, percebe-se que as situações que 

envolvem a indisciplina tem se tornado um desafio a professores e gestores.  

Baseado nesse contexto, Aquino (1996) destaca que a indisciplina vem evoluindo no 

ambiente escolar, sobre diversos aspectos, por meio de expressões, comportamentos, revolta e 
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rebeldia. Essa ação indisciplinada pode ter diversos fatores que a desencadeia, sejam eles 

isolados ou uma negação a proposta pedagógica, regras de convivência, etc.  

Desse modo, a indisciplina tem muitas faces e podem gerar consequências na 

aprendizagem dos alunos, dificultando seu desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. 

Perguntado se as “estratégias dos professores produzem aprendizagem”. As 

respostas foram estão a seguir: 

1º: “Tem produzido, apesar das dificuldades de estrutura física e um local para 

desenvolver as atividades propostas no projeto”. 

2º: “Os alunos tem conseguido obter conhecimentos necessário para desenvolver a 

aprendizagem, apesar das dificuldades apresentadas”. 

3º: “Os alunos tem recebido atenção e com isso tem produzido a aprendizagem dos 

alunos”. 

4º: Sim, pois os professores são muito criativos apesar dos  poucos recursos e a falta 

de espaço físico no desenvolvimento das atividades”. 

5º: “Sim, tem surtido efeito mais em português e matemática, devido as aulas de 

reforço escolar, apesar de saber que as outras atividades são importantes”. 

6º: “Sim, desde que seja respeitada as particularidades de cada aluno com 

estratégias específicas”. 

7º: “Nem todos os alunos conseguem aprender com as estratégias, por isso seria 

importante dar uma atenção diferenciada os alunos que apresentam dificuldades na 

aprendizagem”. 

8º: “Sim, apesar das dificuldades os professores tem trabalhados para desenvolver a 

aprendizagem nos nossos filhos”. 

Na Cartilha da Fundação Itaú Social com diretrizes da Unicef (2013, p. 16), aborda 

os percursos da educação integral, fazendo uma referência em relação as estratégias de 

aprendizagem, destacando que: 

 

As estratégias para o desenvolvimento dessas aprendizagens devem considerar as 

múltiplas formas de aprender das novas gerações. Conhecer o lugar onde se vive, 

poder circular e se apropriar dos espaços públicos, participar da vida comunitária 

visando o bem comum são aspectos cada vez mais importantes na educação de 

crianças e adolescentes. A incompletude das instituições leva à reflexão sobre os 

diferentes aportes que cada uma pode dar para a educação na sociedade 

contemporânea. 

 

Nesse sentido, percebe-se que esses aspectos precisam serem respeitados, ou seja, 

respeitar as particularidades de cada ator envolvido, para poder desenvolver estratégias 
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específicas. Essa é uma das  discussões que têm impulsionado em torno da educação integral, 

como trabalhar tempo, espaço e conteúdo de forma que cada dimensão quando colocada em 

prática, interfere diretamente no resultado final da proposta desenvolvida. 

Sobre esse assunto é necessário destacar, que nesse mundo contemporâneo, 

professores, gestores, educadores de um modo geral, devam repensar o currículo das escolas, 

travar um diálogo entre conhecimentos tradicionais com a cultura e as tecnologias de hoje, ou 

seja, as competências sociais e as diversidades de aprendizagens que sejam possíveis nesse 

mundo moderno.  

Para dar conta de uma geração que nasceu digital, precisa pensar num currículo que 

dê significado, desse modo, essa  ação educativa pode ser efetivada e aprendizagem se tornar 

o centro da ação. 

Perguntando “que contribuição a escola integral trouxe de melhor”, segue as 

respostas dos pais.  

1º: “Renovação da qualidade, tranquilidade para os pais poderem trabalhar”. 

2º: “Os adolescentes que ficavam com um período vago, dando trabalho agora estão 

melhorando, aprendendo conteúdos e sendo de cidadãos de bens”. 

3º: “Renovação na qualidade do ensino e participação da comunidade”. 

4º:“Mais segurança para os pais trabalharem sabendo que os filhos estão em 

segurança”. 

5º:  “Segurança é a palavra chave, uma alimentação saudável”. 

6º: “Uma alimentação saudável, segurança enquanto os pais trabalham e 

contribuição na aprendizagem”. 

7º: “O reforço escolar atrelado ao conhecimento e a prática de esportes. 

8º: “Maior segurança para os pais, o reforço escolar juntamente com uma 

alimentação saudável, pois apesar de tudo, a alimentação é garantida para os alunos”. 

Segundo dados do Blog Saúde Plena, o tempo estendido na escola é uma demanda 

social que vem consolidando nos últimos tempos, devido a entrada da mulher no mercado de 

trabalho.  

De acordo com levantamento do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD)6, destaca que em dezembro de 2015, 52% de todo o trabalho do 

 
6 PASSAR o dia todo na escola não é sinônimo de educação integral. Blog: Sáude Plena. Disponível em: 

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2016/01/25/noticias-saude,190863/passar-o-dia-todo-na-escola-nao-e-

sinonimo-de-educacao-integral.shtml. Acesso em: 20.junho. 2018. 

 

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2016/01/25/noticias-saude,190863/passar-o-dia-todo-na-escola-nao-e-sinonimo-de-educacao-integral.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2016/01/25/noticias-saude,190863/passar-o-dia-todo-na-escola-nao-e-sinonimo-de-educacao-integral.shtml
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mundo está nas mãos das mulheres. Portanto, é nítido a necessidade desse apoio na educação 

nas próximas gerações para trabalhadores e trabalhadoras desempenharem suas funções com 

tranquilidade.  

No entanto, existe uma ressalva nesse sentido, apesar da educação integral oferecer 

esse apoio tão necessário aos pais que trabalham e não tem onde deixarem seus filhos, tem 

também a necessidade dessa criança passar um tempo disponível com os pais, pois, nesse 

tempo com os pais, estará consolidando a afetividade, o prazer de desfrutar da companhia um 

do outro, sendo que é,  nesse momento que os filhos desenvolvem esses laços afetivos com os 

pais, tão importante no desenvolvimento psicológico. 

No contexto da alimentação é,  de certo saber que, se alimentar de forma saudável é 

de suma importância para o desenvolvimento integral de todo indivíduo. O que se percebe, 

nesse sentido, que a alimentação é uma extensão da aprendizagem, vários especialistas 

defendem que as escolas precisam aprender lidar com esse momento da alimentação como 

uma extensão da proposta pedagógica, principalmente na educação integral, essa extensão 

deve ser atrelada a orientação, formação de hábitos alimentares saudáveis, para que desse 

modo, possam incorporar valores culturais, sociais e afetivos, tão importante no 

desenvolvimento do aluno. 

