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RESUMO 

 

Este trabalho propõe-se a compreender o Programa Escola de Novo Tempo de Educação 

Integral em Rondônia, e optamos como problemática a seguinte questão: como se desenvolve 

o Currículo na escola de Educação Integral em tempo integral, no Programa Escola de Novo 

Tempo? Com leitura atenta sobre os diversos tipos de propostas e concepções de educação 

integral em âmbito nacional e regional, na intenção de problematizá-las e vislumbrar a educação 

integral de uma forma mais ampla. Diante desta problemática elegemos como objetivo geral 

analisar o Currículo que está sendo trabalhado numa escola pública estadual de ensino médio, 

de Educação Integral em tempo integral inserida no programa Escola do Novo Tempo, num 

município de Rondônia. O estudo tem por justificativa a importância que a temática da 

Educação Integral vem conquistando no contexto das políticas educacionais públicas recentes 

com consequente necessidade de aprofundamento sobre o tema. Os principais autores utilizados 

no estudo foram Teixeira (1959;1967), Mignot (1989;2001), Maciel et al. (2013); Cavaliere 

(2002; 2007), para fundamentar e compor o quadro histórico da Educação Integral no Brasil e 

em Rondônia, Tardif (2012), Candau (1996), Dourado (2001), sobre as práticas pedagógicas e 

a formação docente, Silva (2010), Moreira (2008; 2012), Moreira e Silva (2011), com aporte 

teórico ao estudo do Currículo. Para alcançarmos os objetivos propostos, realizamos uma 

pesquisa com abordagem qualitativa e do tipo descritiva durante o ano de 2017, com 10 

participantes, entre gestores e professores. Os procedimentos metodológicos englobam a leitura 

analítica bibliográfica e documental e entrevistas semiestruturadas. A análise de dados foi 

realizada por meio da Análise de Conteúdo, em consonância com Bardin (2016). Os resultados 

apontam para inquietações e entraves recorrentes na proposta de educação em tempo integral, 

a falta de recursos e infraestrutura para iniciar e desenvolver o programa; formação docente não 

adequada para a educação integral; dúvidas em relação à metodologia do programa; falta de 

motivação pessoal e profissional. Entretanto, o programa traz como novidade a articulação 

curricular, o trabalho conjunto entre teoria e prática por meio da interdisciplinaridade e o 

desenvolvimento das aulas no decorrer do dia, diferente de outros projetos onde as atividades 

da parte diversificada do Currículo são realizadas, especificamente, no contraturno. Conclui-se 

que o programa da Escola do Novo Tempo apresenta uma nova opção metodológica de ensino 

para a educação integral, mas que deve repensar as questões estruturais e financeiras, além de 

reorganizar a formação continuada e do currículo para a integração interdisciplinar da base e da 

parte diversificada, para maior aproximação da concepção de educação integral 

multidimensional. 

 

Palavras-chave: Currículo. Educação Integral. Tempo integral. Programa Escola do Novo 

Tempo. 
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                                           ABSTRACT 

 

This work proposes to understand the New Time School Program of Integral Education in 

Rondônia, and we chose as problematic the following question: how is the curriculum 

developed in the School of Integral Full-time Education in the New School School Program? 

With careful reading of the various types of proposals and conceptions of integral education at 

the national and regional levels, with the intention of problematizing them and envisaging 

integral education in a broader way. In view of this problem we have chosen as a general 

objective to analyze the Curriculum that is being worked in a state public school of high school, 

full time Integral Education inserted in the program of New Time School, in a municipality of 

Rondônia. The study has as justification the importance that the thematic of the Integral 

Education has been conquering in the context of the recent public educational policies with 

consequent need of deepening on the subject. The main authors used in the study were Teixeira 

(1959, 1967), Mignot (1989, 2001), Maciel et al. (2013), Cavaliere (2002; 2007), to base and 

compose the historical framework of Integral Education in Brazil and in Rondônia, Tardif 

(2012), Candau (1996), Dourado (2001), on pedagogical practices and teacher training, Silva 

(2010), Moreira (2008; 2012), Moreira e Silva (2011), with theoretical contribution to the study 

of the Curriculum. To reach the proposed objectives, we carried out a research with a qualitative 

and descriptive approach during the year 2017, with 10 participants, between managers and 

teachers. The methodological procedures include analytical bibliographical and documentary 

reading and semi-structured interviews. Data analysis was performed through Content 

Analysis, in agreement with Bardin (2016). The results point to recurrent concerns and 

obstacles in the proposal for full-time education, lack of resources and infrastructure to initiate 

and develop the program; teacher training not suitable for integral education; doubts regarding 

the methodology of the program; lack of personal and professional motivation. However, the 

program brings as a novelty the curricular articulation, the joint work between theory and 

practice through interdisciplinarity and the development of classes in the course of the day, 

unlike other projects where the activities of the diversified part of the Curriculum are carried 

out specifically in the another school shift. It is concluded that the program of the School of the 

New Time presents a new methodological option of education for integral education, but that it 

must rethink the structural and financial issues, besides reorganizing the continuous formation 

and of the curriculum for the interdisciplinary integration of the base and the in order to bring 

the concept of integral multidimensional education closer. 

 

Keywords: Curriculum. Integral Education. Full-time. New Time School Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em explorar os caminhos percorridos pela Educação Integral no Estado de 

Rondônia surgiu durante a participação como aluno especial de uma disciplina optativa do 

Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em 2015, 

ministrada pela professora doutora Carmen Tereza Velanga.  Em conversas no encerramento 

da disciplina, a professora chamou os alunos especiais e perguntou quem tinha interesse em 

ingressar no Programa, e deu dicas preciosas, tais como: verificar o perfil de pesquisas dos 

últimos anos, pesquisar o Currículo Lattes dos orientadores do Programa, e disse também que 

devido ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), um Programa em 

parceria com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do 

Oeste do Pará  (UFOPA) e a UNIR, a temática envolvendo Educação Integral seria bastante 

explorada nos anos do acordo.  Dessa forma, este foi o meu primeiro contato com o tema 

“Educação Integral” no âmbito acadêmico, e a partir dele preparei um pré-projeto com a 

referida temática e participei do processo seletivo, obtendo êxito e ingressando no Programa. 

Nas leituras sobre Educação Integral, observamos os diversos tipos de propostas e 

concepções de Educação Integral tanto no Brasil como no Estado de Rondônia e a escassez de 

pesquisas na região, principalmente, sobre o Projeto Guaporé de Educação Integral que foi 

criado em 2012 pelo Governo do Estado de Rondônia, sendo este o meu foco de pesquisa inicial, 

mas tive que mudar, pois no início do ano de 2017 ele deixou de existir no município de 

Ariquemes. Tive então que voltar a minha pesquisa para um novo Projeto que estava nascendo 

no Estado, justamente, no ano de 2017, o Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio 

em Tempo Integral, focando em uma escola pública estadual no município de Ariquemes.  

As propostas de Educação Integral no município de Ariquemes consistiam, 

basicamente, no Projeto Burareiro de Educação Integral (2005), idealizado pelo professor 

Antônio Carlos Maciel, a partir de uma concepção histórico-crítica e que foi o pioneiro no 

Estado de Rondônia, mas que em 2006 passa a ser de Educação em Tempo Integral e o Projeto 

Guaporé de Educação Integral (2013). Ademais, algumas outras escolas estaduais e municipais 

desenvolviam o Programa Mais Educação e Programa Ensino Médio Inovador ambos do 

Governo Federal, que são vistos como programas de fomento à educação em tempo integral. 

Diante dessas informações a respeito da realidade desses programas que estão sendo 

oferecidos pelos Governos Federais, Estaduais e Municipais, e pela necessidade de entender 
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outros fatos, tais como, a metodologia, o currículo, a formação docente relacionada e aplicada 

à educação integral, nesse sentido, tendo como objeto de pesquisa, a Educação Integral, nossa 

investigação apresenta a seguinte problemática: como se desenvolve o Currículo na escola de 

Educação Integral em tempo integral, no Programa Escola de Novo Tempo?  

Em decorrência dessa problemática surgiram novos questionamentos relevantes ao 

processo de implantação e ao Currículo da escola a ser pesquisada, relacionados a seguir: a) 

Como é composto o quadro histórico da Educação Integral em Rondônia? b) Quais as políticas 

públicas para a Educação Integral e seus desdobramentos na rede estadual? c) Quais os 

documentos norteadores da escola e como estão estruturados o Currículo e a metodologia do 

Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral? d) Quais os perfis de 

formação dos sujeitos que estão trabalhando com o Programa Escola do Novo Tempo e suas 

práticas pedagógicas? 

Esses questionamentos são oriundos das inquietações relatadas anteriormente e do 

comprometimento com a análise da Educação Integral. Esta pesquisa tem como objetivo geral 

analisar o Currículo que está sendo trabalhado numa escola pública estadual de ensino médio, 

de Educação Integral em tempo integral inserida no programa Escola do Novo Tempo, no 

Município de Ariquemes, em Rondônia. 

Desta forma, os seguintes objetivos específicos foram determinados:  

a) Descrever o quadro histórico da implantação da Educação Integral no Brasil, em 

Rondônia e em Ariquemes, em especial o Programa Escola do Novo Tempo – 

Ensino Médio em Tempo Integral em uma escola pública em Ariquemes, com 

ênfase no Currículo e na metodologia de ensino; 

b) Identificar as políticas públicas nacionais para a Educação Integral e seus 

desdobramentos na rede estadual em Rondônia; 

c) Analisar o Currículo com foco no Projeto Político-Pedagógico (PPP) e às 

metodologias empregadas pelos docentes do Programa Escola do Novo Tempo; 

d) Identificar o perfil de formação dos sujeitos que estão trabalhando com o 

Programa fazendo o diálogo com suas práticas pedagógicas. 

Para chegar a esses objetivos específicos a metodologia escolhida para a pesquisa foi a 

de abordagem qualitativa e do tipo descritiva. Esta opção deve-se ao fato de que buscamos 

interpretar os dados coletados descrevendo-os de acordo com Bogdan e Biklen (1994) e Gil 

(2002). 
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Neste sentido, a pesquisa apontou para pessoas, situações e acontecimentos que se 

incluem na trajetória de formação dos professores e descreve a forma como isto tem contribuído 

para a qualidade do ensino oferecido aos alunos. Assim, esta pesquisa insere-se como um meio 

de superação das condições adversas, visando à análise e fundamentação dos fatos, com bases 

em questionamentos junto aos docentes da escola.  

Os sujeitos dessa pesquisa foram os docentes e gestores de uma escola pública em tempo 

integral do município de Ariquemes, estado de Rondônia.  Foram utilizados como instrumentais 

para o levantamento de dados: Entrevistas semiestruturadas com os gestores e docentes, leituras 

analíticas para compor a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.  Buscamos os 

procedimentos de análise dos dados nos estudos sugeridos de Bardin (2016).  A coleta de dados 

empíricos e documentais foi realizada no ano de 2017, em uma escola pública de ensino médio, 

que desenvolve o Projeto de educação integral, que é tema da pesquisa. 

O aporte teórico da pesquisa apresenta estudos de pesquisadores que fundamentam a 

reconstrução do quadro histórico da Educação Integral no Brasil e em Rondônia, Teixeira 

(1959,1967), Mignot (1989,2001), Maciel et al. (2013), Maciel, Braga e Ranucci (2016), 

Cavaliere (2002, 2007), bem como Tardif (2012), Candau (1996), Dourado (2001),  que 

discorrem sobre as práticas pedagógicas e a formação docente; Silva (2010), Moreira (2008, 

2012), Moreira e Silva (2011), que baseiam os estudos sobre o Currículo; entre outros.  

A dissertação divide-se em oito seções assim definidas: A primeira seção trata-se da 

introdução do trabalho, trazendo o tema, o problema, os objetivos e a justificativa. A segunda 

seção intitulada “Os caminhos da Educação Integral” trazem um histórico da Educação Integral 

no Brasil, com as experiências das Escolas-parques e os Centros Integrados de Educação 

Pública, os marcos legais nacionais, bem como um levantamento bibliográfico das concepções 

de Educação Integral. A terceira seção discorre sobre “O Currículo e a Educação Integral”, na 

qual trazemos as concepções do Currículo, os tipos de currículos, as teorias curriculares e o 

Currículo para a Educação Integral. Na quarta seção intitulada “Da formação à prática 

pedagógica” trazemos a formação continuada, as práticas pedagógicas e os saberes necessários 

para a prática docente, assim como o Projeto Político-Pedagógico e as metodologias de ensino. 

Na quinta seção apresentamos “Os caminhos metodológicos da pesquisa”, ou seja, o 

delineamento metodológico da pesquisa, descrevendo o tipo e abordagem da pesquisa, os 

instrumentos utilizados na coleta de dados e o procedimento de análise dos dados.  Na sexta 

seção apresentamos “Educação Integral em Rondônia” onde descrevemos resultados da 

pesquisa bibliográfica e documental, na qual identificamos os marcos legais estaduais, os 
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projetos implantados em Rondônia e o Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em 

Tempo Integral.   

Na sétima seção optamos por apresentar e analisar o Projeto Político-Pedagógico da 

escola pesquisada, com ênfase no currículo e na metodologia empregada, bem como as falas 

dos gestores e docentes, acerca de como concebem a educação em tempo integral e seus 

principais desafios.  

Por fim as conclusões do estudo são apresentadas na oitava seção “Considerações 

finais”, na qual refletimos sobre os desafios, as contradições e ambivalências encontradas na 

implantação do Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral, uma 

experiência nova no Estado de Rondônia. 
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2 OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Iniciamos essa dissertação com os caminhos percorridos da Educação Integral no Brasil. 

Nesta seção apresentamos os conceitos e concepções de Educação Integral,  seguimos com o 

histórico da Educação Integral no país, com ênfase nos programas mais conhecidos, que diz 

respeito aos projetos de Anísio Teixeira, na Bahia e o de Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e na 

sequência apresentamos os marcos legais e as políticas públicas para o desenvolvimento da 

Educação Integral e, finalmente, fazemos a diferenciação entre a Educação Integral e a 

educação em tempo integral com o objetivo de fundamentar e reconhecer os programas que são 

desenvolvidos no Município de Ariquemes e no Estado de Rondônia. 

 

2.1 Conceitos e concepções de Educação Integral 

 

A Educação Integral nasce do sonho em ter todos os seus alunos o dia inteiro na escola, 

em busca de uma educação que abranja e garanta o desenvolvimento completo do aluno em 

todas as suas dimensões, sejam elas: intelectuais, físicas, emocionais, sociais e culturais.  

No Brasil a Educação Integral tem sido um ideal tentado por vários programas e 

idealizadores, e vem desde os anos de 1950 com Anísio Teixeira, na Bahia, passando por Darcy 

Ribeiro com a experiência dos CIEP’s, no Estado do Rio de Janeiro, até chegar aos programas 

federais atuais, como o “Mais Educação”, “Ensino Médio Inovador” e o mais recente 

“Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral”. 

O propósito principal desses projetos do Governo Federal é a formação do sujeito 

crítico, responsável por si mesmo e com o mundo em seu entorno, por meio de ações de 

inclusão, promovendo a igualdade e equidade no ensino, e observando os pilares da educação: 

“aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser”, contudo esses pilares estão mais integrados 

a preparação para o trabalho do que a educação, propriamente dita. São oriundos de 

pensamentos neoliberais, e decorrentes da alienação das relações sociais do capitalismo. 

A proposta de um programa de Educação Integral deve ser assumida por todos os 

sujeitos da escola, transformando-a em um local onde todos possam garantir uma formação 

integrada do aluno, sendo a escola a articuladora de diversas experiências que serão vivenciadas 

pelos alunos para a facilitação da aquisição da aprendizagem e de seu próprio desenvolvimento, 

tendo o aluno como centro da proposta.  
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O currículo e a aprendizagem da Educação Integral devem contemplar todos os aspectos 

do processo ensino aprendizagem, para garantir todas as dimensões do desenvolvimento do 

aluno.  

A vertente escolhida pelo Brasil de Educação Integral, remete a uma escola em tempo 

integral, sendo a ampliação da jornada escolar uma das metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE). 

A meta de número 06 do PNE (2014-2024), sugere a ampliação da jornada escolar para 

o mínimo de 07 (sete) horas diárias, mas cada escola deveria oportunizar a seus alunos 

territórios educativos que possibilitem a formação do desenvolvimento integral do aluno e em 

todas as dimensões, ofertando uma formação humana dando-lhe suporte para aumentar seus 

conhecimentos e visão crítica do mundo em que vive. 

Postas essas considerações, logo compreende-se que a Educação Integral deve buscar 

um currículo com conteúdo que enfatize as experiências dos sujeitos em sua própria prática, 

assim como pensou os educadores da Escola Nova, como cita Cavalieri (2002, p. 251): 

 

De modo geral, para a corrente pedagógica escolanovista a reformulação da escola 

esteve associada à valorização da atividade ou experiência em sua prática cotidiana. 

O entendimento da educação como vida, e não como preparação para a vida, foi a 

base dos diversos movimentos que a formaram. 

 

Assim, essa visão de educação como vida contribui por meio das temáticas com o 

desenvolvimento social que pode ser capaz de produzir tendências em diversas áreas de 

conhecimento. 

Ademais, Guará (2006, p. 16), trabalha a Educação Integral, como uma concepção na 

qual a educação visa à formação e o desenvolvimento humano global em seus aspectos 

biológico, motor, social, cognitivo, afetivo, moral e no contexto tempo-espacial, trabalhando 

todos estes aspectos de forma integral:  

 
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, resgatando, como tarefa prioritária da educação, a formação do homem, 

compreendido em sua totalidade. Na perspectiva de compreensão do homem como 

ser multidimensional, a educação deve responder a uma multiplicidade de exigências 

do próprio indivíduo e do contexto em que vive. 

 

Deste modo, a Educação Integral com o objetivo de construir relações para o 

desenvolvimento humano, deve potencializar e proporcionar ao educando, plenas condições 
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para que ele possa evoluir em todas as dimensões – cognitiva, afetiva, ética, social, estética, 

física e biológica. 

Neste sentido Guará (2009) destaca que a concepção de Educação Integral dimensiona 

a expansão das experiências de aprendizagem e o tempo de estudos feitos na escola, pela 

articulação com as redes e projetos desenvolvidos na comunidade, trabalhada no contraturno 

escolar, compreendendo, de tal modo, um conceito que abarca a experimentação de 

metodologias e estratégias diversificadas que ofereçam melhor opção de desenvolvimento 

integral, de acordo com o contexto social e político específico em que se realiza o processo 

educativo, buscando assim a aproximação do currículo mais formal.   

A referida autora fundamenta assim, as bases da Educação Integral numa teoria do 

desenvolvimento humano afirmando que: 

 

[...] a associação entre educação e desenvolvimento integrais conduz à reflexão sobre 

as condições que favorecem a formação humana de crianças e adolescentes. Para isso, 

buscamos fundamentar as bases da Educação Integral numa teoria do 

desenvolvimento humano que reconhece a complementaridade entre processos e 

contextos de aprendizagem para um crescimento integral da criança (GUARÁ, 2009, 

p. 71). 

 

Essa fundamentação busca na formação humana condições de desenvolvimento do 

aluno, por meio da reflexão e do currículo mais formal, utilizando as condições e territórios em 

torno da escola, sejam pelos projetos, ou pelas atividades no contraturno escolar, sendo que é 

desta forma que acontecem na maioria das escolas de tempo integral no município de 

Ariquemes.  

Doravante Gadotti (2009, p. 22) destaca a visão integral da educação defendida pelo 

educador Paulo Freire, assentada em seu caráter popular e transformador, associada à escola 

cidadã e à cidade educadora: 

 

Como nós educamos ao longo de toda a vida, não podemos separar um tempo em que 

nos educamos e um tempo em que não estamos nos educando. Como nos educamos o 

tempo todo, falar em educação de tempo integral é uma redundância. A educação se 

dá em tempo integral, na escola, na família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de 

tarde, de noite, no cotidiano de todas as nossas experiências e vivências. O tempo de 

aprender é aqui e agora. Sempre. 

 

A Educação Integral como educação para a vida reflete na qualidade do tempo, ou seja, 

como será esse tempo a mais na escola, de que tipo e de que formas essas atividades serão 
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desenvolvidas, e como as práticas pedagógicas e curriculares deverão ser reformuladas para 

atender a demanda das crianças e adolescentes que dela irão participar. 

As escolas de um modo geral definem o que os estudantes devem aprender. Contudo a 

importância do Currículo é fundamental para o desenvolvimento integral do aluno, portanto, as 

escolas devem desempenhar um papel que assumam a função de formar os alunos por meio das 

competências associadas ao desenvolvimento integral do discente e em todas as suas dimensões 

intelectual, social, emocional, física e cultural.  

Os conteúdos como componentes curriculares trabalhados nas escolas devem ser 

abordados de forma mais ampla e integrada para que estimulem os alunos a conhecerem, 

cuidarem do corpo, mente e das emoções; trabalhar o pensar crítico e analítico, sendo o aluno 

capaz de compreender melhor o mundo em que vive, resolvendo problemas e situações com 

criatividade e inovação; sabendo respeitar as diferenças e a diversidade de uma forma geral; 

perfilhar e praticar seus direitos e deveres, usando a ética e a responsabilidade; e ser organizado, 

sabendo criar e definir metas com avidez para alcançar seus objetivos e projetos para sua vida. 

Para Singer (2016, p. 66), a Educação Integral: 

 

[...] propõe a articulação dos diversos espaços e agentes de um território para garantir 

o desenvolvimento dos indivíduos em todas as suas dimensões – intelectual, afetiva, 

corporal, social, criativa. Compreende-se que, para tão complexa tarefa, é necessária 

a integração de diversos atores em torno de um projeto comum, um projeto que possa 

transformar territórios em lugares que educam. A escola tem papel primordial nesse 

processo, já que é a instituição social reconhecida por sua missão educativa e é, hoje, 

o equipamento público mais distribuído pelo país. 

 

Entretanto, para alcançar o integrar, a escola precisa ter um PPP democrático e inovador, 

possuir relações estreitas com a comunidade escolar e buscar parcerias para o desenvolvimento 

da educação fora da escola em espaços alternativos.   

Segundo Arroyo (2012, p. 43), é preciso reorganizar tempos-espaços escolares, em 

busca da dignidade e de um justo viver, “[...] repensar e reorganizar toda lógica em que 

planejamos o tempo-espaço, desde a enturmação até a sequenciação dos conteúdos, das 

aprendizagens e das avaliações”.  

Com o passar dos anos, inúmeras práticas pedagógicas foram implantadas e pensadas 

politicamente e socialmente para o bem-estar das classes menos favorecidas da sociedade 

brasileira, alguns desses programas, como por exemplo: a Escola-Parque e os CIEP’s eram 

vistos por um viés de assistencialismo, ao invés do pedagógico e da busca da formação 

dimensional para o desenvolvimento humano como um todo.  
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Os grandes projetos de Educação Integral da educação brasileira foram os programas de 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, respectivamente, a escola-parque e os CIEP’s, ambas pensadas 

à luz da Escola Nova e em prol do direito à universalização da educação pública de qualidade 

para todos.  

A Escola Nova segundo Aranha (2006, p. 263), foi um movimento “[...] que defendia a 

educação ativista, a partir da renovação da pesquisa pedagógica, na busca teórica dos 

fundamentos filosóficos e científicos de uma prática educativa mais eficaz”. Buscava-se a 

formação do cidadão, pela sociedade democrática e plural, estimulando a socialização do aluno, 

visando desenvolver a individualidade e autonomia, que só poderia alcançar por meio de uma 

escola não autoritária, no qual este aluno iria aprender por si mesmo, aprender fazendo, ou seja, 

a educação não estava na acumulação do saber e sim na competência da aplicação das situações 

vividas pelo aluno, sendo que “a pedagogia de Dewey foi muito importante para a divulgação 

dessas ideias, sobretudo entre os anos de 1920 e 1940” (ARANHA, 2006, p. 263). 

Conforme Aranha (2006), teremos as informações que John Dewey (1859-1952), 

filósofo e pedagogo americano foi influenciado pelo pragmatismo1 de William James, mas 

preferia usar as expressões instrumentalismo ou funcionalismo para identificar a sua teoria, 

tornou-se um dos maiores pedagogos americanos, contribuindo de forma marcante para a 

divulgação dos princípios da Escola Nova.  

Seguidamente, Aranha (2006, p. 263) expõe que o conhecimento para John Dewey é 

uma atividade dirigida, que está voltada para a experiência, ou seja, essas atividades são 

hipóteses de ação que se tornam verdadeiras à medida que funcionam como orientadoras da 

ação:  

 

Ao fundar uma escola experimental na Universidade de Chicago, no final do século 

XIX, Dewey desenvolveu curta experiência concreta, pela qual pretendia estimular a 

atividade dos alunos para que eles aprendessem fazendo. Para isso enfatizou o 

trabalho, dando realce especial às atividades manuais, porque apresentam problemas 

concretos para serem resolvidos, tais como cozinhar, ou ocupar-se com tecelagem, 

fiação e carpintaria.  Além disso, o trabalho favorece o espírito de comunidade, e a 

divisão das tarefas estimula a cooperação e o espírito social (ARANHA, 2006, p. 263). 

 

Dewey fez críticas austeras ao sistema de educação tradicional, principalmente em 

virtude do intelectualismo e da memorização, afirmava que a escola deveria dar condições para 

que o aluno resolvesse seu problema sozinho e não que formasse a criança de acordo com 

                                                 
1 O pragmatismo de William James opõe-se a toda filosofia idealista e ao conhecimento contemplativo, puramente 

teórico. É anti-intelectualista, privilegiando a prática e a experiência. Fonte: Aranha (2006, p. 260). 
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modelos, “[...] considerando a noção central de experiência, Dewey conclui que a escola não 

pode ser uma preparação para a vida, mas é a própria vida” (ARANHA, 2006, p.  263). 

A escola deve oferecer espaço para o desenvolvimento dos principais interesses da 

criança, tais como a comunicação, a pesquisa pela descoberta das coisas, as expressões 

artísticas, fabricação ou construções das coisas. 

Dessa forma, transforma-se o papel do professor, no qual ele deixa de ter o papel central 

(da educação tradicional) e passa a acompanhar o desenvolvimento dos alunos auxiliando-os 

nas atividades escolares. Ou seja, o professor não está na escola para impor suas ideias ao aluno, 

mas sim para influenciá-los e ajudá-los a reagir a essas experiências. 

 A concretização da democracia na escola é de suma importância para a educação de 

qualidade que todos buscam, a universalização da escola e a educação igualitária para todos 

dando as mesmas oportunidades que têm os abastados para os mais pobres, surgindo assim um 

otimismo pedagógico da Escola Nova, como observamos na pedagogia de Dewey que é: 

 

[...] rica em aspectos inovadores, e sua principal marca encontra-se na oposição à 

escola tradicional, na relação estreita entre teoria e prática, na valorização das ciências 

experimentais, não só para fundamentar a psicologia infantil, mas também como 

conteúdo cognitivo importante para as atividades escolares.  Dewey desempenhou 

ainda um papel notável como pedagogo e educador incansável e até sua morte, aos 92 

anos, continuava a receber os discípulos em sua residência (ARANHA, 2006, p. 264).   

 

A importância da pedagogia Deweyniana está na valorização da experiência do aluno 

como prática para a aquisição do conhecimento, sendo um processo inovador para a época e 

que até os dias atuais ainda é estudado, sendo que o principal foco da educação se encontra na 

formação para a democracia em uma sociedade em contínuas modificações. 

John Dewey marcou sua vida pelos seus ideais pedagógicos e filosóficos. Ele foi o maior 

divulgador do pragmatismo. Para ele a democracia era a forma mais propícia ao progresso.  

Ficando conhecido por defender uma abordagem educativa inspirada na atividade e centrada 

nas resoluções de problemas, acreditando que a ciência e a tecnologia poderiam contribuir para 

a modernização e progresso da sociedade, e que o seu pragmatismo e sua pedagogia seriam um 

incentivo para que as escolas efetuassem a reconstrução social, contribuindo assim para o pleno 

desenvolvimento de uma sociedade científica, aberta, democrática e sem classes. 

Na perspectiva atual, a Educação Integral surge da necessidade de propor um novo 

modelo de educação, que reestruturasse o paradigma tradicional de escola.  E para suprir essas 

novas mudanças, gestores, técnicos educacionais e professores precisam repensar suas práticas 

e desenvolver habilidades e competências capazes para desempenhar suas novas funções, tanto 
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na gestão, como na rotina escolar, e também em relação ao desenho curricular e pedagógico da 

escola. 

Podemos então, compreender a Educação Integral como sendo aquela que vai 

proporcionar ao educando uma formação plena, em todas as suas dimensões, seja intelectual, 

física, emocional, social e cultural.  Com objetivo de formar alunos críticos, autônomos e 

responsáveis consigo mesmos e com o mundo. 

 

2.2 Principais experiências da Educação Integral no Brasil 

 

Conforme Monlevade (2012), as escolas no Brasil até 1920 funcionavam em período 

integral, sendo que os números de escolas e estudantes na época eram muito menores. As 

escolas funcionavam em regime de internato, semi-internato (das 08 às 17 horas), ou externato 

(que funcionava seis horas por dia).  O autor enfatiza em seu texto que duas situações eram 

importantes na época, a primeira é que o espaço da sala era ocupado apenas por uma turma de 

alunos, dando condições e liberdade para ações pedagógicas do docente. A segunda é que tantos 

alunos ricos e pobres tinham o mesmo “[...] tempo curricular, estendido até os sábados, 

reservados para as provas de avaliação, as sabatinas” (MONLEVADE, 2012, p. 73).  

Ainda de acordo com Monlevade (2012), as escolas deixaram de ser integrais devido à 

grande demanda de crianças que tinham para estudar e o baixo número de escolas, ou seja, de 

uma jornada integral, passa a existir turnos reduzidos, matutino e vespertino, com discursos de 

que essa situação seria temporária, pelo menos até as construções das novas escolas, mas, a 

falta de professores também era um problema que essa redução de jornada resolveria, pois, na 

época havia poucos professores, contudo esses discursos e estas questões que seriam provisórias 

passaram a ser definitivas, até porque depois de 1940, com o crescimento acelerado da 

população brasileira e a lentidão das construções de escolas, a situação foi ficando estagnada. 

E com essa redução da jornada diária logo surgiram os problemas educacionais:  

 

Os efeitos mais trágicos da redução da jornada vieram aos poucos, de forma 

concomitante, embora distinta no já dito amplo e complexo espaço do Brasil. 

O primeiro a registrar foi o da desqualificação da aprendizagem. As crianças e os 

adolescentes das classes altas e médias nada sofreram com a redução da jornada: 

passaram a ter um currículo escolar e outro extraescolar, no “turno contrário”, com 

aulas de línguas, artes e, mais recentemente, de informática e outras modernidades, 

além da assistência doméstica dos pais letrados. Enquanto isso, as crianças de classes 

populares passaram a contar somente com o turno reduzido da escola, já que no resto 

do tempo ficaram expostas às ruas, à ausência da autoridade paterna ou materna e, 

mais recentemente, caíram nos braços das mediocridades televisivas. Não é 

coincidência o fato de o número de alunos reprovados e repetentes ter se multiplicado 

nessas décadas (MONLEVADE, 2012, p. 74). 
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Entre outros problemas, podemos citar de acordo com a afirmação de Monlevade 

(2012), a “negligência involuntária” docente de alguns mestres que devido a jornada dupla que 

foi legalizada pela constituição de 1934 e mantida pela de 1988, tinham muitas aulas e pouco 

tempo de preparação didática, dificultado assim suas ações pedagógicas e a preparação de boas 

aulas foi ficando cada vez mais difícil com o passar dos tempos. 

Entretanto, no Brasil ocorreram dois grandes momentos da Educação Integral, o 

primeiro foi a escola-parque na Bahia e o segundo o Centro Integrado de Educação Pública 

(CIEP), idealizados por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, respectivamente, e ambos tinham uma 

concepção escolanovista.  No Estado de Rondônia a primeira experiência surgiu em Ariquemes 

com o Projeto Burareiro em 2005, de idealização do professor Antônio Carlos Maciel, com uma 

concepção histórico-crítica. O segundo programa, por sua vez, foi o Projeto Guaporé de 2013, 

e, por último, o Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral, que é o 

nosso objeto de estudo, sendo que estes dois últimos são programas do Governo do Estado de 

Rondônia que também foram ofertados no município de Ariquemes.   

Nessa parte descreveremos o histórico da Educação Integral no Brasil destacando as 

experiências de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, e retomaremos na seção 6 com a Educação 

Integral em Rondônia, dando ênfase a esses três projetos supracitados. 

 

2.2.1 A Escola-Parque na Bahia  

 

A retomada da Educação Integral ressurge por volta da década de 1950 na Bahia com o 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a escola-parque criada pelo educador Anísio Teixeira. 

Ele pensava em uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos, seguido os preceitos de 

John Dewey (1859-1952), de quem foi aluno em um curso de pós-graduação na universidade 

de Columbia na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos e se tornaria um discípulo e atuante na 

causa de Dewey. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, segundo Castro e Rosar (2006) e Nunes (2009), 

foi concebido por Anísio Teixeira, e foi o primeiro Centro de Educação Popular do Brasil, 

criado pelo Governo da Bahia, com apoio do Governo Federal, pelo centro Regional de 

Pesquisas Educacionais da Bahia, que era vinculado ao Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP).  O centro foi pensado para atender uma população carente, com a intenção 
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de oferecer uma escola pública de qualidade, no qual o aluno ficaria o dia, integralmente, na 

escola. Esta escola foi fundada em 21/09/1950, no bairro da Liberdade em Salvador/BA.  

Segundo Teixeira (1967), o então governador baiano Otavio Mangabeira no ano de 1947 

mandou desapropriar as terras (de uma ocupação), legalizar e dar aos “invasores” condições 

para que construíssem suas casas.  E foi nesse local de renda baixa e de vulnerabilidade social, 

que escolheram para implantar a escola, com o objetivo de fazer uma experiência educacional, 

mostrando a importância da educação a essa comunidade pobre e a relevância dela na vida 

deles. 

A escola funcionava da seguinte forma, nas palavras de Teixeira (1967, p. 4): 

 

O corpo de alunos se matriculava nas quatro escolas-classe, onde se organizariam 

pelas classes e graus convencionais de cada escola e passariam metade do tempo do 

período escolar completo de 9 horas, dividido em 4 - 1 - 4 horas. A outra metade do 

tempo decorreria na escola-parque, de organização diversa da escola convencional, 

agrupados os alunos, dominantemente pela idade e tipo de aptidões, em grupos já não 

mais de 40, mas de vinte, que deviam, durante a semana, participar de atividades de 

trabalho, atividades de educação física, atividades sociais, atividades artísticas e 

atividades de organização e biblioteca. Cada manhã, metade dos alunos estaria na 

escola-parque e a outra metade distribuída pelas quatro escolas-classe. Ao meio-dia, 

os alunos da manhã das escolas-classe se dirigiriam para a escola-parque, onde 

almoçariam, descansariam em atividades de recreio e, depois, se distribuiriam, de 

acordo com o programa, pelas diferentes atividades da escola-parque. E os alunos que 

haviam passado a manhã na escola-parque, iriam, por sua vez, almoçar nas escolas-

classe e se distribuiriam, a seguir, pelas suas atividades escolares.  

 

Deste modo, a organização da escola, oportunizava aos alunos participantes um rico 

leque de vivências e experiências, seja na escola, nas oficinas industriais, nas atividades sociais, 

esportivas, culturais e artísticas.  Todas essas atividades eram desenvolvidas a partir da 

experiência das crianças, ou seja, os planejamentos eram participativos e executados pelas 

próprias crianças, como cita Teixeira (1967, p. 4): 

 

Seriam experiências educativas, pelas quais as crianças iriam adquirir hábitos de 

observação, desenvolver a capacidade de imaginar e ter ideias, examinar como 

poderiam ser executadas e executar o projeto, ganhando, assim, habilitação para a 

ação inteligente e eficiente em sua vida atual, a projetar-se para o futuro.  
 

Conforme Cordeiro (2001, p. 242), “o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro é 

o espaço onde Anísio Teixeira introduziu e experimentou as suas concepções de educação”, no 

âmbito de sua luta pela educação pública, gratuita e de qualidade para todos. 

Este ideário educacional que o educador objetivou concretizar é percebido por Cordeiro 

(2001, p. 242), o qual asseverou que Anísio Teixeira: 
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Entendia a escola pública como uma máquina para a produção da democracia 

almejada, considerando-a como o mais significativo instrumento de justiça social e de 

correção das desigualdades provenientes da posição e da riqueza. Considerava que o 

investimento na educação representava desenvolvimento social e pessoal, tendo como 

produto, resposta ou consequência a ascensão social, como acreditavam os liberais 

naquela época. Para Anísio, a escola eficaz seria de tempo integral, tanto para os 

alunos, quanto para os professores. Quando se referia à universalização da educação 

básica para todos, assegurando em inúmeras situações que a educação não era 

privilégio de poucos, considerava a escolarização tradicional, à qual se contrapunha a 

proposta do Centro Popular, como apenas uma oportunidade de especialização, já que 

a educação era realizada no âmbito da classe e da sociedade, cabendo à escola apenas 

os ofícios intelectuais e sociais. 

 

Anísio Teixeira queria uma escola diferente, que garantisse ao aluno pobre e carente, as 

mesmas condições formativas de alunos abastados, onde crianças de todas as classes sociais 

iriam interagir e aprender a ter hábitos saudáveis, adquirir caráter, formar a inteligência e 

hábitos de pensar, agindo e convivendo socialmente.   

Discorre Cordeiro (2001, p. 243) que o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro 

criado por Anísio Teixeira “[...] como um modelo para universalização da educação integral do 

homem”, que posteriormente serviu de inspiração para diversos modelos e experiências de 

Educação Integral pelo país. 

Todavia, Nunes (2009, p. 124) pondera que Anísio Teixeira tinha uma concepção de 

educação, e sua ideia era mostrar por meio do Centro Educacional Carneiro Ribeiro todo o seu 

ideal: 

 

Na concepção de Anísio Teixeira era preciso expandir as atividades educativas da 

escola primária, as oportunidades de comunicação entre os alunos e de vivência em 

diferentes atividades. Não se tratava de suprir carências culturais, mas de antecipar 

experiências que levassem a uma relação com o conhecimento necessário a um 

cotidiano que estava em mudança, o que colocava um desafio paradoxal: seria 

possível organizar a educação antes da mudança da estrutura social ou, pelo menos, 

simultaneamente a esse processo? Essa resposta passava pela decisão com relação à 

prioridade da alocação dos recursos públicos. Criar um Centro de Educação Popular 

era uma empreitada cara em instalações, equipamentos, tempo letivo e preparo 

docente. Para atender a esses custos, Anísio Teixeira trabalhou como secretário de 

Educação e Saúde do Estado da Bahia (1947) e como diretor do Inep de 1952 a 1964, 

encaminhando recursos ao Centro, mas não apenas a essa instituição. 

 

Para preparar as crianças para seu pleno desenvolvimento por meio destas novas 

atividades, os docentes eram fundamentais. Nesse sentido, os professores do programa de 

Anísio Teixeira eram todos formados no Brasil, com experiências em escolas normais:  

 

O ofício de educador exige o melhor conhecimento possível da criança e o melhor 

conhecimento possível da vida e de suas exigências, no sentido de capacidade de 

pensar e agir inteligentemente dentro da sociedade e da cultura ambiente. [...] uma 
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experiência nova, que mereceu o respeito de quantos dela puderam tomar 

conhecimento, e que aí está sob a vista de todos nós, para mostrar que podemos 

reconstruir a escola primária, por nós mesmos, desde que nos deem as condições para 

isto (TEIXEIRA, 1967, p. 4). 

 

Na visão de Anísio Teixeira o programa teve um sucesso inicial.  Todas as pessoas que 

o conheciam o viam com entusiasmo. Pessoas de todas as partes do mundo vinham para 

conhecer o projeto, no qual foi feito até um documentário pela Organização das Nações Unidas 

(ONU)2, no entanto as condições reunidas na época não eram suficientes para recuperar a escola 

primária no Brasil, e este programa de Educação Integral segundo Teixeira (1967), poderia 

tentar a extensão da escolaridade e a recuperação da escola primária. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro na época da sua inauguração possuía três 

pavilhões, três grupos escolares, partes integrantes de um centro popular de educação, o nome 

é em homenagem a um grande educador baiano (TEIXEIRA, 1959). 

Teixeira (1959, p. 78), em relação à inauguração do centro popular de educação afirmou 

que: 

 

A construção desses grupos obedece a um plano de educação para a cidade da Bahia, 

em que se visa restaurar a escola primária, cuja estrutura e cujos objetivos se perderam 

nas idas e vindas de nossa evolução nacional. Quando digo isto, Sr. Governador, não 

estou a aduzir um julgamento, mas, a trazer um testemunho. Há vinte e cinco anos 

atrás era eu o diretor de instrução do Estado em um governo que, como o de hoje, 

parecia inaugurar uma era de reconstrução para a Bahia. As escolas primárias 

passaram, então, por um surto de renovação e de incremento, mas, o que é digno de 

nota era o seu funcionamento integral, com os cursos em dois turnos, e o programa, 

para a época, tão rico quanto possível.  

 

 

Na fala de Anísio Teixeira, percebe-se o planejamento do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro, que foi imediatamente aceito pelo então governador da Bahia.  A escola primária é 

dividida em dois setores, um da instrução e outro da educação.  Na parte da instrução, 

permaneceria o trabalho normal da sala, com atividades de leitura, escrita e aritmética e mais 

ciências físicas e sociais, já no setor da educação eram realizadas as atividades socializantes, 

como a educação artística, o trabalho manual e as artes industriais e a educação física 

(TEIXEIRA, 1959).  

                                                 
2 A ONU fez um documentário sobre as escolas de todo o mundo e filmou sobre a escola-parque para um dos seus 

filmes. “A experiência correu mundo. Seus visitantes, em muitos casos, encheram-se de entusiasmo. As Nações 

Unidas em um documentário de escolas de todo o mundo, escolheram este Centro para um dos seus filmes e o 

exibiram por toda parte” (TEIXEIRA, 1967, p. 252). 
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A escola é construída em pavilhões, em um conjunto de edifícios que melhor se 

ajustassem às suas diversas funções, tinha capacidade de atender mais de 2.000 alunos, com 

possibilidade de atender até 4.000 em cada centro (TEIXEIRA, 1959). 