Uma pergunta que merece destaque nessa entrevista, foi o questionamento sobre,  

“que conflito percebe na execução do programa”. 

1º: “O espaço físico é um dos entraves, pois onde acontece as atividades é longe do 

prédio da escola, os alunos tem que deslocar de ônibus”. 

2º: “O problema sempre é o espaço físico, não é apropriada para desenvolver as 

atividades”. 

3º: “O maior conflito é a falta de espaço físico e ter mais oficinas além do reforço 

escolar”. 

4º: “O problema do programa é o espaço físico, um local apropriado, que inclua 

banheiros adequados e locais para a prática de esporte e atividades culturais”. 

5º: “Acontece falta de comunicação por parte dos profissionais do projeto em 

relação as atividades desenvolvidas”. 

6º: “Falta de espaço físico para desenvolvimento das atividades esportivas e as 

oficinas”. 

7º: “Falta de interesse por parte dos pais, e o ambiente onde acontece as atividades”. 

8º: “Está havendo falhar principalmente que depois de tanto, não arrumaram um 

espaço físico adequado para desenvolver as atividades. Nenhuma reforma  foi realizada pelo 
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poder público no espaço das aulas, os banheiros estão numa situação calamitosa, são muito 

velhos, não tem uma adaptação para acessibilidade, até porque, esse prédio é um clube 

alugado pela prefeitura para a execução das atividades. 

Nesse sentido, a preocupação de todos, acaba por ser mesmo a parte estrutural e 

financeira, visto que, na visão dos sujeitos, essa é uma situação que o poder público não toma 

providência para melhorar. 

Segundo Matos (2005) o espaço físico necessita ser algo mais amplo, precisa ser um 

espaço facilitador para buscar o senso crítico e autonomia corporal, que sejam capazes de 

possibilitarem aos alunos formas de expressarem sua cultura, suas vivências sociais, afetivas e 

motoras. Sejam esses espaços como: quadras esportivas, piscinas, salas, pátios, áreas verdes, 

ou seja, um lugar que seja atrativo para os educandos.  

Se a escola não oferecer um espaço agradável para dar sentido aos alunos, elas se 

sentiram  desestimuladas a desenvolverem relações saudáveis e equilibradas. Uma instalação 

escolar inapropriada é um indício de pouco estímulo, podendo comprometer vários aspectos 

da educação.  

Nessa perspectiva, do espaço escolar, a Cartilha do MEC (Ministério da Educação) 

(2009), destaca que é necessário mesclar atividades educativas diferenciadas para contribuir 

com a formação integral do aluno, superando a fragmentação do estreitamento curricular 

devido a falta de espaços físicos e tempos delimitados para assim, dar sentido a essa extensão 

do tempo-quantidade-que deve ser acompanhada por uma intensidade do tempo-qualidade-nas 

atividades tão presentes na ampliação da jornada escolar. 

Foi perguntado aos pais, “como avalia o programa de escola de tempo integral”. 

1º: “A avaliação tem sido positiva, mesmo com problemas que já foram citados”. 

2º:”Poderia ser melhor se aplicassem cursos profissionalizantes, sabemos que é 

complicado mesmo porque não tem nem um espaço adquado”. 

3º:”Positiva, mais essa avaliação positiva somente acontece em razão dos 

profissionais envolvidos serem comprometidos mesmo com tantos problemas que enfrentam”. 

4º: “Bom , mais poderia ser melhor com cursos profissionalizantes”. 

5º: “Um programa bom, mais poderia ser melhor, haver melhorias na parte 

estrutural, mais cursos profissiolizantes”. 

6º: “Tem sido bom, em razão dos nossos filhos terem um local para estarem no 

momento que estamos trabalhando, e por aprenderem conteúdos importantes para eles”. 
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7º: “O programa em si é bom, porém o local onde é desenvolvido as atividades não 

favorece, gostaria que houvesse estrutura física na própria escola para que o programa 

pudesse acontecer sem que os alunos precisasse sair do espaço da escola”. 

8º: “Bom , mais penso que deveria haver melhorias, um espaço fisico adequado, 

cursos profissionalizantes para que nossos filhos se ocupasse também em aprender uma 

profissão” 

No entendimento dos pais, mesmo apresentando problemas, eles vêem o programa 

com bons olhos, justamente por contribuir com a aprendizagem dos filhos, trazendo a luz a 

importância que a escola possui, pressupondo que é um espaço privilegiado na formação 

completa do aluno, no entanto, é necessário que considere que não é o único espaço dessa 

formação.  

Para enfatizar esse desenvolvimento necessário de espaço com uma comunidade de 

aprendizagem, Torres (2003, p. 83) esclarece que: 

 
Uma comunidade de aprendizagem é uma comunidade humana organizada que 

constrói um projeto educativo e cultural próprio para educar a si própria, suas 

crianças, seus jovens e adultos, graças a um esforço endógeno, cooperativo e 

solidário, baseado em um diagnóstico não apenas de suas carências, mas, sobretudo, 

de suas forças para superar essas carências. 

 

 

Desse modo, no entendimento do autor, para que a escola funcione como uma 

comunidade de aprendizagem, necessita ser constituída por diferentes atores sociais, visto 

que, um projeto educativo se constrói com uma cultura própria, com saberes advindos de 

diferentes contextos, reconhecendo as diferenças, para promover igualdade e estimular a troca 

de experiências entre todos os envolvidos. 
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CAPÍTULO V- CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES  

 

Este capítulo aborda as considerações finais partindo das análises dos resultados 

obtidos através da investigação “Educação Integral e Currículo Integrado no Ensino 

Fundamental em um Escola Municipal em Ariquemes, Rondônia, Brasil”. Ressaltando os 

conflitos e tensões existentes na escola de tempo integral, para o desenvolvimento efetivo da 

jornada ampliada de educação integral. 

Um dos apontamentos importantes da pesquisa é, a necessidade da estruturação do 

espaço físico onde acontecem as atividades desenvolvidas pelos profissionais que atuam no 

programa. Esse, alías, é um dos anseios de todos os sujeitos envolvidos no processo 

educacional. 

 

5.1 Conclusões Gerais  

 

Visando uma compreensão mais ampla para alcançar os objetivos desse estudo, 

buscou-se primeiramente estudar várias concepções em relação aos movimentos de educação 

integral como política de implementação de melhoria na educação brasileira. Observa-se que 

diferentes conceitos perpassam as discussões acerca da educação integral como as políticas 

públicas de melhora na qualidade da educação brasileira. Mostrando através das experiências 

que existem diferentes formas para desenvolver essa modalidade educacional. 

Quando se faz um levantamento das experiências tão presente na literatura através 

dos teóricos, as discussões  sobre a ampliação da jornada escolar, percebe-se, que o assunto é 

palco novamente de debates, se o tempo escolar tem sido organizado para receber o aluno em 

jornada ampliada. Tendo em vista que, inúmeros são os problemas que possam surgir no 

caminho, uma delas é a política marcada pela descontinuidade de investimento, falta de 

compromisso para ofertar uma educação pautada numa infraestrutura melhor que possa dar 

suporte pedagógico a todos os envolvidos.  

Mas,  precisamente em relação ao Projeto Burareiro, pano de fundo para essa 

pesquisa, a falta de possiblidades de um local adequado e as interferências externas, abriu um 

distanciamento para se tenha  uma escola pública e  igualitária.  Uma das interferências que 

fragmenta a proposta de educação integral é a contratação de professores temporários, desse 

modo, o trabalho perde a continuidade gerando dificuldades no que diz respeito ao 

estabelecimento das relações entre os sujeitos envolvidos e a própria organização escolar para 

iniciar as atividades no início do ano letivo, acontecendo a descontinuidade do trabalho 
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pedagógico, em razão que precisa ser reestruturado anualmente, fragilizando a atuação do 

programa, havendo  uma rupturas na organização curricular da escola. Esse fato na escola 

pesquisada é muito comum, devido que a contratação dos professores acontecem por currículo 

através de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com uma empresa tercerizada 

que presta serviço para a prefeitura nesse área, sendo que esses profissionais estão se 

formando ou concluindo a segunda graduação, sendo assim, essa realidade acaba por 

fragmentar as atividades.  

No entanto, cabe aqui ressaltar que mesmo enfretando essa problemática da 

descontinuidade por parte dos professores, houve um avanço na parte pedagógica nas áreas de 

português e matemática demonstrado nesse estudo através de gráfico.  

Essa pesquisa foi articulada de forma qualitativa e quantitativa, onde foi aplicado 

questionário para obter resultados indutivos da temática. Os dados após coletados, foram 

tabulados e os resultados demonstrado através de gráficos, com interpretações fundamentados 

nos teóricos.  

Nos dados obtidos, através de pesquisa com todos os sujeitos envolvidos, apesar dos 

conflitos e tensões existentes, a aprendizagem dos alunos teve uma evolução na 

aprendizagem. O principal questionamento por parte de todos é justamente quanto a falta de 

estrutura no local das atividades desenvolvidas.  

Outro apontamento que merece destaque é a participação dos pais na vida escolar dos 

filhos, eles tem participado das reuniões, conselhos e os eventos que a escola realiza. Essa 

participação tem sido melhor, devido as exigências do próprio programa. As reuniões 

acontecem por segmento com pais, alunos, professores, equipe gestora e funcionários 

admistrativos. Nessas reuniões são discutidos sugestões de melhorias e avaliação para a escola 

e os avanços previstos no Projeto Político Pedagógico da escola parcial atrelado ao currículo 

da escola de tempo integral. 

Outro resultado que merece destaque é a participação dos alunos nas atividades, essa 

participação acontence com muita frequência, como já demonstrado em gráfico, onde 

descreve como está a participação nas atividades. Em relação a esse  destaque da participação 

dos alunos, somente tem acontecido com essa frequência por uma decisão tomada em reunião 

com os pais no final do ano letivo de 2017.  Desse modo, ficou decidido que no ato da 

mátricula  para o ano letivo de 2018, o pai teria que assinar um termo de compromisso, se 

comprometendo para que a presença do filho aconteça de forma continuada  evitando assim, a 

fragmentação das atividades desenvolvidas. Esse fato ocorreu, pois, em detrimento que nos 

anos anteriores não eram obrigados a participarem do programa, desse modo, os professores 
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tinham muitas dificuldades em concretizarem atividades que precisavam da presença 

constante do aluno. 

 Portanto, agora se o aluno começa a faltar das aulas, o serviço de orientação escolar 

entre em ação, convocando os pais para explicarem tal ausência. Tanto é, que fica visível, 

depois da decisão tomada pela gestão para a assinatura do termo, caiu a participação dos 

alunos da escola nas atividades do programa, visto que a escola, atende 740 alunos nos dois 

turnos,  alunos esses do Pré II ao 9º ano do Ensino Fundamental II. Contudo, o programa 

atualmente somente atende 242 alunos, sendo que o público alvo dessa investigação 

aconteceu com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I. 

Em suma, os resultados do Projeto Burareiro na perspectiva da ideia original era tirar 

as crianças da rua enquanto seus pais estão no trabalho laboral, devido o bairro onde a escola 

está localizada ser de periferia, sujeito a vulnerabilidade por parte dos problemas que surgem 

nesses locais, acentuado por pobreza, violência, deliquência, gangues, prostituição, etc. Por 

mudar a realidade de grande parte desses alunos, nem que seja para que eles tenham um lugar 

para ficar no horário oposto, tem sido de grande valia para as gestoras que mesmo 

enfrentando as dificuldades para desenvolverem as atividades, permenecem firmes, com uma 

avaliação positiva do programa, por assistirem os avanços dos alunos em áreas pedagógicas. 

 

5.2 Discussões Teóricas  

 

De acordo com as experiências de escola de tempo integral no Brasil, decorrem dos 

ideais de Anísio Texeira, assumindo a elaboração e execução de políticas educacionais como 

os CIEPs, os CAICs,  responsavél também pela implementação do priemiro projeto de 

educação integral brasileiro, em Salvador, Bahia na década de 1950, o Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro. 

Nesse contexto, o pensamento de Anísio Teixeira, trouxe grandes contribuições 

educacionais no Brasil. E o resgate desse pensamento, está sendo necessário para servir de 

diretrizes para construir uma educação de tempo integral atualmente.  

Nessa abordagem, ficou traçados alguns semelhanças entre as experiências dos 

CIEPs e o CAICs e o Projeto Burareiro, projeto esse idealizado pelo prefeito da época e 

executado pelo professor Maciel, o prefeito queria uma escola pública que favorecem a classe 

trabalhadora, por isso a idealização do projeto burareiro. 