A estrutura da escola era composta por: 

 

[...] pavilhões, como este, para as escolas que chamamos de escolas-classe, isto é, 

escolas de ensino de letras e ciências, e um conjunto de edifícios centrais que 

designamos de escola-parque, onde se distribuiriam as outras funções do centro, isto 

é, as atividades sociais e artísticas, as atividades de trabalho e as atividades de 

educação física. A escola-classe aqui está: é um conjunto de 12 salas de aula, 

planejadas para o funcionamento melhor que for possível do ensino de letras e 

ciências, com disposições para administração e áreas de estar. É uma escola parcial e 

para funcionar em turnos. Mas virá integrá-la, a escola-parque. A criança fará um 

turno na escola-classe e um segundo turno na escola-parque. Nesta escola, além de 

locais para suas funções específicas, temos mais a biblioteca infantil, os dormitórios 

para 200 das 4.000 crianças atendidas pelo Centro e os serviços gerais e de 

alimentação (TEIXEIRA, 1959, p. 83). 

 

Ainda tinham o serviço de assistência, que fornecia alimentação aos educandos. Dentre 

estes, cinco por cento desses alunos estavam no internato. Eram crianças abandonadas, sem 

pais, e que viviam nas residências da escola-parque e frequentavam as escolas-classe. 

No sentido de organização humana para o projeto, Teixeira (1959, p. 84) refletia: 

 

Teremos os professores primários comuns para as escolas-classe, para a escola-

parque, os professores primários especializados de música, de dança, de atividades 

dramáticas, de artes industriais, de desenho, de biblioteca, de educação física, 

recreação e jogos. Em vez de um pequenino gênio para tudo isto, muitos professôres 

diferenciados em dotes e aptidões para a realização da tarefa sem dúvida tremenda de 

formar e educar a infância nos seus aspectos fundamentais de cultura intelectual, 

social, artística e vocacional. 

 

O maior desafio de Anísio Teixeira na escola-parque na época da inauguração era a 

busca de professores qualificados para o programa, pois havia dificuldade nas palavras de 

Teixeira (1959, p. 84) de: “se obter um professor primário que possa atender a todos os 

requisitos de cultura e aptidão para um ensino tão vasto e tão diversificado”.   

Conforme Castro e Rosar (2006, p. 183), fazia parte do currículo dessa escola programas 

completos de: 

 

[...] leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, artes industriais, desenho, 

música, dança e educação física. Além disso, a escola tinha objetivos de educar, 

formar hábitos, atitudes, cultivando as aspirações e preparando a criança para a 

sociedade – técnica e industrial. A escola promoveria a saúde e alimentaria as 

crianças, prevenindo qualquer grau de desnutrição e abandono, se houvesse. 
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Para a época parecia um projeto onipotente, já se pensava em uma educação de forma 

dimensional que atenderia o aluno como um todo, em múltiplas dimensões, nas palavras de 

Teixeira (1959, p. 84), “precisamos em nossa época, para ficarmos à altura das imposições que 

o progresso técnico e científico nos está a impor”, completou dizendo: “Queiramos, ou não 

queiramos, vamo-nos transformar de uma sociedade primitiva em uma sociedade moderna e 

técnica” (TEIXEIRA,1959, p. 84).    

Talvez seja por isso, devido ao grande sucesso que fez no período, que o nome de Anísio 

Teixeira imortalizou no meio acadêmico e histórico da educação brasileira, sendo fonte 

inspiradora de novos projetos de Educação Integral pelo país afora, dentre eles os Centros 

Integrados de Educação Pública que foi idealizado por Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro na 

década de 1980, inspirado na escola parque de Anísio Teixeira. 

 

2.2.2 Centros Integrados de Educação Pública 

 

O Programa de Educação Integral brasileiro surgiu na década de 80 com Darcy Ribeiro 

denominado de CIEP’s no Rio de Janeiro, o governador Leonel Brizola (1983 a 1987), ficou 

admirado com a proposta educacional de Darcy Ribeiro e o Centro Integrado de Educação 

Pública para atender a população marginalizada do Rio de Janeiro.  Esta escola era antes de 

tudo uma escola de tempo integral, onde aconteceria interações pedagógicas das 7 horas até às 

17 horas da tarde, era uma escola nova com prédios oponentes, com ampla biblioteca, cozinha 

industrial, refeitório adequado, ginásio de esportes, áreas para recreação, várias salas de aula, 

tudo isto pensado, projetado e idealizado pelo grande arquiteto da época o senhor Oscar 

Niemeyer, e que geravam segundo Mignot (2001), fascínio, perplexidade e rejeição, devido à 

grandiosidade das obras, o primeiro projeto foi o CIEP Tancredo Neves. 

A função do CIEP para Darcy Ribeiro é “[...] introduzir a criança no domínio do código 

culto, mas valorizando a vivência e a bagagem de cada uma delas” (RIBEIRO, 1986, p. 48).  

Para isso a escola deve servir como um elo entre os conhecimentos práticos já adquiridos pela 

criança com o conhecimento formal exigido pela sociedade letrada e ensinado na escola. 

Conforme Ribeiro (1986, p. 42), o CIEP projetado por Oscar Niemeyer possuía três 

blocos assim distribuídos: 

 

No bloco principal, com três andares, estão as salas de aula, um centro médico, a 

cozinha e o refeitório, além das áreas de apoio e recreação. No segundo bloco, fica o 

ginásio coberto, com sua quadra de vôlei/basquete/futebol de salão, arquibancada e 
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vestiários. Esse ginásio também é utilizado para apresentações teatrais, shows de 

música, festas, etc. No terceiro bloco, de forma octogonal, fica a biblioteca e, sobre 

ela, as moradias para alunos residentes. 

 

Nesse caso, o CIEP tinha a intenção de ser uma boa escola, e que funcionasse o dia 

inteiro, na qual os alunos tivessem aulas de qualidade e atividades que elevassem o rendimento 

global, oferecendo ainda para os alunos de baixa renda “[...] assistência médico-odontológica, 

quatro refeições e banho todos os dias” (RIBEIRO, 1986, p. 42). 

Abalizado em Mignot (2001), observamos que os CIEP’s aspiravam alavancar 

transformações extremas na escola e na rede de ensino, sendo diferente e gerando perspectivas 

positivas para uma educação do futuro, mas que contradiz com as outras escolas da rede. 

Soprepujando Mignot (2001, p. 153-154), justifica em seu trabalho essa contradição 

entre as escolas: 

 

Nada melhor do que um projeto de linhas arrojadas, saídas da prancheta de Oscar 

Niemeyer. Em cada lugar no qual eram instaladas, as novas escolas faziam lembrar 

que ali, naquela estrada, naquele bairro, naquela pequenina ou grande cidade, a criança 

era a prioridade e que o futuro já havia chegado. Enfim, a nova arquitetura escolar de 

linhas retas, pretendia ser também um programa educador.   Emblemáticos, os CIEP’s 

conferiram identidade à escola pública de tempo integral. Suas linhas arrojadas e 

grandiosas não permitiram que se passasse desavisadamente por eles. Despertaram a 

atenção, sobretudo, porque contrastavam com os demais prédios escolares – modestos 

em sua maioria – testemunhando a importância conferida à educação em determinado 

momento. Construídos, desordenada ou deliberadamente, em lugares de visibilidade 

estratégica, representava monumentos à educação, a um partido político e a seus 

idealizadores. 

 

Estas distinções arquitetônicas agregavam às obras um efeito político, que deixam 

marcas pela grandiosidade destas, ou seja, essas obras faraônicas podem ser vistas como 

projetos eleitoreiros e usadas por políticos em busca de votos. 

Segundo Monlevade (2012, p. 76), Brizola envolveu “[...] as autoridades municipais nos 

investimentos, reduziu os custos de construção e equipamento por meio de novos métodos de 

engenharia e design [...]”, com intenção de baixar os custos e investimentos que eram 

considerados altos para época e pela quantidade de escolas prometidas e construídas e como 

justificativa para diminuir as críticas sofridas pelos gastos destas obras. 

A Educação Integral é uma concepção da educação que não deve ser confundida com 

horário integral, ou de tempo integral ou de jornada integral.  No decorrer da história da 

educação brasileira surgiram alguns projetos de escola de tempo integral, como é o caso dos 

CIEP’s que foram idealizados para compensar deficiências do meio familiar e da própria 

sociedade, como afirmado por Gadotti (2009, p. 30):  
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Os Cieps foram criados, tanto no Estado quanto no Município do Rio de Janeiro, nas 

décadas de 1980 e de 1990, como um “Programa Especial de Educação”. Neste caso, 

o adjetivo “especial” qualifica o tipo de programa implementado com o objetivo de 

atender crianças provenientes de famílias de baixa renda, sem o qual estariam 

condenadas à exclusão social. O projeto original dos Cieps previa até a construção de 

residências, na própria escola, para os alunos mais pobres e suas famílias, numa clara 

confusão entre o papel da escola e as políticas sociais. A escola não pode fazer tudo o 

que a sociedade não está fazendo; ela não pode substituir todas as políticas sociais. A 

escola precisa cumprir bem a sua função de ensinar. 

 

A maioria dos projetos educacionais na Educação Integral procura atender demandas 

sociais carentes e precárias, busca atender comunidades desprovidas, com baixa infraestrutura, 

de regiões periféricas do município atendido. Foi assim com a escola-parque de Anísio Teixeira, 

e também com o Projeto Burareiro na cidade de Ariquemes-RO e do próprio Projeto Guaporé 

no Estado de Rondônia, que voltaremos a descrever mais adiante.  

No ponto de vista educacional os CIEP’s, acompanhando a afirmação de Mignot (2001, 

p. 158): “[...] a nova escola pretendia ser, portanto, o novo padrão de educação popular, voltada 

para a criança pobre”.  Os CIEP’s conforme Mignot (1989; 2001), Ribeiro (1986), 

proporcionava a aprendizagem, a aquisição de hábitos, atitudes, valores. Sendo que a estrutura 

possuía além das salas de aulas, salas de leitura, gabinetes médico-odontológicos, refeitórios 

bem equipados, quadras esportivas, residência para os alunos, e um dos objetivos do programa 

era ser, protetora da infância e da sociedade, um remédio contra os perigos do ócio nas ruas. 

Uma proposta de combate a violência.  Na visão de Darcy Ribeiro pretendia-se, por meio dos 

Centros, um sistema educacional destinado a não produzir mais “trombadinhas”.  

Deste modo, estes projetos foram de grande importância às questões alimentares. Assim, 

a saúde e educação caminhavam juntas como um binômio, para um melhor desenvolvimento 

do aluno; o desenvolvimento físico; a formação de novos hábitos e atitudes; a cultura e a 

participação da comunidade no cotidiano da escola. 

Ademais, Mignot (2001) completa afirmando que, o CIEP na época de criação era para 

ser “a escola”, uma boa escola, a qual o aluno teria uma boa alimentação e estaria guardado e 

protegido, ou seja, ao invés de constituírem uma mera instituição tradicional de instrução, 

“surgia uma “escola-casa”, “escola-restaurante”, “escola-ambulatório”, visando a compensar 

carências emocionais, nutricionais, intelectuais, culturais e sociais”. 

Os CIEP’s apresentavam grandes impactos visual e político, e as novas escolas, eram 

como cartões postais, usadas em fotos de tributos e carnês municipais, como afirma Mignot 

(2001, p. 159): “[...] também passaram a integrar a contracapa dos carnês de impostos 
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municipais, os cartazes de propaganda de vacinação infantil, os outdoors de propagandas 

governamentais e os anúncios em jornais e na televisão”. 

O CIEP propagou-se e virou um instrumento de propaganda política, para atingir a 

grande massa popular, por meio de muita propaganda e prédios bem feitos que causassem um 

impacto visual muito grande.  

O propósito inicial de combater o abandono da escola pública e todos os problemas 

pedagógicos da época, bem como prover assistência médica e nutricional às crianças de bairros 

carentes e populosos, fez com que fosse pensada a criação dos CIEP’s, pois havia a necessidade 

de pensar em uma “nova escola”.  

Os docentes dos CIEP’s tinham o compromisso de promover a autoconfiança dos 

alunos, para que os mesmos tivessem cada vez mais vontade de aprender, sempre respeitando 

as particularidades de cada criança, como seu modo de falar e pensar, e por meio de estímulos 

da compreensão e questionamento da realidade de cada aluno, desenvolvendo ações além da 

escola: 

  

[...] a educação não compete aos profissionais da área. O fenômeno educacional 

transcende a escola, deve ganhar as ruas. Quanto mais a proposta educacional for 

includente e reivindicar participações até do pessoal não-especializado, mais se 

favorecerá a conscientização de todos quanto ao sentido global da educação 

(RIBEIRO,1986, p. 48). 

 

Nesta perspectiva, o autor considera que todos os funcionários da escola deveriam 

participar do processo educativo, sejam por meio das vivências e da constante troca de 

informações, mas, sempre respeitando o universo cultural do aluno. Assim, a educação deveria 

a princípio partir da realidade concreta do aluno, os professores precisariam motivá-los a 

falarem e participarem da aula, seja contando suas experiências ou expressando seus 

pensamentos: 

 

Normalmente a criança pobre consegue se comunicar e se relacionar com facilidade 

em seu próprio meio social, mas, na escola, não se sente muito à vontade.  O professor 

que tem respostas prontas para tudo, que obriga os alunos a ouvirem calados suas 

lições, que corta o raciocínio da criança cada vez que ela “fala errado”, só pode 

contribuir para inibir e bloquear sua capacidade de pensar.  

Conscientes desses fatores, os professores dos CIEPs empenham-se em promover a 

autoconfiança dos alunos, para que eles sintam vontade real de aprender cada vez 

mais. Respeitando as linguagens regionais e a fala coloquial, estimulando as crianças 

a compreenderem e a questionarem a realidade que as cerca, os professores, num 

projeto integrado, podem desenvolver uma ação educativa que ultrapassa os muros da 

escola (RIBEIRO, 1986, p. 48). 
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A intenção do autor era que o aluno fosse mais participativo nas aulas e que no processo 

de ensino aprendizagem deste aluno ele fosse protagonista do seu próprio desenvolvimento 

educacional.  

Com o início do Projeto CIEP, os docentes da rede pública foram chamados para a 

guinada da educação, que o projeto aspirava conseguir. Para tanto, foram feitas reuniões para 

discutir o tema e as metas, o dia a dia da escola e das práticas pedagógicas. Foram oferecidas 

ideias sobre a exclusão escolar, ações administrativas, orçamentarias e pedagógicas; solicitaram 

ações de formação continuada, revisão de material didático, pediram melhorias na merenda 

escolar, na estrutura e no mobiliário das escolas.  O único consenso na época entre os docentes 

foi o da necessidade da priorização da educação. 

Nessa contextualização Mignot (1989) afirma que os professores questionavam os 

CIEP’s devido aos altos custos, a localização, a proposta pedagógica e ao projeto de 

democratização de ensino. Faziam denúncias de que atendiam poucos alunos em uma escola 

com custos tão altos, promovendo, perversamente, a elitização. Sendo questionadas a 

fundamentação teórica dos criadores do Projeto CIEP com relação ao tempo que os alunos 

permaneciam na escola. Os gestores do projeto afirmavam que este o tempo de nove horas 

garantiria um bom desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

Além disso, outros pontos eram questionados pelos docentes, as principais críticas, 

além das já citadas, são as seguintes: falta de clareza para o contribuinte; ausência de 

transparência nos gastos com o CIEPs; divergência nos objetivos e funções da escola; o não 

cumprimento da função da escola, a de democratizar o saber sistematizado. 

A escola é vista como um lugar de lutas sociais, resgatando assim, o saber histórico e 

socialmente produzido pela humanidade, e no cotidiano do CIEP os docentes questionavam a 

postura, a prática e a própria formação, devido às incertezas e inseguranças dos professores em 

lidar com os alunos provenientes de classes sociais populares, por não serem preparados para 

trabalhar com esses estudantes carentes. 

Para tentar superar estas dificuldades, os professores buscavam manter “por um lado, 

um relacionamento mais afetivo com os alunos, e por outro, procuravam discutir e planejar em 

conjunto” (MIGNOT, 1989, p. 58). 

Diante de toda situação exposta referente aos dois grandes nomes da Educação Integral, 

enxerga-se que a partir do primeiro deles, baseado nos ideais de John Dewey, tentou-se 

construir uma escola com uma concepção mais humanizada e com a prática e a democracia 

como importantes ingredientes da educação.  Já Darcy Ribeiro ao idealizar os CIEP’s tem 
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Anísio Teixeira como inspirador e busca fazer uma escola democrática e de qualidade para 

crianças socialmente carentes, com objetivo de assegurar condições de nutrição, saúde e 

locomoção para esses alunos, conforme Cavalieri (2007, p. 1023) cita: “Numa escola de tempo 

integral, as atividades ligadas às necessidades ordinárias da vida (alimentação, higiene, saúde), 

à cultura, à arte, ao lazer, à organização coletiva, à tomada de decisões, são potencializadas e 

adquire uma dimensão educativa”, logo, Darcy Ribeiro pensou em uma Educação Integral 

dimensional, mas que também era assistencialista. 

 

2.3 Marcos legais e políticas atuais de desenvolvimento da Educação Integral  

 

Iniciamos essa subseção apresentando o quadro 1, no qual destacamos as principais 

legislações da Educação Integral no Brasil. Neste quadro exibimos as legislações nacionais que 

vigoram a respeito da Educação Integral no Brasil, como as Leis, Decretos, Resoluções e 

Portarias, que estabelecem, instituem, fomentam e regulam o ensino integral no País, sendo que 

a maioria destas serão detalhadas no decorrer da subseção. 

 

Quadro 1 – Legislação nacional referente à Educação Integral 

Legislação Data O que propõe e/ou objetivo 

CF 1988 05/10/1988 A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É 

a Lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres 

dos cidadãos. 

Lei n.º 9.089 13/07/1990 Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Lei nº 9394 20/12/1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Portaria 

Normativa 

Interministerial nº 

19 

24/04/2007 Estabelece as diretrizes para cooperação entre o MEC e o ME, 

com o objetivo de definir critérios visando a construção de 

quadras esportivas ou infraestrutura esportiva em espaços 

escolares. 

Decreto nº 6.094 24/04/2007 Estabelece o Plano Metas Compromisso Todos pela Educação. 

Decreto nº 6.253 13/11/2007 Dispõe e regulamenta o FUNDEB. 

Resolução nº 7 14/12/2010 Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. 

Resolução nº 2 30/01/2012 Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

médio. 

Decreto nº 7.083 27/01/2014 Dispõe sobre o Programa Mais Educação. 

Lei 13.005 25/06/2014 Institui o PNE. 

Portaria nº 12 11/05/2016 Dispõe sobre os Comitês Territoriais de Educação Integral. 

Resolução nº 5 25/09/2016 Destina recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE. 

Portaria nº 1.144 10/10/2016 Institui o Programa Novo Mais Educação. 

Portaria nº 1.145 10/10/2016 Institui o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em 

Tempo Integral. 

Lei nº 13.415 16/02/2017 Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral. 
 Fonte: Pesquisa documental (2017), adaptada da legislação brasileira existente. 
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No que se refere aos marcos legais da Educação Integral, apesar da Constituição Federal 

(CF) de 1988, não trazer nenhuma referência literal aos termos “Educação Integral e/ou tempo 

integral”, é evidente a importância dada à educação, pois, apresenta-se como o primeiro entre 

os direitos sociais do sexto artigo da CF, conjuminado a esta ordenação, é citado que compete 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proporcionarem os meios de acesso 

à educação e mantendo-a por meio de cooperação técnica e financeira, sendo ainda um direito 

capaz de conduzir ao “pleno desenvolvimento da pessoa, fundante da cidadania, além de 

possibilitar a preparação para o mundo do trabalho” (art. 205, da CF).  Segundo Moll (2009, p. 

21), ela explica que mesmo de forma subentendida nesses artigos supracitados, “[...] permitem 

que seja deduzida a concepção do direito de todos à Educação Integral”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de n° 9.394/96, no título 

segundo - Dos princípios e fins da educação nacional, em seu artigo 2º atesta que, a educação 

é dever tanto da família como do Estado, e que tem por finalidade o “pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, o 

que nos parece reiterar a ideia de Educação Integral, em complemento à CF de 1988. Em seu 

Artigo 34 a LDB prevê:  

 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

[...] § 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, 

a critério dos sistemas de ensino (BRASIL,1996, p. 18-19). 

 

Segundo Menezes (2009, p. 2), o art. 34 prevê a ampliação progressiva, mas “[...] 

silenciando em relação aos outros níveis de ensino da educação básica”. Ainda sobre a LDB e 

ampliação da jornada escolar, Menezes (2009, p. 3), discorre que: “[...] a LDB reconhece que as 

instituições escolares, em última instância, detêm a centralidade do processo educativo pautado 

pela relação ensino-aprendizagem”. 

No Artigo 87 da LDB em seu §5º afirma que: “Serão conjugados todos os esforços 

objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o 

regime de escolas de tempo integral” (BRASIL,1996, p. 49).   

Conforme vimos nas citações acima, a jornada escolar deverá ser ampliada a critério 

dos sistemas, e que o Poder Público, não medirá esforços para apoiar a ampliação do tempo 

escolar, porém, não cita outros níveis da Educação Básica, somente o Ensino Fundamental. 



37 

 

 

 

Embora não esteja citado no texto da lei, podemos depreender uma visão de Educação 

Integral, de uma leitura da Lei n.º 9.089 de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), conforme o art. 1º do ECA, este estatuto “[...] dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente” (BRASIL, 1990, p. 11).  

Seguidamente, em seu Art. 4º norteia que compete a família, a comunidade, e ao poder 

público com primazia a efetivação dos direitos à educação, cultura, dignidade, respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, já em seu Artigo 53 cita que “a criança e o 

adolescente têm direito a educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990, p. 32), 

garantindo: 

 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - Direito de ser respeitado por seus educadores;  

III - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores;  

IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis;  

V - Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É 

direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 

participar da definição das propostas educacionais (BRASIL, 1990, p. 32-33). 

 

Sugestiona Moll (2009, p. 22) que o ECA em consonância com a CF e a LDB, por meio 

do seu Art. 53 traz a ideia de:   

 

[...] obrigatoriedade do acesso e da permanência na escola, reconhecendo que o 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente requer uma forma específica de 

proteção e, por isso, propõe um sistema articulado e integrado de atenção a esse 

público, do qual a escola faz parte. 

 

O artigo 54 do ECA cita que o Estado deve garantir o ensino fundamental público, 

obrigatório e gratuito; oportunizar o ingresso aos diversos níveis de ensino, a criação artística 

e cultural, conforme o empenho de cada um; oferecer transporte escolar, alimentação e 

assistência à saúde, por meio de atividades especiais e extracurriculares (grifo nosso).  

Os parágrafos 1º e 2º do Artigo supracitados informam que: “§ 1º O acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 

pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente” 

(BRASIL, 1990, p. 33). 

Para tanto, Leclerc (2012, p. 312), menciona sobre o Estatuto em questão, considerando 

que há uma associação entre “[...] o desenvolvimento integral da criança e do adolescente a 
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uma forma específica de proteção e, por isso, propõe um sistema articulado e integrado de 

atenção”, em consonância com os artigos 56, 57, 58 e 59 do referido documento: 

 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 

conselho tutelar os casos de:  

I – maus-tratos envolvendo seus alunos;  

II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 

escolares;  

III – elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas 

relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com 

vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental 

obrigatório.  

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 

históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.  

Art. 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão 

a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 

voltadas para a infância e a juventude (BRASIL, 1990, p. 33-34). 

 

Sendo assim, Guará (2009, p. 66) ressalta que a ideia de proteção indicada pelo ECA 

fundamenta-se: 

 

[...] em primeiro lugar, no reconhecimento de que a situação peculiar da criança e do 

adolescente como pessoa em desenvolvimento exige uma forma específica de 

proteção, traduzida em direitos, tanto individuais como coletivos, que devem 

assegurar sua plena formação. Entre esses direitos está o direito à educação em seu 

sentido amplo. Mais ainda: ao propor um novo sistema articulado e integrado de 

atenção à criança e ao adolescente, o ECA indica claramente que os novos direitos da 

infância só podem ser alcançados pela integração das políticas sociais públicas, 

reconhecendo também o papel da sociedade e da família no provimento desses 

direitos. 

 

Observamos que tais respaldos são encontrados no ECA e que a legislação brasileira 

garante às crianças e adolescentes o direito à aprendizagem e acesso aos programas 

educacionais governamentais, embora seja de conhecimento que nem todos os direitos são 

respeitados pelas instituições escolares e governantes. 

O PNE3 para o decênio 2014-2024, instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014, traz um grande avanço para a Educação Integral, tornando-a uma meta a ser atingida em 

                                                 
3 Infelizmente o presidente Michel Temer vetou uma verba complementar de R$ 1,5 bilhão ao FUNDEB, ao 

sancionar a Lei Orçamentária Anual de 2018, que havia sido aprovada pelo congresso nacional em dezembro de 

2017. Com esse corte o PNE corre risco de não ter suas ações e metas concretizadas. Desta maneira, entendemos 

que o Governo Federal não considera a Educação Básica como pilar estratégico para o desenvolvimento do País. 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/20-financiamento/analises/veto-ao-fundeb-simboliza-

ausencia-de-visao-sobre-o-papel-da-educacao-para-o-desenvolvimento-do-pais  
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todo o país, a meta número 6, que prevê “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica” (BRASIL, 2014, p. 59). 

Além da meta 06, a meta 01 prevê que a educação infantil receba estímulo para 

ampliação progressiva do tempo escolar na educação infantil para todas as crianças até cinco 

anos. Fomentado e oportunizado a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos, e equipamentos públicos como centros comunitários, clubes, 

associações, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários, ou seja, todo 

ou qualquer espaço em que o aluno possa desenvolver suas habilidades e competências (grifo 

nosso). 

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

Profissionais da Educação (FUNDEB), foi regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho 

de 2007 e pelo Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, em substituição ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), que vigorou de 1998 a 2006, em seus artigos 4º e 20, cita que a educação em tempo 

integral é a jornada igual ou superior a sete horas diárias durante o período letivo, 

compreendendo o tempo que aluno passa na escola com atividades escolares (grifo nosso). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)4, foi aprovado pelo então presidente 

Lula em 2007, e lançado no mesmo dia do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que 

estabelece o Plano Metas Compromisso Todos pela Educação, o PDE tem como objetivo 

melhorar todas as etapas da educação básica no Brasil construindo a autonomia na formação 

do indivíduo, pela socialização e individualidade do aluno que será capaz de ter uma postura 

crítica e criativa frente à realidade do mundo, por meio da educação formal e pública, que visa 

garantir o desenvolvimento da educação e do educando, tendendo a reduzir as desigualdades 

sociais e regionais promovendo o bem estar de todos, dando oportunidades educacionais.  

Uma das ações do PDE foi a inclusão do Programa Mais Educação, que é uma estratégia 

do Ministério da Educação (MEC), pensado para a melhoria da aprendizagem em língua 

portuguesa e matemática no ensino fundamental, pelo aumento da jornada escolar, e é 

considerado como indutor de programas de Educação Integral nas escolas brasileiras. 

                                                 
4 O PDE é um conjunto de programas com objetivo de melhorar a educação no país, é nele que estão fundamentadas 

todas as ações do MEC, que incidem sobre os aspectos previstos no Plano Nacional de Educação. “O PDE dá 

como pressupostos o diagnóstico e o enunciado das diretrizes, concentrando-se na proposta de mecanismos que 

visam à realização progressiva de metas educacionais” (SAVIANI, 2007, p. 123). 
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O Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Programa Mais 

Educação, em seu Artigo 1º, § 1º define a jornada ampliada como: 

 

[...] educação em tempo integral como a jornada escolar com duração igual ou superior 

a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em 

que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços 

educacionais (BRASIL, 2010, p. 01). 

 

A respeito deste Decreto, Leclerc (2012, p. 307), enfatiza que o “Programa Mais 

Educação” “[...] é uma estratégia para induzir a ampliação do tempo diário de permanência de 

crianças, adolescentes e jovens na escola e em atividades educativas coordenadas pela escola”. 

O Decreto, anteriormente mencionado, determina que a ampliação da jornada escolar 

diária seja realizada com o desenvolvimento de atividades pedagógicas, pesquisas científicas, 

esporte e lazer, cultura e artes, entre outras.  Essas atividades podem ser desenvolvidas na 

escola, conforme seus espaços educativos, ou fora do ambiente escolar, mas, com supervisão 

da escola, usando espaços e territórios educativos por meio de parcerias com órgãos, 

instituições privadas ou públicas. 

Vimos também na Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, que prevê a 

educação em tempo integral, em seu Art. 35º cita que para chegar aos resultados de 

aprendizagem dos alunos, que seja considerado modalidades e formas diferenciadas de 

atendimento como a escola de tempo integral e em seus artigos 36 e 37, quando descreve sobre 

a educação em escola de tempo integral, como podemos ver na íntegra a seguir: 

 

Art. 36 Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 

7 (sete) horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 

1.400 (mil e quatrocentas) horas.  

Parágrafo único. As escolas e, solidariamente, os sistemas de ensino, conjugarão 

esforços objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima diária e, 

consequentemente, da carga horária anual, com vistas à maior qualificação do 

processo de ensino-aprendizagem, tendo como horizonte o atendimento escolar em 

período integral.  

Art. 37 A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação 

de tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de 

educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros 

atores sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores, visando alcançar a 

melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência social e diminuir as 

diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial entre as 

populações socialmente mais vulneráveis (BRASIL, 2010, p. 10). 
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E no art. 37 cita que com os objetivos de melhoria da qualidade da aprendizagem e da 

convivência social, equidade ao acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial entre 

as populações socialmente mais vulneráveis, a proposta de tempo integral deve promover a 

ampliação dos espaços educativos, dos tempos e oferecer aos alunos oportunidades educativas 

diferenciadas.  O elencado artigo traz quatro parágrafos que propõem como deve ser o 

funcionamento da educação em tempo integral – afirma que o currículo deve ser idealizado por 

meio de projeto integrado, que desenvolva diversas atividades, tais como: acompanhamento 

pedagógico, pesquisa científica, cultura, esporte, meio ambiente, a promoção da saúde, dentre 

outras, articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a vivências e 

práticas socioculturais. 

No parágrafo segundo do artigo 37, informa sobre os locais que essas atividades devem 

ocorrer e de que forma, cita que poderão ocorrer tanto dentro, como fora da escola, em lugares 

específicos da cidade ou locais próximos da comunidade escolar, mas conforme o PPP da 

escola. 

A construção de cidades educadoras e redes sociais são citadas no terceiro parágrafo 

único do artigo supracitado. 

No quarto e último parágrafo do artigo 37, instrui como o Poder Público deve assegurar 

o atendimento dos educandos na escola de tempo integral, com uma boa infraestrutura e com 

agentes da educação qualificada. 

A Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012 define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o ensino médio, em seu Capítulo II, Art. 14, item III afirma que: “[...] o Ensino Médio 

regular diurno, quando adequado aos seus estudantes, pode se organizar em regime de tempo 

integral com, no mínimo, 7 (sete) horas diárias” (BRASIL, 2012, p. 5). 

A Portaria nº 12, de 11 de maio de 2016, da Secretaria de Educação Básica do MEC, 

dispõe sobre os Comitês Territoriais de Educação Integral, que têm por finalidade fomentar, 

articular e integrar as ações intersetoriais envolvidas com a construção da política pública de 

Educação Integral nos territórios, sendo que os comitês territoriais de Educação Integral serão 

os espaços de interlocução institucional para consolidar a intersetorialidade entre educação, 

cultura, saúde, esportes, meio ambiente, direitos humanos, assistência social e formação para a 

cidadania ativa, no âmbito da política de Educação Integral. 

Os espaços educativos para a Educação Integral são pensados juntamente com a 

comunidade escolar, gestão e as secretarias de educação, essa busca de locais apropriados é 

objetivo comum de todos, e que esses espaços não fiquem intrínsecos somente na escola, mas 
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que se busquem espaços alternativos para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

culturais, esportivas e sociais, dentre outras, na busca de parcerias para o bem comum da 

educação, que podem ser órgãos públicos, particulares (clubes, empresas) e organizações não 

governamentais. 

A Resolução nº 5, de 25 de outubro de 2016 destina recursos financeiros do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito 

Federal para fomentar a educação em tempo integral conforme o Programa Novo Mais 

Educação. O Art. 1º da Resolução prevê a contribuição para as escolas que realizarem 

atividades complementares com foco no acompanhamento pedagógico por 5 (cinco) horas ou 

15 (quinze) horas semanais por período de 8 (oito) meses do ano letivo. 

A Resolução citada prevê ainda três atores para o desenvolvimento das atividades 

complementares: o articulador da escola, o mediador da aprendizagem e o facilitador; a saber, 

segundo descrevo as funções de cada um conforme Brasil (2016, p. 03): 

 

I - Articulador da Escola, que será responsável pela coordenação e organização das 

atividades na escola, pela promoção da interação entre a escola e a comunidade, pela 

prestação de informações sobre o desenvolvimento das atividades para fins de 

monitoramento e pela integração do Programa com Projeto Político Pedagógico- PPP 

da escola; 

II - Mediador da Aprendizagem, que será responsável pela realização das atividades 

de Acompanhamento Pedagógico previstas nos §§ 2º e 3º do art. 4º desta resolução; e 

III - Facilitador, que será responsável pela realização das 7 (sete) horas de atividades 

de escolha da escola previstas no § 3º do art. 4º desta resolução. 

 

A Resolução mencionada, anteriormente, define que o articulador deve ser escolhido 

pelo plano de atendimento da escola, que será um professor, ou coordenador pedagógico ou 

alguém que tenha algum cargo de pelo menos 20 horas e que esteja lotado na escola; que as 

atividades dos mediadores da aprendizagem e facilitadores serão consideradas de natureza 

voluntária; o trabalho dos mediadores da aprendizagem deve estar em consonância com o 

trabalho dos docentes;  cada mediador e facilitador poderão ter no máximo dez turmas. 

A Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, com o seu Artigo 13 institui no âmbito do 

Ministério da Educação, a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral, prevendo repasse dos recursos para os Estados e Distrito Federal pelo prazo 

de dez anos por escola, para a escola que implantar o ensino médio integral. Estes recursos 

podem ser aplicados nas despesas de manutenção e desenvolvimento do programa, sendo 

critérios para receber os recursos, o índice de desenvolvimento humano, com baixos índices 

nos processos avaliativos do ensino médio, que tenham também PPP e tem como objetivo a 
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execução de proposta pedagógica de escolas de ensino médio em tempo integral nas redes 

estadual, municipal e distrital de educação.   Com base na ampliação do tempo na escola e na 

formação integral e integrada do aluno, nos aspectos cognitivos e socioemocionais, ressaltado 

estas bases: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

Vimos que a legislação brasileira é bem ampla e que de várias formas ela pretende 

fomentar e atender as necessidades dos alunos, das escolas e das próprias secretarias, 

oferecendo diversos meios legais para a execução dos projetos de ampliação da jornada escolar, 

se as Leis, Resoluções, Decretos fossem seguidos à risca poderíamos ter a melhor educação do 

mundo.  

 

2.4 A Educação Integral em Tempo Integral 

 

A Educação Integral como vimos, anteriormente, é aquela que considera o sujeito como 

um todo, em suas várias dimensões, um sujeito que tem afeto, que tem necessidade de ser 

trabalhado em todos os seus aspectos, sejam eles cognitivo, afetivo ou espiritual, de modo que, 

possamos compreender o homem como um ser multidimensional em sua totalidade. 

Quando pensamos em educação em tempo integral, lembramos logo, na ampliação da 

jornada escolar preconizada na LDB e que pode trazer novas disciplinas para o currículo 

escolar.   

Contudo, o termo Educação Integral é entendido como a oferta de uma formação 

multidimensional, uma formação em vários aspectos, uma formação mais completa e ampla 

para o indivíduo.  

A ampliação da jornada escolar percebida no munícipio de Ariquemes é de que na 

maioria das unidades escolares improvisam com o modo operante de contraturno, a qual em um 

turno estuda o currículo da base comum e no outro trabalham a parte diversificada do currículo, 

com atividades que, na maioria das vezes, são culturais e esportivas, agregando pouco valor ao 

currículo, consequentemente ao ensino-aprendizagem dos estudantes, e que pouco engloba para 

a formação acadêmica do aluno, mas que na visão da escola ajuda a construir o cidadão “mais 

responsável”, contradizendo o que se espera de uma Educação Integral, que é o pleno 

desenvolvimento do educando.  

A escola de Educação Integral em Tempo Integral tem sido considerada fundamental 

para a melhoria da qualidade na educação. E esta qualidade é fruto do tempo de permanência 
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do educando na escola, que permite o aumento do conhecimento, por meio da apropriação dos 

espaços educacionais, saberes da comunidade escolar e de currículo integrado. 

A Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010 que fixa as diretrizes curriculares nacionais 

para o ensino fundamental de 9 (nove) anos em seu artigo 36 cita que é considerado período 

integral a jornada escolar com pelo menos 7 horas diárias e 1400 horas de carga horária anual, 

pensado na melhoria do processo ensino-aprendizagem.   

Guará (2006) afirma que na educação em tempo integral, quando se trata da ampliação 

do tempo escolar diário, este deve ser usado com atividades que podem melhorar o processo 

educativo, essas atividades podem ser oficinas, experiências, as quais o aluno tivessem a 

oportunidade de trabalhar, “não só com os saberes, mas com coisas, cultivar artes aplicadas, 

cultivar elementos artísticos, criar projetos e desenvolvê-los, sob orientação de profissionais 

diversificados” (GUARÁ, 2006, p. 18). 

Para que a proposta de Educação Integral em tempo integral torne-se qualitativa é 

fundamental que haja a integração curricular e o alinhamento entre: teoria e a prática, para uma 

melhor formação multidimensional do ser humano, levando em consideração todas as suas 

possibilidades de desenvolvimento. 

Existe o protecionismo na educação em tempo integral, no qual para alguns pais é 

interessante deixar o aluno aos cuidados de uma equipe pedagógica, já outros pais acham 

interessante o filho volta para casa, para muitas vezes fazerem serviços domésticos, Guará 

(2006, p. 21) afirma que: 

 

Embora a Educação Integral apareça no imaginário popular como uma alternativa de 

prevenção ao desamparo das ruas e como programa de proteção social, além da 

expectativa de cuidado e proteção de seus filhos, há, nas famílias, o desejo de que o 

tempo maior de estudo seja uma abertura às oportunidades de aprendizagem, que são 

negadas para grande parte da população infanto-juvenil em situação de pobreza ou de 

risco pessoal e social. 

 

As famílias têm a liberdade de escolha, para matricularem em uma escola de tempo 

integral ou em uma escola regular, até porque no caso de Rondônia ainda não se tem uma cultura 

de ficar o dia todo na escola, sendo necessários muita reflexão e estudo sobre a temática.  Em 

uma conversa com a direção de uma escola do Município de Ariquemes, foi relatado que no 

início do Projeto Guaporé de Educação Integral no ano de 2013, muitos alunos pediram para 

sair da escola, por não quererem passar o dia na escola, para atenuar esse problema, a escola 

solicitou aos pais que fizessem uma declaração para que o aluno viesse somente para assistir às 
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aulas da base comum nacional e que nas atividades do contraturno eles, com essa declaração, 

poderiam faltar a estas atividades, diminuindo assim a evasão da escola. 

De acordo com Gadotti (2009, p. 32) “a escola pública precisa ser integral, integrada e 

integradora”.  Ela deve se integrar com a comunidade ao seu entorno, igrejas, quadras, 

academias, clubes, parques, museus, universidades, por fim integrar o bairro e toda a 

comunidade escolar para desenvolver diversas experiências de Educação Integral, visando à 

formação integral do ser humano. 

A escola de Educação Integral deve oferecer atividades e estudos complementares como 

afirma Gadotti (2009, p. 38) “[...] atividades de esporte, cultura, lazer, estudos sociais, línguas 

estrangeiras, cuidados de saúde, música, teatro, cultivo da terra, canto, ecologia, artesanato, 

corte e costura, informática, artes plásticas”, para possibilitar o desenvolvimento das dimensões 

cognitivas, afetivas e relacionais dos alunos. 

Discorre Cavalieri (2007) quem em seus estudos identificou pelo menos quatro 

concepções de escolas de tempo integral em desenvolvimento no país. A primeira é 

assistencialista, que vê a escola como acolhedora para os desprivilegiados, para suprir suas 

necessidades, uma escola que substitui a família, o conhecimento não é tão importante e sim a 

ocupação do tempo e a socialização deste aluno. “A escola não é o lugar do saber, do 

aprendizado, da cultura, mas um lugar onde as crianças das classes populares serão ‘atendidas’ 

de forma semelhante aos ‘doentes’” (CAVALIERI, 2007, p. 1029).  

A segunda concepção é a autoritária a qual a escola de tempo integral é a instituição que 

vai prevenir o “crime”, estando o aluno na escola ele estará longe dos perigos da ociosidade das 

ruas. “É a concepção dissimulada dos antigos reformatórios, fruto do medo da violência e da 

delinquência” (CAVALIERI, 2007, p. 1029). Essa pode ser composta também por alusão ao 

trabalho como formação e preparação para a vida.  

A terceira concepção é a democrática na qual o tempo a mais na escola pode oferecer 

uma educação mais efetiva culturalmente, “com o aprofundamento dos conhecimentos, do 

espírito crítico e das vivências democráticas” (CAVALIERI, 2007, p. 1029). Assim, o aluno na 

escola por mais tempo terá um melhor desempenho e irá adquirir mais conhecimentos, dando-

lhes ferramentas para sua emancipação.  