Deve-se considerar, que a formulação de propostas de escola integral tem gerado um 

intenso debate, com posicionamento de diversos autores e pesquisadores que tem questionado 
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como deve ser a implantação do modelo que atenda as expectativas de uma modalidade de 

educação que traz grandes benefícios aos estudantes. 

No entanto, ao destacar sobre as funções que a escola integral assumiu ao longo dos 

tempos, Arroy (1988) ressalta que seu caráter de instituição total está mais voltada mais para a 

socialização do que a instrução.  

Desse modo, o autor alerta para a percepção negativa da implantação desse tipo de 

educação, com essa intenção de salvar os filhos dos trabalhadores pobres.  Com isso, acaba 

que por tirar a responsabilidade do fortalecimento político cultural dos trabalhadores.  

Cavaliere (1996) considera que há ampliação das funções da escola por modificações 

da natureza da instrução escolar. Sendo que, o tempo de permanência diária passou a ser 

condição para que a escola possa desempenhar essas novas atribuições.  

Pensando nessa perspectiva, a essência da educação integral, não é somente um local 

onde a criança fica em horário que está ociosa, precisa ser um espaço da construção da 

aprendizagem dos alunos, contextualizada claro com sua realidade. 

Por isso mesmo, Cella (2010) define que o espaço de educação integral necessita ser 

construído de diferentes formas, segundo os conceitos de vários estudiosos tão discutido ao 

longo desse estudo, precisa ser um ambiente onde o tempo possa ser utilizado para que as 

atividades possam acontecer e suprir as carências pedagógicas tão evidenciada pelos 

professores e gestoras da escola pesquisada.  

Com base nessas carências pedagógicas, a educação integral possibilita os estudantes 

a terem acesso a contéudos importantes que os ajudem a crescerem como cidadãos críticos e 

reflexivos. Até porque, os resultados mais evidenciados nessa estudo através da coleta dos 

dados seja uma maior participação na questão do reforço escolar, convém, salientar, que 

mesmo assim, eles aprendem noção de respeito, disciplina, ou seja, compartilham 

conhecimentos agregados aos conteúdos do currículo básico. 

A pesquisa de campo foi realizada com o intuito de indenticar os conflitos tensões 

existentes em uma escola municipal com educação integral, através das representações que 

alunos, professores, gestores e pais tem da escola de horário integral que frenquentam. A 

pesquisa aconteceu com os sujeitos que fazem parte desse universo. 

As considerações a cerca do ponto de vista de cada sujeito em relação a educação 

integral que a escola oferece, se entrelaçaram numa mesma visão dos conflitos das tensões, 

mais ao mesmo tempo das contribuições pedagógicas que proporciona ao seu público alvo, 

ficando claro, que as contribuições e ções acontecerá na aprendizagem, os conflitos é mesmo 

a estrutura física, sendo que o local onde acontece as atividades não oferece uma parte 
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estrutural adequada, uma reclamação relatada por todos os sujeitos da pesquisa. Um aspecto 

positivo para esse avanço na aprendizagem dos alunos, confirmada por diversos autores, 

ressaltando que a educação integral tem esse papel de resignificar a aprendizagem.  

O trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores é um ponto positivo pois, mesmo os 

professores sendo estagiários, desenvolveram um trabalho que apresentou avanços na 

evolução dos dados de aprendizagem dos conteúdos básicos; como português e matemática.  

No âmbito municipal, o projeto burareiro inicialmente foi implantado em quatro 

escolas, no entanto, 13 anos depois, somente duas escolas ainda atendem com jornada 

ampliada, essas escolas paralizaram seus atendimentos nessa modalidade devido a falta de 

estrutura física, financeira, pedagógica e a locomoção dos alunos para o ambiente onde 

aconteciam as atividades.  

No entanto, em conversas informais, as gestoras relataram que essa paralização das 

atividades das outras escolas também tem a questão dos envolvidos não conhecerem a 

essência da educação integral, desse modo, não conseguiram prosseguir com os trabalhos. 

Para o ano letivo de 2019, somente a escola pesquisada continuará a desenvolver as 

atividades de educação integral, uma das razões é que duas das gestoras fizeram parte da 

implantação original, foram estudar mais sobre a educação integral para terem mais 

conhecimentos sobre a temática. 

Em resumo, ao analisar os fatores relevantes nessa pesquisa relacionado a educação 

integral na escola municipal, fica concluído que a o projeto burareiro de educação, apesar das 

dificuldade descritas ao longo desse estudo, foi possível terem avanços na aplicação de 

conteúdos básicos e extrair um melhor resultado. 

Apesar de todos os conflitos e tensões apresentadas, a luta de todos os profissionais 

continua em manterem uma escola pública e integral decente para os filhos dos trabalhadores. 

No entanto, fazer funcionar é dos objetivos de todos os envolvidos, haja vista a busca 

incessante por uma educação que possam desenvolver as habilidades e compentências tão 

necessárias a formação hamana dos indivíduos.  

 

5.3 Projeções Gerais 

 

É visto que a educação brasileira obteve avanços no últimos anos, especialmente no 

que conserne o acesso e permanência das crianças e adolescentes na escola. Contudo, ainda 

tem desafios para incluir no sistema educacional milhões de estudantes que estão fora da 

escola. Esses desafios é fortemente amparados por políticas educacionais massificadas com 
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pouca efetivação nos contextos de desigualdade tão presentes nas cidades brasileiras, ou seja, 

escolas que não traduzem a inclusão, pouco conectada com a realidade dos atores. 

Nesse contexto, muitos fatores contribuem para esse modelo de educação, com forte 

ênfase na instrução, fragmentado, conteudista, pobre em interações com os estudantes, uma 

jornada escolar insuficiente, uma gestão administrativa traduzida na descontinuidade das 

políticas públicas e desarticuladas de uma política educacional, voltadas para atender a 

demanda dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

Nessas condições, é fundamental que uma educação de tempo integral reflita nas 

políticas de um modelo de gestão onde contempla práticas de educadores comprometidos, 

tendo como objetivo formar sujeitos que sejam capazes de constituir seus projetos assumindo 

uma autonomia com responsabilidade pessoal e coletiva.  

Desse modo, é evidente que se faz necessário buscar evidências e referências bem 

sucedidas, que promovam o diálogo e a troca entre todos os envolvidos, que ofereçam 

elementos concretos apoiando os educadores nessa jornada. 

 

5.3.1 Sugestões para Políticas Educativas da Educação Integral  

 

Pesquisas sobre os impactos que a educação constitui é assunto que não se esgota. A 

educação integral é uma exigência no atendimento de crianças no sentido integral. A este 

propósito, cabe destacar que a educação pode e deve ser integral e inclusiva, para que seja 

plena na sua totalidade e capaz de garantir os direitos a aprendizagem que é inerente a cada 

momento de vida do indivíduo. 