A quarta e última concepção é a denominada multissetorial de Educação Integral, que 

Cavalieri (2007, p. 1029), afirma que: 
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[...] esta educação pode e deve se fazer também fora da escola. O tempo integral não 

precisa estar centralizado em uma instituição. As estruturas de Estado, isoladamente, 

seriam incapazes de garantir uma educação para o mundo contemporâneo e a ação 

diversificada, de preferência de setores não-governamentais, é que poderia dar conta 

de uma educação de qualidade. 

 

Essa é uma visão de Educação Integral, não tão dependente da estrutura da escola, pois 

a educação pode e deve ser feita fora da escola. 

Pensamos então que uma Educação Integral em tempo integral deve ser integral, mas de 

forma articulada e integrada entre as disciplinas do núcleo base e as atividades oferecidas, 

pensando sempre em reunir a teoria com a prática, pois, em uma escola a qual o aluno vai 

aprender matemática, português, inglês, por exemplo, aprenderá a dançar, brincar, cantar, amar, 

debater, ser amigo. Portanto a Educação Integral não pode ser só pensada em contraturno, onde 

em um período estuda as disciplinas do currículo base e no outro turno a parte diversificada, 

nesse ritmo o aluno que está na escola oito horas por dia, vai eleger horários que sentirá mais 

conforto, mais à vontade. O aluno é integral, deve estar envolvido em atividades integradoras e 

que lhe permita uma formação mais humana e plena. 

A Educação Integral deve investir em seu compromisso com os conhecimentos que 

possibilitam a compreensão da realidade e a sua transformação, e tanto as disciplinas “oficiais” 

como as atividades diversificadas devem ser oferecidas em horários diversos, na qual a escola 

deve proporcionar e potencializar a integração curricular. 

O currículo escolar abrange todas as experiências de aprendizagens implementadas pela 

escola e que deverão ser vivenciadas pelos alunos. Nele estão contidos os conteúdos que 

deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia utilizada para os 

diferentes níveis de ensino. 
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3 O CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

O Currículo é percebido como sendo as experiências organizadas e supervisionadas pela 

escola, digo, são todos os acontecimentos escolares, tais como: o tratamento que é dispensado 

ao aluno e a aluna, as exigências comportamentais, as aprendizagens, a avaliação, os 

conhecimentos válidos, o que é cultura, bem como os valores que são trabalhados 

explicitamente ou implicitamente no ambiente escolar.  E é a escola que deve assumir essa 

responsabilidade, determinado na seleção destas experiências aquelas que sejam mais 

significativas para o desenvolvimento e formação integral do educando, ao mesmo tempo em 

que estejam em harmonia com as necessidades da sociedade e os fins mais elevados da 

humanidade em geral.  

E para adentramos no estudo de Currículo, primeiramente temos que definir este termo, 

o que é? O Currículo é um instrumento formal para o professor realizar sua aula, definir suas 

atividades em um plano de aula, e que, de uma forma geral, se define por um documento 

desarticulado da sua prática? Ou de outra forma, pode ser entendido tradicionalmente como um 

instrumento de construção do conhecimento? Eis alguns questionamentos que devemos 

responder no decorrer desta seção na qual descreveremos sobre as concepções, as teorias e sobre 

o Currículo na Educação Integral. Fundamentamos o Currículo com os autores Silva (2010), 

Lopes e Macedo (2011), Macedo (2013), Moreira (2008, 2012), Silva e Moreira (2011), 

Sacristán (2000) e Santomé (1998), entre outros. 

 

3.1 Concepções de Currículo  

 

Em sua origem etimológica, Silva (2010) e Macedo (2013) afirmam que a palavra 

Currículo vem do latim curriculum, significa “pista de corrida” quer dizer um caminho a ser 

percorrido, um percurso a seguir. Quando se trata de um Currículo escolar, é em um percurso 

de formação escolar que estamos pensando.  Nas palavras de Silva (2010, p. 15), um dos 

estudiosos do Currículo no Brasil, o “Currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um 

universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, 

precisamente, o Currículo”. Ademais, corrobora o conceito na medida em que “o Currículo tem 

um campo historicamente construído, onde se desenvolve o seu argumento e o seu jogo de 

compreensões mediadoras, há uma alteridade histórica que caracteriza este campo” 



48 

 

 

 

(MACEDO, 2013, p. 22), compreendendo, assim o Currículo como um aparelho arranjado por 

relações ideológicas organizadas e orientadas. 

O Currículo pode ser entendido como tudo que “acontece” na escola.  Ele é tudo que é 

necessário para que os alunos aprendam ao longo de sua jornada escolar.  Como a construção 

social do conhecimento, organizado e sistematizado para a construção efetiva da transmissão 

dos saberes que são produzidos para os alunos, de forma que estes aprendam. Assim, a 

transmissão, a assimilação e a produção são processos de construção do conhecimento em um 

espaço e tempo determinado com suporte teórico que o sustente. 

Nesta dialogicidade epistemológica Lopes e Macedo (2011) entendem que o Currículo 

é definido de várias formas, desde guias curriculares oficiais, tais como Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s), Referenciais Curriculares Estaduais, Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), matrizes curriculares da escola, PPP, e também pelo que acontece no cotidiano da 

escola, sendo que o quer é chamado de Currículo traz uma ideia de organização, das 

experiências e das situações de aprendizagem que ocorrem no processo educativo. 

Contudo Silva (1988) considera que, o Currículo resulta do conjunto de dados e 

conhecimentos selecionados dos bens disponíveis, por um processo que procura adequar o saber 

instrumental necessário às exigências econômicas, políticas e sociais e às condições 

socioculturais, psicológicas e cognitivas dos alunos. 

Doravante Moreira (2008) ressalta que as influências teóricas e ideológicas se revelam 

como dominantes em cada momento histórico, percebemos ainda que os autores Silva (2008; 

2010), Moreira (2008) e Lopes e Macedo (2011), de uma forma dialogada definem o Currículo 

como sendo o conjunto de atividades que acontecem na escola, em forma de guias pré-

estabelecidos ou pelas ações e experiências dos sujeitos da educação.  

Compreendemos que o Currículo é um conjunto de normas e procedimentos que 

colocam em funcionamento na educação escolar, as atividades de ensinar e aprender.  Podemos 

dizer então, que é um aparelho que nos ensina a usar determinadas formas de percepção, 

significação do uso do espaço, informando a articulação entre o que ensinar e aprender, e como 

ensinar e aprender, implicado na compreensão de que no ambiente escolar ele rege as ações, 

enquanto os conteúdos ocupam um espaço epistemológico, as formas de ensinar desenvolvem-

se ao longo de um tempo.   

Assim, o Currículo não nos ensina apenas determinados conteúdos e habilidades, 

“ensina como tais conteúdos relacionam entre si e, implicitamente, como tais relações 
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acontecem em determinados espaços epistemológicos e em determinadas sucessões temporais” 

(VEIGA-NETO, 2008, p. 30). 

Em relação ao Currículo organizado numa nova configuração de tempo, no caso da 

escola em tempo integral, vale ressaltar o que afirma Moreira (2008, p. 6), ao definir o Currículo 

como: “[...] o conjunto de experiências pedagógicas organizadas e oferecidas aos alunos pela 

escola, experiências essas que se desdobram em torno do conhecimento”.  Contudo percebe-se 

que o Currículo junta o conteúdo como uma forma de abordagem, com o conhecimento e o 

método de ensino.  Admitindo assim a importância da articulação entre as diferentes concepções 

de Currículo, sendo o conhecimento escolar o ponto mais valioso para o Currículo. 

Portanto, o termo Currículo diz respeito ao conjunto das decisões educativas para a 

escola, com ele vamos saber responder os questionamentos - O que ensinar? Como e por quê? 

Este constitui um dos elementos centrais do PPP da escola, é ele quem viabiliza o processo de 

ensino-aprendizagem da escola em tempo integral, ou seja, ele é fundamental na organização 

escolar, deve ser pensado e refletido para o desenvolvimento do aluno em todas as formas e 

dimensões de aprendizagem. 

Quando referimos a uma realidade histórica, cultural e socialmente determinada, o 

Currículo se reflete em procedimentos didáticos, administrativos que condicionam sua prática 

e teoria.  

Conhecer o Currículo e sua composição é fundamental para que o professor possa 

realizar um bom planejamento de suas aulas, tendo-o como um ponto de partida e usando como 

orientação. Sendo necessário que o professor tenha uma visão ampla de Currículo, saiba sua 

história, sua evolução e compreenda os diferentes modelos. 

A organização curricular no Brasil vem mudando ao longo dos anos e passando por 

muitas mudanças que interferem na organização do trabalho pedagógico da escola, seja esta 

regular ou de tempo integral, e para compreendermos, devemos repensar em várias vertentes 

de como este é preparado, temos que estudá-lo e elaborá-lo de acordo com as tendências 

pedagógicas, das diferentes formas de organização curricular na escola, das diretrizes, dos 

parâmetros curriculares nacionais, dos referenciais locais (estaduais, municipais), do regimento 

escolar, do PPP da escola, etc., mas, sem esquecer para quem é o Currículo, ou seja, vê-lo como 

o caminho para chegar ao sucesso do aluno e da sua aprendizagem. 

Ao longo dos tempos encontramos várias definições para a palavra Currículo, as 

maiorias o associam aos conteúdos e outros que o enxergam como experiências de 

aprendizagem.  Neste sentido Moreira (2008, p. 5), contextualiza que: “outras concepções 



50 

 

 

 

apontam para a ideia de Currículo como: uma proposta ou um plano capaz de definir o que fazer 

nas escolas, o conjunto de objetivos educacionais a serem alcançados”. Desta forma, com estas 

diferentes vertentes refletem-se as influências entre as teorias e as ideologias dominantes de 

cada momento histórico.   

Quando discorremos sobre Currículo lembramos que ele pode ser organizado não 

apenas em torno das matérias, como geralmente é realizado, mas, podemos prepará-lo de outras 

formas, como temas, problemas, períodos históricos, espaços, grupos e ideais, até mesmo, como 

procedimento para resolução dos problemas propostos.  Segundo Santomé (1998, p. 27), o 

Currículo globalizado e interdisciplinar converte-se:  

 

[...] assim em uma categoria “guarda-chuva” capaz de agrupar uma ampla variedade 

de práticas educacionais desenvolvidas nas salas de aula, e é um exemplo significativo 

do interesse em analisar a forma mais apropriada de contribuir para melhorar os 

processos de ensino aprendizagem. 

 

Essa interdisciplinaridade tem a intenção de solucionar problemas e as incapacidades 

das disciplinas de compreenderem o conhecimento de cada realidade, havendo assim 

necessidade de busca, seja por meio de pesquisas, seja pela educação interdisciplinar. A esse 

respeito o supracitado autor afirma que, foi Dewey que trouxe e contribuiu com o conceito de 

experiências no ambiente escolar. “A escola deve fazer com que meninos e meninas possam 

reconstruir a experiência e o conhecimento característicos de sua comunidade” (SANTOMÉ, 

1998, p. 28). 

Assim, devemos valorizar o Currículo e buscar sempre as práticas democráticas na 

escola, que precisam ser transformadas pelo educador, devem ser planejadas, avaliadas e 

flexíveis, sempre pensando no processo e não no produto. 

O Currículo é um instrumento significativo que é utilizado pela sociedade para 

desenvolver os processos de conservação, transformação e renovação dos conhecimentos 

historicamente acumulados.  Ressalta Moreira (2012, p. 12) sobre alguns significados para o 

currículo: “Conhecimento escolar e experiência de aprendizagem representam os dois sentidos 

mais usuais da palavra Currículo, desde sua incorporação ao vocabulário pedagógico”, 

portanto, currículo é o conhecimento que é tratado e debatido na escola, aquilo que deve ser 

ensinado e aprendido pelo aluno.  Outra concepção citada pelo autor é de que o Currículo 

constitui na soma de vários conhecimentos que serão vividos pelos estudantes sob a orientação 

da escola – as definições apresentadas até agora diferem entre sim, mas são interligadas pelo 
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envolvimento do conhecimento e as experiências de aprendizagem para chegar ao caminho da 

construção do conhecimento para o aluno.  

O referido autor explana sobre a relação entre os objetivos que constitui o Currículo e 

os objetivos educacionais, voltados para a formulação dos objetivos, pensando na seleção, 

ordem e hierarquia dos itens na construção deste. Para Moreira (2012, p. 15), a nova visão de 

Currículo inclui ainda:  

 

[...] planos e propostas (o Currículo formal), o que de fato acontece nas escolas e nas 

salas de aula (o Currículo em ação), bem como as regras e as normas não explicitadas 

que governam as relações que se estabelecem nas salas de aula (o Currículo oculto).  

Aponta, assim, para o fato de que no Currículo desenvolvem-se representações, 

codificadas de forma complexa nos documentos, a partir de interesses, disputas e 

alianças, e decodificadas nas escolas, também de modo complexo, pelos indivíduos 

nelas presentes. Sugere, ainda, a visão do Currículo como um campo de lutas e 

conflitos em torno de símbolos e significados. 

 

O autor critica o caráter reprodutor do Currículo na escola, ele busca alternativas de 

ações curriculares, que busquem a emancipação, que estimulem o pensar renovador nas escolas, 

propondo uma reorganização curricular, pois de nada adianta aumentar o tempo escolar se é 

para ter apenas mais do mesmo, este Currículo deve ser pensado para a escola de tempo integral.  

E que seja em um ambiente escolar favorável, com aceitação do diálogo, das diferenças e das 

culturas na construção da democracia, por meio de planejamento para o desenvolvimento do 

Currículo. 

 

3.2 Currículo Formal, Currículo Real e Currículo Oculto 

 

O Currículo é um dos componentes escolares que mais influenciam na qualidade do 

ensino e devem ser contextualizados com a realidade do aluno, para alcançar o que se propõe a 

escola precisa estabelecer e articular relações com a experiência cotidiana do aluno com os 

conteúdos programáticos das disciplinas, sendo que, a participação do aluno na formulação dos 

conceitos e valores, vai fazer com que possa transformar o seu conhecimento e prepará-lo para 

a cidadania. 

Conforme Sacristán (2000, p. 15), quando definimos o termo Currículo: “[...] estamos 

descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las 

num momento histórico e social determinado, para um nível de modalidade de educação, numa 

trama institucional, etc.” O Currículo é o meio pelo qual a escola se organiza, estabelece os seus 
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caminhos e a orientação para a sua prática.  Não se pode pensar numa escola sem pensar em 

seu Currículo e em seus objetivos.  

A escola tem que possibilitar aos alunos, por meio do Currículo, que percebam que eles 

são produtos de sua própria história. Por isso, o currículo é importante no ambiente escolar, e 

que constitui como o elemento central do projeto pedagógico, pois é ele que viabiliza o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Para tanto o Currículo deve ser concebido como um projeto educativo, estruturado e 

ordenado com conteúdo e experiências que possibilitem a produção de aprendizagens 

significativas para os alunos da educação integral ou em tempo integral. Conforme Libâneo 

(2000), Sacristrán (2000; 2008) e Silva (2010), existem três tipos de Currículo, o Currículo 

Formal, Currículo Real e o Currículo Oculto.  

O Currículo formal é o Currículo que é prescrito, estabelecido pelos sistemas de ensino, 

por meio das diretrizes curriculares, produzidas em âmbito nacional, estadual e na própria 

escola, com base em documentos oficiais, nos parâmetros, nas propostas pedagógicas e nos 

regimentos escolares.  Como são normalizados, esses Currículos preveem os conteúdos que 

serão trabalhados em cada disciplina, e a finalidade é oferecer ao país uma base comum 

nacional.  

Para Sacristrán (2000, p. 104), o Currículo prescrito pode ser definido como, aquele que 

é estabelecido pelo sistema de ensino de um país, a qual é regulada política e 

administrativamente: 

 

Em todo sistema educativo, como consequência das regulações inexoráveis às quais 

está submetido, levando em conta sua significação social, existe algum tipo de 

prescrição ou orientação do que deve ser seu conteúdo, principalmente em relação à 

escolaridade obrigatória. São aspectos que atuam como referência na ordenação do 

sistema curricular, servem de ponto de partida para a elaboração de materiais, controle 

do sistema, etc. A história de cada sistema e a política em cada momento dão lugar a 

esquemas variáveis de intervenção, que mudam de um país para outro. 

 

Desta forma está garantido em bases legais o cumprimento de uma das finalidades da 

lei - promover a igualdade e garantir a equidade para todos os brasileiros sem restrições. No 

Brasil e em especial o Estado de Rondônia o Currículo é estabelecido pelas DCN, BNCC, PCN, 

PPP e Referenciais estaduais. 

O Art. 26 da LDB cita que os Currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 

base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
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sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL,1996).  A escola investigada nessa 

pesquisa, segue o Currículo prescrito baseado nos referenciais estaduais e a parte diversificada 

do currículo na maioria das disciplinas são novidades metodológicas trazidas pela Escola da 

Escolha, que será visto e discutindo na seção 6 e 7. 

O Currículo prescrito é adotado nas escolas públicas sem maiores discussões, e muitos 

anseios dos jovens não são colocados na prática de sala de aula, pois com as adoções dos PCN’s 

e BNCC pelas escolas, os professores tendem a obedecer aos referenciais da base e do próprio 

PCN.  No momento em que cada vez mais as escolas estão preparando os alunos para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), outras avalições externas e para preparação ao mercado 

de trabalho, dessa forma o professor acaba não trabalhando aqueles conteúdos voltados ao 

cotidiano dos estudantes.  

A abordagem de temas pertinentes ao cotidiano dos educandos no Currículo escolar 

seria, certamente, muito importante como forma de estímulo à aprendizagem significativa.   No 

dia a dia do aluno em sala de aula, com contextualização e reflexões dos conteúdos e com temas 

que são interessantes para o educando, a assimilação será mais fácil, possibilitando que o aluno 

enxergue e relacione os problemas locais com os de contexto global. 

O Currículo real é o que acontece na sala de aula, em decorrência do projeto pedagógico 

e dos planos de ensino, é a interpretação que os professores e alunos constroem juntos, no dia 

a dia da escola, são as sínteses construídas por professores e alunos, a partir de elementos do 

Currículo formal e das experiências pessoais de cada um e que geram aprendizagens.  A 

característica marcante deste é a contextualização dos conteúdos.  Para Sacristán (2000, p. 105-

106), o Currículo real é o Currículo ação, na qual ele entende que são guiados:  

 

[...] pelos esquemas teóricos e práticos do professor, que se concretiza nas tarefas 

acadêmicas, as quais, como elementos básicos, sustentam o que é a ação pedagógica, 

que podemos notar o significado real do que são as propostas curriculares.   

 

Por meio das interações e experiências dentro da sala de aula, o currículo sofre as 

transformações advindas dessas influências e da prática estabelecida pelo professor. 

O Currículo real é o Currículo que acontece na sala de aula, oriundos de projetos e 

planos de aula, na acepção dada por Libâneo (2000, p. 172):   

 

[...] a execução de um plano, é a efetivação do que foi planejado, mesmo que nesse 

caminho do planejar e do executar aconteçam mudanças, intervenção da própria 

experiência dos professores, decorrentes dos seus valores, crenças, significados. É o 

Currículo que sai da prática dos professores, da percepção e do uso que os professores 
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fazem do Currículo formal, assim como o que fica na percepção dos alunos. Alguns 

autores chamam de Currículo experienciado essas percepções dos alunos que resultam 

de sua reação ao que está sendo ensinado ou vivenciado.  

 

Geralmente é o que é aprendido, compreendido pelo aluno nas palavras de Libâneo 

(2000, p. 172), “[...] não corresponde ao que os professores ensinam ou creem estar ensinado”. 

A prática docente deve ser planejada, o aluno ficará de sete a dez horas na escola de 

tempo integral, sendo assim, é no planejamento das aulas que o professor inicia o Currículo 

real, ao realizar seu plano o professor terá em mente o que pode ou não desenvolver com sua 

turma, de acordo com sua realidade que é vivenciada na sua sala de aula.  No desenvolvimento 

de sua aula o professor pode repensar seus conceitos e por meio das intervenções dos alunos, 

esse processo ajuda na construção do conhecimento, gerando aprendizagem significativa, que 

traz consigo competências de caráter comportamental, procedimental e atitudinal, trazendo 

também o Currículo oculto (LIBÂNEO, 2000). 

O Currículo oculto é aquele que foge das prescrições, independentes se são originárias 

do Currículo real ou formal, ele diz respeito às aprendizagens que escapam ao controle da 

própria escola e do professor, representa tudo que o aluno aprende diariamente em meio as 

várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no meio social e 

escolar, são chamados de oculto porque não está prescrito, não aparece no planejamento, 

embora se constitua como importante fator na aprendizagem. 

Definindo Sacristán (2008, p. 43), o Currículo oculto como sendo: 

 

[...] a acepção do Currículo como conjunto de experiências planejadas é insuficiente, 

pois os efeitos produzidos nos alunos por um tratamento pedagógico ou Currículo 

planejado e suas consequências são tão reais e efetivos quanto podem ser os efeitos 

provenientes das experiências vividas na realidade da escola sem tê-las planejado, às 

vezes, nem sequer ser conscientes de sua existência. É o que se conhece como 

Currículo oculto. 

  

O Currículo oculto são as experiências educativas que podem ser desejadas ou não, às 

vezes vem de ações não pensadas, não planejadas, e muitas vezes são positivas para a aquisição 

do conhecimento, pois são derivadas da realidade do aluno, do seu dia a dia, de suas atitudes e 

vivências na escola.  

Contudo nas palavras de Silva (2010), o Currículo oculto é definido como sendo a 

constituição daqueles aspectos escolares que mesmo sem fazer parte do Currículo oficial, 

explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais. De outra forma, 
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precisamos saber “o que” se aprende no Currículo oculto e por quais “meios”, em uma 

perspectiva crítica,  

 

[...] o que se aprende no Currículo oculto são fundamentalmente atitudes, 

comportamentos, valores e orientações que permitem que crianças e jovens se ajustem 

da forma mais conveniente às estruturas e as pautas de funcionamento, consideradas 

injustas e antidemocráticas e, portanto, indesejáveis, da sociedade capitalista. Entre 

outras coisas, o Currículo oculto ensina, em geral o conformismo, a obediência e o 

individualismo. Em particular, as crianças das classes operárias aprendem as atitudes 

próprias ao seu papel de subordinação, enquanto as crianças das classes proprietárias 

aprendem os traços sociais apropriados ao seu papel de dominação. Numa perspectiva 

mais ampla, aprendem-se através do Currículo oculto, atitudes e valores próprios de 

outras esferas sociais, como exemplo, aqueles ligados à nacionalidade.  Mais 

recentemente, nas análises que consideram também as dimensões do gênero, da 

sexualidade ou da raça, aprende-se, no Currículo oculto, como ser homem ou mulher, 

como ser heterossexual ou homossexual, bem como a identificação com uma 

determinada raça ou etnia (SILVA, 2010, p. 78-79). 

 

Dentro da escola de ensino integral ou em tempo integral, o Currículo oculto, quando 

pautado em valores sociais tem como função, agregar conhecimento ao aluno de forma social, 

comportamental e atitudinal, por meio da transmissão desses valores. Consoante Sacristán 

(2008, p. 74), discorre acerca do valor do Currículo oculto “[...] como delator de uma educação 

encoberta, em reação à visão da escola como uma instituição generosa, igualadora e 

propagadora do saber e das capacidades para participar na vida social e econômica”. Dessa 

forma, a escola torna-se por meio de seus ambientes escolares em uma fonte contínua de 

aprendizagem. Ou de fortalecimento de um processo formativo que vai ao encontro das classes 

dominantes. 

 

3.3 Teorias Curriculares 

 

Nos discursos habituais, quando refletimos sobre o Currículo, pensamos somente em 

conhecimento, mas esquecemos de que o conhecimento constitui o Currículo, porque ele está 

intrinsecamente relacionado na nossa identidade, na nossa subjetividade. Contudo pode se dizer 

que além de conhecimento, “o Currículo é também uma questão de identidade. E sobre essa 

questão, pois, que se concentram também as teorias do Currículo” (SILVA, 2010, p. 16). 

Para Silva (2010), as teorias do Currículo são divididas em teorias tradicionais, teorias 

críticas e pós-críticas. 
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Quadro 2 – Teorias do Currículo, principais autores, influências e propostas 

Teoria Autor Influência Ênfase Atitude (proposta) 
T

ra
d

ic
io

n
al

 

 

Bobbit 
Tyler 

(Teoria da 

administração) 

Escola como 

empresa 

comercial ou 

industrial 

Levantamento das habilidades e 

desenvolver Currículos que permitam 

que essas habilidades sejam 

desenvolvidas, planejado e elaborado 

os instrumentos de medição para 

dizer com precisão se elas foram 

aprendidas. 

Tyler 
Teoria da 

administração 

Filosofia 

educacional e 

social (Objetivos 

claros e definidos) 

Realização de estudos dos próprios 

alunos e sugestões de especialistas 

das disciplinas. Para elaboração do 

Currículo e buscar os objetivos da 

educação. 

Dewey Progressista 
Construção da 

democracia 

Considerar as experiências e 

vivências dos alunos, para a prática 

democrática.  

C
rí

ti
ca

  

Althusser Marxista 

Escola como 

aparelho 

ideológico 

Reprodução de suas práticas 

econômicas para manter a ideologia 

dominante transmitindo seus 

princípios, por meio das disciplinas e 

conteúdos que reproduzem seus 

interesses. 

Bourdieu 

e 

Passeron 

Socialista 
Reprodução 

social 

O Currículo da escola está baseado na 

cultura dominante: ele se expressa na 

linguagem dominante, ele é 

transmitido através do código cultural 

dominante. 

Apple Marxista 

Análise social em 

torno da 

dominação de 

classes 

Currículo é o resultado de um 

processo que reflete os interesses 

particulares das classes e dos grupos 

dominantes. Considera importante 

analisar tanto valores, normas e 

disposições, quanto os pressupostos 

ideológicos das disciplinas que 

constituem o Currículo oficial. A 

escola, além de transmitir 

conhecimento, deve ser também, 

produtora de conhecimento.  

Giroux Neomarxista 
Emancipação e 

libertação 

Durante o processo educacional, os 

alunos devem participar, discutir e 

colocar em questão as práticas 

sociais, políticas e econômicas, 

analisando seu contexto e percebendo 

seu caráter de controle na busca de 

atitudes de emancipação e libertação. 

Freire 
Pedagogia 

Libertadora 

Emancipação e 

libertação 

Tornar o conhecimento significativo 

para quem aprende, onde os temas 

significativos serão as bases dos 

conteúdos programáticos na 

educação desses alunos.  Os 

conteúdos são definidos junto com os 

educandos e na realidade em que 
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estão situados. Ele elimina a 

diferença entre cultura popular e 

cultura erudita e permite que a 

primeira também seja considerada 

conhecimento que legitimamente e 

faz parte do Currículo. 

Young 

Nova 

Sociologia 

da Educação 

Sociologia da 

educação 

Conexão entre Currículo e poder, 

entre a organização do conhecimento 

e a distribuição de poder. 

Berstein Sociologia 

Currículo, 

pedagogia e 

avaliação 

 

O Currículo define o que conta como 

conhecimento válido, a pedagogia 

define o que conta como transmissão 

válida do conhecimento; e a avaliação 

define o que conta como realização 

válida desse conhecimento de parte 

de quem é ensinado. 

P
ó

s-
cr

ít
ic

as
 

Mclaren 
Pós-

Modernismo 
Multiculturalismo 

Desenvolver um currículo que se 

preocupe com a diversidade (raça, 

classe, gênero, orientação sexual, 

etc.), orientada para a liberdade e 

libertação.  
 Fonte: Adaptado pelo autor, baseado em Silva (2010) e Mclaren (2000). 

 

De uma forma geral, o Quadro 2 mostra que as teorias tradicionais se concentram nas 

formas organizacionais e na elaboração técnica do Currículo, sendo estas teorias de aceitação, 

ajuste e adaptação.  Nas teorias críticas o Currículo é considerado como um artefato social e 

cultural, em suas determinações sociais e de sua história, que implica uma relação de poder, 

transmitindo visões sociais, particulares e interessadas, produzindo identidades individuais.  

Enquanto o multiculturalismo busca desenvolver o Currículo preocupado com a diversidade 

para a emancipação. 

Nas teorias acríticas, denominadas tradicionais a existência do Currículo como 

conhecemos, surge da literatura educacional americana, conforme Silva (2010, p. 22), para 

designar um campo especializado em estudos que “foram talvez as condições associadas com 

a institucionalização da educação de massas que permitiram que o campo de estudos do 

Currículo surgisse, nos Estados Unidos, como um campo profissional especializado”. 

Como visto, anteriormente, a teoria tradicional procura ser neutra, e tem como principal 

foco, identificar os objetivos da educação escolarizada, formar o trabalhador especializado ou 

proporcionar à população uma educação geral, por uma parte, e, por outra, uma educação 

profissionalizante que atendesse de imediato aos interesses do mercado de trabalho. 

As principais questões das teorias tradicionais são resumidas da seguinte forma: A 

seleção dos conteúdos, objetivos e ensino destes conteúdos, é elaborada de forma eficaz para 
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ter a eficiência nos resultados.  Sugestiona Silva (2010) que Bobbit foi o principal representante 

da teoria tradicional, ele buscava modificar bruscamente o sistema escolar, sua proposta era que 

a escola funcionasse como uma empresa comercial ou industrial, para atender aos interesses 

mercantilistas, a qual a eficiência era a palavra-chave. 

Na teoria crítica, o Currículo, segundo Moreira e Silva (2011), é considerado como um 

elemento social e cultural. Não sendo apenas um elemento inocente e neutro de transmissão de 

conhecimento.  Implicado em uma relação de poder, transmitindo visões sociais, particulares e 

interessadas, produzindo identidades individuais.  Na educação integral imposta pelo Governo, 

o Currículo prescrito já traz embutidas essas visões, nas quais a educação pública de uma forma 

geral é voltada para a preparação do jovem ao mercado de trabalho. 

Por meio do Currículo, conforme Silva (2010), a ideologia dominante transmite seus 

princípios, por meio das disciplinas e conteúdos que reproduzem seus interesses, dos 

mecanismos seletivos que fazem com que crianças de famílias menos favorecidas saiam da 

escola antes de chegarem a aprender as habilidades próprias das classes dominantes, e por 

práticas discriminatórias que levam as classes dominadas a serem submissas e obedientes à 

classe dominante.   

Assim, o sistema dominante por meio do Currículo, contribui pelas relações sociais da 

escola e do trabalho, para a reprodução da sociedade capitalista. As escolas reproduzem os 

aspectos necessários para a sociedade capitalista: trabalhadores adequados a cada necessidade 

dos locais de trabalho, líderes para cargos de chefia e líderes obedientes e subordinados para os 

cargos de produção. 

Silva (2010, p. 29), afirma que: “As teorias críticas do Currículo efetuam uma completa 

inversão nos fundamentos das teorias tradicionais”, as teorias críticas preocupam-se em 

desenvolver conceitos que permitissem compreender, o que o Currículo faz.  

 

Quadro 3 – Teoria Crítica: Principais autores e suas obras 

Ano Autor Obra 

1970 Paulo Freire A Pedagogia do Oprimido 

1970 Louis Althusser  A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado 

1970 Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron  

A Reprodução 

1971 Baudelot e Establet  L´Ecole Capitaliste em France 

1971 Basil Bernstein  Class, Codes and Control 
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1971 Michael Young Knowledge and Control New Directions for the 

Sociology of Education 

1976 Samuel Bowles e Herbert Gintis Schooling is Capitalist America 

1976 William Pinar e Madeleine Grumes  Toward a Poor Curriculum 

1979 Michael Apple Ideologia e Currículo 

   Fonte: Adaptado pelo autor (2017), baseado em Silva (2010). 

 

No desenvolvimento desses conceitos, existe uma ligação entre educação e ideologia. 

Além disso, vários pensadores elaboraram teorias que foram identificadas como críticas e, 

embora tivessem uma linha semelhante de pensamento, apresentavam suas peculiaridades, 

como evidenciamos no Quadro 3, trazendo a análise de Silva (2010), que faz uma cronologia 

dos marcos fundamentais das teorias educacionais e da teoria crítica sobre o Currículo. 

As Teorias pós-críticas destacam-se por trazer uma nova visão sobre a diversidade 

cultural no mundo contemporâneo, a partir da proposição de um Currículo multiculturalista, no 

qual as minorias possam vir a ser contempladas. O multiculturalismo de acordo com Silva 

(2010, p. 85), “é um movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados no 

interior daqueles países para terem suas formas culturais reconhecidas e representadas na 

cultura nacional”. 

Em relação ao Currículo, o multiculturalismo aparece como movimento contra o 

Currículo universitário tradicional que privilegiava a cultura branca, masculina, europeia e 

heterossexual, ou seja, a cultura do grupo social dominante. A partir dessa análise, houve a 

proposição de que o Currículo também incluísse aspectos de formas mais representativas das 

diversas culturas dominadas.  

A linha liberal defende ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as 

culturas, e a visão crítica pontua que, dessa forma, permaneceriam intactas as relações de poder, 

em que a cultura dominante faria o papel de permitir que outras formas culturais tivessem seu 

“espaço”.  Para Silva (2010, p. 90), o multiculturalismo, “[...] mostra que o gradiente da 

desigualdade em matéria de educação e Currículo é função de outras dinâmicas, como as de 

gênero, raça e sexualidade, por exemplo, que não podem ser reduzidas à dinâmica de classe”.  

As desigualdades criadas dentro do processo escolar não aparecem apenas nas relações 

de poder entre grupos dominantes a partir de questões econômicas, mas também nas diferenças 

raciais, de sexo e gênero, quando são colocados como valores dominantes, como a 

superioridade masculina e a branca.  
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As relações de gênero constituem um dos enfoques mais presentes nas teorias pós-

críticas, que questionam, como já foi dito, não apenas as desigualdades de classes sociais. Neste 

caso, o feminismo aparece para questionar o predomínio de uma cultura extremamente 

patriarcal, na qual existe uma profunda desigualdade entre homens e mulheres. Inicialmente, a 

principal questão dizia respeito ao acesso, ou seja, o acesso à educação era desigual para 

homens e mulheres e, dentro do Currículo, havia distinções de disciplinas masculinas e 

femininas. Assim, certas carreiras eram, exclusivamente, masculinas sem que as mulheres 

tivessem a oportunidade de optar por elas.  

O Currículo oficial valorizava a separação entre sujeitos, o domínio e o controle, a 

racionalidade e a lógica, a ciência e a técnica, o individualismo e a competição, tudo o que 

reflete experiências e interesses masculinos. Por meio de discussões curriculares sobre gênero, 

procuramos perceber os interesses e valores femininos, como importância das ligações sociais, 

intuição, artes e estética, comunitarismo e cooperação. O que pretendemos não é utilizar apenas 

uma forma ou outra, mas equilibrar, por meio do Currículo, todos estes interesses e 

particularidades para conseguir um equilíbrio.  

As questões raciais e étnicas também começaram a fazer parte das teorias pós-críticas 

do Currículo, tendo sido percebida a problemática da identidade étnica e racial. O Currículo 

não pode se tornar multicultural apenas incluindo informações sobre outras culturas. Precisa 

considerar as diferenças étnicas e raciais como uma questão histórica e política. É essencial, 

por meio do Currículo, desconstruir o texto racial, questionar por que e como valores de certos 

grupos étnicos e raciais foram desconsiderados ou menosprezados no desenvolvimento cultural 

e histórico da humanidade e, pela organização do Currículo, proporcionar os mesmos 

significados e valores a todos os grupos, sem supervalorização de um ou de outro.  

Em relação a Educação em tempo integral ou integral, não existe ambiente mais 

específico para praticar esses ideais multiculturalistas, o aluno que passa de 06 a 10 horas na 

escola, irá enfadar-se de tanto do mesmo, este currículo multicultural deve ser explorando pelos 

docentes no decorrer do dia, sendo bastante aproveitado nas disciplinas oficiais da base, como 

na parte diversificada do Currículo. 

O pós-modernismo é um movimento intelectual que proclama uma nova era, mas, que 

não representa uma teoria unificada e coerente em uma perspectiva variada, com abrangência 

numa diversidade de campos intelectuais, políticos, estéticos e epistemológicos. 
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A educação na visão pós-moderna hoje, pode ser vista como uma instituição moderna 

por excelência, que tem como objetivo a transmissão do conhecimento humano racional e 

autônomo, que molde o cidadão moderno em uma democracia representativa. 

Segundo Silva (2010, p. 113), “o sujeito não é o centro da ação social. Ele não pensa, 

fala e produz, ele é pensado, falado e produzido. Ele é dirigido a partir do exterior: pelas 

estruturas, pelas instituições, pelo discurso”. Para o pós-modernismo o sujeito moderno é uma 

ficção. 

 

3.4 Currículo e Educação Integral  

 

Na política de Educação Integral necessita-se considerar a proposta curricular, que deve 

analisar os conteúdos educacionais, os espaços de aprendizagem e os tempos escolares.  A 

proposta de Educação Integral tem o objetivo de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos 

educandos, por meio da promoção do desenvolvimento em todas as suas dimensões, oferecendo 

aprendizagens significativas ao aluno. 

As novas atividades e aprendizagens oferecidas pela escola de Educação Integral na 

parte diversificada do Currículo precisam integrar-se com as que já são oferecidas no Currículo 

comum, de uma forma em que uma complemente os objetivos da outra, para isso deve haver 

cooperação, diálogo e troca de experiências entre os profissionais que trabalham na escola, 

sempre reconhecendo a importância dessas ações para o desenvolvimento integral do aluno. 

Diversas experiências em Educação Integral trabalham com a separação de Currículo 

por turno, ou seja, em um turno se trabalha a parte da base comum e em outro, o contraturno, a 

parte diversificada, esse modo de operar dificulta o desenvolvimento de ações pedagógicas que 

ofereçam situações significativas de aprendizagem, deve haver um rompimento dessa situação, 

para que ocorra a articulação curricular, na perspectiva de um Currículo único e integrado. 

Pensando em Currículo, não há como não discutir o Ensino  Médio na Base Nacional 

Curricular Comum do país, atualmente a última versão da Base foi encaminhada pelo MEC em 

abril (2018)5 para o Conselho Nacional de Educação (CNE), mas este tema é discutido pelo 

menos desde 1988, com a Constituição Federal, seguindo com a LDB, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e findando com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o PNE, das quais 

                                                 
5 A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental foi homologada pelo ministro da Educação, 

Mendonça Filho, no dia 20 de dezembro de 2017. A versão da BNCC para o Ensino Médio foi entregue para o 

CNE no início de abril de 2018. Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base  
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20 metas do plano, ao menos 04 (quatro) fazem referência a BNCC, embora essas ações sejam 

apenas estratégias para chegar nas metas, Macedo (2015, p. 893), afirma que: 

 

Apesar dessa justificativa, cumpre destacar que as referidas bases não são metas do 

Plano Nacional de Educação, mas estratégias para o atingimento de metas de 

universalização e garantia de conclusão das etapas de escolarização. Se outras 

estratégias se mostrarem mais adequadas ao atingimento das metas, entendo que 

ganham prevalência e devem ser usadas. As metas e não as estratégias exprimem o 

desejo do legislador. 

 

Este desejo de controle do legislador que produz a compreensão normativa de Currículo 

favorece uma articulação para além da oposição entre público e privado, que teria trocado 

expectativas por direitos. 

O tempo escolar no Brasil segundo Souza (1999), obedece a regras formais, que vem da 

atuação do Estado em relação ao tempo escolar e são regulamentadas de acordo com os sistemas 

estatais de ensino. A normatização do tempo escolar pelo Estado configura como uma ação para 

racionalizar o trabalho docente no ensino e controle maior sobre a escola. 

É por meio da legislação que o Estado realiza os interesses da burguesia liberal para 

executar as reformas do ensino, adequando-as aos interesses dos grupos que têm o poder de 

acordo com as suas necessidades.  

Nas palavras de Souza (1999, p. 130), o Estado institui as reformas do ensino de forma 

normatizadora, por imposição no qual: 

 

Todos os aspectos da organização escolar passaram a ser regulamentados com 

preciosos detalhes: prescrições sobre o tipo de escolas, localização e provimento, 

normas para a matrícula e frequência, sobre os programas de ensino e o método, o 

material escolar, a forma de fiscalização e controle das escolas, as competências de 

professores, diretores e funcionários, a escrituração burocrática, a higiene escolar, a 

disciplina dos alunos, prêmios e punições, o calendário escolar e o emprego do tempo. 

As leis do ensino buscaram instituir um discurso sobre a escola, incorporando 

concepções sobre a organização espacial, temporal, administrativa e didático-

pedagógica. 

Entende-se, dessa forma, o contexto no qual emergem as prescrições formais sobre o 

tempo escolar, cujas indicações atendiam aos interesses dos reformadores no sentido 

de implantarem uma escola primária homogênea, padronizada e uniforme. 

 

Com esta regulamentação o Estado uniformizou e controlou a frequência do aluno, a 

duração do curso, bem como o calendário escolar, a jornada diária e a própria distribuição das 

atividades do curso, aumentado o tempo escolar na educação integral/em tempo integral, mais 

tempo na escola, mais disciplinas, mais atividades e mais controle do Estado. 
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Estes tempos escolares influenciam a vida escolar, a organização do tempo escolar sofre 

com elementos internos e externos da cultura escolar, conforme Arco-Verde (2012), vários 

pesquisadores europeus trabalham com análise histórica do tempo escolar para entender melhor 

o dinamismo da escola. 

Segundo Arco-Verde (2012), a pesquisadora Marie Madalene Compère coordenou um 

grupo de estudo nos países europeus, com pesquisadores da França, Suíça, Portugal, Espanha, 

Itália e Alemanha.  Para estudar o tema nesses países apareceram critérios dominantes para o 

tempo escolar como, “critérios confessionais, (católico/protestante), critérios de organização e 

de tradições políticas (centralizada/descentralizada e autoritária/democrática), assim como 

critérios de desenvolvimento econômico” (ARCO-VERDE, 2012, 86). Ainda conforme este 

estudo, nestes aspectos foram estudados o espaço, conteúdos, práticas escolares e lógico os 

tempos escolares, desenvolvendo um grande trabalho sobre a composição dos tempos escolares. 