Sendo assim, ao definir o que se espera da educação integral, importante é, criar 

pespectivas que sejam capazes de impactar todo um contexto educacional, com ampliação das 

atividades escolares, que oportunizam abrir oportunidades de reflexão sobre a continuidade 

educativa, onde os espaços e os tempos sejam lugares de saberes e aprendizagens que irá 

mudar a relação escola e comunidade. No entanto, para cada realidade, há de se criar novos 

modelos que fortalecerá a ideia de uma educação integral de qualidade e com equidade. Desse 

modo, essa pesquisa tem como sugestão aspectos que é próprio da educação integral:  

 

• Criar possibilidades de uma educação de qualidade, num mesmo território, garantir o 

diálogo e as articulações necessárias para que os sujeitos envolvidos encontrem seus 

princípios e objetivos em uma proposta de educação integral. 
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A esse respeito, importante considerar que as políticas de educação integral é mais 

que um programa é, uma diretriz que irá contemplar na sua totalidade ações que derivam 

dessas políticas. Pois, tem como função primordial orientar os caminhos, com normativas para 

sua efetivação. Nesse sentido, precisa ser uma política que estabeleça a intencionalidade para 

costurar o programa com projetos, estratégias em médio e longo prazo. 

 

• Em uma sociedade democrática, é necessário que os envolvidos conhecam o lugar 

onde se vive, para poder se apropriar desses espaços, participar da vida comunitária, 

visando o bem comum, esses aspectos é importante na educação das próximas 

gerações. 

 

Nesse sentido, se faz necessário que crianças e adolescentes aprendam a cuidar de si 

com responsabilidades, que saibam quais são seus direitos e deveres, para construírem 

projetos de vida, tendo autonomia, informações e conhecimentos que se adquirem com ensino 

formalizado. 

Por essas e outras razões, a educação integral vai mais além do que simplesmente 

aumentar a jornada escolar, implica uma concepção de educação integral onde o acesso de 

crianças e adolescentes a oportunidades de aprendizagem sejam frutos de experiências 

culturais, educativas em espaços públicos e privados da cidade onde se vivem. 

 

• Idealizar uma proposta curricular que possa garantir possibilidade de uma maior 

integração das diferentes área do saber, ou seja, uma educação menos verticalizada e 

fragamentada. 

 

Como bem se pode observar, quando se faz a opção por uma educação integral, 

importante considerar o sujeito na sua totalidade, para que se desenvolvam em todos os 

aspectos com vivências fixadas na vida prática e contextualizada e possa ter significado para 

ele. 

 

• Importante considerar os espaços físicos e estruturais que existem nos bairros, se são 

capazes de uma politica de implementação de educação integral, importante essa 

tomada de decisão da secretaria da educação, para não haver problemas na hora da 

execução da proposta de educação integral. 
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Essas condições é o ponto de chegada para a execução da proposta, organização das 

rotinas, como será o uso dos espaços e como será a relação com a comunidade local, é um dos 

pontos de grande relevância nesse processo educacional. Pois, conhecendo os espaços e a 

infraestrutura, permitiriam aos gestores da política de educação integral como será a 

implantação e implementação do projeto. 

Para o bom funcionamento de espaços com educação integral, necessita-se que sejam 

espaços amplos, com refeitórios, áreas externas para garantir o deslocamento e a permanência 

do alunos nas diferentes atividades pedagógicas que irão acontecer. Nesse espaço, todos 

precisam se sentirem partes, alunos, professores, gestores, devem ficarem confortáveis ao 

permenecer mais tempo no local. 

Desta forma, com a implantação da educação integral, acontece o momento oportuno 

de fortalecer uma educação inclusiva, principalmente para aqueles mais vulneráveis a 

exclusão. 

 

• A parte do currículo é peça importante nesse contexto, a parte diversificada do 

currículo não quer dizer que deva ser separada do núcleo comum. A parte 

diversificada constitui uma oferta maior de conteúdos relacionados as necessidades 

específicas da clientela. 

 

Tendo em vista que, essas aprendizagen não devem ficarem isoladas no tempo e no 

espaço, necessitam ser integradas ao que já é ensinado ao núcleo comum, desta forma, é 

possível construir um currículo organizado, contemplando os objetivos de cada parte 

envolvida, sendo assim, o diálogo, a comunicação e a troca precisam acontecer entre os 

envolvidos no processo. O currículo, precisa ser entendido como o organizador das atividades 

ali propostas, precisa ser materializado nos diferentes tempos e espaços. Na educação integral 

que foi defendida ao longo desse estudo é aquela que organiza suas atividades buscando 

superar a dicotomia da concepção de oficinas pedagógicas como atividades meramente 

agregadas ao currículo, aqui a parte diversificada que assume parte integrande de si mesma. 

No entanto, para que a aconteça a integração curricular, precisa ser planejada pelo 

coletivo, nos horários pedagógicos, sendo que, essas decisões tomadas deveriam ou devem 

estar expressas no Projeto Político Pedagógico como uma diretriz, que pode ser consultado 

para confirmar se os percursos escolhidos estão tendo êxito. Desse modo, esse documento 
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traduz a realidade e os sonhos coletivos, pois foram planejadas, organizadas e definidas à luz 

de elementos sólidos observados na realidade dos estudantes. 

 

5.3.2 Sugestões Para Novas Linhas de Investigações 

 

Na luz das considerações finais, percebe-se a necessidade de não esgotar as questões 

pertinentes a educação integral, tendo em vista, que o tema é palco de mudanças na educação 

básica. Essas questões é importante, ou seja, realizar uma discussão mais conceituada em 

relação a qualidade do tempo ofertada nas escolas que aderiram ao programa de educação 

integral, com destaque para o Projeto Burareiro, que foi objeto de análise dessa investigação, 

com apresentação dos conflitos e as tensões existentes no programa ofertado pela escola 

municipal.  

A mudança é notável em termos de avanços da aprendizagem dos alunos em 

conteúdos comuns. Com uma satisfação perceptível por parte dos pais com as ações e 

comportamentos dos sujeitos envolvidos.  

A fim de exemplificar, é certo que os estudos relacionados a educação integral sejam 

contínuos, para que os modelos de implantação de educação integral sejam modelo de 

educação que almeja para o ensino público brasileiro. 

Desse modo, sugere-se como futuras investigações, estudo comparativo entre escolas 

com e sem tempo integral em relação a gestão curricular, práticas docentes e qualidade de 

aprendizagem.  