Cita Arco-Verde (2012), as características marcantes do tempo e a humanidade, 

entrelaçados desde o início da história, no qual o homem vai adaptando as diferentes formas de 

administrar sua vida cotidiana nas normas e regras sociais. 

Entende a necessidade de desmitificação do tempo como um processo de construção 

humana, sujeito a modificações e interferências, de acordo com a realidade humana. Este 

pensamento conduz à lógica de organização temporal da escola e à necessária reflexão sobre o 

elemento tempo na cultura escolar. 

Na escola desde a infância a vida do aluno é conectada ao tempo, seja pelas estruturas, 

organizações e possibilidades educacionais dos projetos pedagógicos.  

Conforme Arco-Verde (2012), as propostas de Educação Integral/jornada ampliada, 

podem ser identificadas de quatro formas: 

a) Mais tempo, mais possibilidade de aprendizagem; 

b) Dois turnos, um para as atividades tradicionais da escola e outro para as 

atividades esportivas, culturais e artísticas; 

c) Ampliação do tempo escolar, a princípio para aporte educacional, com 

identificação de todas as atividades como fundamentais no processo 

educativo; 

d) Assistencialismo as crianças. 

 

A implantação da escola de tempo integral precisa de argumentos teóricos, de elementos 

que demonstrem pedagogicamente o valor dessa forma de organização do tempo escolar e as 
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consequências que traz para a escola, para os professores, para a comunidade e, principalmente, 

para os estudantes. 

O Currículo representa um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção 

do conhecimento, por meio da socialização de significados no espaço social, e que contribuem 

para a construção de uma identidade sociocultural do educando. É necessário ter clareza no tipo 

de homem que queremos formar, e a partir desse ponto realizar uma prática pedagógica 

competente e socialmente comprometida com a função social da escola.  

Um Currículo não deve ter apenas os componentes curriculares obrigatórios dos 

manuais, referenciais, entre outras normas previstas em legislações educacionais, ele precisa 

ser flexível e variável, e tanto a escola, como o docente precisa ter autonomia para mudar de 

acordo com experiências e a realidade de cada local e fundamentada no documento que rege a 

escola, o PPP, mas sem esquecer que no processo de construção do Currículo que queremos, 

devem ter questões técnicas, políticas e éticas na seleção dos saberes, competências, 

conhecimentos e as habilidades, dos quais desejamos para o melhor desenvolvimento dos 

alunos. 

E dentro dessas necessidades de melhorias para o desenvolvimento das atividades 

docentes tanto para a escola de Educação Integral, como para a escola regular, trataremos na 

próxima seção da formação docente e das práticas pedagógicas. 
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4 DA FORMAÇÃO À PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Nesta seção descreveremos sobre a formação continuada, as práticas pedagógicas para 

a Educação Integral, tais como práticas metodológicas, saberes docentes para prática 

pedagógica, com embasamento em teóricos como Alarcão (2005), Candau (1996; 2007), 

Dourado (2001), Gasparin (2013), Libâneo (2007), Perrenoud (2002), Tardif (2012), entre 

outros.  A discussão será desenvolvida em 3 subseções, na primeira tratamos sobre a formação 

continuada, na segunda subseção descrevemos o tema as práticas pedagógicas e os Saberes 

docentes, na terceira e última escrevemos sobre o PPP e as metodologias de ensino.   

 

4.1 Formação Continuada na Educação Integral 

 

A Educação Integral é uma concepção educacional, que propõe uma alternativa de 

expansão dos conteúdos do Currículo escolar pelo aumento do tempo de permanência na escola.  

Provocando assim, novos conhecimentos e saberes que precisam ser estudados pelos 

profissionais da escola. Assim, as implantações desses programas de educação integral, devem 

vir com oportunidades de formação continuada para os gestores, professores e técnicos 

escolares, para que sejam discutidos os desafios e compartilhada as práticas nos programas e 

ações para a reflexão das concepções e ideais da educação, para o completo desenvolvimento 

dos sujeitos da educação em prol dos alunos. 

A formação continuada é vista, atualmente, como necessidade fundamental para o 

exercício da docência, pois as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas relações sociais 

no final do século impuseram à educação novas demandas, novas características e novas 

metodologias, que decorrem do processo de desenvolvimento profissional a que todos os 

educadores têm direito e que envolve a formação inicial e continuada. 

Sendo assim é necessária a construção de um novo perfil docente, pois estes necessitam 

de uma proposição diferente da que se apresenta até aqui. Atualmente é imposto ao docente o 

planejamento de suas ações a partir da realidade social e dos conhecimentos dos seus alunos, 

selecionando conteúdos relevantes e organizando situações de aprendizagem as quais as 

interações entre aluno e conhecimento rompa com o senso comum.  

Conforme a LDB, o que se espera do professor da educação básica é que este construa, 

juntamente, com seus alunos elementos que deem sustentação para o aprendizado, e que teoria 
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e prática estejam relacionadas em cada disciplina, isoladas ou integradas entre si, por meio da 

interdisciplinaridade (BRASIL, 1996). 

Quando iniciam as grandes construções das escolas, esquece-se de investir no sujeito 

mais importante do processo educacional, que é o Professor, sejam com salários mais dignos, 

com mais recursos pedagógicos e até mesmo em formação continuada para a preparação do 

ensino em tempo integral na Educação Integral. 

A formação continuada de professores é um processo permanente na busca do saber 

necessário para sua atividade docente, e tem como objetivo assegurar uma educação de 

qualidade para o aluno, não se restringindo apenas a cursos de atualização, e sim em uma ação 

contínua que deve ser construída por todos que fazem a Educação Integral por meio das 

reflexões sobre a prática e pela pesquisa. 

Como sugerem os parágrafos 1º ao 5º do art. 62 da LDB, nas palavras de Carvalho 

(2015, p. 24), estabelecem que: 

 

[...] a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério; que a formação continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 

distância; que a formação inicial preferencialmente deverá ser oferecida em ensino 

presencial; que deverão adotar mecanismos facilitadores de acesso e permanência em 

cursos de formação de docentes em nível superior e, ainda, que haja incentivo à 

formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública 

mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de 

educação superior. 

 

Ainda conforme a LDB em seu artigo 62 é citado que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 

em nível médio na modalidade normal (BRASIL, 1996, p. 24). 

 

O artigo 62 da LDB orienta quem são os responsáveis pelas formações inicial e 

continuada dos professores e estabelecem as formas dessas capacitações, além de afirmar qual 

a formação mínima para o exercício docente. 

Os docentes segundo o artigo 13 da LDB, são encarregados de participar da construção 

da proposta pedagógica da escola; elaboração e cumprimento do plano de trabalho e da proposta 
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pedagógica; interessar pela aprendizagem dos alunos; colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade (BRASIL, 1996). 

Com a globalização segundo Libâneo (2007, p. 18), a educação deixa de ser um direito 

e transforma-se em serviço, em mercadoria, ao mesmo tempo em que se acentua o dualismo 

educacional: diferentes qualidades de educação para ricos e pobres: 

 

[...] a escola ganha importância ao invés de perder. Para serem enfrentados os desafios 

do avanço acelerado da ciência e da tecnologia, da mundialização da economia, da 

transformação dos processos de produção, do consumismo, do relativismo moral, é 

preciso um maciço investimento na educação escolar. É preciso reconhecer a urgência 

da elevação do nível científico, cultural e técnico da população, para o que se torna 

inadiável a universalização da escolarização básica de qualidade. 

 

Com essa afirmação observamos a maior aflição da educação pública brasileira, que é a 

de oferecer ensino gratuito e de qualidade para todos. 

Em relação aos docentes, Dourado (2001, p. 51), explica a situação dos professores no 

Brasil desta forma: 

 

A situação docente, no Brasil, caracteriza-se, historicamente, por insuficiente 

formação inicial, baixos salários e precárias condições de trabalho, o que tem aberto 

caminho, dentre outros, para um processo de aguda proletarização docente.  A função 

docente apresenta-se como função de baixo prestígio social e passa por mudanças 

significativas. 

 

Historicamente, existe uma grande precarização do trabalho docente no Brasil, e sofre 

influências externas nos programas para educação, como essa da afirmação de Dourado (2001, 

p. 52): 

 

As políticas educacionais implementadas pelo governo federal nos anos 1990 

articulam-se às teses do Banco Mundial. Especificamente, no caso da formação de 

professores, assiste-se a ênfase em políticas de formação em serviço e no 

aligeiramento da formação inicial, entendida como capacitação pedagógica de cunho 

estritamente técnico. 

 

Os anos noventa protagonizam nova onda de acordos internacionais e uma redescoberta 

da educação como um campo fértil de investimento.  Isso converge com a afirmação de Viera 

(2001, p. 86), que menciona: 

 

No que se refere aos processos de negociação, como aqueles desenvolvidos pelo 

Banco Mundial, estes são extremamente complexos e, por vez, envolvem anos de 

maturação. Nem todos os “parceiros” envolvidos evidenciam uma preocupação com 
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a transparência em torno das negociações que são desenvolvidas, processo que tende 

a mudar com a presença de páginas informativas na internet e outros mecanismos de 

divulgação. (...). Financia-se a avaliação do sistema educacional brasileiro, mas não 

busca a avaliação das iniciativas em andamento. Os procedimentos técnicos exigidos 

pelos organismos internacionais são complexos e, num contexto de esvaziamento de 

setor público brasileiro, tendem a ficar nas mãos de pequenos grupos de especialistas, 

e isto é preocupante. Não se pode esquecer que ao financiamento a projetos nacionais 

correspondem a pesadas contrapartidas em termos de ajustes macroestruturais pelos 

quais o país e sua população tem pago um preço excessivamente alto. 

 

Neste contexto faz-se necessário entender esses acordos internacionais, que ainda hoje 

são impostos pelos órgãos internacionais com o pretexto de melhoria do serviço público, mas 

que na verdade só trazem a precarização do trabalho docente e consequentemente o 

afundamento da educação brasileira. 

Apesar de ocorrerem experiências de Educação Integral no Brasil desde a década de 

1950, não é comum ocorrer nas licenciaturas uma disciplina específica para formação na 

educação integral.  Portanto ficou a cargo da formação continuada, preencher esta lacuna para 

preparação e formação dos docentes para a Educação Integral. 

Contudo é necessário repensar a formação docente, articulando-a à profissionalização, 

apesar de ser uma tarefa árdua e complexa.  Dourado (2001) afirma que devido às 

transformações ocorridas por meio do mundo do trabalho e da produção, que são resultados da 

automação e modernização da produção e com isso, provocaram a diminuição de postos de 

trabalho, gerando assim uma “[...] exigência de qualificação e formação continuada, cuja 

implicação mais severa tem sido a tendência mundial de desemprego estrutural” (DOURADO, 

2001, p. 55). 

Sobre a formação docente Dourado (2001, p. 57), informa que: 

 

A discussão sobre a formação e profissionalização, passa, pelo resgate das políticas 

concretas que incluam o questionamento e novos acenos dos atuais marcos de 

formação incorporando, desse modo, a formação contínua e a melhoria das condições 

de trabalho (salário, plano de carreira, política de capacitação, avaliação) no novo 

cenário sociopolítico, econômico e cultural que se delineia mundialmente. 

 

Nessa afirmativa Dourado (2001), menciona que as políticas adotadas em relação à 

formação inicial e continuada dos docentes são intensificadas, baseadas no curso normal 

superior/institutos superiores com ênfase na educação à distância, ambas ancoradas na defesa 

da formação em serviço. 

O paradigma produtivo altera o processo de produção e perfil dos trabalhadores, 

provocando mudanças “nas relações de trabalho, nos hábitos de consumo” (LIBÂNEO, 2007, 
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p. 19).  Profissionais da educação buscam uma perspectiva de educação mais igualitária, busca-

se uma melhoria na qualificação profissional. 

Segundo Candau (1996), a preocupação com a formação continuada de professores não 

é uma novidade, afirmando que está presente em todos os esforços de renovação pedagógica 

que, geralmente, são promovidos pelos sistemas de ensino. As políticas educacionais incidem 

fortemente sobre o docente, como protagonista privilegiado do processo educacional, e, sendo 

assim, a qualificação de professores, para melhorar a qualidade da Educação, tem de ser 

acompanhada por políticas que garantam: a reorganização da estrutura administrativa, a 

valorização dos professores, a disponibilidade de recursos financeiros e materiais e o 

planejamento participativo. 

A formação continuada dos docentes deve ser um processo contínuo, após sua formação 

inicial e permanente, sempre visando o aperfeiçoamento e a construção do saber necessário à 

sua atividade diária, sempre buscando o objetivo de melhorar a qualidade do aprendizado de 

seus alunos.  Essa formação deve ser por meio de estudos, pesquisas e reflexões das ações sobre 

a prática, principalmente sobre a Educação Integral, pois a maioria dos programas e 

experiências são impostas pelo governo e o professor deve obedecer às normas que são 

repassadas pelos gestores públicos, e muitas vezes o professor não tem a experiência necessária 

para trabalhar em uma escola integral ou de tempo integral.  

Cada professor tem seus próprios saberes específicos que caracterizam a sua profissão, 

saberes estes desenvolvidos desde o processo de formação acadêmica, quanto do seu cotidiano 

e de sua atividade docente.  Já, Tardif (2012, p. 39) corrobora com esta afirmação citando que: 

“[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 

desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de 

seu meio”.   

Partido do pressuposto que a formação do professor precisa acontecer com a junção 

entre a formação e a prática cotidiana, destacando os saberes que são mobilizados na prática, 

entraremos no próximo item, com ênfase às práticas e aos saberes docentes. 

 

4.2 As práticas pedagógicas e os Saberes docentes 

 

O professor em sua prática pedagógica deve conduzir suas atividades docentes, por 

caminhos que permitam a criação de clima favorável para a aprendizagem de seus alunos.  
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De acordo com Gasparin (2013), o aluno sentirá motivação a partir do momento em que 

ele conhecer sua prática social junto dos conteúdos curriculares propostos.  Esses conteúdos 

precisam relacionar-se com todos, e têm que ser significativos para os alunos, por meio de 

práticas pedagógicas docentes significativas. 

Consubstanciando Freire e Campos (1991, p. 5), abaliza essa informação citando que: 

 

O ensino deve sempre respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o aluno traz 

consigo à escola. Tais conhecimentos exprimem o que poderíamos chamar de a 

identidade cultural do aluno – ligada, evidentemente, ao conceito sociológico de 

classe. O educador deve considerar essa “leitura do mundo” inicial que o aluno traz 

consigo, ou melhor, em si.  Ele forjou-a no contexto do seu lar, de seu bairro, de sua 

cidade, marcando-a fortemente com sua origem social.  

Queremos uma pedagogia que, sem renunciar à exigência do rigor, admita à 

espontaneidade, o sentimento, a emoção, e aceite, como ponto de partida, o que 

chamaria de “o aqui e o agora” perceptivo, histórico e social dos alunos.  

 

Com o planejamento das aulas, quando o professor contextualiza sua disciplina com a 

realidade do aluno, trazendo para ele um conhecimento significativo, aproveitando os saberes 

dos alunos, o docente tornará sua missão de ensinar mais gratificante, quando perceber que a 

aprendizagem dos alunos está sendo significativa. Evitando assim o distanciamento do aluno 

ao conteúdo que está sendo ensinado, por meio da “[...] tomada de consciência da realidade e 

dos interesses dos alunos” (GASPARIN, 2013, p. 15). 

Na prática pedagógica, após a realização do seu planejamento e antes de iniciar o 

trabalho com os educandos, o professor já possuirá uma síntese de todo esse processo em mente, 

todo o caminho no qual tem que percorrer, conforme a afirmação de Gasparin (2013, p. 16-17): 

 

Sua própria condição de guia do trabalho pedagógico implica que já tenha realizado, 

como preparação, todo o percurso pelo qual o aluno vai passar. Isso lhe possibilita 

conduzir o processo pedagógico com segurança dentro de uma visão de totalidade. 

Essa visão, contudo, ainda é precária. 

A visão dos alunos é sincrética porque, apesar dos conhecimentos que possuem sobre 

o assunto, a partir do cotidiano, ainda não realizaram, no ponto de partida, a relação 

da experiência pedagógica com a pratica social mais ampla de que participam. 

 

Para o aluno este é o primeiro contato com o que vai ser aprendido, com o que vai ser 

trabalhado depois pelo professor, é a manifestação do conhecimento que tem sobre um 

determinado assunto abordado.  “Portanto, não é de esperar que ele explicite com clareza os 

conceitos científicos do conteúdo proposto nem sua importância social. Esta é uma tarefa muito 

complexa que aos poucos vai sendo desvendada” (GASPARIN, 2013, p. 17). 
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A partir do momento que o aluno é informado sobre qual será o conteúdo abordado, e 

por meio de um processo teórico-metodológico é que inicia a prática pedagógica, e por esse 

processo, o docente dialoga com os discentes sobre o conteúdo, buscando sempre verificar o 

que os alunos já sabem, já dominam sobre o tema e que uso eles fazem na sua prática social 

cotidiana.  “É a manifestação do estado de desenvolvimento dos educandos, ocasião em que 

são expressas as concepções, as vivências, as percepções, os conceitos, as formas próximas e 

remotas de existência do conteúdo em questão” (GASPARIN, 2013, p. 20). Essa conversa entre 

docente e alunos torna mais nítida o nível de entendimento que eles já detêm sobre o tema 

discutido. 

A prática reflexiva remete a dois processos mentais que devemos distinguir, primeiro 

não existe ações complexa sem reflexão, pensando em um sentido mais comum do termo prática 

reflexiva, chegamos nas palavras de Perrenoud (2002, p. 31), assevera que “Refletir durante a 

ação consiste em se perguntar o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o que podemos 

fazer, o que devemos fazer, qual é a melhor tática, que desvios e precauções temos de tomar, 

que riscos corremos, etc.” 

O segundo processo é refletir sobre a ação, que de acordo com Perrenoud (2002, p. 31), 

se faz necessário: 

 

[...] tomamos nossa própria ação como objeto de reflexão, seja para compará-la com 

um modelo prescritivo, o que poderíamos ou deveríamos ter feito, o que outro 

profissional teria feito, seja para explicá-la ou criticá-la.  Toda ação é única, mas, em 

geral, ela pertence a uma família de ações do mesmo tipo, provocadas por situações 

semelhantes. Depois da realização da ação singular, a reflexão sobre ela só tem sentido 

para compreender, aprender e integrar o que aconteceu. Portanto, a reflexão não se 

limita a uma evocação, mas passa por uma crítica, por uma análise, por uma relação 

com regras, teorias ou outras ações, imaginadas ou realizadas em uma situação 

análoga. 

 

Ocorre, geralmente, a reflexão da ação, e em seguida a reflexão sobre a ação, 

principalmente, quando acontecem questões que não podem ser resolvidas na ocasião que 

incide, permitindo assim antecipação e preparação do profissional docente. 

Durante a ação pedagógica, o tempo da reflexão da ação é muito curto, conforme 

Perrenoud (2002, p. 33), afirma que:  

 

Refletimos, principalmente, para decidir o passo seguinte: interromper ou não uma 

conversa, iniciar ou não um novo capítulo antes do final da aula, aceitar ou não uma 

desculpa, punir ou não um aluno indisciplinado, responder ou não a uma pergunta 

insolente, idiota ou descontextualizada, permitir ou não que um aluno se retire da sala 

de aula, etc. 
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Cada uma destas decisões mobiliza uma ação mental, que pede uma reflexão, que às 

vezes tem que ser muito rápido e essas decisões são importantes no processo de ensino-

aprendizagem, e resolvidas conforme as experiências do professor, pois, são situações de rotina 

na prática pedagógica, que devem ser refletidas a partir das ações tanto do discente como do 

professor, para um melhor desenvolvimento das aulas e aceleração da aprendizagem. 

Para Perrenoud (2000) a noção de competência ou saberes profissionais designará aqui 

uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação, 

ou seja, nesse contexto os saberes profissionais são subjetivos e não determinados, dependendo 

do bom senso e da reflexão do professor para decidir a melhor forma de agir em determinada 

situação. É aqui que se faz necessária a real formação do professor apresentando atitudes com 

características de autonomia que poderá refletir sobre a sua ação. Possibilitando dessa forma, 

um profissional crítico que constrói seu conhecimento e não apenas o que reproduz, ou que 

segue manuais como se fossem regras padronizadas como verdade absoluta.   

Existe a necessidade de formar docentes que possam refletir sobre a sua prática, com a 

intenção de mudá-la para melhorá-la, para toda a comunidade escolar. Conforme Alarcão 

(2005), os professores desempenham um importante papel na produção e estruturação do 

conhecimento pedagógico porque fazem reflexão sobre a prática, e sobre a interação com o 

aluno gerando conhecimento. Sendo assim os professores têm um papel fundamental na 

educação como profissional reflexivo, porque ele atua com interação com os alunos, tornando-

se capaz de pensar sobre sua prática, conferindo suas ações e aquilo que julga acreditar como 

correto para sua atuação profissional com as consequências a que elas conduzem, mesmo em 

condições de trabalho adversas.  

Desse modo, fica claro o empenho de adaptar as teorias utilizadas em sala de aula com 

a realidade e a necessidade dos educandos, e não as basear em teorias que nada têm a ver com 

os aprendizes, tornando assim o Currículo significativo ao aluno. 

Acrescenta Alarcão (2005, p. 177), que “[...] os professores têm de ser agentes ativos do 

seu próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização ao serviço do 

grande projeto social que é a formação dos educandos”.  

Essa reflexão leva os docentes a desenvolverem novos entendimentos, e formas de 

pensar, de compreender, de agir e resolver problemas. Esses conhecimentos de reflexão têm 

lugar na prática docente, no cotidiano, com isso pode-se fazer experimentos, em busca do novo 

sempre e sem medo do erro, contudo, a prática em sala de aula surge como um espaço 

privilegiado que permite a integração de competências, o que só é possível se o professor refletir 
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sobre sua atuação, seja ela na escola regular ou em escolas de Educação Integral ou de tempo 

integral.  

A reflexão e a experimentação, portanto, são elementos fundamentais na atuação 

docente, capazes de proporcionar uma conquista progressiva de autonomia e descoberta de 

potencialidades.  Porém, ao refletir sobre a prática, o professor não conhece apenas a sua prática, 

mas passa a conhecer melhor a si mesmo. 

Já para Alarcão (2005), ser professor reflexivo é atender a dimensão humana na 

aprendizagem, ter o direito de construir o seu próprio saber, valorizar a experiência como fonte 

de aprendizagem e a metacomunicação como processo de avaliar a capacidade de interagir, 

reconhecer a capacidade de tomar em suas próprias mãos a gestão da aprendizagem.  

Neste contexto, Perrenoud (2000), apresenta 10 (dez) grandes dimensões de 

competências que devem ser desenvolvidas no professor pelas instituições de formação inicial 

e contínua: organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar e dirigir a progressão das 

aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver alunos em 

suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da 

escola; informar e envolver os pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas 

éticos da profissão; administrar sua própria formação contínua.  Afirma, ainda, que ser um bom 

professor não significa apenas a capacidade de transferir conhecimento, se faz necessário uma 

postura reflexiva, capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender com outros.  

Deste modo, apresenta-se, a necessidade de um pensar reflexivo da prática com a 

aproximação das realidades de trabalho dos professores, em busca do preenchimento das 

lacunas encontradas no cotidiano escolar.  O professor reflexivo vai encontrar na escola a 

oportunidade de difundir seus conhecimentos, gerando assim alunos reflexivos capazes de 

transformar a educação e seu mundo. 

Conforme o docente reflexivo aproxima as suas condições de trabalho com a realidade 

da escola, mediante a multidisciplinaridade dos saberes e de sua prática pedagógica ele irá 

reconfigurar seu trabalho, fazendo com que os seus saberes sejam transmitidos de uma forma 

mais coesa e completa para uma Educação Integral, assim a educação alcançará os alunos que 

terão capacidade de pensar, de decidir, de contribuir para a construção de um lugar melhor. 

Assim a reflexão na ação se dará quando o professor refletir, colocando para si as 

questões do cotidiano como situações problemáticas e fazendo isso ao mesmo tempo em que 

está vivenciando esta situação. 
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Os docentes do ensino médio têm suas práticas curriculares partindo de programas já 

prontos para serem executados em suas disciplinas, baseados em manuais didáticos e 

referenciais curriculares, que podem ser nacionais, estaduais e municipais, Gasparin (2013, p. 

37), abaliza explicando que:  

 

As Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, depois o professor ou grupo de 

professores definem o que deve ser abordado em cada série ou grau de ensino, tendo 

como critério principal, e às vezes único, o conteúdo historicamente acumulado e já 

consagrado em programas anteriores ou em livros didáticos que são adotados. 

 

A desvantagem dos referencias como citamos, anteriormente, é que cada escola, cada 

aluno tem sua realidade, sua convivência social, portanto o Currículo deveria ser pensado por 

grupos de professores da escola, no qual os mesmos conjuntamente decidiriam quais os 

caminhos a seguir, de acordo com a prática social de seus alunos e a realidade local. 

Em relação aos saberes docente, eles têm origens e fontes diversas, diferentes meios de 

aquisição, e aqui vamos desenvolver um pouco sobre estes saberes abalizados por Tardif (2012, 

p. 45), ademais, o autor assegura que, 

 

[...] o saber que o educador deve transmitir deixa de ser o centro de gravidade do ato 

pedagógico; é o educando, a criança, essencialmente, que se torna o modelo e o 

princípio da aprendizagem. De forma um pouco caricatural, poder-se-ia dizer que o 

ato de aprender se torna mais importante que o fato de saber. O saber dos professores 

passa, então, para o segundo plano; subordinado a uma relação pedagógica centrada 

nas necessidades e interesse da criança e do educando, podendo chegar até a 

confundir-se totalmente com um saber-fazer, um “saber-lidar” e um saber-estar com 

as crianças. 

 

Conhecer quais são os saberes necessários, indispensáveis ao professor é importante, 

portanto, não só para dar visibilidade e condições de resgatar um profissionalismo em crise, 

mas, para relacionar os conhecimentos adquiridos na formação inicial, aos conhecimentos 

adquiridos na prática diária escolar do professor, em seu cotidiano. Sem, no entanto, 

desconsiderar que os saberes adquiridos na universidade e os da prática, que estão diretamente 

relacionados à identidade do docente, à sua experiência de vida e trajetória profissional, enfim, 

os saberes docentes originam-se de quatro fontes segundo Tardif (2012), saberes da formação 

profissional; saberes disciplinares; saberes curriculares e saberes da experiência e argumentam 

sobre a necessidade de que os programas de formação dá maior relevância aos saberes da 

experiência, pois os mesmos constituem-se fonte de referência para a prática docente. 
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A profissão docente tem essa especificidade de constituir-se de saberes que são típicos 

desse oficio e que advém de sua prática que se efetiva num lugar concreto, que é a escola, 

acreditamos que compreender a influência que o ambiente escolar com sua rotina e clima 

próprio, tem na constituição desse saber prático do professor pode ser muito esclarecedor para 

a compreensão da profissão e da formação docente.  

Desta afirmação o referido autor classificou os saberes necessários à prática docente em 

quatro tipos, vejamos no Quadro 4:  

 

Quadro 4 – Classificação dos saberes docentes de acordo com Tardif (2012) 
 

Saber Definição 

Saberes da 

Formação 

Profissional 

Conjunto de saberes que, baseados nas ciências e na erudição, são transmitidos aos 

professores durante o processo de formação inicial e/ou continuada. Também se 

constituem o conjunto dos saberes da formação profissional os conhecimentos 

pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de ensino (saber-fazer), legitimados 

cientificamente e igualmente transmitidos aos professores ao longo do seu processo 

de formação. 

Saberes 

Disciplinares 

 

São os saberes reconhecidos e identificados como pertencentes aos diferentes 

campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, ciências humanas, ciências 

biológicas, etc.). Esses saberes, produzidos e acumulados pela sociedade ao longo 

da história da humanidade, são administrados pela comunidade científica e o acesso 

a eles deve ser possibilitado por meio das instituições educacionais. 

Saberes 

Curriculares 

 

São conhecimentos relacionados à forma como as instituições educacionais fazem a 

gestão dos conhecimentos socialmente produzidos e que devem ser transmitidos aos 

estudantes (saberes disciplinares). Apresentam-se, concretamente, sob a forma de 

programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem 

aprender e aplicar. 

Saberes 

Experienciais 

São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profissional dos 

professores. Esses saberes são produzidos pelos docentes por meio da vivência de 

situações específicas relacionadas ao espaço da escola e às relações estabelecidas 

com alunos e colegas de profissão. Nesse sentido, “incorporam-se à experiência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de 

saber ser”. 
Fonte: Quadro síntese elaborado a partir de Tardif (2012). 

 

Esses saberes são transformados e/ou ressignificados e passam a integrar a identidade 

do professor, constituindo-se em elemento fundamental nas práticas e decisões pedagógicas, 

sendo, assim, caracterizados como saberes originais. 

A relação de exterioridade mantida pelos professores em relação aos saberes 

curriculares, disciplinares e da formação pedagógica faz com que valorizem ainda mais os seus 

saberes experienciais, visto que é sobre eles que os professores mantêm o controle, tanto no que 

diz respeito a sua produção quanto a sua legitimação. No exercício cotidiano de sua função os 

professores vivem situações concretas a partir das quais se faz necessária habilidade, 
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capacidade de interpretação e improvisação, assim como segurança para decidir qual a melhor 

estratégia diante do evento apresentado. Cada situação não é exatamente igual à outra, mas 

guardam entre si certas proximidades que permitem ao professor, transformar algumas das suas 

estratégias de sucesso em alternativas prévias para a solução de episódios semelhantes, no 

sentido de desenvolver hábitos específicos a sua profissão.  

Sendo assim, por mais que Tardif (2012), especifique que os saberes docentes podem 

ser provenientes do conhecimento a respeito das ciências da educação e de métodos e técnicas 

pedagógicas (saberes da formação profissional), do domínio do conhecimento específico a ser 

ensinado (saberes disciplinares), da apropriação de uma forma “escolar” de tratar os 

conhecimentos que serão objeto de ensino (saberes curriculares), ou da própria vivência diária 

da tarefa de ensinar (saberes experienciais), ao mesmo tempo reconhece que existe um saber 

específico que é o resultado da junção de todos esses outros e que se fundamenta e se legitima 

no fazer cotidiano da profissão.  

O saber profissional dos professores é, portanto, na interpretação de Tardif (2012), um 

amálgama de diferentes saberes, provenientes de fontes diversas, que são construídos, 

relacionados e mobilizados pelos professores de acordo com as exigências de sua atividade 

profissional. Essa é a justificativa apresentada pelo autor para que se considerem inúteis às 

tentativas no sentido de conceber uma classificação para os saberes docentes de acordo com 

critérios que considerem isoladamente a sua origem, seu uso ou ainda as suas condições de 

apropriação e construção. Há que se ponderar, segundo a lógica do autor, todos esses critérios 

em conjunto e problematizar, principalmente, as relações existentes entre eles para, somente 

dessa forma, produzir um modelo válido de compreensão e análise para os saberes dos 

professores. No sentido, de propor esse modelo de análise, o supracitado autor apresenta a 

seguinte tratativa:  

 

Existe menção aos saberes que seriam caracterizados por contribuírem na formulação 

das concepções dos docentes a respeito de sua atividade profissional, como, por 

exemplo, os saberes da formação profissional, os saberes da experiência e os seus 

saberes pessoais; e também referência àqueles saberes que poderiam ser 

caracterizados como instrumentais, pelos meios de realização, como por exemplo, os 

saberes referentes ao manuseio de ferramentas concretas de trabalho (livros, apostilas, 

fichas, programas de computador, etc.), que são os saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos (TARDIF, 2012). 
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No Quadro 5, logo em seguida, o autor citado, procura corroborar os fenômenos 

importantes, que os saberes por ele identificados são, realmente, usados pelos docentes em seu 

cotidiano escolar, contemplando todos aqueles saberes que julga serem, efetivamente, 

utilizados pelos professores na sua atividade profissional e que, por sua vez, interferem 

diretamente na configuração das suas formas de fazer.  

 

Quadro 5 – Os saberes dos professores 

Saberes dos 

Professores 

Fontes Sociais de Aquisição Modos de Integração no 

Trabalho Docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

Saberes provenientes da 

formação escolar 

anterior 

A escola primária e secundária, os 

estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissional. 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

Os estabelecimentos de formação 

de professores, os estágios, os 

cursos de reciclagem, etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissional nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes 

dos programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

A utilização das “ferramentas” dos 

professores: programas, livros 

didáticos, cadernos de exercícios, 

fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas. 

Saberes provenientes de 

sua própria experiência 

na profissão, na sala de 

aula e na escola 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos 

pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional. 

  Fonte: Tardif (2012, p. 63). 

 

Como podemos observar, Tardif (2012), pontua em relação às fontes sociais de 

aquisição de saberes profissionais, preocupando-se em evidenciar que o processo de 

constituição do profissional professor não se restringe ao presente. Deve, pois, antes de tudo 

aceitar que estas fontes de aquisição dos saberes dos professores se referem, igualmente, às 

experiências do presente e as do passado e que conhecimentos adquiridos no contexto da sua 

vida pessoal e familiar, assim como em toda a sua trajetória escolar, são fundamentais para a 

constituição de sua identidade profissional. 

Continuando o estudo e a análise do quadro de Tardif (2012), verificamos outro ponto 

importante, que é o modo de integração dos saberes à prática profissional dos docentes, na 

maior parte dos saberes, acontecem os processos de socialização, que ocorrem por meio de suas 

experiências, a partir de sua história de vida; sua formação pré-profissional e profissional; e 

suas práticas pedagógicas.   

Esses saberes não oriundos de uma construção individual são construídos por meio das 

relações estabelecidas ao longo de sua vida, pela família, a escola e outros ambientes de 
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convivência social, bem como as interações com os alunos, companheiros de profissão e as 

instituições formadoras, interferindo nas decisões a respeito de suas ações.  Portanto estes 

saberes profissionais na visão do referido autor têm origens diversas e só podem ser 

compreendidos se considerados em todos os seus aspectos. 

 

4.3 O Projeto Político-Pedagógico e as metodologias de ensino na Educação Integral 

 

O PPP é antes de tudo a expressão de autonomia da escola no sentido de formular e 

executar sua proposta de trabalho. É um documento juridicamente reconhecido, que norteia e 

encaminha as atividades desenvolvidas no espaço escolar e tem como objetivo central 

identificar e solucionar problemas que interferem no processo ensino-aprendizagem. Esse 

projeto está voltado, diretamente, para o que a escola tem de mais importante “o educando” e 

para aquilo que os educandos e toda a comunidade esperam da escola, a excelência educacional 

por meio de uma boa aprendizagem. 

Ele é o caminho traçado, coletivamente, no qual se deseja enveredar para alcançar um 

determinado objetivo. Deste modo, ele deve existir antes de tudo porque se define a ação que é 

anteriormente pensada, idealizada. É tudo aquilo que se quer em torno de perspectiva 

educacional: a melhoria da qualidade do ensino pela reestruturação da proposta curricular da 

escola, de ações efetivas que priorize a qualificação profissional do educador, do compromisso 

em oportunizar ao educando um ensino voltado para o exercício da cidadania, etc. É um 

processo inacabado, portanto contínuo, que vai se construindo ao longo do percurso de cada 

instituição de ensino. O projeto se dá de forma coletiva, no qual todos os personagens direta ou 

indiretamente, pais, professores, alunos, funcionários, corpo técnico-administrativo são 

responsáveis pelo seu êxito. Assim, sua eficiência depende, em parte, do compromisso dos 

envolvidos em executá-lo. 

Segundo Veiga (2013, p. 12), o PPP vai,  

 

[...] além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O 

projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às 

autoridades educacionais como prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola. 

 

Na busca de um direcionamento, o PPP é o norteador das ações da escola, pensadas 

coletivamente, pelo compromisso da comunidade escolar, é por ele que a escola registra sua 
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existência na história, pois é conhecido por ser um conjunto de diretrizes e estratégias que 

expressam e orientam a prática político-pedagógica de uma escola. 

Deste modo a supracitada autora corrobora afirmando que é por meio do PPP que a 

escola busca sua identidade, sua autonomia, trazendo um significado à escola, por meio da 

reflexão coletiva e do diálogo de sua equipe.  Nesse sentido Veiga (2013, p. 14), complementa: 

 

[...] temos que alicerçar nos pressupostos de uma teoria pedagógica crítica viável, que 

parta da prática social e esteja compromissada em solucionar os problemas da 

educação e do ensino de nossa escola. Uma teoria que subsidie o projeto político-

pedagógico e, por sua vez, a prática pedagógica que ali se processa deve estar ligada 

aos interesses da maioria da população. Faz-se necessário também, o domínio das 

bases teóricos-metodológicas indispensáveis à concretização das concepções 

assumidas coletivamente. 

 

A escola tem que lutar para não ter uma direção externa, pois não se pode pensar que 

nos dias de hoje, que a escola seja dirigida de fora para dentro, de cima para baixo, tem que 

descentralizar o poder, em busca da autonomia e qualidade de ensino, somente quem está na 

escola sabe necessariamente, porque conhece e vivencia a realidade da prática social de perto, 

pois, estes estão dentro da escola, portanto, nada melhor que os servidores da própria escola, 

por meio das reuniões participativas e dialogadas definirem os caminhos que a escola deve 

seguir. 

Conforme Veiga (2013), a organização política pedagógica do trabalho da escola está 

fundamentada em princípios norteadores para uma escola democrática, pública e de qualidade. 

 

Quadro 6 – Princípios norteadores do PPP 
 

Princípios Norteadores 
Igualdade de condições para acesso e permanência na escola – “[...] requer ampliação do 

atendimento com simultânea manutenção de qualidade” (p. 16). 

Qualidade para todos – “A escola de qualidade tem obrigação de evitar todas as maneiras 

possíveis a repetência e a evasão” (p. 17). 

Gestão democrática – “Repensar a estrutura de poder na escola” (p. 18). 

Liberdade – autonomia e “[...] liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o 

saber[...]” (p. 19).  

Valorização do magistério – “[...] melhoria na qualidade da formação profissional e a 

valorização do trabalho pedagógico [...]” (p. 20). 
Fonte: Criado pelo autor (2017), baseada em Veiga (2013). 

 

Os princípios expostos no Quadro 6 trazem as contribuições para a compreensão e as 

possibilidades da construção do PPP, garantido a operacionalização de propostas adequadas aos 

alunos menos favorecidos. 
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A avaliação da aprendizagem escolar é um processo decorrente da articulação do projeto 

pedagógico, que tem a intenção de dar subsídio a disposições a respeito da aprendizagem dos 

alunos, Lukesi (2011, p. 45), colabora com a afirmação de que a avaliação é para garantir, “[...] 

a qualidade do resultado que estamos construindo. Por isso, não pode ser estudada, definida e 

delineada sem um projeto que a articule” o referenciado autor complementa afirmando que: “A 

avaliação, em si mesma, é um instrumento de dinamismo e progresso. Daí porque lembrávamos, 

acima, a importância do mecanismo ação-reflexão-ação no exercício da prática da avaliação” 

(LUKESI, 1994, p. 172). 

A avaliação na perspectiva da Educação Integral tem características específicas, e exige 

uma reflexão sobre os processos avaliativos, implicado no repensar da própria prática.  O 

processo de avaliação das ações é contínuo e provoca mudanças importantes no processo 

educativo. O que é aprendido em sala de aula aproxima-se cada vez mais do que é aprendido 

nos demais espaços educativos, no cotidiano dos alunos, pensado em integração curricular e 

interdisciplinaridade, a reflexão para a avaliação em Educação Integral é, sobretudo uma 

avaliação processual, muito mais do que uma avaliação de resultados, devemos considerar os 

saberes prévios dos alunos, o que querem aprender, quais suas formas de aprendizado. 

A metodologia se refere à forma como o professor vai trabalhar em sala para alcançar 

os objetivos, e os recursos didáticos são os materiais utilizados pelo professor em suas aulas e 

são procedimentos fundamentais na prática pedagógica.   

A Educação Integral necessita de docentes com perfil e vontade de fazer uma educação 

diferente, que atenda a formação do ser humano nas suas diversas dimensões, seja criativo, 

sendo capaz de reinventar, continuamente, sua relação com os alunos, com o mundo, com os 

conteúdos curriculares e com as possibilidades que existem além do espaço da sala de aula, da 

escola.  

Os conteúdos, conforme Libâneo (2013, p. 142), são os conhecimentos, as habilidades, 

as atitudes, que são reunidas didática e pedagogicamente, para assimilação ativa e aplicação 

pelos alunos na sua pratica de vida, e: 

 

Englobam, portanto: conceitos, ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, 

regras; habilidades cognoscitivas, modos de atividade, métodos de compreensão e 

aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de convivência social; valores, convicções, 

atitudes.  São expressos nos programas oficiais, nos livros didáticos, nos planos de 

ensino e de aula, nas aulas, nas atitudes e convicções do professor, nos exercícios, nos 

métodos e formas de organização do ensino. 
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Os conteúdos retratam a experiência social dos alunos, quando referimos a 

conhecimento e ação, transformando-se em instrumentos nos quais os alunos assimilam e 

compreendem a teoria e a prática.  Esses conteúdos são reunidos em disciplinas de ensino por 

meio da articulação entre os objetivos, conteúdos e métodos. 

No processo ensino-aprendizagem, de acordo com Libâneo (2013, p. 165), cabe ao 

docente “[...] dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, 

utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos”, 

isto é que se chama de métodos de ensino.  Portanto, em uma definição simples é o caminho 

para atingir um objetivo. 

Ademais Libâneo (2013) classifica alguns tipos de métodos de ensino, tais como 

métodos de: exposição; elaboração conjunta; assimilação de conhecimentos; de resolução de 

tarefas; investigativo; e observação.   

 A seleção e organização dos procedimentos usados em sala de aula, segundo 

Menegolla; Sant’Anna (2010, p. 88), revelam que: “Os procedimentos didáticos expressam, em 

linhas gerais e específicas, a ação docente e discente para alcançar os objetivos educacionais e 

instrucionais”. 

Os professores planejam suas disciplinas quando partem da análise dos objetivos, 

conteúdos, procedimentos e das possibilidades humanas e materiais que possam ser 

manipulados no processo ensino-aprendizagem, segundo Menegolla; Sant’Anna (2010, p. 90): 

“A partir dessa análise podem decidir a respeito da seleção dos melhores meios. Os objetivos 

de ensino não determinam os conteúdos e procedimentos, mas também os recursos”. Estes são 

os recursos didáticos, que são o conjunto de meios materiais e humanos disponíveis na escola 

para auxiliarem os professores e alunos no procedimento de aquisição da aprendizagem.  

Podemos classificar como dito, anteriormente, os recursos didáticos de duas formas: os 

materiais e os humanos, estes estão relacionados aos professores, aos pais, aos membros da 

comunidade e outras pessoas inseridas no meio escolar, já os materiais são os que estão 

disponíveis na escola e também nas proximidades, tais como: quadro, canetão, apagador, 

jornais, cartazes, revistas e livros, textos manuais, televisão, aparelho de som, aparelho DVD, 

filmes em DVD, filmadora, máquina fotográfica digital, computador com projetor, bibliotecas, 

laboratórios, salas especializadas, mapas, quadra, fitas, CD’s, etc. Estes são alguns dos variados 

recursos materiais que ajudam muito na didática de acordo com o plano de ensino proposto pelo 

professor.  
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Quando pensamos que o aluno irá ficar na escola o dia todo, tendo 9 (nove) aulas diárias, 

devemos pensar em soluções e métodos para que essas aulas sejam atrativas e despertem nesse 

aluno do século XXI, o interesse em aprender e a estudar, portanto quando os conteúdos são 

selecionados, organizados e sistematizados estes promovem uma concepção científica de 

mundo, que contribui para a formação de interesses desses alunos e a manifestação de 

possibilidades e aptidões para conhecer a natureza e a sociedade em que se vive.   

Nos conteúdos e nas metodologias, às quais os alunos estarão sendo submetidos, 

desenvolvendo-se trabalhos na perspectiva da ampliação e aprofundamento de tais referências. 

Isso significa que, constantemente, devem ser analisados os critérios de seleção, organização, 

transmissão e avaliação de conteúdos e metodologias do ensino, buscando referenciá-los nos 

interesses individuais e coletivos, no projeto pedagógico e no projeto histórico.  
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5 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

Nesta seção apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa, descrevemos 

o tipo de pesquisa utilizada para alcançar os objetivos almejados e apresentamos o lócus da 

pesquisa, a abordagem utilizada, os procedimentos metodológicos de coleta de dados, os 

procedimentos da análise de dados e respectivas análises à luz do referencial teórico estudado. 

 

5.1 Abordagem da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem qualitativa, e que 

pretendeu analisar o Currículo que está sendo trabalhado em uma escola pública estadual de 

ensino médio, de Educação Integral em tempo integral inserida no programa Escola do Novo 

Tempo, no Município de Ariquemes em Rondônia. 

Em relação ao conceito de pesquisa descritiva, Gil (2002, p. 42), afirma que: 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma 

de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

 

Nesta pesquisa descritiva os dados foram trabalhados por meio das entrevistas com os 

gestores e professores de uma escola pública estadual, de forma qualitativa, sendo que de acordo 

com Bogdan e Biklen (1994, p. 48), uma pesquisa qualitativa é: 

 

[...] descritiva. Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de 

números. Os resultados escritos da investigação contêm citações feitas com base nos 

dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados incluem transcrições de 

entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e 

outros registos oficiais. Na sua busca de conhecimento, os investigadores qualitativos 

não reduzem as muitas páginas contendo narrativas e outros dados a símbolos 

numéricos.  

 

A proposta desta pesquisa insere-se como um meio de superação das condições 

adversas, visando a análise e a fundamentação dos fatos por meio dos questionamentos com os 

docentes na escola com Educação Integral. Pesquisar e avaliar esses fatos significa buscar 

respostas e apresentar o porquê de tais fatores nesta realidade. 
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A abordagem qualitativa é aquela em que os dados não são passíveis de serem 

matematizados. Sendo bastante utilizada nas pesquisas educacionais, busca uma explicação da 

realidade via abordagem qualitativa corresponde compreendê-la a partir da revelação dos 

sujeitos-objeto da investigação.  Chizzotti (2000, p. 52), cita que as análises são a “partir da 

significação que estes dão aos seus atos. O pesquisador descreve, explica e prediz”.  Esta 

abordagem foi utilizada como instrumento de coleta de dados da entrevista.  

Para isso, a pesquisa fundamenta-se nos dados qualitativos que não podem ser 

ignorados, Bogdan e Biklen (1994, p. 16), explicam que: 

 

[...] um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o 

que significa rico por menores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas 

e de complexo tratamento estatístico. 

 

Na abordagem qualitativa, nas palavras de Bogdan e Biklen (1994, p. 47), “[...] a 

investigação qualitativa possui cinco características. Nem todos os estudos que consideraríamos 

qualitativos patenteiam estas características com igual eloquência”.  

Essas características na visão de Bogdan e Biklen (1994), definem  que a pesquisa 

qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, e o pesquisador é o principal 

instrumento; a pesquisa qualitativa é descritiva e os dados recolhidos são em forma de palavras 

ou imagens e não de números; os pesquisadores são mais interessados no processo do que nos 

resultados ou produtos; os pesquisadores tendem a analisar os seus dados de forma indutiva e; 

o significado é de importância vital na abordagem qualitativa.  

Concordamos sobre a importância do contexto como referencial de interpretação. Neste 

sentido, Bogdan e Biklen (1994, p. 49), complementam tal ideia, ao afirmar, que na abordagem 

da investigação qualitativa exigem-se: “[...] que o mundo seja examinado com a ideia de que 

nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permite estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora de nosso objeto de estudo”.  

Na busca das respostas percebemos que os dados descritivos abordam de forma 

minuciosa os detalhes do meio que os rodeiam, para que possamos nortear a devida importância 

a todos os fatos encontrados. 

A pesquisa qualitativa utilizada, como estratégia do aprofundamento da compreensão 

dos grupos participantes e escola pesquisada, busca os objetivos com análises dos dados 

empíricos de forma mais fiel possível. 
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5.2 Procedimentos metodológicos da coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de Ariquemes que iniciou 

o ano letivo de 2017 com o Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo 

Integral que é um Projeto com parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e os Institutos 

privados (Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), Natura e Sonho Grande), 

parceria essa na qual o Governo participa por meio do fornecimento de toda infraestrutura, 

recursos físicos e humanos necessários para o funcionamento da escola e os Institutos fornecem 

a metodologia da Escola da Escolha, a formação continuada ao profissionais da educação e 

acompanhamento das atividades da escola durante os quatro primeiros anos da implantação. 

No ano de 2017 funcionou na escola 18 turmas do ensino médio, sendo 10 turmas do 1º 

ano, 5 turmas do 2º ano e 3 turmas de 3º ano, com um número de matrículas iniciais de 621 

alunos6. 

Como procedimento metodológico da coleta de dados foram utilizados a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e entrevista semiestruturada. Ao total participaram desta 

etapa 10 indivíduos entre, professores e gestores vinculados à instituição pesquisada.  

A finalidade da pesquisa bibliográfica conforme Marconi; Lakatos (2003, p. 183), é 

colocar o pesquisador em contato direto com o que já foi construído a respeito de certos temas. 

“Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre 

certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. 

Para consecução dessa tarefa foi utilizada técnica de apontamentos, por meio de fichas 

de citações e resumo. Para Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica é: 

 

[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo 

de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de 

fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como 

pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se 

propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam 

ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 

 

A pesquisa documental foi escolhida para buscar as informações complementares, a 

partir da investigação dos documentos da escola, do regimento, do PPP, dos manuais e apostilas 

                                                 
6 Informações obtidas em julho de 2017 na secretaria da escola.  
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da Escola da Escolha do ICE que é a parceira do Governo do Estado na implantação do 

Programa Escola do Novo Tempo, bem como a legislação nacional e estadual da Educação 

Integral. 

A análise documental é o instrumental que permitirá analisar todos os documentos 

supracitados referentes à Educação Integral na medida em que utiliza “materiais que não 

recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa” (Gil, 2002, p. 45).  

A entrevista é importante instrumento de trabalho, ela é um encontro entre duas pessoas, 

na qual uma irá buscar obter informações sobre um referido assunto com a outra a partir de uma 

conversa profissional. 

A entrevista semiestruturada pode ser entendida de uma forma geral nas palavras de 

Triviños (1987, p. 146), como: 

 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a 

linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.  

 

Cabe ao entrevistador extrair todas as informações possíveis do entrevistado, de uma 

forma espontânea e sem fugir do objetivo principal do questionamento. 

Nesta pesquisa foram escolhidos e selecionados como participantes um grupo de 10 

(dez) pessoas, sendo: 07 (sete) professores e 03 (três) gestores (conforme a nomenclatura da 

escola: gestor escolar, gestor financeiro e coordenação pedagógico), de uma Escola Estadual de 

Ensino Médio de um Município de Rondônia, que tem como objeto de estudo a análise 

curricular, a implantação e metodologia do Projeto Escola do Novo Tempo. 

Os sujeitos participantes da pesquisa de campo foram 03 gestores da escola 

denominados como G1, G2 e G3.  

A seleção desses participantes se deu pelo cargo que ocupam e pela importância de ouvi-

los sobre os questionamentos referentes à implantação do programa na escola com vistas a 

encontrar as respostas necessários para o objeto de estudo da referida pesquisa. 
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Quadro 7 – Perfil dos gestores 
 

Identificação Formação Especialização Experiência Na 

Educação 

G1 Filosofia, 

Teologia, e 

Pedagogia 

Supervisão escolar, Metodologia 

do ensino superior e Gestão 

escolar. 

30 anos 

G2 Pedagogia Metodologia do ensino superior e 

Gestão escolar. 

34 anos 

G3 Pedagogia Supervisão Escolar 15 anos 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2017). 

 

Participaram da pesquisa 07 professores do Ensino Médio, assim denominados como 

P1,[...] e P7. Que foram selecionados pela disponibilidade de participarem do estudo, haja vista 

que a pesquisa se deu nas últimas semanas de aula do 1º semestre, período de muito trabalho 

com aplicação e correção de provas e preenchimento de diários para finalização de semestre. 

 

Quadro 8 – Perfil dos professores 

Professor Formação 

Inicial 

(Graduação) 

Disciplina 

Que 

Ministra 

Formação Continuada 

(Lato 

Sensu/Especialização) 

Tempo De 

Docência 

(Anos) 

Número 

De 

Aulas 

P1 Letras-

Espanhol 

Língua 

Portuguesa 

e Espanhol 

Língua Portuguesa e 

Literatura 

8 30 

P2 Pedagogia Sociologia Psicopedagogia 34 24 

P3 Matemática Matemática Educação matemática, 

Metodologia da 

matemática e Educação de 

jovens e adultos. 

25 26 

P4 Química Química Ensino de química 4 31 

P5 Física Física Metodologia em ensino de 

Física  

(Em andamento) 

8 29 

P6 Filosofia Filosofia Metodologia e didática do 

ensino superior 

6 20 

P7 Matemática Matemática Educação matemática com 

ênfase em estatística 

25 26 

Fonte: Entrevista aplicada na pesquisa de campo (2017). 

 

Para coletar as informações dos sujeitos da pesquisa, gestores e professores da escola 

pública em Ariquemes, foram preparados dois instrumentais, uma entrevista para gestores com 

cinco (5) perguntas semiestruturadas relacionadas a implantação, formação continuada e 

metodologia do projeto.  Já para os professores foi elaborado uma entrevista semiestruturada 

com oito (8) perguntas referentes a formação inicial, continuada, experiência docente, atuação 
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no programa, metodologia, Currículo, concepção de Educação Integral, planejamento e práticas 

pedagógicas. 

A entrevista semiestruturada é um procedimento de caráter mais analítico, foi gravada 

em formato de áudio, e ocorreu no mês de julho de 2017, sempre de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados. As transcrições das informações obtidas nas entrevistas 

foram ponderadas por meio de análise de conteúdo. 

 

5.3 Procedimentos da Análise dos Dados 

 

A análise de conteúdo foi o método de tratamento escolhido para análise das 

informações obtidas na pesquisa de campo, colhida por meio das entrevistas. Conforme 

Chizzotti (2000, p. 98), “O objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o 

sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explicitas ou 

ocultas”. 

Sugestiona Bardin (2016, p. 37), que: 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações. Não se 

trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será 

um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. 

 

Partindo da análise de conteúdo, na modalidade temática, focamos em descobrir o 

sentido que melhor representasse e de modo que contextualizasse com o nosso objeto de estudo. 

Bardin (2016, p. 135), afirma que: “Fazer uma análise temática consiste em descobrir os 

‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, 

podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”.   

Bardin (2016, p. 125) assinala a técnica das três etapas distintas no trabalho com a 

análise de conteúdo: “A primeira é a pré-análise, a segunda é a exploração do material e a 

terceira fase é a interpretação e tratamento dos resultados, inferência e interpretação”.  Deste 

modo, na pré-análise organizamos o material que seria analisado; depois organizamos as ideias 

iniciais conforme as falas e a temática das mensagens; após a transcrição de todas as entrevistas, 

organizamos as falas em blocos, conforme as questões da pesquisa.   

Na segunda fase, exploramos o material com leituras, no qual identificamos as 

categorias para trazer sentido nas vozes dos entrevistados, a partir de suas palavras, procuramos 

responder as questões da pesquisa, observando o contexto das falas e realizando os recortes 
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necessários para satisfazer as questões da pesquisa. Bardin (2016, p. 147), afirma que o processo 

de categorização é definido como:  

 

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo gênero (analogia), com os 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos (unidade de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 

características comuns desses elementos. O critério de categorização pode ser 

semântico (categorias temáticas [...]) sintático (verbos e adjetivos), léxico 

(classificação das palavras segundo o seu sentido [...]) e expressivo ([...] categorias 

que classificam as diversas perturbações da linguagem).  

 

Nessa fase de exploração de material, utilizamos a categorização semântica por meio 

das categorias temáticas, pois essa técnica nos permite, de acordo com os discursos dos sujeitos 

participantes da pesquisa, criar categorias, considerando a similaridade e a frequência de suas 

falas.  

Chegamos à terceira fase que é o tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

dos dados coletados, nesse processo, a partir das perguntas nas entrevistas, elaboramos 

categorias, pré-definidas (a priori), com desdobramento em subcategorias (a posteriori), a partir 

da similaridade e constância das respostas obtidas dos sujeitos da pesquisa, agrupadas conforme 

os discursos presentes na fragmentação das falas, analisando reflexivamente os dados 

encontrados, dialogando as vozes dos sujeitos investigados, com o referencial teórico deste 

trabalho, levando em conta a nossa compreensão fundamentada nas contribuições dos autores.  

Perante os fatos, salientamos que o trabalho é denso, esperamos que as análises tragam 

uma base crítica, juntamente com a integração dos conceitos dos teóricos utilizados, para que 

de maneira coesa possamos responder as questões da nossa pesquisa de acordo com nossos 

objetivos, para a construção do texto da dissertação.  

Desse modo, levando em consideração os questionamentos sobre a temática da 

Educação Integral e a do Currículo, os sujeitos participantes (gestores e professores) da pesquisa 

foram direcionados, foram indagados por meio de entrevistas semiestruturadas e distintas entre 

si, logo, as análises serão separadas e realizadas de uma maneira que facilitem a visualização e 

a interlocução entre os sujeitos dessa pesquisa. 

Na próxima seção será apontada a contextualização da Educação Integral no Estado de 

Rondônia, desde os marcos legais estaduais aos projetos que foram implantados pelo Governo 

de Rondônia e Projeto Burareiro da Prefeitura Municipal de Ariquemes. 

 



90 

 

 

 

6 A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM RONDÔNIA: RESULTADOS DA PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

 

Nesta seção trazemos os marcos legais da Educação Integral no Estado de Rondônia, 

citando a legislação que regulamenta os Projetos implantados no Estado. Apresentamos os 

Projetos implantados no Estado, o Projeto Guaporé de Educação Integral e o Programa Escola 

do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral, bem como o Projeto Burareiro de 

Educação em Tempo Integral implantado na cidade de Ariquemes.  Dando ênfase ao Programa 

Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral implantado em uma escola pública 

da cidade mencionada, foco de nossa pesquisa. 

 

6.1 Marcos Legais da Educação Integral em Rondônia  

 

A legislação brasileira é extensa em relação à Educação Integral, sendo direta ou 

indiretamente citada em diversas Leis, Decretos, Portarias, Resoluções e programas, que visam 

fomentar e atender programas de Educação Integral, tais como: A Constituição Federal (Art. 

205, 206 e 227); o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990); a LDB (Art. 34 e 

87); PNE (Lei nº 13.005/2014); o FUNDEB (Lei n.º 11.494/2007); Lei nº 13.415/2017 

(Fomentar o ensino médio em tempo integral); PDE (Decreto nº 6.094/2007); Programa Mais 

Educação (Decreto nº 7.083/2014); Programa Novo Mais Educação (Portaria nº 1.144/2016 e 

Portaria 1.145/2016); Portaria nº19/2007 (Fomento de espaços e infraestrutura); PDDE ( 

Resolução nº 5/2016); DCN para ensino fundamental (Resolução nº 7/2010); DCN para ensino 

médio (Resolução nº 2/2012); Comitês territoriais de Educação Integral (Portaria nº 12/2016). 

Vimos que a legislação em âmbito federal é ampla e ela dá suporte para a criação e 

execução dos projetos de Educação Integral implantados em Rondônia. E no ano de 2005, foi 

instituído o primeiro Projeto de Educação Integral no Estado de Rondônia, e ocorreu na cidade 

de Ariquemes apenas a nível municipal, chamado de Projeto Burareiro de Educação Integral, 

que foi idealizado pelo professor doutor Antônio Carlos Maciel e pelas professoras Rute 

Moreira Braga e Adriana Ranucci, e foi oficialmente instituído pela Lei municipal nº 1.217 de 

21 de junho de 2006. Esse Projeto será retomado e debatido na subseção 6. 2.1.  

Os marcos legais que regem a Educação Integral no Estado de Rondônia estão listados 

no Quadro 9 a seguir: 
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Quadro 9 – Principais legislações da Educação Integral do Estado de Rondônia 
 

Legislação Data O que propõe e/ou objetivo 

Lei Municipal nº 1.217 21/06/2006 Institui o Projeto Burareiro de Educação Integral. 

Lei nº 2.416 18/11/2011 Criar as escolas de Educação Integral no Estado de 

Rondônia. 

Portaria nº 2.010 SEDUC7 30/11/2011 Institui comissão para realizar estudos e a elaboração de 

projetos, com fins de implantar o Programa de 

Educação Integral no Estado de Rondônia. 

Resolução nº 1.074 

CEE/RO8 

05/11/2012 Aprova o Projeto Guaporé de Educação Integral em 

Rondônia. 

Portaria nº 774 SEDUC 13/05/2013 Institui uma comissão para realizar a elaboração de uma 

Portaria com orientações para nortear as operações e 

instrumentais da Escrituração Escolar do Projeto 

Guaporé. 

Portaria nº 1.056 SEDUC 17/09/2013 Institui as normas para a lotação dos coordenadores de 

Educação Integral do Projeto Guaporé, Programa 

Ensino Médio Inovador e Programa Mais Educação nas 

escolas da rede estadual.  

Resolução nº 055 CEE/RO 25/11/2013 Aprova o Projeto Guaporé: Ensino Médio Inovador. 

Resolução CEE/RO/CEB9 

nº 063/13 

09/12/2013 Aprova as alterações realizadas no Projeto Guaporé de 

Educação Integral em Rondônia. 

Portaria nº 236 SEDUC 03/02/2014 Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 

Projeto Guaporé de Educação Integral nas escolas da 

rede pública estadual de ensino de Rondônia. 

Resolução nº 1.190 CEE 01/12/2014 Aprova o PEE de Rondônia. 

Lei nº 3565 03/06/2015 Institui o Plano Estadual de Educação de Rondônia 

(PEE), alinhado ao PNE. 

Lei Complementar nº 940  10/04/2017 Institui no Estado de Rondônia o Programa Escola 

Novo Tempo. 
Fonte: Pesquisa documental (2017), adaptada da legislação estadual existente. 

 

Nas escolas estaduais de Rondônia a educação em tempo integral surgiu com o 

aparecimento do Programa Mais Educação em 2007, nas quais várias escolas Estaduais e 

também Municipais incluíram as propostas do Programa em suas instituições.   

Em seu primeiro mandato como governador do Estado de Rondônia, Confúcio Moura 

(2011-2014), instituiu o Projeto Guaporé de Educação Integral, inspirado no Projeto Burareiro 

de educação em tempo integral, no qual atuou como executor durante seu mandato na prefeitura 

da cidade de Ariquemes no ano de 2005, trazendo essa experiência educacional para todo o 

Estado. 

O Projeto Guaporé foi autorizado em 2012 pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), 

para ser implantado, gradativamente, a partir de 2013 na rede estadual, em 13 municípios do 

                                                 
7 Secretaria Estadual de Educação. 
8 Conselho Estadual de Educação de Rondônia. 
9 Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação. 
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Estado, com a intenção de fornecer um mecanismo educacional que pudesse diminuir a 

vulnerabilidade social, aumentasse o tempo de permanência do aluno na escola, melhorasse a 

qualidade do ensino público e que aumentasse o desempenho escolar dos alunos. 

A Secretária Adjunta de Estado da Educação por meio da Portaria nº 236/2014, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do Projeto Guaporé de Educação Integral 

nas escolas da rede pública estadual de ensino de Rondônia afirma que a organização será da 

seguinte forma: com a jornada escolar de 08 horas diárias, sendo que 4 horas serão para o 

Currículo básico, 2 horas de atividades dos eixos temáticos e 2 horas destinadas à alimentação 

e higiene. 

A escola deve oferecer aos alunos três refeições diárias, nos intervalos e, durante estas 

refeições deverá ocorrer a higiene corporal e relaxamento que devem ser acompanhados por 

profissionais designados pela direção de cada escola. 

 Segundo a Portaria para a efetivação do Projeto Guaporé a escola deve observar os 

seguintes princípios: 

 

Promover o diálogo escola/comunidade, permitindo aos estudantes o constante 

aprender e ensinar, e o educar-se e o educar;  

Criar novos espaços e tempos para vivência social, cultural e ambiental voltada para 

o desenvolvimento integral do estudante;  

Integrar e ampliar espaços, saberes, tempos, oportunidades educativas e agentes 

educadores;  

Desenvolver parcerias com instituições públicas e privadas visando a solidificação da 

Educação Integral, mediante a ampliação dos espaços de aprendizagem; 

Articular dinâmica curricular que favoreça o trabalho coletivo, superando a 

fragmentação dos componentes curriculares e conteúdos;  

Melhorar a qualidade do ensino na escola considerando os indicadores de avaliação 

estadual e nacional;  

Contribuir para a redução de exposição de crianças, adolescentes e jovens à 

vulnerabilidade social por meio do atendimento escolar em tempo expandido;  

Valorizar a diversidade cultural, a família e a comunidade (RONDÔNIA, 2014, p. 1). 

 

A matrícula dos alunos no projeto é única10, e deve constar na ficha de matrícula a 

observação que o estudante frequenta a etapa de ensino em tempo integral.  

A Portaria supracitada afirma que o Currículo escolar do Projeto Guaporé de Educação 

Integral é organizado de acordo com as DCN e o Referencial Curricular Estadual (RCE), 

contemplando a Base Nacional Curricular Comum, a Parte Diversificada e os Eixos Temáticos, 

detalhados na Matriz Curricular do projeto.  

                                                 
10 Parte das escolas que oferecia o Projeto Guaporé realizava suas atividades pedagógicas em dois turnos, com 

aulas do currículo base comum pela manhã e à tarde, gerando em determinados horários um grande número de 

alunos na escola (Informação obtida, em conversa com a Coordenadora do Projeto Guaporé da SEDUC). 
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Cada escola terá liberdade de elaborar cada eixo temático e suas orientações 

pedagógicas, com conteúdos curriculares e metodologias diferenciadas de acordo com seus 

espaços disponíveis e o contexto sociocultural. 

Esta portaria traz ainda em seus artigos explanações sobre os casos de alunos que 

poderão ser dispensados das atividades ofertadas nos eixos temáticos; sobre a avaliação da 

aprendizagem; da frequência do aluno; da necessidade de adequação e reorganização do 

regimento e do PPP; do compromisso da SEDUC em assegurar a ampliação e adequação dos 

espaços educativos e da lotação dos profissionais necessários para a realização das atividades 

do Projeto; as Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), devem assessorar, acompanhar 

e avaliar as atividades das escolas que ofertam o Projeto Guaporé, pelos relatórios bimestrais 

da escola, relatório semestral do coordenador de Educação Integral da escola e relatório anual 

da CRE para a coordenação de Educação Integral da SEDUC.  

A Lei nº 3565 (2015), que institui o PEE, que é alinhado ao PNE e foi aprovado pelo 

CEE, tem uma meta específica para a Educação Integral como uma opção de caráter 

multidimensional para a formação do indivíduo, que é a meta 6. 

A meta 6 do PEE (2014-2024), é: “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

20% das escolas públicas da educação básica até o final do período de vigência deste plano” 

(RONDÔNIA, 2015, p. 98), para alcançar essa meta o PEE traz como principais estratégias: 

 

- Promoção de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive cultural e esportiva, com intenção de aumentar o tempo de permanência do 

aluno na escola; construir, reformar, ampliar e reestruturar as escolas públicas que 

irão atender em tempo integral;  

- Ofertar matrícula única nas escolas de tempo integral;  

- Garantir e ampliar as escolas que já funcionam em tempo integral;  

- Disponibilizar profissionais capacitados e suficientes para atender a Educação 

Integral;  

- Oferecer qualificação profissional por meio de formação continuada aos 

funcionários que atendem a Educação Integral;  

- Ofertar e fomentar os espaços educativos, culturais e esportivos;  

- Viabilizar recursos específicos e exclusivos para a Educação Integral;  

- Garantir a oferta de educação em tempo integral e atendimento às escolas do campo 

e de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;  

- Garantir as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades a Educação Integral, com atendimento educacional especializado 

(RONDÔNIA, 2015, p. 98). 

 

Essas são as principais legislações que apoiam e fomentam a Educação Integral no 

Estado de Rondônia, na próxima subseção analisaremos os Projetos de Educação Integral 

implantados em Rondônia pelo Governo do Estado e o Projeto Burareiro implantado pelo 

Município de Ariquemes. 
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6.2 Projetos implantados em Rondônia de Educação Integral 

 

Iniciamos essa subseção descrevendo sobre o Projeto Burareiro de Educação em Tempo 

Integral do município de Ariquemes, que foi o Programa pioneiro no Estado de Rondônia em 

2005. Após ser eleito governador do Estado de Rondônia (2011-2014), o então prefeito de 

Ariquemes, em decorrência do Burareiro, implanta no Estado o Projeto Guaporé de Educação 

Integral (2013), dissertamos sobre o Projeto em dois momentos, primeiro no âmbito estadual e 

depois no municipal e por último escrevemos sobre o foco da pesquisa, o Programa Escola do 

Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral (2017). 

 

6.2.1 Projeto Burareiro de Educação Integral 

 

O primeiro grande projeto de Educação Integral em Rondônia surgiu em janeiro de 2005 

com o “Projeto Burareiro de Educação Integral – A escola dos Sonhos”, segundo Maciel, Braga 

e Ranucci (2016), foi idealizado pelo Professor Dr. Antônio Carlos Maciel, então pesquisador 

do Grupo de Pesquisa Fundamentos Epistemológicos e Experimentais da Pedagogia Histórico-

Crítica, e professor do curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, Campus Ariquemes, este projeto foi executado até agosto de 2006, quando houve a 

mudança para “Projeto Burareiro de Tempo Integral” que é desenvolvido até os dias atuais. 

O princípio pedagógico da proposta deste projeto é o da politecnia, baseado nos 

fundamentos da pedagogia histórico-crítica e nos estudos sobre trabalho como princípio 

educativo, para Maciel politecnia é “um processo de desenvolvimento integral das faculdades 

humanas” por meio da “racionalidade, habilidade, sensibilidade e sociabilidade” (MACIEL, 

2013, p. 26). 

Conforme Maciel, Braga e Ranucci (2016, p. 75), a descrição sobre: “Educação Integral 

é educação visa à formação da pessoa humana em sua complexa rede de faculdades humanas", 

portanto, para melhorar as capacidades cognitivas, sensíveis, físicas e sociais de formas 

múltiplas e para que sejam decisivas na humanização integral do aluno, visando o 

desenvolvimento omnilateral do homem, justifica-se então, a necessidade da Educação Integral, 

para desenvolver essa proposta.  

Entende-se esta concepção como o pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas. A racionalidade desenvolve o cognitivo, o psíquico e o físico; a sensibilidade 

trabalhará todos os sentidos pela música, a dança, o teatro, literatura e artes; a sociabilidade é o 
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exercício das relações humanas com priorização do esporte, formação profissional, cidadania, 

ecologia e saúde Maciel (2013); Maciel, Braga e Ranucci (2016). 

Para Maciel, Braga e Ranucci (2016), o ensino deve ser integral para trabalhar com a 

educação politécnica, e na época o projeto pretendiam atender 900 alunos de 1ª a 8ª séries do 

ensino fundamental da escola que foi selecionada em função da localidade e da demanda social 

mais precária e necessitada. 

O funcionamento da escola seria normal em período integral, em um turno acontecia o 

ensino regular e no outro aconteceria as atividades esportivas, culturais e os chamados 

laboratórios pedagógicos profissionalizantes, que segundo Maciel, Braga e Ranucci (2016), o 

projeto tinha a intenção de manter as crianças e os adolescentes dentro da escola, eximindo das 

situações de riscos nas ruas e desenvolvendo todo o seu potencial, dando as condições para o 

mundo do trabalho e a cidadania. 

Conforme Maciel, Braga e Ranucci (2016), o Projeto Burareiro foi, oficialmente, 

implantado no mês de janeiro de 2005, todavia suas atividades, devido a fatores políticos, 

pedagógicos e financeiros só foram concretizadas em agosto de 2005. 

O Projeto foi iniciado sem as mínimas condições pedagógicas, o idealizador justifica 

afirmando que: 

 

A decisão de iniciá-lo naquele dia, devia-se a vários fatores: o descrédito junto a 

grande parte da comunidade escolar e junto à comunidade do bairro, em ambos os 

casos devido aos consecutivos adiamentos, que se transformavam em pressão política; 

ao investimento já realizado, mas ainda não transformado em produtos 

(equipamentos, uniformes, materiais de cozinha, entre outros); a expectativa dos 

alunos que se transformava em ansiedade, com perceptível influência no desempenho 

em sala de aula; e, por fim, como ação política para desentravar a burocracia e as ações 

em contrário (MACIEL, BRAGA E RANUCCI , 2016, p. 42). 

 

Quando o idealizador do Projeto afirmou que não tinha as mínimas condições de iniciar 

o projeto, ele quis dizer que os motivos se deviam a falta de recursos humanos, estruturais, 

adequados e suficientes para o desenvolvimento satisfatório do projeto, pois, ainda hoje faltam 

salas para as atividades no turno sociocultural, e atividades esportivas são feitas em um clube 

da cidade, gerando gastos com transporte e tempo para a mobilidade desses alunos até o referido 

local de execução dessas atividades. 

Faltava material humano, e isso podia ser percebido no turno sociocultural e esportivo, 

que deveria ser ministrado por acadêmicos dos diversos cursos de graduação, mas em algumas 

atividades esportivas eram ministradas por professores sem certificação, sendo apenas 
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reconhecidos na sociedade pelo trabalho antes realizado, e exigia que os mesmos tivessem pelo 

menos o ensino médio concluído. 

De acordo com Maciel, Braga e Ranucci (2016, p. 30), o foco do processo ensino-

aprendizagem tinha as seguintes metas: “[...] a alfabetização das crianças aos seis anos de idade; 

domínio de conhecimento correspondente aos conteúdos curriculares das séries; 

profissionalização a partir dos 14 anos ou a 8ª série, participação na organização da sociedade 

civil”. 

 A alfabetização é pensada para um melhor desenvolvimento cognitivo do aluno 

favorecendo a aprendizagem do mesmo na primeira série do ensino fundamental; o Currículo 

das séries iniciais prioriza as disciplinas de matemática, português e ciências, mas tinha também 

atividade recreativa e no horário oposto era trabalhado história e geografia no turno 

sociocultural. 

Já nas séries finais do ensino fundamental no turno regular eram priorizadas as matérias 

de matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, história, redação e literatura. As 

disciplinas de inglês, artes, educação física e ensino religioso eram ministradas no turno 

sociocultural.  

No turno oposto, ou seja, o turno sociocultural profissionalizante, eram executadas 

atividades que favoreciam o reforço escolar, atividades culturais, aulas de inglês, esportes e 

cursos profissionalizantes para atender as necessidades do mercado. 

O Projeto Burareiro de Educação Integral em Ariquemes funcionou entre 2005 e 2006, 

nos modelos da concepção histórico-crítica na escola Municipal Roberto Turbay, a partir do 

ano de 2007, o projeto mudou de Educação Integral para educação em tempo integral, seguindo 

novos caminhos e sendo ampliado para mais quatro escolas e tendo desta vez o auxílio 

financeiro do Programa Mais Educação.  

O Projeto Burareiro de educação em tempo integral foi a fonte inspiradora para o Projeto 

Guaporé de Educação Integral de Rondônia, e foi levado muito em conta a experiência de 

Ariquemes. 

 

6.2.2 Projeto Guaporé de Educação Integral 

 

O Projeto Guaporé de Educação Integral de Rondônia foi aprovado com implantação 

gradual a partir de 2013, nas escolas estaduais de Rondônia, pela Resolução Nº 1074/12-
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CEE/RO, de 05 de novembro de 2012 e publicado no diário oficial do Estado de Rondônia Nº 

2121 de 18 de dezembro de 2012. 

Com o propósito de criar uma política educacional que possa diminuir a pobreza, pela 

ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, mantendo a qualidade e o progresso 

do desempenho escolar, que o Governo de Rondônia, por meio da coordenação da Secretaria 

de Estado da Educação, apresentou “Projeto Guaporé de Educação Integral em Rondônia”, que 

foi implantado, de forma gradual, nas Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia, 

ano letivo de 2013. 

Segundo o Projeto de criação (RONDÔNIA, 2013a), a concepção de Educação Integral 

pensada consiste na junção da educação e do desenvolvimento integral na perspectiva 

multidimensional, uma vez que a educação deve ter como eixo norteador a construção de 

relações que busquem o aperfeiçoamento humano. 

Sendo assim, conforme o Projeto de criação (RONDÔNIA, 2013a, p. 04), foi pensado 

então uma política pública “[...] consistente para a formação integral do cidadão, para a 

ampliação das oportunidades educacionais e da escolarização líquida da população e para o 

desenvolvimento econômico e social”. 

No Projeto Guaporé de Educação Integral em Rondônia, as Escolas estaduais foram 

escolhidas de acordo com a localização, e aspectos sociais e baixos índices de desempenho 

escolar. 

 Na construção deste projeto foram pesquisadas várias experiências de Educação 

Integral e também o Projeto Burareiro de educação em tempo integral que foi implantado nas 

escolas da rede municipal de ensino do município de Ariquemes em Rondônia, usando assim, 

ideias, estratégias e direcionamentos pedagógicos, trazendo as características e desejos da 

população rondoniense.  

O arcabouço do Projeto Guaporé de Educação Integral também foi orientado pelas 

direções do Programa Mais Educação, que foi usado pelo Governo Federal para a promoção e 

fomento da ampliação da jornada escolar, otimizando locais e dando mais oportunidades com 

a intenção de contribuir para a redução das desigualdades sociais e valorizando a diversidade 

cultural de cada região (RONDÔNIA, 2013a). 
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A princípio projeto pretendia atender as escolas com índices baixos no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB11, além, das áreas com vulnerabilidade social 

que exigissem mais atenção das políticas sociais e educacionais.  

Conforme está no projeto de criação de 2013 o projeto pretende também, por meio de 

aportes teóricos e de legislação: 

 

[...] contemplar a ação de trabalho dos profissionais em educação, universitários e 

agentes culturais, fortalecer os laços entre comunidade e escola, além de servir de 

espaço de experiências para os futuros profissionais (estagiários), através das 

atividades de inclusão oferecidas dentro do ambiente educacional (RONDÔNIA, 

2013a, p. 05). 

 

O projeto se justifica pela universalização do acesso à educação pública de qualidade, 

com intenção de atender a 100% da clientela escolar do ensino fundamental dessa etapa da 

Educação Básica.  Mas, pensando no desempenho escolar, segundo o IDEB, o nível 

fundamental apresenta necessidades de fortalecimento, para garantir a melhoria na qualidade 

da aprendizagem dos alunos, aumentado assim, os índices das avaliações escolares externas. 

Conforme o Projeto de criação, o Governo do Estado vinha empreendendo esforços 

visando garantir: 

 

[...] a equidade, a melhoria da qualidade de ensino, a democratização da gestão escolar 

pública e pela escola inclusiva de qualidade para todos, alguns fatores parecem balizar 

a emergência, a possibilidade e a viabilidade de um projeto de Educação Integral do 

Estado de Rondônia, que aponte para o avanço gradual na ampliação de tempos, 

espaços e ações pedagógicas voltadas à aprendizagem nas escolas da capital e do 

interior (RONDÔNIA, 2013a, p. 8). 

 

Voltou-se a partir daí a necessidade de implantar o Projeto de Educação Integral como 

meio de solucionar alguns desses problemas e garantir a universalização da educação, como um 

direito fundamental de todos. 

Por ser a Educação Integral de acordo com o projeto de criação: 

 

[...] modalidade de oferta presente na legislação de ensino e tem sido apontada no 

cenário educacional como uma das experiências mais significativas e recomendada 

por educadores como ideal para que a escola desenvolva a contento seu papel social 

e educativo. As escolas-parque, idealizadas por Anísio Teixeira e os Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs) pensados por Darcy Ribeiro são exemplos 

dessas experiências (RONDÔNIA, 2013a, p. 08). 

                                                 
11 IDEB – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa 

pioneira de reunir em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações. Fonte: http://portal.inep.gov.br/ideb  

http://portal.inep.gov.br/ideb
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Pensando assim, o Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da SEDUC, 

implantou “Projeto Guaporé de Educação Integral”, nas escolas da rede Pública estadual de 

ensino do Estado, com o objetivo de ofertar a “Educação Integral com jornada ampliada para 

10 horas diárias de efetivo trabalho escolar, favorecendo a aprendizagem sob a perspectiva da 

cidadania, da diversidade e do respeito aos direitos humanos” (RONDÔNIA, 2013a, p. 08).  

 

Tabela 1 -  Relação dos municípios e das escolas que implantaram o Projeto Guaporé e nota do 

IDEB do Ensino Fundamental 

 

 

 

Município 

 

 

 

Escola 

IDEB 

5º ano Ensino 

Fundamental  

9º ano Ensino 

Fundamental 

2 

0 

1 

3 

2 

0 

1 

5 

Meta 

2017 

2 

0 

1 

3 

2 

0 

1 

5 

Meta 

2017 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho 

EEEFM Professora Flora Calheiros 

Cotrin  --- --- --- 2.7 3.5 4.3 

EEEM Professor Francisco 

Desmorest Passos (Distrito de Nazaré 

– Baixo Madeira) --- --- --- 3.0 --- 3.5 

EEEFM Ulisses Guimarães  4.3 5.6 4.9 3.2 4.4 5.2 

EEEFM Marcos de Barros Freire  --- --- --- 2.7 2.8 4.4 

EEEFM Bela Vista  --- --- --- 3.5 3.9 3.7 

EEEF Juscelino Kubitschek de 

Oliveira --- --- --- 2.1 3.7 4.8 

Ariquemes 
EEEFM Francisco Alves Mendes 

Filho  4.5 5.5 5.4 3.9 3.6 4.6 

Buritis EEEF Francisco José Chiquilito Erse  6.4 6.2 5.1 --- --- --- 

Cacoal 
EEEFM Celso Ferreira da Cunha --- --- --- 4.0 3.8 4.8 

EEEF Carlos Drummond de Andrade --- --- --- 4.0 4.9 4.6 

Espigão do 

Oeste 

EEEFM Jean Piaget 

5.8 --- 6.0 5.2 4.4 5.0 

Guajará-Mirim 
EEEF Capitão Godoy  --- 5.3 5.4 3.4 3.6 4.7 

EEEF Alkindar Brasil de Arouca  --- --- --- 2.2 3.4 4.6 

Nova Mamoré EEEFM Casimiro de Abreu  4.9 6.1 5.4 3.8 3.7 4.6 

Jaru EEEF Nilton Oliveira de Araújo 4.9 6.5 5.4 --- --- --- 

Ji-Paraná EEEF Silvio Micheluzzi  5.3 5.6 5.3 4.0 3.8 4.6 

Ouro Preto EEEFM Monteiro Lobato  6.5 6.4 5.6 3.8 3.8 4.9 

Pimenta 

Bueno 

EEEEF Professor Valdir 

Monfredinho 5.8 5.4 5.3 --- --- --- 

Rolim de 

Moura 

EEEF Monteiro Lobato  

6.0 6.6 5.5 --- --- --- 

Vilhena EEEF Dep. Genival Nunes da Costa 5.2 --- 5.1 3.8 4.3 4.3 

Escolas Estaduais em Rondônia 5.4 5.7 5.2 3.7 4.0 4.7 
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado no documento de criação do Projeto Guaporé em (RONDÔNIA, 2013a) e 

dados do INEP http://ideb.inep.gov.br 
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Todas as escolas citadas na Tabela 1, já participavam do Projeto Mais Educação, do 

Governo Federal, e atendem parte dos alunos do ensino fundamental e, com o projeto tiveram 

o atendimento integral em jornada diária ampliada para todos os estudantes matriculados, no 

diurno, tanto para o fundamental como para ensino Médio, o documento acima referido, ainda 

cita que: 

 

Com a implantação e implementação do “Projeto Guaporé de Educação Integral”, na 

Rede Pública Estadual de Ensino o Governo do Estado de Rondônia estará dando um 

salto importante no sentido do cumprimento das metas do atendimento em tempo 

integral na educação básica e da melhoria da qualidade da aprendizagem dos 

estudantes (RONDÔNIA, 2013a, p. 09). 