Pesquisas sobre aproveitamento do tempo escolar na sala orientando a qualidade da 

aprendizagem.  

Investigação sobre processos de gestão escolar do currículo integrado e sua relação 

com qualidade de aprendizagem. 
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APÊNDICE I – Carta de Consentimento Esclarecido para a Pesquisa  

 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

 

CARTA DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA  

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para:  

Ilma. Srª Celi Selma  

EMEIF-Roberto Turbay 

Ariquemes-Rondônia  

 

 

Silicito através desse a possibilidade de autorizar a aluna Maria Antônia Ramos Costa, a 

desenvolver o trabalho de pesquisa na Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental 

Roberto Turbay, a fim de recolher informações para a conclusão da tese de Mestrado em 

Ciências da Educação. Certos de que estas informações serão de grande valia para o currículo 

e formação da referida aluna, desde já agradeço antecipadamente a valiosa colaboração. 

 

 

 
 

 

Atenciosamente, 

 

NEIDE DA SILVA LOPES  

Coordenadora do Mestrado  
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APÊNDICE II- Questionário dirigido aos Alunos da escola em pesquisa 

 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

O presente questionário visa recolher informações que permitam conhecer e analisar a 

Educação de Tempo Integral no município de Ariquemes Rondônia, Brasil, para Tese de 

Mestrado em Ciências da Educação com a Universidade de Desenvolvimento Sustentável de 

Assunção, Paraguai. Sua contribuição respondendo o questionário é essencial para essa 

pesquisa. 

Cidade __________________________________ 

I - IDENTIFICAÇÃO GERAL 

1) Sexo:     

a)(     ) M          

b)(     ) F 

 

2) Idade:    

a)(     ) 08 a 10     

b)(    ) 10 a 12      

c)(    ) 12 a 14      

d)(   ) 14 a 16       

 

3) Série:    (     ) ano 

 

II – ATIVIDADES DO PROGRAMA  

4) Identifique a área de interesse que você tem: 

a)(     ) Reforço escolar  

b)(     ) Atividades artísticas 

c)(     ) Esportivas 

d)(     ) Cidadania  

e)(     )  Lazer 

Outra atividade que tem interesse em participar? Quais? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5) Avalie como tem sido sua participação nas atividades 

a)(     ) Totalmente envolvido 

b)(     ) Parcialmente envolvido             

c)(     ) Nada envolvido 

Por quê? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6) Identifique quais áreas sentiu melhoras em relação à educação integral (escolha uma 

ou mais opções). 

a)(    )  Aprendizagem   

b)(    )  Comportamento   

c)(    )  Frequência à escola 

d)(    )  Disciplina 

 

III- AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

7) Avalie o grau de satisfação das atividades desenvolvidas pelo programa em relação as 

oficinas realizadas: 

a)(    ) Excelente 

b)(    ) Bom  

c)(    ) Regular  

d)(    ) Mal  

Justifique sua resposta:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Avalie o estado dos materiais utilizados nas oficinas: 

a)(    ) Excelente  

b)(    ) Bom 

c)(    ) Regular  

d)(    ) Mal  

Justifique sua resposta:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.2 Avalie como são os professores que desenvolvem as oficinas. 

a)(    ) Excelente 

b)(    ) Bom  

c)(    ) Regular  

d)(    ) Mal  

Justifique sua resposta:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.3 Avalie como é a estrutura física do local onde se desenvolve as oficinas: 

a)(    ) Excelente 

b)(    ) Bom  

c)(    ) Regular  

d)(    ) Mal 

Justifique sua resposta:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8) Descreva quantas vezes participa das atividades do programa. 

a)(    ) Todos os dias 

b)(    ) Duas vezes na semana 

c)(    ) Uma vez na semana 

d)(    ) Nenhuma vez 

 

9) Identifique o que você espera que melhore participando do programa? 

a)(    ) Complementação nas habilidades  

b)(    ) Aprender novos conhecimentos  

c)(    ) Socialização entre as pessoas  

 

Justifique sua resposta:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Identifique a dificuldade (CONFLITO) que tem para participar do programa? 

a)(    ) Falta de espaço físico  

b)(    ) Falta de professores capacitados  

c)(    ) Falta de incentivo dos pais 

Justifique sua resposta:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Identifique o modo como você enxerga o programa de educação integral? 

a)(    ) Capacidade de aprendizagem  

b)(    ) Disciplina em vários aspectos  

c)(    ) Desenvolver atividades esportivas 

 

Justifique sua resposta:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III - Questionário dirigido aos Professores da escola em pesquisa 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
O presente questionário visa recolher informações que permitam conhecer e analisar a 

Educação de Tempo Integral no município de Ariquemes Rondônia, Brasil, para Tese de 

Mestrado em Ciências da Educação com a Universidade de Desenvolvimento Sustentável de 

Assunção, Paraguai. Sua contribuição respondendo o questionário é essencial para essa 

pesquisa. 

 

I - IDENTIFICAÇÃO GERAL 

1) Sexo:      

 (     ) M      (     ) F 

 

2) Idade:       

a)(    ) 25 a 30  

b)(    ) 31 a 40  

c)(    ) 41 a 50 anos   

d)(    ) mais de 50 anos 

 

4) Estudou em Faculdade: 

a)(    ) Pública  

b)(    ) Particular  

 

5)  Formação acadêmica? 

a)(    ) Magistério 

b)(    ) Graduação 

c)(    ) Pós graduação Lato Sensu 

d)(    ) Pós Graduação Stricto Sensu Mestrado 

e)(    ) Pós Graduação Stricto Sensu Doutorado 

 

6) Participou de curso de formação continuada para atuar na educação de tempo 

integral? Que tipo de conteúdo foi trabalhado na formação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II- SOBRE A ESCOLA 

6) Qual a sua expectativa em relação à escola de tempo integral?  

a)(    ) Melhorar a qualidade da educação 

b)(    ) Melhorar a disciplina e comportamento dos alunos  

c)(    ) Ensino trabalhado em um ambiente multicultural 
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d)(    ) Novas metodologias para as práticas de ensino 

 

7) Qual a maior dificuldade em desenvolver as oficinas na escola de tempo integral? 

a)(    ) Recursos físicos  

b)(    ) Recursos financeiros  

c)(    ) Recursos humanos 

d)(    ) Falta de interesse dos alunos 

e)(    ) Dificuldades pedagógicas 

 