 

Na visão da SEDUC, de acordo com o documento de criação do Projeto Guaporé de 

Educação Integral, este programa vem a ser uma medida de garantia para uma educação boa e 

de qualidade educacional para os alunos que forem matriculados nas escolas relacionadas 

acima, e que a melhoria da aprendizagem dos alunos também seria significante. 

O Projeto foi implantado, gradativamente a partir do ano letivo de 2013, iniciando por 

20 escolas, de 13 Municípios, selecionadas, dentre aquelas que apresentam o menor Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica e maior taxa de violência. Com o atendimento inicial a 

12.317 (doze mil trezentos e dezessete) estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

(RONDÔNIA, 2013a). 

Em relação à qualidade de ensino de acordo com as notas obtidas no IDEB de 2013 e 

de 2015 das escolas que implantaram o Projeto Guaporé, fizemos as seguintes leituras: 

Das 20 escolas que iniciaram o Projeto Guaporé 16 escolas conseguiram elevar a nota 

do IDEB em pelo menos uma das fases do ensino fundamental no ano de 2015 em relação ao 

ano de 2013; sendo que apenas duas escolas conseguiram aumentar esta nota nas duas fases do 

ensino fundamental; outro dado obtido é que em 7 escolas, o resultado de um ano para o outro, 

as notas diminuíram em pelo menos uma das fases do ensino fundamental; das 20 escolas pelo 

menos 11 delas conseguiram cumprir a meta de 2013 e 2015 em pelo menos uma das fases do 

ensino fundamental; levando em conta que o ensino fundamental seria de responsabilidade do 

município, são nessas escolas que oferecem essa fase que o Estado foi melhor no cumprimento 

das metas, ou seja, das 11 escolas que cumpriram a meta, 8 delas foram na primeira fase do 

ensino fundamental (1º ao 5º ano). 

Fazendo uma análise atual do projeto foi verificado no primeiro semestre de 2017 que, 

dos 13 municípios e 20 escolas selecionadas para a implantação do Projeto Guaporé em 2012, 
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apenas permanecem em funcionamento 9 escolas distribuídas em 6 municípios do Estado, 

sendo que era previsto na época o atendimento a 12.317 alunos do ensino fundamental e médio 

nestas 20 escolas.  

 

Gráfico 1 - Número de municípios e de escolas de Rondônia no início do projeto 

Fonte: Pesquisa documental 2017. 

 

Das 20 escolas iniciais no ano de 2013, apenas 9 continuam com o Projeto que dá uma 

redução de 55% de escolas sem a execução do programa; houve ainda uma queda de 53,85% 

no número de municípios que atendiam a Educação Integral pelo Projeto Guaporé. 

 

Gráfico 2: Número de matrículas no Projeto Guaporé em 2013 e em 2017 

  

 
     Fonte: Pesquisa documental 2017. 

 

Como visto no gráfico 2 com o atendimento em apenas 09 escolas e para 

aproximadamente 2700 alunos e com a clientela apenas no ensino fundamental, incidiu em uma 

queda de 78% dos números de alunos atendidos no Projeto Guaporé. 

Matrículas

2013 2017

Escolas

Municípios

0 5 10 15 20 25

2013 2017
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A queda nesse número de municípios e de escolas se dá pela falta de políticas públicas 

adequadas para a educação, da mesma forma que os projetos e programas são colocados na 

escola eles também são retirados e não têm apoio para continuar e nem têm o fomento 

necessário do Estado, sendo esse o maior motivo pela queda de escolas e alunos nos programas 

de educação integral no Estado. 

Observamos ainda que os marcos legais da Educação Integral que estão presentes na 

legislação brasileira em vários contextos e também estão no Projeto Guaporé, estando os 

mesmos organizados nos artigos 205, 206 e 227 da Constituição Federal; no ECA (Lei n.º 

8069/1990), nos artigos 34 e 87 da LDB (Lei n.º 9.394/1996), no PNE (Lei n.º 10.179/01) e no 

FUNDEB (Lei n.º 11.494/2007), estes foram vistos, anteriormente, na subseção 2.3. 

 

6.2.2.1 O Projeto Guaporé de Educação Integral em Ariquemes 

 

No município de Ariquemes a escola que foi escolhida para iniciar o Projeto Guaporé 

de Educação Integral foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Alves 

Mendes Filho (Chico Mendes), que está localizada no bairro Setor 09 em Ariquemes, Rondônia, 

regulamentada pelo Decreto de criação nº 4934 de 28/12/90,  autorizada para funcionamento 

pela nova Portaria nº 0734/2004, e esteve sob a direção “D1” de janeiro de 2011 a março de 

2017. 

A princípio em 2012, o projeto inicial era para alunos do fundamental e para o 1º ano 

do ensino médio, sendo que a implantação foi gradativa para os demais anos do ensino médio. 

A justificativa para a implantação do projeto tem como finalidade principal diminuir os 

índices de evasão e reprovação, bem como o aumento da performance escolar nas avaliações 

internas e externas12 dos alunos do ensino fundamental e médio.  Para isso a escola pretende 

aumentar a jornada estudantil, com intuito de garantir o acesso e a permanência dos estudantes 

na escola, oferecendo uma educação de qualidade e gratuita que atenda às necessidades dos 

alunos, por meio da formação integral. 

Foi criada uma nova organização curricular, a qual previa a articulação interdisciplinar 

entre as disciplinas e as atividades integradoras, com a inclusão das relações existentes entre os 

                                                 
12 Em relação às avaliações externas, mais especificamente sobre a nota IDEB da escola, verificamos que somente 

a primeira fase do ensino fundamental (1º ao 5º ano) teve aumento de nota de 2013 para 2015, já a nota de 2015 

do 9º ano do ensino fundamental teve uma diminuição de 0.3 em relação ao ano de 2013, ficando 0.8 abaixo da 

meta para 2015. (Fonte: IDEB/INEP) 
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eixos constituintes do ensino médio, procurando constituir relações entre o que se aprende e o 

que se vive, a fim de preparar, alicerçar e aprofundar os conhecimentos dos estudantes para 

competir de forma igualitária no cenário do mundo trabalho.  

Pensando na expectativa do Currículo o projeto se justifica com importância devida aos 

conteúdos, segundo o que cita o documento de criação do Projeto Guaporé Ensino Médio 

Inovador: 

 

Almeja-se reestruturar o Currículo, inserindo na matriz curricular no macrocampo 

obrigatório o acompanhamento Pedagógico a ampliação de mais 80 horas-aula anuais 

de Língua Portuguesa e no campo de Iniciação Científica e Pesquisa a disciplina de 

História de Rondônia com também 80 horas-aula anuais. E dentre o macrocampo 

optativo um será Comunicação e Uso de Mídias: Tecnologia da Informação, Cultura 

Digital: Desenvolvimento de pesquisa, acesso e produção de conhecimento com a 

carga horária de 120 horas-aula. Escolhas essas tendo em vista a perspectiva da 

sociedade contemporânea, com os anseios dos jovens e adultos, possibilitando 

articulações entre o mundo do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura 

(RONDÔNIA, 2012, p. 5). 

 

Com a implantação do Projeto em 2013 foram atendidas além das turmas do ensino 

fundamental, as turmas do 1º ano do ensino médio, no ano seguinte as turmas do 2º ano e por 

último em 2014 com as turmas do 3º ano. 

 O suporte financeiro ao projeto é oriundo dos subsídios do MEC, do Programa Mais 

Educação, do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) e recursos próprios da SEDUC, 

suplementados pelo Governo do Estado. 

O objetivo geral do projeto é promover a educação com qualidade, por meio da 

estruturação do Currículo, com articulações nas dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura, com a ampliação do tempo de estudo do aluno na escola, visando 

aumentar os índices e desempenho dos alunos em provas internas e externas. 

São objetivos específicos do Projeto: 

 

Fomentar propostas inovadoras nos Currículos do Ensino Médio para as disciplinas 

de Português; 

Promover aprendizagem criativa e interdisciplinar com ênfase na pesquisa das 

disciplinas de História de Rondônia; 

Aumentar a carga horária, no mínimo de 200 horas de cada ano do ensino médio com 

atividades e disciplinas pertinentes aos macrocampos propostos no Projeto; 

Estimular o raciocínio lógico e a concentração através das aulas de xadrez; 

Incentivar a prática do judô, como incentivo à prática esportiva e o desenvolvimento 

de habilidades; 

Assegurar comportamento ético; 

Avaliar a aprendizagem como processo formativo e permanente; 

Organizar a rotina do estudante no ambiente escolar; 

Adequar a infraestrutura física da Escola e adquirir recursos pedagógicos; 

Articular parcerias com empresas, escolas, associações para realização do projeto 

(RONDÔNIA, 2012, p. 7). 
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Características da comunidade escolar: a escola está situada no setor 09, bairro que tem 

como marca ser um bairro violento, devido ao crescimento desorganizado e a falta de estrutura 

ao entorno.  As famílias atendidas pela escola são numerosas e desestruturadas 

economicamente. Geralmente, as famílias possuem de 4 a 5 crianças e apenas 1 ou 2 adultos 

trabalham para o sustento familiar.  Os alunos que foram atendidos pela escola são formados, 

basicamente, por crianças, adolescentes e adultos das classes “E” e “D”, que não dispõem de 

opções de lazer e cultura. Também são atendidos pela escola, alunos de bairros dos arredores. 

Em 2012 a escola tinha 1066 (mil e sessenta e seis) alunos matriculados, divididos em 

três turnos, com ensino fundamental, modalidade Classe de aceleração da Aprendizagem 

(CAA), Ensino Médio e Seriado da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período noturno. 

Na descrição do projeto sobre a estrutura física foi solicitado a reforma e ampliação de 

vários espaços da escola como o da área administrativa técnica, laboratório de Química, Física, 

Biologia, Informática aplicada, Biblioteca, salas ambientes e outros, ou seja, uma reforma geral 

nos espaços existentes (que de acordo com a direção da escola, infelizmente, não foram 

contempladas por completo). 

Em 2017 o Governo do Estado por meio da SEDUC enviou um memorando circular nº 

221 de 19 de abril de 2017 para as Coordenadorias Regionais de Educação dos municípios que 

ainda existem o Projeto, com o Título de “Orientações referentes à Revitalização e 

funcionamento do Projeto Guaporé em 2017”, e que tem como objetivo revitalizar o Projeto 

Guaporé de Educação Integral, potencializar e estruturar o programa com ações pedagógicas a 

fim de desenvolver o atendimento qualificado às escolas, estudantes e professores. 

Neste memorando foram enviadas orientações pedagógicas para o desenvolvimento do 

projeto, como se fosse um novo projeto, que contém itens sobre: apresentação; objetivos; 

público-alvo (somente ensino fundamental); metas; estrutura e funcionamento; calendário 

escolar; procedimentos metodológicos; orientações da rotina escolar; competências dos 

gestores; o acompanhamento pedagógico; estagiários; sistema de avaliação; o PPP; sobre a 

merenda escolar; a lotação dos professores; e informações sobre os veículos da escola ( ônibus 

e perua). 

Este novo projeto traz como diferencial o atendimento apenas para os alunos do Ensino 

Fundamental e nova matriz curricular, que além da Base Curricular Comum, a parte 

diversificada do Currículo, os eixos temáticos trazem de diferente as oficinas curriculares I, II, 

III e IV (com os temas Saúde e qualidade de vida; memória e história da comunidade; educação 

para a paz; e educação em direitos humanos, respectivamente).  A matriz curricular será de 200 
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dias letivos, sendo cinco aulas de manhã para o Currículo básico e quatro aulas a tarde com os 

eixos temáticos, as aulas são de 48 minutos, com um total de 46 horas semanais de atividades 

na escola.  A perspectiva da SEDUC é que os eixos temáticos sejam trabalhados e orientados 

pelos professores do currículo básico, com o professor trabalhando, exclusivamente, na mesma 

escola suas 40 horas semanais. 

Na intepretação dos dados e análises documentais verificamos que a nova proposta de 

Educação Integral, com atendimento dos próprios professores da escola na parte diversificada 

do Currículo, a tendência é de que o Projeto consiga alcançar seus objetivos, que é atender uma 

comunidade de periferia, que é socialmente discriminada pelas poucas oportunidades 

oferecidas, tanto na área educacional, cultural, esportiva, como de lazer, portanto, o projeto 

pretende dar oportunidades para os alunos por meio de uma educação pública de qualidade, nas 

quais todas essas ações e atividades seriam executadas na escola. 

Devido às dificuldades de manutenção estrutural, financeira e políticas públicas 

inconsistentes, o Projeto Guaporé na escola Chico Mendes (Ariquemes), foi encerrado em maio 

de 2017, infelizmente, o Projeto foi retirado da escola que desde junho de 2017 iniciou os 

trabalhos de preparação para atender a comunidade como escola militar13.  

O Projeto Guaporé na Escola Chico Mendes durou de janeiro de 2013 a maio de 2017, 

iniciou como visto, anteriormente, com 1066 alunos e culminou com a matrícula de 341 alunos 

no ano de 2017, uma queda de 68% no número de alunos atendidos na escola, em visita a escola 

foi constatada que nenhuma obra de ampliação foi feita, nenhuma sala de aula e nenhum 

laboratório temático foram construídos, não teve aumento no refeitório nem na cozinha, os 

móveis do refeitório eram e continuam improvisados, os banheiros eram poucos sendo que a 

maioria não funcionava e não atendiam o grande número de alunos. Fica a pergunta, como 

querem que as escolas integrais funcionem desta forma, sem espaços educativos e estrutura 

física adequada, e sem recursos autossuficientes para a manutenção do dia a dia do Projeto?    

 

6.2.3 Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral 

 

Com o aparecimento de experiências em Educação Integral e de tempo integral por todo 

Brasil, o Estado de Rondônia no ano de 2016, iniciou estudos para a implantação de um novo 

                                                 
13 Por meio do Decreto nº 21.968, de 22 de maio de 2017, que dispõe sobre a estrutura e funcionamento de unidades 

do Colégio Tiradentes da Policia Militar-CTPM, que especifica e dá outras providências. (Fonte: Diário Oficial 

do Estado de Rondônia Nº 94, de 22 de maio de 2017) 
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Projeto de Educação Integral, o Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo 

Integral, que tem por objetivo garantir que todos os alunos das escolas participantes, tenham 

acesso ao Ensino Médio de qualidade e gratuito, e que possam dominar os conteúdos das áreas 

de conhecimento previstas para cada ano escolar, bem como  desenvolver valores e 

competências necessários para o século XXI, formando assim, jovens competentes, dotados de 

autonomia e solidariedade.  A implantação do programa aconteceu de forma gradual no ano de 

2017. 

O Governo do Estado de Rondônia, representado pela SEDUC, implantou deste modo, 

em 2017 o Programa Escola do Novo Tempo - Educação Integral em Tempo Integral.  O 

programa traz a ampliação da jornada escolar de 4 horas para 9 horas e 30 minutos, sendo 7 

horas e 30 minutos de efetiva atividade pedagógica e 2 horas de intervalo para lanches, almoço 

e descanso, distribuídos em 1 hora e 20 minutos de almoço e 40 minutos para intervalo, sendo 

20 minutos no horário matutino e 20 minutos no horário vespertino.  

Com problemas nas avaliações externas e a situação precária do ensino médio das 

escolas da rede estadual, pensado na melhoria da educação rondoniense, na elevação do 

desempenho dos alunos e como uma resposta para a sociedade, o Governo do Estado de 

Rondônia implantou no ano de 2017, o Programa Escola do Novo Tempo de educação em 

tempo integral para o ensino médio, pela Lei Complementar nº 940, de 10 de abril de 2017, 

com o intuito de garantir um ensino médio de qualidade e gratuito, para que o aluno que estude 

na escola atendida pelo programa, possa dominar os conteúdos das áreas de conhecimento 

previstas para cada ano escolar, e também desenvolver os valores e as competências 

necessárias, formando assim, jovens competentes, dotados de autonomia e solidariedade. 

O Programa tem ainda, como missão garantir aos alunos uma educação de qualidade 

que atenda seu Projeto de Vida, proporcionando às escolas condições de oferecer 

desenvolvimento cognitivo, a ampliação de valores necessários para o convívio com a 

sociedade e um caminho para o sucesso no mundo do trabalho. 

A implantação do Programa Escola do Novo Tempo se apresenta como uma solução 

para o enfrentamento dos desafios dos anos finais da Educação Básica, dessa forma a partir da 

adoção de um modelo estruturado, voltado para o Jovem e seu Projeto de Vida, pretende-se 

elevar os índices de desempenho interno e assim contribuir com a melhoria dos índices 

externos, atualmente a média do IDEB no Estado é de 3.314.  

                                                 
14 Fonte: INEP - http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=358708  
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A Lei Complementar nº 940 de 10 de abril de 2017 instituiu no Estado de Rondônia o 

Programa Escola do Novo Tempo, com o objetivo de planejar, desenvolver e executar ações 

inovadoras relacionadas ao Currículo e a gestão escolar, pela implantação do Programa, 

considerado o PEE/RO, o Programa Escola do Novo Tempo será implantado e desenvolvido 

em dez escolas estaduais em dez municípios distintos e funcionarão em regime integral. 

O Programa tem como valores: respeito, comprometimento, tolerância, solidariedade, 

autonomia, compromisso, cooperação, inovação e responsabilidade, e tem como missão 

garantir aos estudantes uma educação de qualidade que atenda seu Projeto de Vida, 

proporcionando às escolas condições de oferecer um desenvolvimento cognitivo, a ampliação 

de valores necessários para o convívio com a sociedade e um caminho para seu sucesso no 

mundo do trabalho.  

Até o ano de 2024, o Governo do Estado quer tornar o Programa uma referência da 

Região Norte na formação do estudante para a vida por meio do ensino integral, 

proporcionando-lhe formação acadêmica de excelência, competências para transitar no século 

XXI e formação para a vida.  É uma meta ousada, para uma gestão que em quatro anos, não 

conseguiu manter e nem subsidiar o Projeto Guaporé de Educação Integral em vinte escolas, 

restando apenas 09 participantes, conforme dados apurados e descritos anteriormente. 

No primeiro momento o Programa foi implantado em dez escolas, e em dez municípios 

no ano de 201715, que é o número máximo de escolas previstas para o Estado de Rondônia de 

acordo com a Portaria do MEC, nº 1.145, de 10 de outubro de 2016 que institui o Programa de 

Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, sendo que para o Estado de Rondônia 

o número máximo de matrículas no ensino médio é de 4.500 alunos, de acordo com Anexo II 

da referida Portaria. A princípio nessas dez escolas que, atualmente, estão atendendo o 

programa, foram matriculados 3.600 alunos. Conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 10 – Relação das escolas e número de matriculas 

 

Escola Município Matrículas 
Capitão Silvio de Farias Jaru 268 

Alejandro Yague Mayor Ji-Paraná 276 

Josino Brito Cacoal 426 

Marechal Cordeiro Pimenta Bueno 244 

Escola “E” Ariquemes 621 

Simon Bolívar Guajará-Mirim 409 

                                                 
15 No início de 2018 o Programa foi implantado em mais uma escola, desta vez no município de Vilhena na escola 

Marechal Rondon. Fonte: http://www.queromaisfuturo.com.br/ro/unidades/  
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Brasília Porto Velho 432 

Cândido Portinari Rolim de Moura 316 

Juscelino Kubistchek Alta Floresta 299 

7 de Setembro Espigão do Oeste 309 

Total de matrículas até 22/03/2017 3600 
 Fonte: Adaptado pelo autor, baseado nas informações obtidas na SEDUC (2017). 

 

Os recursos destinados à implementação e desenvolvimento do Programa de Fomento 

às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, que atenderá no Estado de Rondônia, correrão 

à conta da dotação orçamentária consignada no Orçamento da União por meio do FNDE, 

conforme disposto no Art. 9 da Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. 

O FNDE é o responsável pelo repasse de recursos destinados à reformas e construções, 

merenda escolar, compra de materiais de laboratório, materiais de consumo, utensílios de 

cozinha e mobiliários das escolas contempladas com o referido Programa. 

O programa foi implantado e desenvolvido em escolas de ensino médio definidas por 

Decreto para funcionar em regime integral.  Pela medida provisória nº 746 de 22 de setembro 

de 2016, que foi convertida na Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, alterando a LDB e 

instituído a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral em seu Art. 13, o parágrafo único do artigo supracitado  informa em suma que, os 

recursos devem ser repassados pelo MEC pelo prazo de dez anos por escola, de acordo com 

o termo de compromisso que dever conter no mínimo, as seguintes observações: identificação 

das ações; metas; cronograma de execução; e previsão de execução das ações programadas.  

A Escola do Novo Tempo será abordada, analiticamente, na continuidade da 

apresentação dos resultados da pesquisa, nossa próxima seção. 
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7 EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONHECENDO E ANALISANDO O CURRÍCULO E A 

METODOLOGIA DO PROGRAMA ESCOLA DO NOVO TEMPO 

 

Após apresentarmos o desenho da pesquisa e a seção da Educação Integral em 

Rondônia, nessa seção efetivamos a análise e interpretação dos dados coletados da escola 

pesquisada, nas vozes dos gestores e professores, verificamos os documentos da escola e seu 

PPP.  

A análise documental do PPP teve como objetivo verificar como a escola atua na prática 

pedagógica, em sua metodologia e o seu Currículo, com objetivo de entender as ações 

educativas.  

Iniciamos nossa análise descrevendo sobre o Programa Escola do Novo Tempo e seu 

Currículo e suas metodologias, bem como a estrutura e funcionamento, o PPP da escola e os 

Projetos integrados dessa nova escola.  

 

7.1 O Programa Escola do Novo Tempo e seu Currículo e suas Metodologias 

 

A escola (E) pública do município de Ariquemes que foi o foco da nossa pesquisa é 

mantida pelo Governo do Estado de Rondônia, seu Decreto de criação data de 1981, já o 

reconhecimento é de 1990, por meio de parecer do CEE/RO. No ano de 2017 a escola funcionou 

com 18 turmas do ensino médio, sendo 10 turmas de 1º, 5 turmas de 2º ano e 3 turmas de 3º 

ano.   De acordo com o Projeto de Criação do Programa (RONDÔNIA, 2017c),  em março de 

2017 foi implantado na escola o Programa Escola do Novo Tempo, um programa de educação 

em tempo integral do Governo do Estado em parceria com os institutos ICE, Natura e Sonho 

Grande16. 

No ano de 2017 a escola encontrava-se em reforma, a mesma estava sendo ampliada 

para atender melhor às necessidades do Programa de tempo integral. Antes da reforma a escola 

já era considerada uma das maiores do município, atendia nos três períodos mais de 1.400 

                                                 
16 O ICE tem como parceiros estratégicos o Instituto Natura que é uma organização não governamental criada 

em 2010. Com o auxílio de uma rede de parceiros, o instituto executa e apoia projetos voltados à melhoria da 

Educação Básica na rede pública no Brasil e na América Latina, pautados na eficácia da aprendizagem, na equidade 

de resultados e na coesão social e o Instituto Sonho Grande que é uma organização não governamental que 

acredita na mudança do país por meio da melhoria da Educação Básica, de forma mensurável e com escala (Fonte: 

http://icebrasil.org.br/parceiros-estrategicos). 
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alunos.  Com a reforma a escola continuará grande, mas devido as matrículas únicas e 

funcionamento somente no período diurno vai atender menos da metade desses alunos e 

somente no ensino médio (atualmente 651 alunos). 

De acordo com o PPP a escola (E) possui a seguinte estrutura física: sala de direção; 

sala de professores; 20 salas de aulas; sala para planejamento; sala de supervisão escolar; sala 

de orientação educacional; sala de educação física; sala de multimeios; laboratório de robótica; 

laboratório de informática; sala do laboratório de química e física; sala da mecanografia; sala 

de TV escola; sala para reforço; secretaria; depósito de material (limpeza e manutenção); 

depósito de alimentos; biblioteca; auditório; cozinha; refeitório; área de serviço; pátio coberto; 

sanitários (funcionários); sanitários (alunos); sanitários p/ portadores de necessidades especiais; 

laboratório de robótica educacional; sala de leitura; sala do cuidador; sala de música; 2 quadras 

esportivas, 1 campo de futebol (RONDÔNIA, 2017d). 

Essa reforma iniciou-se em junho de 2016, e entre os principais serviços que estão sendo 

realizados ou em realização destacamos: a reforma das salas de aulas, com novas janelas e 

trocas de piso; substituição de toda a parte elétrica; substituição de todo telhado, com manta 

térmica; substituição do sistema de refrigeração. 

Quanto à parte que está em construção ou que já foi construída evidenciamos as 

seguintes obras: construção do refeitório mais amplo e modernizado; cozinha para atender todos 

os alunos com dois depósitos para a guarda dos alimentos; auditório com capacidade para 250 

pessoas, com boa acústica e banheiros; sala de direção; sala da coordenação-pedagógica; sala 

da orientação; secretaria; sala de atendimento aos alunos especiais; ampla sala dos professores; 

sala de planejamento; adequação da estrutura arquitetônica da sala de recurso multifuncional 

para atendimento de alunos portadores de necessidades educacionais especiais; reforma dos 

sanitários dos alunos e funcionários; reforma da secretaria para melhorar a acessibilidade dos 

pais; renovação dos equipamentos do laboratório de química e física; construção de duas salas 

amplas para o reforço nas diversas áreas de ensino; reforma da quadra esportiva; construção de 

passarela coberta no espaço que dá acesso a entrada da escola e do pátio (RONDÔNIA, 2017d).  

Com a reforma escolar, serão resolvidos os problemas de espaço, ampliação de salas, 

salas ambientes para reuniões, auditório, climatização, troca geral da rede elétrica, adequação 

dos banheiros e bebedouros e outras questões problemáticas que a direção enfrenta em seu dia 

a dia (GESTOR 2). 

Iniciado a fala sobre o PPP da escola (E), citamos que, além de ser uma exigência legal, 

expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
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de 1996, permite a revelação da identidade da Instituição, de suas concepções e de seus sonhos, 

além disso, define a natureza e o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental da Escola, 

bem como sua organização e gestão curricular para subsidiar o seu Regimento Escolar e sua 

Proposta Pedagógica, documentos que são os balizadores das ações educativas. A importância 

do PPP da Escola, leva em conta a trajetória da sua comunidade escolar, a sua história e cultura, 

não só para garantir um percurso formativo de sucesso para os educandos, mas também para 

cumprir o seu compromisso com a sociedade (RONDÔNIA, 2017d). 

De acordo com o PPP da Escola (E), sua primeira edição foi construída em 1999 no qual 

envolviam as concepções pedagógicas e o meio de implantar as ações, com trabalho sistemático 

e com obstinação em defesa e busca de uma educação com qualidade social (RONDÔNIA, 

2017d). 

No ano de 2017 iniciou-se uma nova elaboração do PPP da escola, em consideração as 

normas vigentes e ainda continua em construção, dessa vez para adequação e inclusão do 

Programa Escola do Novo Tempo (GESTOR 3). 

Com o passar dos anos a escola tem enfrentado mudanças, transformações, reformas, 

tanto na sua estrutura física quanto nas suas concepções e práticas pedagógicas (RONDÔNIA, 

2017d).   

A LDB desencadeou essa nova prática nas escolas, prática que se representa por meio 

do PPP, que não é um mero documento, mas a sistematização de um pensamento coletivo. Nesta 

legislação encontramos, por meio de seus artigos 12, 13 e 14 que estão elencados a seguir: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de:  

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;[...] 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;[...] 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios:  

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola (BRASIL, 1996, p. 7-8). 

 

Como afirma Veiga (2013, p. 13), o PPP vai além de um aglomerado de ideias, planos 

e atividades, não é algo para fazer, por fazer, por mera formalidade, e sim, tem que ser “[...] 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo 

educativo da escola”. 
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O PPP nas afirmações de Veiga (2013), é a concretização de um processo que é 

democrático em sua construção, na sua organização, é pensado de forma que busque melhorar 

o trabalho pedagógico da escola, que procure eliminar a competição, o autoritarismo, mudando 

a rotina e racionalizando a burocracia que permeia as relações escolares. 

Para a elaboração do PPP da escola são realizadas várias reuniões com a equipe gestora, 

corpo docente, servidores administrativos e equipe de apoio da escola, pais, alunos, enfim todos 

os segmentos que compõe a comunidade escolar. Apesar das dificuldades em conseguir a 

participação de toda a comunidade escolar, devido às questões que envolvem tempo, técnica, 

disponibilidade para reuniões, somente assim, é possível construir um documento que 

represente o pensamento da coletividade. E para essa construção Veiga (2013), enfatiza que, se 

faz necessário a participação espontânea da comunidade escolar, para que propicie situações 

coerentes do fazer pedagógico. 

Observamos que o PPP da escola preza por uma construção consciente e pensada no 

resgate de sua história, por meio da pesquisa oral e consulta aos arquivos, reuniões para 

levantamento dos nós críticos, discussões das problemáticas, índices de avaliação e das novas 

normativas que surgem a cada ano, ouvindo a opinião dos alunos, bem como dos egressos e 

buscando a eficácia coletiva por meio da participação de todos (RONDÔNIA, 2017d). 

Após a conclusão do PPP, com a adequação do mesmo com o Programa Escola do Novo 

Tempo, a reavaliação do documento ocorrerá anualmente, dentro da coerência no qual está 

sendo elaborado, com a participação de todos, e buscando por este instrumento um norteamento 

para a qualificação do trabalho desenvolvido na escola (RONDÔNIA, 2017d).  

Atualmente, com a nova nomenclatura dos servidores da Escola do Novo Tempo, o 

corpo técnico e pessoal de apoio administrativo é composto por: 01 gestor escolar, 01 gestor 

financeiro, 01 coordenadora pedagógica, 01 docentes do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), 01 secretária, 07 inspetoras de pátio, 09 agentes de limpeza, 08 

merendeiras, 03 bibliotecários, 06 auxiliares de secretaria, 01 coordenador de sala de 

multimeios, 01 coordenador do laboratório de Informática, 01 coordenador do laboratório de 

secos e molhados.  

Ressalta-se que todos os demais funcionários com algumas exceções possuem nível 

superior e pós-graduação. 
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Quadro 11 – Demonstrativo geral dos professores da Escola (E) 
 

Professor Habilitação Disciplinas17 Nº de aulas 
A Física Física, OE, PE, DE e AV 29 

B Letras Língua Portuguesa e CA 32 

C Letras/Inglês Inglês, PV, DE e AV 30 

D Letras Língua Portuguesa, DE e AV 28 

E Matemática Matemática, PE, DE e AV 30 

F Matemática Matemática, PE e DE 28 

G Filosofia Filosofia, EO, DE e AV 28 

H Matemática Matemática, PE, DE e AV 28 

I História História, PV e DE 32 

J Química Química, PE e DE 31 

K Física Física, PE, DE e AV 31 

L Letras Língua Portuguesa, DE e AV 28 

M Letras Espanhol, EO, DE e AV 30 

N Química Química, PE E AV 32 

O Biologia Biologia, PE e DE 32 

P Matemática Matemática, DE, AV e CA 30 

Q Português Português, DE e AV 28 

R Ed. Física Ed. Física, EO, DE e AV 29 

S Letras/Inglês Inglês e DE  28 

T Biologia Biologia, DE e AV 29 

U Ed. Física Ed. Física, EO, DE e AV 28 

V Geografia Geografia, EO, DE e AV 30 

X Física Física, PE, DE, EO e AV 28 

W Letras Artes, EO, DE e AV 28 

Y Letras/Espanhol Espanhol, Língua Portuguesa e DE 30 

Z Matemática Matemática, DE e AV 28 

A1 História História, História de RO, EO, AV e CA 30 

B1 Pedagogia Sociologia, PM, PV e DE 30 

C1 Geografia Geografia, Geografia de RO, DE, EO e AV 29 
Fonte: Pesquisa documental (2017), Rondônia (2017d). 

 

 

Para atender a demanda de ensino e suprir as necessidades dos demais segmentos, a 

escola dispõe, atualmente, de um quadro de professores habilitados nas diversas áreas do 

conhecimento, possuindo um total de 29 professores, que segundo o PPP da escola 

(RONDÔNIA, 2017d), todos possuem especializações lato sensu e são habilitados para atuarem 

nas disciplinas mencionadas no Quadro 11.   

Percebemos no Quadro 11 que os professores do ensino médio, têm entre 28 a 32 aulas 

semanais, já incluídas as aulas da parte diversificada do Currículo que são: Estudo Orientado; 

                                                 
17 Legenda: EO – Estudo Orientado; PE – Práticas Experimentais; DE – Disciplinas Eletivas; AV – Avaliação; PV 

– Projeto de Vida; PM – Pós-Médio; CA – Coordenação de Área. 

Fonte: Pesquisa documental (2017) – Rondônia (2017d). 
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Práticas Experimentais; Disciplinas Eletivas; Avaliação; Projeto de Vida; Pós-Médio; História 

de Rondônia e Geografia de Rondônia. 

Com as variadas transformações que acontecem no mundo atualmente, devido à 

globalização, a sociedade passa por diversas mudanças sociais, culturais, econômicas e também 

educacionais, com isso, não podemos conceber a escola como o único lugar que se deve obter 

conhecimento.   

As propostas educacionais para a aprendizagem devem vir de outros lugares, ambientes 

e da sociedade em que estamos inseridos, seguindo este contexto, a escola deve articular o 

saber, selecionar os conteúdos com as habilidades e competências necessárias para a aquisição 

do conhecimento, e desenvolver o que realmente importa para o processo ensino-aprendizagem. 

Queremos que os alunos possam conferir significado e sentido àquilo que aprendem. 

Somente desta forma se consegue que a aprendizagem dos conteúdos específicos cumpram a 

função que lhe é determinada e que justifica sua importância de contribuir para o crescimento 

pessoal do aluno e sua socialização (GASPARIN, 2013; FREIRE e CAMPOS, 1991).  

Sendo assim, a escola (E) de acordo com o seu PPP optou por trabalhar com enunciados 

que busquem vincular conceito, aplicação e mobilização do conhecimento. A ênfase, no entanto 

está no desenvolvimento do espírito de pesquisa na formação  integral de estudantes críticos e 

construtivos. Acreditamos que este espírito, quando bem alcançado, estrutura a conquista de 

qualquer vida acadêmica e comunitária (RONDÔNIA, 2017d). 

Quais os princípios norteadores da ação pedagógico-didática, que esperamos da escola? 

Então, ao falar de cidadania e, também, refletir sobre a função social da escola, isto, nos remete 

às legislações, lembrando a CF, que complementam a LDB, quando reitera os dispositivos 

constitucionais, citando sobre os princípios, deveres e fins da educação e do dever de educar, 

quando os definem, como as principais orientações para organização da educação nacional e 

para educação em seus diferentes níveis (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996). 

A LDB no item I do Art. 12 cita a elaboração e execução da proposta do PPP, e reitera 

no mesmo artigo que: “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de: [...] VI - articular-se com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola” (BRASIL, 1996, p. 

5).   
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Quadro 12 – Priorização das necessidades da escola 
 

Priorização das necessidades 

Urgentes Necessárias 

Alto índice de reprovação. Coordenação Pedagógica comprometida que 

acompanhe direcione, oriente o trabalho do professor 

em sala de aula. 

Falta de servidores de apoio na limpeza. Extinguir rotatividade de professores que já estão na 

escola, e também do horário de aula. 

Falta de comunicação entre equipe gestora e 

pessoal de apoio. 

Espaço físico para recuperação paralela reforço e 

atividades extras. 

A falta de conscientização dos alunos em 

relação a higiene e hábitos alimentares. 

Permanecer com a mesma lotação do início do ano. 

Falta de compromisso por parte dos 

educadores, com relação a pontualidade e 

planejamento. 

Fazer utilização dos seguintes ambientes: laboratório, 

quadra coberta e banheiro da quadra. 

Interferências externas. Materiais didáticos específicos (faltam livros didáticos 

e dicionários). 

Falta de participação dos pais e 

responsáveis. 

Parceria com a patrulha escolar e Ministério Público.  

Falta de aplicação de metodologias 

diferenciadas. 

Fazer valer o regimento escolar. 

Falta de reforma na escola. Maior rigidez com os alunos indisciplinados. 

Dificuldade de Planejamento por área. Coordenação Pedagógica comprometida que 

acompanhe, direcione, oriente o trabalho do professor 

em sala de aula. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico da escola (E), Rondônia (2017d). 

 

 

Quais a prioridades da escola? Com reuniões coletivas para elaboração do PPP e com 

presença de 90% dos funcionários da escola, após discussões e reflexões entre os servidores da 

escola (E), foram eleitas as prioridades de urgência e as necessárias da escola, enumeradas no 

Quadro 12, no qual percebemos as aflições dos educadores, as prioridades de urgência algumas 

delas poderiam ser resolvidas com diálogo entre a equipe gestora e os funcionários da escola, 

outras com projetos educativos para conscientização de limpeza nos ambientes escolares. 

No PPP da Escola (E) é afirmado que a concepção das novas atribuições da educação e, 

consequentemente, da função social da escola, tem sido bastante debatida, como a educação 

vem sido concebida, indicando uma função da escola, mais voltada para a realização plena do 

ser humano, alcançada pela convivência e pela ação concreta, qualificadas pelo conhecimento 

e complementa: 

 

A escola é onde os nós afloram e deve ser cultivado. É um lugar onde nós construímos 

individualmente e coletivamente como cidadãos deste mundo qual a educação é 

concebida a partir de princípios que constituem os quatro pilares da educação: 
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Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver com os outros; e aprender a 

ser (RONDÔNIA, 2017d, p. 26). 

 

Tratado de dificuldade no planejamento Libâneo (2013, p. 250), afirma que o 

planejamento por sim só, não assegura o bom andamento do trabalho pedagógico, mas que este, 

“[...] está em função da direção, organização e coordenação de ensino”. 

O Currículo do Ensino Médio será organizado com componentes curriculares do 

Referencial Curricular Estadual e da parte diversificada conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (RONDÔNIA, 2017d). 

Os princípios norteadores da educação citados na LDB, estimulam a criação de 

propostas alternativas para promoção das condições de igualdade, acesso e permanência do 

aluno na escola, por meio de concepções pedagógicas que valorizem as experiências 

extraescolares e a vinculação da educação com o trabalho e com as práticas sociais. Essas 

orientações sugerem propostas pedagógicas mais concretas e mais próximas da realidade para 

o ensino e a organização do trabalho pedagógico refletindo as concepções pedagógicas próprias 

da escola, que é aberta, flexível e adaptada a realidade. Nesse sentido, a Escola (E) busca 

trabalhar as capacidades, competências ou habilidades que se pretende que o jovem e o 

adolescente construam e desenvolvam para guiar a proposta pedagógica a vida em sociedade 

(RONDÔNIA, 2017d). 

Para finalizar a análise do PPP, temos a proposta de trabalho com os pais, na qual a 

equipe escolar desenvolve ações para a aproximação e acompanhamento do desenvolvimento 

do estudante na escola, nesse sentido, durante o ano letivo são realizadas reuniões de pais para 

tratar de assuntos pertinentes à aprendizagem, plantões pedagógicos e demais atendimentos na 

escola. 

Em relação à avaliação do PPP, ela é feita todo ano, e sofre modificações quando 

necessário, a avaliação é feita de forma coletiva, considerado todos os aspectos pertinentes ao 

projeto, tanto o qualitativo, como o quantitativo dos resultados alcançados. 

Iniciamos agora a descrição das metodologias de ensino do Programa Escola do Novo 

Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral que tem como parceiros o ICE, Instituto Sonho 

Grande e Instituto Natura e em relação à metodologia complementamos afirmando que: 

 

O Modelo escolhido para o Programa segue a Metodologia específica da Escola da 

Escolha, implantada pelo Parceiro ICE.  A SEDUC elaborou um plano de ação 

baseado nas diretrizes do modelo da Escola da Escolha criado pelo ICE, esse plano 

serve como base para acompanhar a evolução da implantação da metodologia nas 

escolas (RONDÔNIA, 2017c, p. 1). 
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O modelo surgiu em 2003 devido a necessidade de restauração e revitalização de uma 

escola que era referência educacional no ensino médio no Estado de Pernambuco, por meio da 

iniciativa de um ex-aluno, conforme Zimmerman (2015a, p. 5), e que complementa: “[...] 

Tratava-se de um prédio de 1825, que fora referência na educação pública brasileira num 

período em que a escola proporcionava educação de excelência, porém de baixa oferta, ou seja, 

a educação era de qualidade, mas não era assegurada a todos”.  

Esse modelo está baseado na LDB, na CF e nos PCN’s, além de fazer referência ao 

Relatório de Jacques Delors (1996), no que diz respeito aos quatro pilares da educação, quais 

sejam: aprender a conhecer; aprender a ser; aprender a viver e aprender a fazer.  

Doravante Zimmerman (2015a), pontua o “aprender a conhecer” como sendo aquilo que 

se compreende mediante a competência cognitiva, além disso, está relacionada às formas com 

que a pessoa lida e trabalha o conhecimento. “Aprender a ser” é uma competência pessoal, é a 

qualidade da relação estabelecida da pessoa com ela mesma, é saber conhecer suas 

potencialidades e limites. Já “aprender a conviver” diz respeito à competência relacional que 

está relacionada ao autocuidado, em cuidar do outro, cuidar do meio ambiente. Por fim, 

“aprender a fazer” é a competência produtiva vinculada ao desenvolvimento de habilidades 

requeridas pelo mundo do trabalho. 

Ao ser elaborado, o referido modelo pedagógico procurou valorizar três vertentes: 

educação acadêmica de qualidade, preparação do jovem para a vida e orientação profissional. 

Pretende-se, desse modo, que o jovem seja capaz de desenvolver uma visão do seu próprio 

futuro e transformá-lo em realidade (ZIMMERMAN, 2015a). 

Este modelo de formação busca ampliar as referências dos alunos por meio de valores 

e princípios adquiridos ao longo de sua vida, nos meios de interação e que contribui na 

construção e execução do seu “Projeto de Vida”, essas informações vêm ao encontro com o que 

dizem os professores, em relação ao diferencial do programa18: 

 

“O projeto de vida, onde o aluno é protagonista de sua história é um dos diferenciais 

do programa[...]” (P2). 