Outras, 

Quais:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Identifique quais áreas da ampliação da jornada escolar (oficinas) tem contribuído 

para melhorar a aprendizagem dos alunos: 

a)(     ) Desenvolvimento das competências  

b)(     ) Respeito ao indivíduo 

c)(     ) Socialização 

d)(     ) Diminuição da agressividade  

e)(     ) Construção da coletividade 

 

Porque? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) Avalie o grau de interesse dos alunos nas oficinas: 

a)(    ) Muito interesse  

b)(    ) Pouco interesse  

c)(    ) Interesse nenhum  

 

Fundamente sua resposta:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

III- EXPECTATIVAS E SIGNIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

10) Avalie os espaços físicos onde acontece o planejamento / troca de experiências entre 

os professores titulares das turmas e os oficineiros são: 

a)(     ) Muitos bons 

b)(     ) Bons 

c)(     ) Regular 

d)(     ) Ruim 

e)(     ) Péssimos 

Por quê? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Avalie como é a participação dos professores no processo de avaliação dos alunos. 

a)(     ) Totalmente envolvidos 
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b)(     ) Parcialmente envolvidos 

c)(     ) Envolvidos (Somente) em algumas situações 

d)(     ) Nunca participam 

 

Justifique sua resposta________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12) Identifique qual a maior contribuição da educação de tempo integral na 

aprendizagem dos estudantes. 

 

a)(    ) Repensar as práticas e procedimentos pedagógicos  

b)(    ) Organização curricular  

c)(    ) Melhoria  na formação dos profissionais  

d)(    ) Repensar o projeto político pedagógico  

e)(    ) Melhorar a infraestrutura do espaço aonde acontece as atividades  

 

Justifique sua resposta:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IV- EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS DO SEU TRABALHO 

 

13) Avalie que competências profissionais se destacam na educação integral. 

a)(    ) Desenvolvimento integral do aluno  

b)(    ) Articulação de convivência entre comunidade e família  

c)(    ) Uma proposta pedagógica participativa e inclusiva  

d)(    ) Participação efetiva dos profissionais 

 

14) Identifique os recursos que a escola disponibiliza para desenvolver suas aulas com 

qualidade? 

a)(    ) Sala de informática  

b)(    ) Material pedagógico adequado  

c)(    ) Formação continuada  

d)(    ) Estrutura física do espaço 

 

15 Identifique quais os elementos utilizado para avaliar os resultado do programa? 

a)(    ) Seminários  

b)(    ) Portfólio 

c)(    ) Aplicação de teste 

d)(   ) Correção dos cadernos  

 

16) Avalie a contribuição do programa como resultado positivo. 

a)(    ) Contribuiu para tirar as crianças da rua 

b)(    ) Aprendizagem dos alunos 

c)(    ) Alimentação adequada 

d)(    ) Relacionamento família e comunidade 
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APÊNDICE IV- Questionário dirigido aos Gestores da escola em pesquisa 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
O presente questionário visa recolher informações que permitam conhecer e analisar a 

Educação de Tempo Integral no município de Ariquemes Rondônia, Brasil, para Tese de 

Mestrado em Ciências da Educação com a Universidade de Desenvolvimento Sustentável de 

Assunção, Paraguai. Sua contribuição respondendo o questionário é essencial para essa 

pesquisa. 

 

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL 

 1) Sexo:       

a)(   ) M       

b)(   ) F 

 

2) Idade:      

a)(   ) 25 a 30   

b)(   ) 31 a 40  

c)(   ) 41 a 50 anos   

d)(   ) mais de 50 anos 

 

3)  Formação acadêmica? 

a)(    ) Magistério 

b)(    ) Graduação 

c)(    ) Pós graduação Lato Sensu 

d)(    ) Pós Graduação Stricto Sensu Mestrado 

e)(    ) Pós Graduação Stricto Sensu Doutorado 

 

4) Tempo na Instituição:  

a)(    ) 1 a 3 anos  

b)(    ) 3 a 5 anos 

c)(    ) 5 a 7 anos 

d)(    ) 7 a 10 anos 

e)(    ) Mais de 10 anos 

 

5) Participou de curso de formação continuada para atuar na educação de tempo 

integral? Que tipo de conteúdo foi trabalhado na formação?  

(     ) sim      (      ) não  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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II – ESPAÇOS PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS 

6) Avalie como são os espaços que a escola oferece para as atividades? 

 

ESPAÇOS DE ATIVIDADES  MUITO BOM BOM RUIM PÉSSIMO 

a) Quadra Poliesportiva     

b) Área coberta     

c) Espaços para as oficinas      

 

III – EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

7) Identifique há quanto tempo a escola atende ao programa de educação integral: 

a)(    ) 1 a 3 anos  

b)(    ) 3 a 5 anos 

c)(    ) 5 a 7 anos 

d)(    ) 7 a 10 anos 

e)(    ) Mais de 10 anos 

 

8) O que os Gestores esperam alcançar com a oferta da Educação Integral? Assinale 

abaixo uma ou mais respostas 

a)(     ) Melhorar os resultados da aprendizagem  

b)(     ) Integralidade  

c)(     ) Inovação  

d)(     ) Maior participação da comunidade 

e)(     ) Formação de cidadãos atuantes 

  

Justifique sua resposta:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9) Identifique as contribuições ocorridas após a implantação do programa? 

a)(    ) Prática pedagógica  

b)(    ) A infraestrutura  

c)(    ) Ação docente 

 

Justifique sua resposta:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

III – CONHECIMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

10) Identifique os objetivos da educação integral na sua visão?  

 

a)(    ) Desenvolver o aluno de forma integral  

b)(    ) Fornecer educação de qualidade 

c)(    ) Possibilitar maior articulação entre os educandos 

d)(   ) Possibilitar maior articulação de políticas e programas para um melhor desempenho dos 

alunos 

Justifique sua resposta?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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IV – COORDENAÇÃO DO PROGRAMA  

11) Com que frequência ocorrem as reuniões de planejamento entre professores e 

oficineiros? Quais os assuntos discutidos nesses encontros? 

a)(    ) semanal   

b)(    ) quinzenal    

c)(    ) mensal      

d)(    ) semestral 

Justifique sua resposta. _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12) Identifique pessoas e Órgãos Governamentais que participaram do Projeto Político-

Pedagógico do Programa de Educação Integral. 

a)(     ) Professores  

b)(     ) Toda a comunidade escolar  

c)(     ) Os pais  

d)(     ) Representantes da Secretaria Municipal de Educação 

 

13) Como acontece a seleção dos profissionais que realizam as oficinas? 