“[...]no desenvolvimento do projeto de vida, se o aluno consegue ter um projeto de 

vida, não vai ser só a questão de ampliação de conhecimento, isso vai interferir na 

vida dele como cidadão” (P3). 

“O diferencial deste programa são as disciplinas próprias dela, como o projeto de vida, 

o pós-médio e o estudo orientado” (P4). 

                                                 
18 Considerando a frequência e a similaridade nos discursos dos sujeitos, conforme orienta Bardin (2016), apenas 

constam das categorias temáticas os fragmentos das falas pertinentes. Dessa forma poderá acontecer de alguns 

participantes da pesquisa não aparecerem em determinada categoria/subcategoria de análise. 
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Os professores analisaram que o “Projeto de Vida” é um diferencial na metodologia do 

Programa e este possibilita o desenvolvimento de valores para os alunos, em sua vida pessoal, 

social e profissional.  

Neste ponto, Zimmerman (2015a, p. 28) considera o “Projeto de Vida” o propulsor, pois 

por meio dele, o Currículo e a prática pedagógica buscam sentido, na formação do jovem ao 

fim da educação básica, pelas diversas aprendizagens “[...] nas mais distintas áreas de 

conhecimentos, do Currículo que se processa nas várias práticas educativas (in) formais e nos 

mais variados espaços e tempos escolares”. 

Todavia, Magalhães (2008, p. 65) pondera que o Projeto de Vida é um planejamento da 

vida do aluno: “[...] é o instrumento que lhe permite se questionar sobre os seus ideais, 

potenciais, bem como a realidade do mundo externo e da escola. Também é a forma de levar o 

aluno a perceber e vivenciar as implicações da tese em sua vida pessoal e escolar”.  

Outra metodologia importante em funcionamento na escola investigada é a parte 

diversificada do Currículo, no qual são trabalhadas várias atividades visando a integração 

curricular, unindo os saberes teóricos com a prática. Essas disciplinas trabalhadas na parte 

diversificada do Currículo são os Projetos Integrados e as Disciplinas Eletivas. 

A articulação entre modelo pedagógico e de gestão propicia à escola as condições de 

excelência acadêmica e formação para a vida pela consolidação de valores e competências 

necessárias para o Século XXI.  

A metodologia da Escola da Escolha, conforme Zimmerman (2015b), tem como alicerce 

de articulação a BNCC e o Plano de Ação da Escola, que é o documento que tem as metas a 

serem atingidas pela escola, pactuadas entre a equipe escolar e a Secretaria de Educação. 

Segundo Zimmerman (2015b, p. 5), as metodologias de êxito trabalham com Currículo 

por meio de: 

 

[...] procedimentos teórico-metodológicos que favorecem a experimentação de 

atividades dinâmicas, contextualizadas e significativas nos diversos campos das 

ciências, das artes, das linguagens e da cultura corporal. Exercem o papel de 

articuladores entre o mundo acadêmico, as práticas sociais e a realização dos Projetos 

de Vida dos estudantes. Sua prática cotidiana, planejada e apoiada pela equipe escolar 

conduzirá os estudantes ao exercício das competências fundamentais para a 

construção dos seus Projetos de Vida.  

 

Sempre buscando significado no que se aprende, a aprendizagem pelo programa é 

significativa para o aluno, trazendo para dentro da sala de aula, o conhecimento cotidiano do 
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aluno, que ele traz de outros ambientais (GASPARIN, 2013; ARANHA, 2006; 

LIBÂNEO,2013).  

Pontuando Magalhães (2008, p. 56) discorre que a proposta pedagógica do programa é 

significativa e inovadora, e que a “[...] prática pedagógica significativa, contextualizada, numa 

perspectiva interdisciplinar”. 

Para o sistema progredir é fundamental que exista articulação entre as metodologias, a 

base curricular e o plano de ação da escola. Por meio dessa perspectiva: 

 

Uma proposta educativa formulada a partir dessa perspectiva expõe a urgência de uma 

revisão da prática pedagógica com mudanças em conteúdo (o que ensinar enquanto 

aquilo que tem sentido e valor), método (como ensinar) e gestão (condução dos 

processos de ensino e de aprendizagem tratando do conhecimento a serviço da vida), 

profundamente alinhadas com o ideal de formação de uma pessoa autônoma, solidária 

e competente (ZIMMERMAN, 2015b, p. 5).  

 

A intenção é contribuir para o pleno desenvolvimento do aluno, por meio de aulas e 

metodologias interdisciplinares criadas a partir das necessidades dos alunos, com o objetivo de 

estimular a construção e consolidação dos seus Projetos de Vida. 

A escola por meio deste Programa tem em sua Matriz Curricular, na parte diversificada 

do Currículo, de acordo com as recomendações metodológicas do ICE, as disciplinas: Projeto 

de Vida, aulas de Estudo Orientado, Pós-Médio, Prática Experimentais, Disciplinas Eletivas, 

História e Geografia de Rondônia, que são as consideradas pela autora como as Metodologias 

de êxito da Escola da Escolha (ZIMMERMAN, 2015b). 

O Projeto de Vida é uma das Metodologias de êxito da Escola da Escolha oferecidas 

aos estudantes e compõe a parte diversificada do Currículo do Ensino Médio. Basicamente, é o 

caminho traçado entre aquele que “eu sou” e aquele que “eu quero ser”, as competências 

trabalhadas nas aulas do projeto de vida são: “autodeterminação; planejamento; perseverança; 

respeito; autoconhecimento; espírito gregário; autoconfiança; otimismo; responsabilidade; 

solidariedade; iniciativa; autonomia; capacidade de fazer escolhas” (ZIMMERMAN, 2015b, p. 

10). 

As Disciplinas Eletivas são as disciplinas temáticas, que são oferecidas, 

semestralmente, pelo programa, são propostas pelos professores e/ou alunos e têm como 

objetivo diversificar, aprofundar, enriquecer os conteúdos e temas trabalhados nas disciplinas 

da base curricular. 
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A Escola da Escolha incorpora ao seu Currículo as Disciplinas Eletivas. Através da 

sua oferta, objetiva-se que o estudante aprofunde conceitos ao longo do Ensino Médio, 

diversifique e amplie o seu repertório de conhecimentos e descubra o prazer de seguir 

em busca de mais conhecimentos ao longo da vida. Sempre numa perspectiva ampla, 

considerando as diversas áreas da produção humana (ZIMMERMAN, 2015b, p. 22). 

 

A interdisciplinaridade permite a ampliação e o enriquecimento dos estudos 

relacionados às áreas do conhecimento. As situações didáticas propostas nas disciplinas eletivas 

pressupõem a articulação do diálogo entre os profissionais e as necessidades acadêmicas dos 

discentes, o seu contexto social, além dos seus interesses pessoais, acadêmicos e profissionais. 

As Práticas Experimentais são atividades trabalhadas nos laboratórios que têm o 

objetivo de adquirir novos conhecimentos, por meio da vivência das experiências, o aluno 

aprende a teoria na sala de aula e no laboratório ele a vivenciará.  

Assim o aluno poderá “confirmar” na prática a verdade daquilo que lhes foi ensinado, 

limitando ao ensino experimental o papel de um recurso auxiliar, capaz de assegurar uma 

transmissão eficaz de conhecimento científico. 

As informações sobre o Projeto de Vida, as Disciplinas Eletivas e as Práticas 

Experimentais se encontram com as falas dos professores e gestores, quando perguntado se 

existe articulação curricular entre a BNCC e a parte diversificada do Currículo: 

 

“[...] tentamos trabalhar juntos na medida do possível, até de forma multidisciplinar, 

procuramos trabalhar os conteúdos de algumas disciplinas concomitantemente, para 

facilitar a aprendizagem do aluno, em determinados conteúdos” (P2). 

“Sim, existe tem que existir, mesmo porque ela não é separada, é feito o alinhamento 

para que uma complemente a outra” (P3). 

“Sim, nós fazemos na questão das disciplinas eletivas, nós temos uma eletiva de 

Biologia e essa eletiva também trabalha a parte de química, a gente acaba juntando o 

que eles estão vendo, nós fazemos a parte também que é chamada de alinhamento que 

é onde a gente consegue relacionar o que você está aplicando, com o conteúdo de 

outro professor que poderia trabalhar em cima de seu conteúdo do bimestre” (P4). 

“Sim, na minha eletiva eu vejo, a gente sempre procura trabalhar a parte diversificada 

com a base, e existe também a interdisciplinaridade, pois, acabamos inserido conteúdo 

de várias disciplinas na física, matemática, química e biologia” (P5). 

“Existe, no início do projeto foi uma das coisas que mais deu trabalho, porque até 

então nós não tínhamos essa visão de trabalhar a base comum e a diversificada com 

tanta ênfase onde uma vai complementar a outra, ocorre um trabalho interdisciplinar 

onde o próprio aluno já percebe nas diversas aulas que isso ocorre, que acontece” (P7). 

“Sim, a integração curricular tornou-se um desafio, pois a parte diversificada tem 

como ideal formativo, que o jovem ao final da Educação Básica tenha constituído e 

consolidado uma forte base de conhecimentos e de valores, que tenha desenvolvido a 

capacidade de não ser indiferente aos problemas reais que estão ao seu entorno 

apresentando-se como parte da sua solução e finalmente, que desenvolva um conjunto 

amplo de competências que o permitam seguir aprendendo nas várias dimensões de 

sua vida. A escola trabalha com o Projeto de Vida, Tutoria, Estudo Orientado e Pós 

Médio, dando o suporte necessário ao aluno em seu desempenho escolar” (G3). 
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Percebemos durante a entrevista que os professores nesse primeiro momento, estão 

esforçando-se para aplicarem na parte diversificada do Currículo o que vem sendo ensinado na 

base, de forma que possam unir a teoria com a prática, facilitando assim, que a aquisição do 

conhecimento se torne mais significativo para o aluno. 

Indo ao encontro com o que citam Freire e Campos (1991), que temos que respeitar o 

conhecimento que o estudante traz consigo à escola, esses saberes expressam sua identidade, 

assim, os educadores devem analisar estes conhecimentos que os alunos trazem de seu bairro, 

do seu município, da sua casa, pois estes representam sua origem social. 

Complementa Gasparin (2013) que os estudantes, apesar dos conhecimentos que trazem 

do seu dia a dia, a sua experiência com a prática social ainda é pequena em relação à experiência 

pedagógica. Somente com o passar do tempo o conhecimento ficará mais claro para o aluno, 

aos poucos vão sendo desvendados devido a vivência cotidiana dos conteúdos e das práticas 

curriculares aplicadas pela escola.  

Seguidamente, Libâneo (2013) corrobora afirmando que o processo de aprendizagem 

dos alunos é um conjunto de ações, coordenado e organizado, no qual existe a articulação das 

atividades escolares e que dependem da metodologia de ensino para ter ou não êxito. 

A partir dessas reflexões com os autores elencados podemos concluir com a fala dos 

docentes que para acontecer a aprendizagem significativa, necessita haver uma articulação entre 

as duas partes do Currículo da escola em tempo integral, a base e a diversificada, e somente 

mediante essa união, acontecerá o rompimento dessa situação, ocorrendo a articulação 

curricular, na perspectiva de um Currículo único e integrado. 

O Estudo Orientado é mais uma metodologia de êxito que tem como objetivo oferecer 

um tempo ao aluno para realizar as atividades de estudos, inicialmente, orientado por um 

docente, ele vai aprender métodos, técnicas e procedimentos para organizar, planejar e executar 

os seus processos de estudo visando ao autodidatismo, à autonomia, à capacidade de auto-

organização e de responsabilidade pessoal (ZIMMERMAN, 2015b).  Segundo o Gestor 2 em 

uma fala sobre o estudo orientado afirma que, “[...] existe também um componente para que o 

aluno possa se preparar, estudar, tirar as dúvidas”.   Essas aulas estimulam hábitos e rotinas de 

estudo, elas são suportes para o progresso do aluno, promovem e desenvolve as habilidades e 

competências que colaboram para o autodesenvolvimento (ZIMMERMAN, 2015b). 

Conforme a matriz curricular do Programa Rondônia (2017c), as disciplinas de História 

de Rondônia e Geografia de Rondônia são disciplinas da parte diversificada do Currículo e 

são ministradas apenas para as turmas do 3º ano do ensino médio. Tem o objetivo de 
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compreender os conceitos básicos relativos ao tempo histórico no contexto regional (História) 

e os fenômenos locais e regionais da territorialidade considerado as dimensões espaço e tempo 

(Geografia). 

Pós-Médio é uma disciplina para os alunos do 3º ano do ensino médio, na qual os alunos 

vão identificar seus objetivos após o Ensino Médio e serão orientados a como se prepararem 

para o Ensino Superior e/ou para o mercado de trabalho. 

Estas são as disciplinas trabalhadas na parte diversificada do Currículo de forma 

integrada, unindo os saberes e competências, por meio da teoria e experimentado na prática, 

seja na prática social, como nos laboratórios (ZIMMERMAN, 2015b; MAGALHÃES, 2008). 

Existem também, de acordo com Zimmerman (2015b), como diferencial do programa, 

os Clubes Juvenis que são espaços previstos na Matriz Curricular da escola que privilegiam o 

Protagonismo Juvenil e os Quatro Pilares da Educação, principalmente, porque criam 

oportunidades de organização, gestão e convivência entre seus membros. São criados pelos 

alunos a partir de seus interesses pessoais e objetivos educacionais. Os gestores e professores 

incentivam e apoiam os Clubes a partir das necessidades detectadas e interesses dos 

participantes. O maior objetivo é o desenvolvimento da autonomia motivado pelos interesses 

do grupo. 

Outra atividade importante que acontece na escola é a Tutoria que é a situação de 

interação, em que uma pessoa dá apoio a outra para tornar possível que ela desenvolva e/ou 

ponha em ação algum direito, dever, conhecimento, competência ou habilidade 

(ZIMMERMAN, 2015c). 

Nas palavras de Zimmerman (2015c, p. 14), a tutoria é um método para: 

 

[...] realizar uma interação pedagógica em que o educador (tutor) acompanha e se 

comunica com os estudantes de forma sistemática, planejando seu desenvolvimento e 

avaliando a eficiência de suas orientações de modo a resolver problemas que possam 

ocorrer durante o processo educativo.   

 

A Tutoria é adequada a qualquer nível de ensino, pois o tutor é quem assume a sua 

condução como articulador do trabalho pedagógico. Segundo o Gestor 2 sobre a tutoria ele 

afirma que:  

 

[...] nós não temos, orientação escolar, não temos orientador, funciona através do 

sistema de tutoria, onde cada professor é tutor de mais ou menos 20 alunos, e ele 

acompanha esses 20 alunos, onde em todas as situações é levada a esse tutor, e se esse 

tutor juntamente com um aluno protagonista, não consegue resolver essas situações, 

então vai para o gestor que vai resolver junto com a família (G2).  
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Na escola (E), conforme o gestor 2 informou, cada professor fica responsável pela 

tutoria de 20 alunos. A tutoria é um meio de apoio à reflexão e orientação das múltiplas 

aprendizagens do estudante (ZIMMERMAN, 2015c). 

Continuando a análise e pensando no Currículo da escola na perspectiva da Educação 

Integral em Tempo Integral, no qual tem como objetivo a pretensão de formar um cidadão 

crítico, criativo, honesto, trabalhador, qualificado para exercer sua profissão, preparado para o 

mundo competitivo, participativo e consciente para o exercício da cidadania (RONDÔNIA, 

2017d), pensou-se então, em um Currículo que integrasse a BNCC e a parte diversificada de 

forma que unisse a prática com a teoria, por meio da articulação curricular das disciplinas 

ministradas no Programa. 

O PPP da escola (E) afirma que a escola deve defender os valores éticos, morais e 

sociais, proporcionando aos alunos uma educação mais humanística, com a valorização dos 

conhecimentos adquiridos ao longo de suas vidas e acreditando que podemos fazer a diferença 

na vida de cada um (RONDÔNIA, 2017d), pois em todas as épocas da vida, é possível se 

formar, se desenvolver e constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que 

transcendam os espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 

reconhecimento do outro como sujeito. 

O Currículo do Ensino Médio é organizado com componentes curriculares do 

referencial curricular estadual e da parte diversificada conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais  para o Ensino Médio e orientações do ICE (RONDÔNIA, 2017d).   

Nesse modelo de escola em tempo integral, baseada na metodologia da Escola da 

Escolha do ICE, existe um aumento na carga horária na maioria das disciplinas, em relação às 

escolas de tempo regular, visivelmente pensado na melhoria das avaliações externas, que 

segundo o Projeto do programa (RONDÔNIA, 2017c), este é um dos objetivos. Segundo 

informações obtidas na entrevista semiestruturada (2017), as atividades integradoras da parte 

diversificada são trabalhadas de forma interdisciplinar, buscando a junção entre a teoria e a 

prática. 

Verificamos essa diferença entre a quantidade de aulas em cada disciplina do Programa 

Escola do Novo Tempo em relação a uma escola regular de ensino médio do Estado de 

Rondônia, conforme a matriz curricular do Programa e as demais escolas regulares da rede 

estadual de Ensino Médio, apresentadas no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Matriz curricular do Programa Escola do Novo Tempo e a diferença entre 

o número de aulas das escolas regulares e a Escola Novo Tempo 

 

Matriz curricular do Programa Escola do Novo Tempo  Número de aulas na 

escola 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
COMPONENTES 

CURRICULARES Novo 

Tempo 

Estadual 

Regular19 

B
as

e 
co

m
u
m

 c
u
rr

ic
u
la

r 

 

ÁREA DE 

LINGUAGENS 

Língua Portuguesa 6 3 

Artes 1 1 

Língua Inglesa 2 1 

Língua Espanhola 2 1 

Educação Física 2 1 

ÁREA DE 

MATEMÁTICA 
Matemática 

6 2 

 

ÁREA DE 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

Física 3 2 

Química 3 2 

Biologia 
3 2 

ÁREA DE 

CIÊNCIAS 

HUMANAS 

História 2 2 

Geografia 2 2 

Sociologia 1 1 

Filosofia 1 1 

P
ar

te
 d

iv
er

si
fi

ca
d
a 

 

ATIVIDADES 

INTEGRADORAS 

Projeto de Vida 2 - 

Estudo Orientado 3 - 

Avaliação Semanal 2 - 

Pós-médio 2 - 

Práticas Experimentais 2 - 

Disciplinas Eletivas 2 - 

História do Estado de Rondônia 1 1 

Geografia do Estado Rondônia 1 1 
Fonte: Adaptada pelo autor (2017), baseada em (RONDÔNIA, 2017c). 

 

Esta informação vem ao encontro com a afirmação de Singer (2016), que a articulação 

curricular irá desenvolver os alunos em todas as dimensões, intelectualmente, afetivamente, 

corporalmente, socialmente e criativamente. Convergente com Veiga-Neto (2008), quando 

afirma que os conteúdos e as habilidades ensinadas devem relacionar entre si. 

O Currículo integrado da Metodologia da Escola da escolha prevê a articulação entre o 

modelo pedagógico e de gestão que, 

 

                                                 
19 As disciplinas de História e Geografia no 3º ano do Ensino médio na escolar regular são apenas uma aula por 

semana, elas são complementadas com mais uma aula semanal das disciplinas de História e Geografia de Rondônia 

que são ministradas apenas para o 3º ano e ficam com mais uma aula cada. E as disciplinas de Língua Estrangeira 

Moderna, geralmente, a escola regular opta por uma delas, enquanto na Escola do Novo Tempo as duas são 

ministradas em todas as turmas do Ensino Médio.  

Fonte: (RONDÔNIA,2017c; RONDÔNIA, 2012).  
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[...] cria no ambiente escolar as condições para que a escola ofereça excelência 

acadêmica, formação para a vida através da consolidação de valores e competências 

necessárias para o Século XXI.  

A partir dessa articulação, as Metodologias de Êxito da Parte Diversificada do 

currículo compõem a tecedura do fazer pedagógico. Elas não são elementos à parte 

ou complementares do currículo escolar. A base para a mobilização e articulação das 

Metodologias de Êxito do Modelo será sempre a Base Nacional Comum e o Plano de 

Ação da Escola. É nesse documento que se encontram as metas a serem atingidas pela 

escola, pactuadas entre a equipe escolar e a Secretaria de Educação.  

As Metodologias de Êxito funcionam no currículo por meio de procedimentos teórico-

metodológicos que favorecem a experimentação de atividades dinâmicas, 

contextualizadas e significativas nos diversos campos das ciências, das artes, das 

linguagens e da cultura corporal. Exercem o papel de articuladores entre o mundo 

acadêmico, as práticas sociais e a realização dos Projetos de Vida dos estudantes. Sua 

prática cotidiana, planejada e apoiada pela equipe escolar conduzirá os estudantes ao 

exercício das competências fundamentais para a construção dos seus Projetos de Vida 

(ZIMMERMAN, 2015b, p. 5). 

  

 

Este novo Currículo prevê a articulação interdisciplinar entre as disciplinas e as 

atividades integradoras, com a inclusão das relações existentes entre os eixos constituintes do 

ensino médio, procurando estabelecer relações entre o que se aprende e o que se vive, a fim de 

preparar, alicerçar e aprofundar os conhecimentos dos estudantes para competir de forma 

igualitária no cenário do mundo trabalho. 

 Em relação à integração curricular e as práticas educativas, Magalhães (2008, p. 50), 

afirma que: “Os projetos e as atividades interdisciplinares, ainda, são desenvolvidos e sua 

importância continua sendo considerada fundamental como elemento de motivação e 

integração”, cuja intenção é contribuir para o pleno desenvolvimento do aluno, por meio de 

aulas e metodologias interdisciplinares criadas a partir das necessidades dos alunos.  

O Currículo segundo o PPP da escola (E) representa: “[...] o cruzamento de culturas, 

constituindo-se num espaço de síntese em que a cultura elaborada se articula com os 

conhecimentos e experiências concretas dos alunos vividas no seu meio social, como a cultura 

dos meios de comunicação, da cidade e de suas práticas sociais (RONDÔNIA, 2017d, p. 40).  

Consideramos que para a eficácia do Currículo é fundamental que exista articulação 

entre as disciplinas da base curricular e da parte diversificada, bem como com o plano de ação 

da escola descrito no PPP, na busca de uma prática pedagógica significativa, contextualizada, 

numa perspectiva interdisciplinar. 

A partir dessas reflexões com os autores elencados podemos concluir que para acontecer 

a aprendizagem significativa, deve ocorrer a articulação entre as duas partes do Currículo da 

escola de tempo integral, ocorrendo a interdisciplinaridade e a articulação curricular, na 
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perspectiva de um Currículo único e integrado. Na próxima subseção entraremos nas análises 

das entrevistas realizadas com os gestores da escola (E). 

 

7.2 Sentidos produzidos pelos sujeitos do Programa de Educação Integral e suas práticas 

 

A primeira análise refere-se aos gestores acerca da formação acadêmica e a experiência 

na educação, podemos observar no quadro seguinte que, 100% dos entrevistados têm o curso 

superior em Pedagogia e pelo menos uma Pós-graduação lato sensu.    

Em relação à experiência na educação, dois gestores têm 30 anos ou mais de experiência 

na educação, enquanto o gestor com menos experiência tem 15 anos de serviços na educação. 

A formação inicial desses gestores de acordo com Tardif (2012), são conhecimentos 

relacionados ao conjunto de saberes da formação profissional e completa ainda que seja também 

saberes experienciais, pois, estes resultam da atividade desenvolvida ao longo desse tempo de 

experiência citado no Quadro 11, são os saberes produzidos pela vivência na escola e nas 

relações com os alunos e colegas docentes. 

Explica Dourado (2001) que, historicamente, a formação inicial dos professores no país 

é insuficiente e ela precisa ser repensada, sobretudo devido às mudanças que vem ocorrendo no 

mundo do trabalho e da produção. 

Em relação à fala dos autores podemos interpretar que a experiência apresentada pelos 

gestores participantes da pesquisa e a formação continuada dos mesmos, são as esperadas para 

o desenvolvimento do trabalho educacional, que tendem a efetivar na escola pesquisada. 

Com a indagação sobre os desafios e imprevistos que acontecem na implantação de 

programas novos, fiz a seguinte pergunta: Que imprevistos ou obstáculos foram encontrados 

durante a implantação do Programa Novo Tempo? Cite as maiores dificuldades para o 

desenvolvimento do Programa na escola.  

Diante dos dados coletados, emergiram categorias temáticas as quais passamos a 

analisar. 
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Categoria 1 – “Os desafios da implantação da educação integral” 

Em todo processo de implantação de programas educacionais sempre existem os 

percalços e desafios, a serem enfrentados pela equipe escolar, apresentamos alguns de acordo 

com as percepções dos gestores20: 

 

“[...] a princípio tivemos dificuldades para formar as equipes de apoio, pois é um 

quadro bastante reduzido, e como a escola está passando por um processo de reforma, 

então a gente também está encontrando dificuldades de adaptação, a outra dificuldade 

foi transformar uma cozinha que servia lanche e transformar num espaço onde você 

serve na faixa de 650 refeições. [...] a princípio foi um desafio na questão de estrutura, 

questão de espaço, infraestrutura e pessoal, tivemos dificuldade no início, mas agora 

conseguimos contornar e com a vinda dos recursos” (G1). 

“[...] um dos principais empecilhos é a escola ainda não estar pronta ou preparada, 

porém nos vimos nessa situação, os alunos já matriculados e as obras ainda não tinham 

sido acabadas, começamos assim mesmo, estamos com grandes desafios, pois, muitas 

situações do projeto que não estão sendo realizadas, principalmente, por falta de 

espaço” (G2). 

“[...] a princípio a falta de recursos, hoje já superado” (G3). 

 

A leitura feita por meio da fala dos gestores é que sempre existem dificuldades que são 

encaradas como desafios a serem superados, e entre esses desafios, o maior para a gestão 

sempre são a falta de recursos financeiros e de estrutura. Percebemos que mesmo com a escola 

em reforma, foram iniciadas as aulas, ainda sem a cozinha ‘industrial’ ter sido entregue, os 

lanches e almoço estavam sendo preparados na cozinha antiga e com recursos ainda não 

apropriados. 

Entendemos que há uma falta de compromisso do Estado, uma má gestão das políticas 

públicas para a educação integral, enxergamos nas palavras do gestor 1 “[...] tivemos 

dificuldade no início, mas agora conseguimos contornar e com a vinda dos recursos para a 

aquisição da merenda” (G1), ou seja, durante boa parte do semestre a escola estava fazendo 

almoço e dois lanches, somente com recursos de lanche, entendemos que a implantação apesar 

de ser pensada desde o último trimestre de 2016, chegou sem preparação adequada para a 

Escola (E), que se encontrava em reforma e sem a estrutura adequada para iniciar um Programa 

de tamanha importância. 

Nas palavras do gestor 2 podemos interpretar que na escola outros programas, como 

“Projeto NAVE” e “Escola Técnica”, já deveriam ter sido realizados, mas que por falta de 

                                                 
20 Considerando a frequência e a similaridade nos discursos dos sujeitos, conforme orienta Bardin (2016), apenas 

constam das categorias temáticas os fragmentos das falas pertinentes. Dessa forma poderá acontecer de alguns 

participantes da pesquisa não aparecerem em determinada categoria/subcategoria de análise. 
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recursos financeiros e estrutura física e material, nem foram lançados. Afirmado ainda que o 

Programa Escola do Novo Tempo surgiu e que, “[...] nos vimos nessa situação os alunos já 

matriculados e as obras ainda não tinham sido acabadas, começamos assim mesmo, [...] muitas 

situações do projeto não estão sendo realizadas, principalmente, por falta de espaço” (G2). 

Colabora Mignot (2001) mencionando que  a problemática desta categoria encontra-se 

no quesito da implantação de projetos ao gerar polêmicas. Assim, quem constrói acha que a 

concorrência foi desleal; os políticos só pensam nas propagandas eleitorais com o projeto; os 

opositores procuram achar ilegalidades e criticam os custos; os professores rejeitam o abandono 

das outras escolas. 

Com relação aos recursos as legislações apresentadas, algumas fomentam a educação 

integral e citamos estas: 

- A Resolução nº 5, de 25 de outubro de 2016 destina recursos financeiro do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito 

Federal para fomentar a educação em tempo integral; 

- A Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que institui no âmbito do Ministério da 

Educação (MEC), a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral, prevendo repasse dos recursos para os Estados e Distrito Federal pelo prazo 

de dez anos por escola, para a escola que implantar o ensino médio integral. 

Os recursos para a implementação dos programas de Ensino Médio em Tempo Integral, 

que atenderá no Estado de Rondônia, correrão à conta da dotação orçamentária consignada no 

Orçamento da União por meio do FNDE, conforme disposto no Art. 9 da Medida Provisória nº 

746, de 22 de setembro de 2016. 

 

Art. 9º A transferência de recursos financeiros prevista no parágrafo único do art. 5º 

será efetivada automaticamente pelo FNDE, dispensada a celebração de convênio, 

acordo, contrato ou instrumento congênere, mediante depósitos em conta corrente 

específica.  

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do FNDE disporá, em ato próprio, sobre 

condições, critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de 

contas simplificada do apoio financeiro (BRASIL, 2016, p. 2). 

 

Estes recursos podem ser aplicados nas despesas de manutenção e desenvolvimento do 

programa, conforme a Lei nº 13.415, sendo critérios para receber os recursos, de acordo com o 

artigo 14: 
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Art. 14.  São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Estados e ao 

Distrito Federal, desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta 

Lei e no regulamento, com a finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento 

de escolas públicas de ensino médio em tempo integral cadastradas no Censo Escolar 

da Educação Básica, e que: 

I - tenham iniciado a oferta de atendimento em tempo integral a partir da vigência 

desta Lei de acordo com os critérios de elegibilidade no âmbito da Política de 

Fomento, devendo ser dada prioridade às regiões com menores índices de 

desenvolvimento humano e com resultados mais baixos nos processos nacionais de 

avaliação do ensino médio; e  

II - tenham projeto político-pedagógico que obedeça ao disposto no art. 36 da Lei no 

9.394, de 20 dezembro de 1996 (BRASIL, 2017, p. 8). 

 

Os recursos existem, estão nas Leis, Decretos, Portarias, etc. Só precisam ser geridos 

para que cheguem as escolas, pois grande parte do financiamento da educação é repassada pelo 

Governo Federal e está previsto na CF como direito fundamental do cidadão. Falta gerência 

desses recursos, para que cheguem as escolas, e possam atender toda a demanda que o Programa 

precisa. 

Pensando no futuro do projeto, na proposta de ensino integral e na perspectiva do 

Programa, indagamos aos gestores: Quais são suas perspectivas para o futuro desse programa? 

Apontamos a seguinte categoria: 

 

Categoria 2 – “As perspectivas do Programa” 

 

Na visão dos gestores o projeto tem tudo para dar certo, eles fazem avaliações positivas 

do Programa, e consideram que o modelo aplicado possa vir a ser uma referência para a região 

como um exemplo de excelência educacional. 

 

“Eu acredito que o projeto em si é uma proposta boa, o aluno que fica aqui durante o 

dia, se ele estuda meio período ele tem 25 horas semanais, a nossa proposta ele tem 

45 aulas semanais, evidente que ele vai ter mais conteúdo, vai ter mais convivência 

com os professores habilitados em suas áreas e a partir do momento que ele passa a 

usar os laboratórios e trabalhando um pouco essa teoria com a prática, e bem 

fundamentada no projeto de vida, nós vamos ter sucesso e o sucesso do nosso 

educando é o sucesso da escola” (G1). 

“Bem eu acredito que passado esse momento, depois da conclusão das obras da escola 

nós teremos espaços e locais adequados, embora ainda não haja essa cultura, mas 

estamos caminhando para isso, os países desenvolvidos todos, praticamente, tem 

educação integral [...], eu acredito que seja o caminho, porém depende de 

investimento, porque não tem como implantar educação integral sem uma estrutura 

adequada, porque isso vai frustrar o aluno, então em Rondônia, principalmente, há 

muito ainda que fazer para implantação da educação integral,  essa escola aqui depois 

de conclusão das obras ela será adequada, mas ainda faltaria alguma coisa para que 

realmente acontecesse educação integral de maneira adequada, porque não podemos 

deixar o aluno somente na sala de aula, ele cansa, temos que ter vários espaços, para 
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que possam ser desenvolvidas várias atividades, para ele sair da rotina de só ouvir o 

professor na sala de aula” (G2). 

“As perspectivas são de que a nossa escola seja realmente Modelo de Excelência na 

Educação” (G3). 

 

Na fala dos gestores observamos que eles acreditam que o programa devido ao 

investimento, as melhorias na estrutura da escola, tem tudo para entrar no caminho da 

excelência educacional, sendo que esse caminho passa pela prática pedagógica e pela atuação 

dos docentes, que são norteados pela metodologia da Escola da Escolha do ICE. 

Conforme preconiza no Art. 35 da LDB em seu item IV (BRASIL, 1996, p. 19): 

“A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”, o programa prevê e sustenta 

que para a aprendizagem significativa deve ocorrer a interdisciplinaridade e pensado sempre na 

união da teoria com a prática. 

 Embasado na LDB em seu artigo 35-A, quando cita sobre os objetivos de aprendizagem 

do ensino médio, observamos que em seu parágrafo sétimo a referida Lei afirma que: “Os 

currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a 

adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos 

aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 1996, p. 20). 

Concordamos com Alarcão (2005), quando cita que os professores são atuantes na 

formação do aluno, no desenvolvimento e funcionamento da educação na escola, o qual o 

professor interage e reconhece a capacidade de cada aluno, tornando-se assim um gestor da 

aprendizagem.  

Perrenoud (2000, p. 29) afirma que devemos trabalhar: 

 

[...] a partir das concepções dos alunos, dialogar com eles, fazer com que sejam 

avaliadas para aproximá-las dos conhecimentos científicos a serem ensinados. A 

competência do professor é, então, essencialmente didática. Ajuda-o a fundamentar-

se nas representações prévias dos alunos, sem se fechar nelas, a encontrar um ponto 

de entrada em seu sistema cognitivo, uma maneira de desestabilizá-los apenas o 

suficiente para levá-los a restabelecerem o equilíbrio, incorporando novos elementos 

às representações existentes, reorganizando-as se necessário. 

 

É pela reflexão que os docentes desenvolvem novos entendimentos, novas formas de 

pensar, compreender, de agir e solucionar os problemas do cotidiano escolar, e por meio da 

reflexão da sua prática docente que serão capazes de proporcionar aos alunos autonomia e novas 

descobertas de suas potencialidades, pelos experimentos práticos da teoria aprendida, que 
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permitirão a integração de competências, o que só é possível se o professor refletir sobre sua 

atuação.  

Entendemos que a reflexão docente sobre sua prática é um caminho para o 

desenvolvimento educacional, no qual o docente pode repensar seus conceitos e que esse 

processo ajuda na construção do conhecimento para o aluno, gerando assim uma aprendizagem 

significativa. 

Com o questionamento sobre o acompanhamento pedagógico na escola, criamos mais 

uma categoria, que emergiu das respostas ao questionamento a seguir: 

Descreva a forma que a coordenação acompanha o planejamento das aulas.  

 

Categoria 3 – “Acompanhamento pedagógico” 

 

“Este acompanhamento é realizado pelo coordenador pedagógico[...]” G1. 

“É feito pela coordenação pedagógica e pelos Professores Coordenadores de Área 

(PCA) toda semana” G2. 

“O acompanhamento do planejamento das aulas é realizado através dos PCA, que 

auxiliam a Coordenação Pedagógica e semanalmente acontecem reuniões por área do 

conhecimento com os PCA e professores e também reuniões com a coordenação 

pedagógica e PCA.  Assim são realizadas todas as avaliações de andamento do 

processo e elaboração de projetos” (G3). 

 

Com o acompanhamento mais intenso das ações docentes, as experiências e atividades 

criadas pelos professores são fundamentais para a integração curricular e união entre a teoria e 

a prática, na busca da melhor formação multidimensional do aluno e pensando sempre em seu 

desenvolvimento como um todo. 

Segundo o PPP da escola (RONDÔNIA, 2017d), uma das prioridades urgentes é 

resolver o problema de planejamento, no qual a medida sugerida em reuniões é o maior 

comprometimento da coordenação pedagógica, com as orientações de trabalho docente em sala. 

Em relação aos itens sobre falta de planejamento, compromisso docente, 

acompanhamento das ações, fica claro nos dizeres de Libâneo (2013), que o planejamento é um 

processo entre docentes e discentes que fazem parte de um grupo racional, coordenado e 

organizado, no qual existe a articulação das atividades escolares. Sendo este uma atividade de 

reflexão entre os integrantes da escola. 

A referida afirmação é fundamentada pelo Plano Estadual de Educação que tem como 

estratégia para a meta 6, que trata da educação integral, promover atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinar (RONDÔNIA, 2015). 

Para Libâneo (2013, p. 123), o planejamento escolar consiste em uma: 
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[...] atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando definição de 

necessidades a atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e 

recursos a serem empregados, tempo de execução e formas de avaliação. O processo 

e o exercício de planejar referem-se a uma antecipação da prática, de modo a prever 

e programar as ações e os resultados desejados, constituindo-se numa atividade 

necessária à tomada de decisões. As instituições e organizações sociais precisam 

formular objetivos, ter um plano de ação, meios de sua execução e critérios de 

avaliação da qualidade do trabalho que realizam. Sem planejamento, a gestão corre ao 

sabor das circunstâncias, as ações são improvisadas, os resultados não são avaliados. 

 

Concluímos com base nas fundamentações citadas que a prática docente deve ser 

planejada, pois é a partir do planejamento que o professor irá desenvolver suas atividades com 

a turma e de acordo com a realidade de cada turma, assim desenvolverá as ações necessárias 

para a construção do conhecimento, e com o acompanhamento semanal das coordenações 

pedagógicas e de área esse trabalho tende a ser mais eficaz. 

A partir de agora iniciamos a análise das falas dos sujeitos professores, começamos com 

uma breve análise do perfil dos docentes que participaram da entrevista, no qual verificamos 

entre os docentes investigados e participantes da entrevista  que, três professores (42%), têm 

mais de 20 anos de experiência na docência, enquanto quatro professores (58%), têm menos de 

8 anos na docência; dos sete professores que participaram da pesquisa 85% deles têm pelo 

menos uma Pós-graduação lato sensu, sendo que desses que tem pós-graduação pelo menos 

71% verticalizaram a sua formação, procurando uma especialização em sua linha de atuação; 

em relação ao número de aulas que cada professor ministra, foi constatado que estão entre 20 

no mínimo e 31 aulas no máximo; foi percebido também que todos os docentes atuam em áreas 

condizentes com sua formação inicial. 

Após a apresentação do perfil docente, iniciamos com a análise da categoria emergida 

do seguinte questionamento: De que forma você se integrou a esta escola de educação integral? 

O que o motivou?  

 

Categoria 4 - “Acesso e motivação para atuação na Educação Integral”  

 

Todos os docentes participantes da pesquisa, para entrar no Programa da Escola do 

Novo Tempo, participaram de um processo seletivo realizado pela Coordenação Regional de 

Educação, composto por prova escrita, prova de títulos e entrevista, e um dos fatores 

motivacionais foi o arrebatamento pelo novo, esses servidores querem fazer parte do programa 

por acredita na melhoria da educação. 
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 “[...] me motivou foi o programa, vislumbrei uma nova chance para a melhoria da 

educação, eu acredito no sucesso do programa, minha maior motivação é fazer parte 

deste projeto” (P2). 

“[...] o que me motivou foi o desafio do projeto e ampliar conhecimentos e 

experiência” (P3). 

“[...] o que me motivou foi o desafio da nova escola o novo modelo” (P4). 

“[...] a motivação foi o desafio do novo, [...] me interessei por saber como funcionava” 

(P6). 

“[...] O que me motivou a continuar [...] foi pelo fato de ser um projeto novo e queria 

participar desta implantação pelo anseio de mudanças no meio educacional e ajudar a 

nossa comunidade, sempre pensamos na melhoria da educação não só para os 

professores, mas na verdade para que a sociedade também tenha essa condição” (P7). 

 

Com estas informações destacamos que todos os professores participantes da entrevista, 

fizeram o processo seletivo para entrar e/ou continuar na escola, e tinha como motivação o 

novo, o desafio de querer mudar e melhorar a educação, e mesmo que, intrinsecamente, a 

gratificação por dedicação exclusiva também foi um fator motivador.  

Dourado (2001) corrobora as citações, ao afirmar que a situação no país, sempre foi 

precária, com salários baixos para os professores e condições pífias de trabalho, a função 

docente padece de prestígio e necessita de mudanças significativas. 

Portanto, ao surgir uma oportunidade de trabalhar em uma escola que tende a ser modelo 

e que oferece uma gratificação de quase 30% do salário a mais, isso se torna um fato motivador, 

além do que, com a formação continuada em pós-graduação lato sensu o governo paga um 

adicional de 15% em cima do salário base, para os servidores que têm relação direta com a sua 

formação, de acordo com a Lei Complementar nº 680. 

Dourado (2001) complementa afirmando que a melhoria das condições de trabalho, 

entre elas, o salário, plano de carreira, política de capacitação, depende de políticas públicas 

concretas na educação. 

Conforme a afirmação de Guará (2006, p. 24): 

 

As mudanças que hoje se insinuam pretendem contribuir para a melhoria da qualidade 

da educação [...]. Sabemos também que apenas a ampliação do horário escolar não 

garante a qualidade nem a eficácia necessária, e que será preciso uma mobilização de 

esforços e de vontades muito mais abrangente para assegurar o direito, de todas as 

crianças e jovens, ao mundo do conhecimento, ao exercício de suas habilidades e ao 

desenvolvimento humano e social. 

 

Verificamos que a perspectiva dos docentes como visto acima é que mesmo, sem ter 

tanta credibilidade, as ações do Governo são aceitas e mantém entre os funcionários uma 

esperança no processo de ensino e aprendizagem, a implantação de um novo Projeto, por si só 
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já os motiva e dão esse ânimo e confiança na busca de uma educação pública de qualidade para 

todos, mas que terá que ter mobilização e esforço mútuo entre as políticas públicas e o 

envolvimento docente no abraçamento das novas propostas educacionais. 