a)(    ) Seleção por currículo  

b)(    ) Indicação da Secretaria de Educação  

c)(    ) Indicação da gestão  

d)(    ) Teste seletivo 

 

14) Identifique a formação dos profissionais que atuam nas oficinas. 

a)(     ) São profissionais específicos  

b)(     ) São profissionais de outras áreas 

c)(     ) São acadêmicos em formação 

d)(     ) São os próprios funcionários da escola  

 

V – UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA OFICINAS 

 

15) Onde acontecem as oficinas? 

a)(     ) Na própria escola  

b)(     ) Em outro espaço fora do ambiente da escola  

Se a resposta for outro espaço fora da escola explique porque isso acontece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

16)   Identifique as dificuldades encontradas na execução das atividades do Programa? 

a)(     ) Estrutura física 

b)(     ) Estrutura pedagógica  
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c)(     ) Recursos financeiros  

d)(     ) Falta de interesse por parte dos alunos  

 

VI- EM RELAÇÃO À COMUNIDADE 

 

17) Aponte em que sentido mudou a participação dos pais a partir da implantação do 

programa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

VII – AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

18) Avalie enquanto gestora como é o programa de educação de tempo integral na 

escola. 

a)(    ) Excelente 

b)(    ) Bom  

c)(    ) Regular  

d)(    ) Mal 

 

Justifique sua resposta:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE V- Questionário dirigido aos Pais da escola em pesquisa 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
O presente questionário visa recolher informações que permitam conhecer e analisar a 

Educação de Tempo Integral no município de Ariquemes Rondônia, Brasil, para Tese de 

Mestrado em Ciências da Educação com a Universidade de Desenvolvimento Sustentável de 

Assunção, Paraguai. Sua contribuição respondendo o questionário é essencial para essa 

pesquisa. 

 

I - IDENTIFICAÇÃO GERAL 

 

 1) Sexo:       

 (   ) M       

 (   ) F 

 

2) Idade:      

(   ) 25 a 30   

(   ) 31 a 40  

(   ) 41 a 50 anos   

(   ) mais de 50 anos 

 

3) Grau de Instrução 

(    ) Não frequentei a escola 

(   ) 1º série 

(   ) 2º série 

(   ) 3º série 

(   ) 4º série 

(   ) 5º série 

(   ) 6º série 

(   ) 7º série 

(   ) 8º série 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo 

 

4) Identifique sua ocupação. 

a) Autônomo 

b) Funcionário público 

c) Empresário 

d) Trabalha no comércio 
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II – SOBRE A EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 

 

 4) Avalie a contribuição da escola de tempo integral para seu filho. 

 

a)(     ) Melhorou a qualidade da educação 

b)(     ) Profissionalização  do aluno  

c)(     ) Reforço escolar  

d)(     ) Prática de atividades esportivas  

 

Justificar sua resposta:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Identifique o que melhorou no seu filho a partir da participação no programa. 

a)(    ) Aprendizagem 

b)(    ) Comportamento 

c)(    ) Relacionamento no coletivo 

d)(    ) Nas práticas esportivas 

 

6)  Assinale quais dificuldades você tem para manter seu filho nas oficinas. 

a)(     ) Falta de transporte escolar  

b)(     ) A escola não incentiva 

c)(     ) Falta de interesse do filho 

d)(     ) Falta de estrutura física  

 

III – EXPECTATIVAS SOBRE A ESCOLA  

8) Identifique os conflitos que seu filho tem para participar do programa; 

a)(    ) Falta de espaço físico  

b)(    ) Falta de professores capacitados  

c)(    ) Falta de motivação do filho 

 

9) Identifique qual interesse seu filho demonstra para participar do programa. 

a)(    ) Reforço dos conteúdos trabalhados  

b)(    ) Práticas esportivas 

c)(    ) Alimentação adequada  

 

10) Avalie o nível de satisfação em relação ao programa. 

a)(    ) Aprendizagem  

b)(    ) Comportamento e disciplina 

c)(    ) Cursos profissionalizantes 
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APÊNDICE VI- Entrevista aos Gestores em Pesquisa  

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
A Entrevista visa recolher informações ou dados do campo para Tese de Mestrado em 

Ciências da Educação em relação à temática Educação de Tempo de Integral no município de 

Ariquemes, Rondônia, Brasil. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

• Idade:  

• Formação Profissional:  

ENTREVISTA 

 

1. Como está articulada a matriz curricular da escola? 

2. Em que consiste o perfil formativo dos professores em relação a escola de tempo integral? 

3. Quais concepções gestores e professores têm em relação a escola de tempo integral? 

4. Que expectativas têm do trabalho desenvolvido com os alunos? 

5. Que elementos pedagógicos são utilizados nos planejamentos? 

6. Que estratégias são utilizadas para melhorar a aprendizagem dos alunos 

7. Que tipos de contribuição e conflitos existem na escola de tempo integral? 
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APÊNDICE VII- Entrevista aos Pais em Pesquisa  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
A Entrevista visa recolher informações ou dados do campo para Tese de Mestrado em 

Ciências da Educação em relação à temática Educação de Tempo de Integral no município de 

Ariquemes, Rondônia, Brasil. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

• Idade:  

• Série:  

ENTREVISTA 

1. Consegue perceber se o professor desenvolve seu trabalho na escola? 

2. Que expectativa tem em relação à escola de tempo integral? 

3. O professor consegue aplicar os conteúdos de forma a contribuir na aprendizagem? 

4. As estratégias dos professores produzem aprendizagem? 

5. Que contribuição à escola de tempo integral trouxe de melhor? 

6. Que conflito percebe na execução do programa? 

7. Como avalia o programa de escola de tempo integral? 
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APÊNDICE VIII- Pauta de Entrevista  

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
 

Pauta de Entrevista  

 

As questões abordadas nas entrevistas basear-se no objetivo dessa pesquisa  

 

Gestoras da Educação Integral  

 

I- Questão relacionada a matriz curricular  

II- Questoes relacionado ao perfil formativo do professor e as expectativas do trabalho 

desenvolvido 

III- Questões relacionadas aos elemtos pedagógicos do planejamento para melhorar a 

aprendizagem dos alunos 

IV-Questões relacionadas as contribuições e os conflitos que existem na escola integral  

 

Pais dos alunos da educação integral  

I-Questões relacionadas as expectaticas do trabalho do professor na escola  

II- Questões relaciondas se as estratégias que os professores utilizam conseguem desenvolver 

a aprendizagem dos alunos  

III-Questões relacionadas as contribuições e os conflitos que existem na execução do 

programa  

 

 

 

 

 

 

 