A próxima pergunta refere-se à formação continuada: Você teve alguma preparação 

específica na graduação, Pós-graduação ou formação continuada em serviço, para trabalhar com 

educação integral em tempo integral? Descreva esta formação e como ela contribui para sua 

atuação nesta escola. Verificando que não houve uma formação específica na formação inicial, 

tendo apenas formação continuada para os sujeitos da pesquisa, emerge deste questionamento 

a seguinte categoria: 

 

Categoria 5 – “Formação continuada para educação integral”  

 

Nas falas dos sujeitos em relação a formação inicial e formação continuada para a 

‘Educação integral’, dos participantes entrevistados, foram observadas que nenhum deles teve 

em sua formação inicial disciplina específica ou mesmo que comentasse sobre a temática da 

educação integral.  A maioria apenas teve formação continuada sobre a educação integral após 

entrarem no Programa Escola do Novo Tempo, que foi oferecida pela parceria privada da 

SEDUC, o ICE. Essa formação foi na cidade de Porto Velho e estavam presentes todos os 

professores das dez escolas contempladas com o Programa.  

Nas vozes dos docentes e gestores, houve de fato uma formação continuada sobre o 

Programa Escola de Novo Tempo, só que para alguns ela foi incompleta, pois só tratava de 

informações de como é o funcionamento, a metodologia e falava das experiências de outros 

Estados, teve alunos e professores que vieram explicar o funcionamento do método. Alguns 

professores tiveram dificuldades de adaptação ao programa mesmo com a formação, já outros 

disseram que aproveitaram bastante a formação e que ela mostrou o caminho a ser percorrido, 

conforme podemos observar a seguir: 

 

“[...] apenas este ano com a chegada do projeto, participei de duas formações, uma 

para todos os servidores das escolas contempladas e uma para os professores da 

disciplina Projeto de vida e Pós-médio, elas acrescentaram muito na minha preparação 

para o programa, pois iniciamos o programa sabendo muito pouco, após a formação 

facilitou, pois, a formação deu um norte para todos” (P2). 

 “[...] tivemos depois que entrei no programa uma formação de uma semana onde 

participaram todos os professores da escola, nesta formação só vimos como seria o 

programa e como funcionaria” (P4). 

“[...] tivemos uma formação continuada no início do ano feita em uma semana para 

mostrar como o projeto é, como seria o funcionamento do projeto” (P5). 
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Já os participantes P1, P3, P6 e P7 além de mencionar a participação dessa formação em 

Porto Velho, falaram das experiências ouvidas por outros participantes de outros locais, onde 

já funciona a parceria com o ICE: 

 

“Tivemos apenas uma semana no início do projeto, mas a formação [...], de um modo 

geral, foi apresentado o projeto, como ele funciona em outros locais. Parte da 

formação auxiliou porque não conhecia o projeto” (P1). 

“[...] somente este ano tivemos uma formação inicial com todos os professores da 

escola em Porto Velho, nesta formação tiveram alunos protagonistas de outras escolas 

que já desenvolviam o projeto e passaram as experiências e teve também pessoas que 

trabalharam com o projeto, [...]. Essa formação em Porto Velho contribuiu dando 

direcionamento, ouvindo as experiências de outras pessoas[...]” (P3). 

“[...] tivemos uma formação específica do programa em Porto Velho, a formação 

contribuiu para o ensino aqui na escola, mas, eu esperava mais, pois, essa formação 

foi mais recortes de outras experiências de outros Estados” (P6). 

“[...] tivemos uma formação em Porto Velho com os professores que iriam atuar no 

projeto, essa formação mostrou como seria o projeto e teve a participação de alunos e 

professores de outras escolas que já passaram por esse programa, houve uma troca de 

experiências e um direcionamento do que seria o projeto nesse programa da escola da 

escolha” (P7). 
 

A LDB cita nos artigos 61, 62 e 62-A, sobre a formação continuada, no art. 61 em seu 

parágrafo único e item II explica que: 

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:  

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço (BRASIL, 1996, p. 23). 

 

Continuando com a Lei mencionada em seus artigos 62 e 62-A informam conforme 

Brasil (1996), que a formação continuada poderá ser realizada por meio da educação a distância; 

mas esses conteúdos devem ser técnicos e pedagógicos; e cita a capacitação em seu local de 

trabalho, porém podem ser feitas em parcerias com instituições superiores. 

O PEE (2014-2024), tem como meta 6 - Oferecer educação em tempo integral e uma 

das estratégias é a 6.6: “Ofertar qualificação profissional por meio de formação continuada para 

todos os funcionários da escola que atende educação integral” (RONDÔNIA, 2014, p. 101). 

Ainda de acordo com as colaborações de Candau (1996, 140), podemos verificar que: 

 

A preocupação com a formação continuada de professores não é nova. É possível 

afirmar que tem estado presente em todos os esforços de renovação pedagógica 

promovidos pelos sistemas de ensino ao longo dos tempos.  Basta recordar as 

experiências – realizadas nos últimos anos no nosso país – que se apresentaram como 
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inovadoras, seja no âmbito dos diferentes sistemas de ensino, seja no dos centros 

educativos, para constatar que o componente orientado à preparação dos professores 

para sua realização tem sido uma constante. 

 

 Candau (1996, p. 141), também cita sobre a formação continuada, a educação a 

distância e as parcerias com universidades, “[...]multiplicam-se iniciativas nesse sentido que 

podem assumir diferentes modalidades, ” que podem ser as universidades por meio de convênio 

com as Secretarias de Educação; convênios para realização de cursos específicos, que podem 

ser por educação a distância; formação continuada através de colaboração pública ou privada. 

As políticas educacionais incidem fortemente sobre o docente, como protagonista 

privilegiado do processo educacional, e, sendo assim, a qualificação de professores, para 

melhorar a qualidade da Educação, tem de ser acompanhada por políticas que garantam, 

conforme Candau (1996, p. 143): “[...] o saber docente, o reconhecimento e a valorização do 

saber docente”. 

Entendemos que no primeiro momento houve a formação para os servidores da escola 

(E), mas de acordo com interpretações das entrevistas essa formação não foi suficiente para a 

aquisição dos saberes necessários ao desenvolvimento das atividades do Programa em si. No 

nosso entendimento a formação continuada deve ser um processo contínuo e permanente, 

devemos visar sempre a construção do saber, com o objetivo de melhorar a prática pedagógica 

e sempre buscando a reflexão sobre a prática. 

Com a indagação sobre os desafios e imprevistos que acontecem na implantação de 

programas novos, fiz a seguinte pergunta: Quais as principais dificuldades encontradas no 

início do Programa? Como lidou com essas dificuldades? Recebeu auxílio da escola para sanar 

essas dificuldades? 

E apontou a seguinte categoria: 

 

Categoria 6 – “Os desafios da implantação da educação integral na visão docente” 

 

Durante o processo de implantação de programas educacionais surgem as dificuldades 

e desafios a serem superados pelos docentes, destacamos alguns de acordo com as percepções 

dos professores participantes da pesquisa: 
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“Acho que a maior dificuldade é a sobrecarga de aula docente21. Outro problema é 

que muitos alunos não querem estar nessa escola em tempo integral, [...] conversamos 

muito sobre todos os problemas, e depois dessas conversas, nosso trabalho foi 

facilitado. Não tive apoio da escola para resolver os problemas” (P1). 

“O maior desafio é primeiro o nosso de aceitar as mudanças que a metodologia da 

escola integral impõe, as maiores dificuldades iniciais foram primeiro com os 

professores [...]. Depois foram os alunos que não queriam passar o dia na escola, essas 

dificuldades foram trabalhadas e algumas foram sanadas com ajuda da gestão e do 

parceiro o ICE” (P2). 

“A principal dificuldade no começo foi a parte física da escola, a quantidade de alunos 

na sala, tem também a dificuldade de o aluno adaptar [...]. Eu como professor tento 

motivar esses alunos, mostro para eles que existem possibilidades de melhorias e que 

o projeto vai dar certo e será melhor para a vida deles, [...] para ele ter foco no projeto 

de vida dele. A escola auxiliou dentro das possibilidades, ajudando a resolver alguns 

desses problemas” (P3). 

“Dificuldades do início foi o cansaço físico tanto meu como professor, e dos próprios 

alunos, até ter essa adaptação, e do aluno até mais. Essa questão foi resolvida com 

diálogo entre o professor e o aluno” (P7). 

 

Algumas dificuldades apresentadas pelos docentes são parecidas com as apresentadas 

pelos gestores, principalmente, em relação à falta de estruturas e espaços educativos; outra 

dificuldade proporcionada pelos docentes, até mesmo por estarem mais tempo com o aluno, foi 

o fator da desmotivação discente, em permanecer o dia todo na escola, pelo cansaço físico e 

mental, afinal são 9 aulas de 50 minutos por dia. 

As palavras de Mignot (1989), mostram como podemos diminuir essa dificuldade, para 

tanto os docentes devem buscar um relacionamento mais afetivo com os alunos e procurar 

discutir e planejar em conjunto, principalmente com as disciplinas afins.  Na Escola do Novo 

Tempo o docente não terá dificuldade em realizar essas reuniões, pois ele como professor DE, 

poderá se reunir com outros professores e discutirem melhores estratégias para motivar esses 

alunos. 

De acordo com Zimmerman (2015a, p. 15): “[...] é preciso trabalhar o conhecimento a 

partir de uma pedagogia social, do homem comprometido com o seu tempo, e de metodologia 

facilitadora da formação de consciências amadurecidas no sentido crítico”. Essa formação mais 

humana vai facilitar a aquisição do conhecimento e ao desenvolvimento das habilidades dos 

alunos, e consequentemente motivá-los para os próximos desafios. 

No Projeto da Escola Novo Tempo, há um projeto específico chamado de “Projeto de 

Vida” e é por meio dele que o aluno vai construir uma visão sobre a sua própria vida e 

                                                 
21 O participante (P1), atualmente está com 30 aulas, em virtude de uma licença médica de um docente, para não 

prejudicar os alunos que ficariam sem aulas (P1) aceitou ficar com essas aulas a mais, até o retorno da licença do 

docente afastado.  

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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desenvolver ações com vistas à construção de um projeto de futuro. Zimmerman (2015a, p. 28) 

afirma que o Projeto de Vida é: 

 

[...] uma das metodologias de êxito da Escola da Escolha oferecidas aos estudantes e 

compõe a parte diversificada do Currículo, tanto no Ensino Fundamental quanto no 

Ensino Médio. Ela é a solução proposta pelo ICE para atribuir sentido e significado 

ao projeto escolar, em resposta aos desafios advindos do mundo contemporâneo sob 

o ponto de vista da formação dos jovens, sempre na expectativa das transformações 

pretendidas nos planos social, político, econômico e cultural porque aposta no sonho, 

cuida do presente e planeja o futuro. 

 

Destacamos a necessidades de que o programa deve oferecer atividades prazerosas, que 

motivem o aluno, pois se passar o dia na escola sob a guarda das velhas metodologias de ensino, 

será constituída uma situação intelectiva estagnante para o aluno, e para os próprios docentes. 

Para que isso não suceda, são necessárias reflexões dialógicas sobre a prática docente, pensando 

sempre no processo ensino aprendizagem, para garantir todas as dimensões do desenvolvimento 

do aluno.  Essa informação é apoiada por Guará (2006, p. 22), quando afirma que: 

 

A submissão dos alunos a práticas espaço-temporais de contenção e massificação, na 

perspectiva da disciplinarização como estratégia educativa, tem produzido poucos 

resultados em termos de motivação e interesse pela aprendizagem. De igual modo, a 

ausência de supervisão educativa pode ser sentida, pelos alunos, como abandono e 

facilmente levá-los a se evadirem das atividades. 

 

Concordamos então que, para evitar essa massificação dos programas, devemos pensar 

em um Currículo que seja significativo para o aluno, que valorize os conhecimentos que esses 

alunos trazem de suas práticas sociais, de sua realidade, que incentive os mesmos a buscarem e 

aprofundarem o saber. 

Por meio das questões: Para você, o que significa Educação Integral? E o que você 

entende por educação integral em tempo integral? 

Emergiu mais uma categoria: 

Com um bloco de questionamentos sobre o planejamento curricular e pedagógico, com 

o objetivo de verificar como este é executado pelos docentes, emergiu uma categoria e quatro 

subcategorias listadas a seguir. 

Verificamos que os professores trabalham em regime de dedicação exclusiva, no qual 

ele tem que permanecer oito horas diárias na escola, então o trabalho pedagógico e de 

planejamento de aulas é todo feito em horários que os mesmos não estão em salas e nem em 
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reuniões, esse tempo que o professor fica “ocioso” ele faz todo o seu trabalho docente, como: 

correção de atividades, plano de aula, preparação de atividades avaliativas, pesquisa. 

Com um questionamento sobre as práticas pedagógicas e metodologia de ensino, por 

meio da indagação o(a) senhor(a) poderia descrever sobre suas atividades na escola, desde 

planejamento de aula, ao desenvolvimento das aulas e a avaliação. Elegemos a seguinte 

categoria, com respectivas subcategorias:  

 

Categoria 7 – “Práticas pedagógicas na escola de Educação Integral” 

Subcategoria 7.1 – “Planejamento e trabalho pedagógico na voz do docente” 

 

Em relação ao planejamento das aulas, destacamos as seguintes falas dos docentes 

acerca da elaboração de seus planejamentos de ensino: 

 

“Meu planejamento é feito aqui, mas sempre levamos trabalho para casa. A 

coordenadora de área acompanha semanalmente o planejamento” (P1). 

“Temos horário de planejamento na escola, as aulas são planejadas para atender todo 

o bimestre e temos o acompanhamento semanal do professor coordenador de área” 

(P2). 

“Nós temos durante a semana, horário de planejamento onde somos monitorados pelo 

coordenador de área [...]” (P3). 

“Nós temos o coordenador de área que avalia, como estão indo nossas aulas, como 

está sendo aplicado a nossa metodologia, como está sendo trabalhado, se a gente 

realmente está seguindo nosso guia, [...] e com relação ao planejamento das aulas eu 

faço com foco em cima do ENEM e do vestibular [...]” (P4). 

“Tem supervisão dos coordenadores de área e depois da coordenação pedagógica, e 

eu planejo na escola, [...] da forma mais variada e diferente possível, dos moldes 

tradicionais” (P6). 

“Nós temos coordenador de área, tem o coordenador pedagógico e nos encontramos 

semanalmente e o planejamento e trabalhado em conjunto para não fugir do contexto 

geral e sempre estamos alinhados um com outro. Usamos a internet para buscar uma 

informação, livros e vários meios que usamos como referência” (P7). 

 

Percebemos pelas vozes dos sujeitos da pesquisa, que mesmo sendo professores com 

dedicação exclusiva, no qual tem que permanecer as oito horas diárias na escola, alguns ainda 

tendem a levar trabalho para ser realizado em casa, e que eles têm acompanhamento pedagógico 

para realizar o planejamento e outras atividades docentes.  

Para um bom andamento das aulas o professor dever realizar o seu planejamento de 

aulas, segundo Gasparin (2013), contextualizando suas aulas de acordo com a realidade do 

aluno, trazendo para ele o conhecimento significativo, aproveitando assim os saberes dos 

alunos. 
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Condizente com a afirmação de Libâneo (2013), que afirma que o planejamento é um 

meio para se programar as ações docentes, no qual deve ter muita reflexão, coordenação e 

organização e este deve articular a atividade escolar com as problemáticas sociais. 

E consonante com nosso pensamento, o planejamento deve ser acompanhando pela 

coordenação pedagógica, que deve verificar se o mesmo vem sendo executado de acordo com 

o plano pensado e dialogando com as ações do Programa Escola do Novo Tempo. Desta forma 

o planejamento tem a finalidade de nortear as ações que serão desenvolvidas pelos docentes, de 

modo que vise o desenvolvimento dimensional dos alunos, sendo este planejamento um 

processo presente nas atividades com intuito de direcionar as ações docentes, que constitui um 

trabalho crítico, criativo, reflexivo e que transforma o conhecimento. 

Ainda na mesma categoria, sobre planejamento, há recorrência nas falas acerca da 

importância de se observar o referencial curricular estadual, como nas respostas obtidas a 

seguir: 

 

“Os referencias curriculares estaduais [...]” (P2). 

“Pelo referencial estadual [...]” (P3). 

“Os documentos norteadores que utilizo é o referencial do Estado [...]” (P4). 

“A matriz curricular do Estado” (P5). 

“Referencial curricular do estadual [...]” (P6). 

“Primeiro trabalhamos a base estadual [...]” (P7). 

 

Percebemos que a base referencial curricular estadual é que norteia o currículo para o 

ensino médio na escola pesquisada na fala dos sujeitos da pesquisa, caracterizado assim o uso 

do currículo formal - o prescrito, que foi estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação. 

Entendemos que o planejamento das aulas nasce a partir das metas e objetivos 

estabelecidos pela escola, a partir do que se deseja alcançar, é um momento de suma 

importância para a construção do conhecimento, buscando a designação do currículo, Gasparin 

(2013) e Libâneo (2013), afirmam que o planejamento deve buscar um currículo de significado 

para o aluno, com muita reflexão e articulação das ações escolares.  Assim, o referencial 

curricular estadual deve proporcionar a qualificação das ações escolares, por meio de contextos 

e problemas da realidade local do aluno. 

Para os autores Silva (2008), Silva (2010), Lopes e Macedo (2011) e Moreira (2008), o 

currículo de uma forma geral, é definido como um conjunto de atividades que acontecem na 

escola, em forma de guias pré-estabelecidas ou pelas ações e experiências dos sujeitos da 

educação.  
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Silva (2010) aponta que o Currículo é uma questão de identidade, e por meio dele que a 

ideologia dominante transmite seus princípios, reproduzido seus interesses, que infelizmente 

transmite a mensagem de que a classe dominada é submissa à classe dominante, e que assim 

reproduz uma sociedade capitalista. 

Conforme Sacristrán (2000), o Currículo formal é aquele definido, regulamentado e 

administrado por um sistema de ensino de um país. 

Convergente com o que afirma a LDB em seu Artigo 26, que cita que os Currículos 

devem ter uma Base Nacional Comum, “[...] a ser complementada, em cada sistema de ensino 

e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos” (BRASIL, 1996, p. 

12). 

Com base nas falas dos sujeitos e nos autores mobilizados por este estudo, observamos 

que o Currículo prescrito é aceito sem problemas nas escolas da rede pública e que os 

professores tendem a obedecer aos referenciais estaduais. 

Contudo pelo momento que vivemos, seria cada vez mais necessária a preparação desses 

alunos para o ENEM, para outras avaliações externas e também para o mercado de trabalho, 

assim posto, o professor deveria trabalhar com conteúdos que fossem voltados para o dia a dia 

do aluno, com abordagens pertinentes e de forma que os estimulassem a uma aprendizagem 

significativa, por meio de contextualização e reflexões destes conteúdos e com temas que 

chamasse a atenção destes discentes, para que a assimilação viesse naturalmente, possibilitando 

assim ao aluno que, este enxergasse e relacionasse os problemas locais com os de contexto 

global. 

Portanto este Currículo deveria ser pensado de uma forma que cada escola pudesse, 

conjuntamente, com seus professores decidir qual o caminho seguir, partindo da prática social 

de seus alunos e a realidade de cada comunidade escolar. 

Separamos as falas dos docentes em relação aos materiais didáticos que costumam 

utilizar na construção do planejamento e das aulas, emergindo assim a Subcategoria 7.2 – 

“Material pedagógico”. 

Verificamos que os livros e uso da internet são os mais usuais entre os docentes 

respondentes desta pesquisa. 
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“Livros, computador, internet, caderno” (P1). 

“Livros, sites de notícias para as atualidades” (P2). 

“Livro didático, sites educacionais, temos também alguns materiais cedidos pela 

escola” (P3). 

“Eu gosto muito de utilizar para planejar os livros [...], utilizo relatórios de pesquisa, 

e o livro, internet, fazemos uso de tudo que temos acesso, para a aula não ficar tão 

maçante” (P4). 

“Basicamente livros e uso sites educacionais” (P5). 

“O livro, vídeos, infográficos, filme, texto, pesquisas na internet, sites educacionais, 

editoras” (P6). 

“Buscamos atualização na internet, materiais novos fornecidos por editoras, materiais 

inovadores para passar para os alunos, livros e guias” (P7). 

 

A partir das respostas obtidas, entendemos que a construção dos saberes dos docentes 

estão de acordo com Tardif (2012), quando afirma que são saberes provenientes de programas 

e livros didáticos, e usados para a realização do planejamento escolar como ferramentas de 

trabalho. 

Converge com Libâneo (2013), quando afirmam que os conhecimentos, as habilidades 

e atitudes docentes englobam conceitos, ideais, princípios, valores, entre outros, que são 

expressos nos programas oficiais, nos livros didáticos, nos planos de ensino e nas formas de 

organização do ensino. 

Nas palavras de Menegolla; Sant’Anna (2010), a seleção e organização dos 

procedimentos didáticos revelam como as ações docentes alcançam os objetivos educacionais, 

ou seja, são estes os recursos didáticos, um conjunto de meios materiais e humanos disponíveis 

na escola para auxiliarem os professores e alunos no procedimento de aquisição da 

aprendizagem.  

De acordo com os autores os recursos didáticos são os materiais que auxiliam no 

processo ensino-aprendizagem para a obtenção da aprendizagem, e estes são expressos nos 

programas oficiais, nos livros didáticos, nos planos de ensino, nas aulas, nos métodos e formas 

de organização do ensino. 

Entendemos que o planejamento do professor é natural da prática docente, no caso dos 

entrevistados, acontece sob a supervisão e acompanhamento de um coordenador pedagógico e 

o coordenador de área, e os materiais ou recursos didáticos são os instrumentos transformadores 

do conhecimento usados para auxiliar nesse caminho. 

A Subcategoria 7.3 – “As salas temáticas e os espaços educativos”, emergem das 

respostas obtidas sobre o desenvolvimento das aulas e seus locais de atividades. 
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Com esse questionamento pretendemos entender sobre os espaços educativos que a 

escola tem e quais os outros locais essas aulas são trabalhadas e quais são as atividades são 

desenvolvidas pelos docentes.  

 

“Explicação, apresentação de trabalho, exercícios, slides. Trabalho somente na sala 

de aula que é uma sala temática” (P1).  

“Trabalho muito com debates, seminários e essas aulas são desenvolvidas em salas 

temáticas, no momento a sala temática é dividida com a filosofia” (P2). 

“Procuro associar teoria com a prática, dentro do laboratório temos as práticas 

experimentais, além das práticas experimentais, a gente procura buscar experimentos 

com material concreto, temos laboratório seco, além do laboratório molhado. No 

laboratório seco podemos trabalhar com maquetes, com recortes e associar a teoria 

com pratica” (P3).   

“Na maioria das vezes eu gosto de trabalhar em sala mesmo, mas eu gosto de algumas 

dinâmicas, eu peço ao aluno para ir ao quadro para explicar aos colegas, valendo nota, 

resolver os exercícios, explicarem” (P4). 

“Eu utilizo muito sala de aula, mas costumo trabalhar bastante a área prática, até 

porque eu trabalho muito o cotidiano do aluno, tento construir o conhecimento do 

aluno, junto com o que ele tem, a prática social deve ser problematizada, insiro o 

conteúdo na prática social do aluno, no que ocorre no dia a dia do aluno, fazendo o 

aluno gostar mais da disciplina” (P5). 

“Aulas explicativas, debates, filmes, uso a sala de aula, sala de informática, pátio da 

escola” (P6). 

“Eu uso como âncora de fechamento seminários, pesquisas no laboratório, trabalho 

muito com ideias que os alunos trazem e trabalhamos em cima, ambientes são salas 

temáticas, biblioteca, laboratório seco, molhado e de informática” (P7). 

 

De acordo com as falas dos participantes da pesquisa, observamos que na escola existem 

as salas temáticas, e ao fim de cada aula, são os alunos que mudam de sala, e não os docentes 

como ocorre na maioria das instituições de ensino.  Ou seja, a sala é preparada para determinada 

disciplina, fica todo o material, livros e recursos didáticos para a aprendizagem do aluno, nesta 

sala, vimos também que o trabalho docente é desenvolvido em diversos ambientes da escola. 

Verifica-se nos discursos em relação às atividades desenvolvidas que a metodologia de 

ensino, não difere muito entres os docentes pesquisados, a maioria usa os espaços disponíveis 

na escola, como pátio, laboratórios, biblioteca e salas temáticas, desenvolvendo trabalho teórico 

e prático na maioria das disciplinas, com aulas expositivas, debates, seminários, filmes, 

pesquisas nos laboratórios, etc. 

As respostas dos docentes vão ao encontro com o pensamento de Libâneo (2013), que 

afirma que método de ensino é o caminho para se chegar a um objetivo, complementa citando 

que os professores estimulam os alunos por meio de diversos procedimentos e ações em função 

da aprendizagem dos discentes.  Isso está em consonância com Menegolla; Sant’Anna (2010), 

que afirmam que os procedimentos didáticos expressam a ação docente para conseguir os 

objetivos educacionais desejados, afirmam ainda que os docentes planejam seus conteúdos de 
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acordo com os objetivos a serem atingidos, fazendo a análise e decidindo qual o melhor 

caminho.  Por sua vez, esses axiomas pedagógicos convergem com a afirmação de Gadotti 

(2009), quando cita que a escola deve oferecer diversos tipos de atividades que vão desde o 

esporte, cultura, lazer, estudos sociais, línguas estrangeiras, cuidados de saúde, música, teatro, 

cultivo da terra, canto, ecologia, artesanato, corte e costura, informática, artes plásticas, 

atividades essas que possibilitem o desenvolvimento das dimensões cognitivas, afetivas e 

relacionais dos alunos, sendo essas atividades oferecidas pela parte diversificada do currículo 

implantado pela Programa Escola do Novo Tempo. 

Com base nas discussões apresentadas nessa categoria, em síntese, podemos concluir 

que, são por meio desses recursos didáticos que os docentes pretendem alcançar seus objetivos 

educacionais, e de acordo com os autores referidos, para que a educação integral seja uma 

proposta qualitativa, essas experiências, oficinas e atividades citadas, anteriormente, deve 

acontecer a integração curricular, com alinhamento e união dos saberes teóricos com a prática, 

visando a formação multidimensional do ser humano. 

Com as repetições de termos relacionados a avaliação escolar e instrumentos utilizados, 

emergiu a Subcategoria 7.4 – “Avaliação escolar”.  

Com os dados levantados queremos entender como são realizadas as avaliações de 

conhecimento dos alunos, como e quais os instrumentais usados pelos docentes entrevistados. 

 

“A avaliação é feita através da produção em sala de aula, através de relatórios, 

avaliações escritas” (P1). 

“Através de avaliações que na maioria das vezes é dissertativa e seminários onde é 

debatido com a sala todos os assuntos pertinentes à disciplina e a atualidade brasileira 

e mundial” (P2). 

“Minhas avaliações são provas escritas, trabalhos, observação, sondagens do 

desenvolvimento do aluno [...]” (P3). 

“Geralmente avalio o desenvolvimento e a participação do aluno em sala [...], faço 

provas escritas, trabalhos e resolução de exercício no quadro” (P4). 

“Provas, trabalhos, atividades em sala, atividades para casa, são mais esses mesmos” 

(P6). 

“A avaliação não acredito numa avaliação só escrita ou só falada uma avaliação deve 

ser contínua [...], então meus instrumentais são a percepção e observação da 

participação acadêmica do aluno, provas escritas, trabalhos” (P7). 

 

Por meio das falas docentes, verificamos que a avaliação escolar é complexa e é 

realizada em vários momentos e de diversas formas, as mais executadas são a avaliação escrita; 

observação; seminários; participação; trabalhos; atividades em sala, etc. 
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Sendo a avaliação um processo escolar com o intuito de verificar a aprendizagem dos 

alunos, concordamos com Lukesi (2011), quando ele afirma que a avaliação é para garantir a 

qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido e de acordo com os objetivos propostos. 

Convergente com a afirmação de Libâneo (2013, p. 217), quando define a avaliação 

escolar como: 

 

[...] um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e 

qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os 

objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades 

didáticas seguintes.  

Nos diversos momentos do processo de ensino, são tarefas de avaliação: a verificação, 

a qualificação e a apreciação qualitativa.  

 

A avaliação então é uma tarefa que não é apenas realização de provas e atribuição de 

nota, refere-se a uma atividade necessária e que tem o objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem.  

Com base nas análises legislativas observamos que a LDB em seu artigo 24, item V, 

cita que: 

 

A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:  

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 

os de eventuais provas finais (BRASIL, 1996, p. 11). 

 

Consoante com a Portaria nº 466/2013 do Governo do Estado de Rondônia que dispõe 

sobre o sistema de avaliação, entre outras providências para as escolas, em seu artigo 4º cita 

que a avaliação obedecerá a diversos critérios, entre os quais: ocorrer de forma diagnóstica, 

processual, contínua e cumulativa; considerar os aspectos cognitivos, psicomotor, afetivo e 

cultural; proibição de avaliação única; prevalecer os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, sendo esses os critérios mais significativos.   

A referida Portaria em seu Artigo 5º descreve que a verificação do rendimento deverá: 

 

I - ser expressa em notas em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez);  

II - prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos;  

III - preponderar os resultados obtidos no decorrer do ano letivo sobre os dos eventuais 

exames finais, quando adotados pela escola e regulamentados em seu regimento 

escolar; e  

IV - cumprir os seguintes critérios de distribuição da escala de nota adotada: a) 

Atividades em Classe - AC - 3,0 pontos;  

b) Atividades Extraclasses - AEC - 2,0 pontos;  

c) Avaliação Escrita - AE - 5,0 pontos (RONDÔNIA, 2013b, p. 50). 
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Estas recomendações são claras ao dizer que a avaliação deve ser contínua e formativa, 

mas, não especifica uma metodologia de avaliação ficando a critério do docente, no caso da 

Portaria nº 466/2013, apenas especifica os valores que cada forma de avaliar poderá ter.  

Quando tomamos por base os argumentos dos autores acima, em uma perspectiva da 

avaliação para a Educação Integral, devemos refletir sobre o processo avaliativo como um todo 

e que implica na reconsideração da nossa prática, pois, o que se aprende nos espaços educativos, 

no dia a dia, deve ser pensado por meio da integração curricular e da interdisciplinaridade, a 

qual a reflexão docente deve considerar os saberes trazidos pelos alunos, e transformá-los em 

uma avaliação processual, que é muito mais que uma avaliação de resultados.  Após essas 

considerações, percebemos que alguns instrumentais são mais utilizados que outros, sendo que, 

o mais importante é a compreensão da aprendizagem discente. 

Observamos por meio das respostas a questão sobre a integração curricular, que os 

professores percebem a importância do trabalho interdisciplinar que devem ser feitos na escola 

e que mesmo sem planejamento sobre a interdisciplinaridade, eles estão trabalhando de forma 

articulada e interdisciplinar, emergindo daí a Categoria 8 – “Articulação curricular” 

 

“Sim eu enxergo, eu trabalho uma disciplina eletiva (espanhol e inglês) e trabalho 

junto com o professor de inglês, trabalhamos juntos e articulados” (P1). 

“Sim, tentamos trabalhar juntos na medida do possível, até de forma multidisciplinar 

[...]” (P2).  

“Sim, existe, tem que existir, mesmo porque ela não é separada, é feito o alinhamento 

para que uma complemente a outra” (P3). 

“Sim, nós fazemos na questão das disciplinas eletivas, nós temos uma eletiva de 

Biologia é essa eletiva também trabalha a parte de química, a gente acaba juntando o 

que eles estão vendo [...], a gente consegue relacionar o que você está aplicando, com 

o conteúdo de outro professor que poderia trabalhar em cima de seu conteúdo do 

bimestre” (P4). 

“Sim, [...] a gente sempre procura trabalhar a parte diversificada com a base, e existe 

também a interdisciplinaridade, pois, acabamos inserido conteúdo de várias 

disciplinas na física, matemática, química e biologia” (P5). 

“Existe, eles estão tentando colocar a interdisciplinaridade, mas deve ser elaborado, 

até porque tem muito assunto que podem ser trabalhados juntos” (P6). 

“Existe, no início do projeto foi uma das coisas que mais deu trabalho, porque até 

então nós não tínhamos essa visão de trabalhar a base comum e a diversificada com 

tanta ênfase onde uma vai complementar a outra, ocorre um trabalho interdisciplinar 

onde o próprio aluno já percebe nas diversas aulas que isso ocorre, que acontece” (P7). 

  

Na fala dos docentes pesquisados todos concordam que existe um trabalho 

interdisciplinar e este é realizado em conjunto entre a base curricular e a parte diversificada do 

currículo, que na visão docente facilita a aprendizagem do aluno. 

Convergindo com Magalhães (2008, p. 50), que afirma: “Os projetos e as atividades 

interdisciplinares, ainda, são desenvolvidos e sua importância continua sendo considerada 
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fundamental como elemento de motivação e integração” nesse caso o Programa da Escola Novo 

Tempo enfatiza o ensino organizado por disciplinas, apoiado por um conjunto de livros 

didáticos, e com conteúdos ministrados, essencialmente, por meio de aulas expositivas, e o uso 

intensivo da biblioteca e laboratórios, visando a apropriação dos alunos desses conteúdos pelo 

estudo da teoria e da prática. 

O referido autor complementa afirmando que a escola não pode ser apenas uma 

transmissora de conteúdo: 

 

Esta não deve ser sua tarefa principal, pois ela deve ser um espaço criativo e prazeroso, 

que contempla e valoriza as diferenças. Além disso, o lugar onde as relações são 

desenvolvidas, os valores e as atitudes são repensados e aprimorados, refletindo, 

assim, sobre o mundo que o cerca. Dessa forma, aguçando a curiosidade dos alunos, 

habilitando-os a buscar informações em diversas fontes e usá-las no dia a dia. Esta 

sociedade contemporânea, que rompeu a barreira do espaço e do tempo, requer 

indivíduos criativos e que saibam analisar, julgar e tomar decisões. Pessoas que se 

comuniquem com clareza e possam expor suas ideias, ouvindo os outros com respeito. 

Pessoas que também tenham conhecimento do mundo e da sua realidade social, 

participem de atividades coletivas, partilhando lideranças e tendo postura ética 

(MAGALHÃES, 2008, p. 51). 

 

Na mesma linha de pensamento, Zimmerman (2015b, p. 5), concorda ao afirmar que 

deve existir a articulação entre o modelo do Programa e a BNCC, portanto a “[...] articulação 

entre Modelo Pedagógico e de Gestão cria no ambiente escolar as condições para que a escola 

ofereça excelência acadêmica, formação para a vida através da consolidação de valores e 

competências necessárias para o Século XXI”, e é partindo dessa articulação que a parte 

diversificada do Currículo se une com a parte pedagógica. 

A autora complementa afirmando que: “A base curricular organizada por áreas de 

conhecimento exige um processo mais global de aprendizagem, articulado com várias 

dimensões do desenvolvimento pessoal do estudante” (ZIMMERMAN, 2015, p. 22).  

Percebemos por meios dos autores que essas metodologias favorecem a experimentação 

e a contextualização das atividades curriculares desenvolvidas pelo Programa, na qual a escola 

incorpora no seu currículo as Disciplinas Eletivas (na parte diversificada do currículo), e são 

por meio destas que aluno aprofunda seus conceitos e descobre o prazer na busca do 

conhecimento, os docentes articulam essas disciplinas com o contexto social, pessoal e 

profissional dos discentes, sempre numa perspectiva multidimensional. 

Com as respostas obtidas relacionadas ao questionamento sobre a base nacional 

curricular comum para o Ensino Médio, emergiu a Subcategoria 8.1 – “Nova base curricular 

do ensino médio”. 
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Observamos que nesse quesito, alguns participantes alegam não ter esse tema 

aprofundado, tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto, apesar de trabalharem em 

uma escola de Ensino Médio, o conhecimento que a maioria tem são pelas propagadas 

vinculadas na tevê, apesar dessa condição, conseguimos extrair algumas observações para 

serem analisadas posteriormente. 

 

“Eu não analisei” (P1). 

“Confesso que não aprofundei nesse assunto [...], penso que o governo que retirar 

algumas disciplinas que geram a reflexão, o pensamento crítico do aluno, como a 

sociologia e a filosofia” (P2). 

“Eu acho interessante, pelo que eu entendi essa base faria com que o aluno tivesse 

uma oportunidade de escolha, ou seja, direcionar para eles dentre as habilidades de 

cada um [...]” (P3). 

“Não tenho posição definida, e também não pesquisei sobre o assunto, mas o pouco 

que vi, acho interessante, mas deixa a desejar, principalmente, pelas áreas afins. Você 

estuda, se prepara, e vem alguém falar em áreas afins para a prática docente” (P4). 

“Pelo pouco que vi [...]. A filosofia e sociologia tem um papel muito importante na 

formação do cidadão crítico, um cidadão de opinião, uma pessoa reflexiva e crítica, 

político não quer alunos críticos, não querem alunos que pensem” (P6). 

 

Por meio das falas docentes percebemos que a nova BNCC para o Ensino Médio, ainda 

é intrigante para a maioria dos pesquisados, apesar de estarem em uma escola que só trabalha 

com o Ensino Médio, portanto, poderiam ter um conhecimento maior sobre a questão, que é 

fundamental para o desenvolvimento da educação. 

A Base curricular é referida em algumas metas do PNE como ações estratégicas do 

Governo Federal, para alcançar esses objetivos, mas na visão de Macedo (2015), a BNCC não 

garante a universalização do ensino e nem a conclusão das etapas escolares, essas metas 

exprimem o desejo do legislador, portanto, há necessidade de outras estratégias mais adequadas 

para atingir essas metas. 

 

Categoria 9 – “As singularidades do Programa”, emergem por meio das respostas 

obtidas a seguinte indagação: Em sua opinião qual o diferencial deste programa? 

Perguntado sobre o Programa, se o programa em si, tem algo novo, algo que é diferente, 

os professores informaram que: 

 

“O número de aulas em primeiro lugar, temos mais aulas, logo tem mais conteúdo 

[...], temos também a tutoria, que onde você acabar aproximando do menino, onde 

acaba conhecendo a vida dele, tentando auxiliar, orientar, já que não temos 

orientador” (P1). 

“O projeto de vida, onde o aluno é protagonista de sua história é um dos diferenciais 

do programa, se a escola for crescendo de acordo com que está no papel temos tudo 

para fortalecer a escola cada vez mais como a melhor escola pública da cidade” (P2). 
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“O diferencial, eu vejo principalmente o lado social, isso tem ajudando muito, tem 

muitos alunos que eles se desenvolvem aqui na escola, já percebemos a mudança do 

comportamento deles no início do ano até agora no encerramento do semestre, temos 

também as tutorias que à medida que vai ampliando a tendência é que melhore, 

principalmente, a questão comportamental e a questão da concentração e no 

desenvolvimento do projeto de vida, se o aluno consegue ter um projeto de vida, não 

vai ser só a questão de ampliação de conhecimento, isso vai interferir na vida dele 

como cidadão” (P3). 

“O diferencial deste programa são as disciplinas próprias dele, como o projeto de vida, 

o pós-médio e o estudo orientado” (P4). 

“Olha o programa tem alguns pontos positivos, bons pontos positivos, que é trabalhar 

a área do projeto de vida, o estudo orientado [...]” (P5). 

 

Extraímos das falas dos professores pesquisados que o diferencial do Programa são as 

disciplinas e a metodologia própria, tais como: O projeto de vida, a tutoria, o estudo orientado 

e o pós-médio. 

O participante (P1) informou que o número de aulas também é um diferencial do 

Programa, pois algumas disciplinas têm mais aulas que em uma escola de ensino regular, como 

foi visto no Quadro 13 que mostra a Matriz curricular do Programa Escola do Novo Tempo e a 

diferença entre o número de aulas das escolas regulares. 

A maioria dos participantes elencados nessa categoria disse que o Projeto de Vida é uma 

metodologia diferenciada do Programa, que vai ao encontro com o que menciona o autor 

Magalhães (2008, p. 64-65), a qual a elaboração do Projeto de vida do aluno é,  

 

[...] o respectivo Plano de Carreira de cada aluno faz parte do Planejamento 

Operacional. Este plano é feito, quase sempre, sob a orientação e o acompanhamento 

do educador responsável pelo desenvolvimento do protagonismo juvenil do Centro.  

O Projeto de Vida é um plano de ação escrito que permite uma melhor visualização 

dos caminhos a serem seguidos pelo jovem para alcançar seus objetivos. Para tanto, é 

preciso conhecer claramente seus reais objetivos e metas, ter em mente seus valores, 

pois eles direcionarão sua vida. As metas devem ser compatíveis com os valores mais 

profundos, para que sua consecução leve à satisfação e à realização pessoal, e não à 

frustração ou à insatisfação.  

  

O Projeto de vida de cada aluno é o instrumento que lhe permite questionar sobre os 

seus ideais, potenciais, bem como a realidade do mundo externo e da escola, com ele o aluno 

aprende a fazer planos, estabelecer metas, assumir compromissos, lograr resultados e rever suas 

metas. Também aprende, sob a orientação de um professor-orientador, a melhor forma de 

articular suas aspirações e possibilidades com seu esforço, capacidade e circunstâncias 

concretas de sua vida.  

Essas informações estão em conformidade com a autora Zimmerman (2015b, p. 8), 

explica sobre o Projeto de vida que é uma das Metodologias de Êxito da Escola da Escolha “[...] 
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oferecidas aos estudantes e compõe a parte diversificada do currículo, tanto nos anos finais do 

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Ele é o caminho traçado entre aquele que ‘eu 

sou’ e aquele que ‘eu quero ser’”. A autora vê uma necessidade de incentivar o jovem no 

processo de reflexão de quem ele realmente é, e quem ele pode vir a ser, o projeto de vida vai 

orientar este aluno a planejar o caminho que ele precisa construir para chegar aos seus objetivos, 

no qual conforme Zimmerman (2015b, p. 11), ao final do Ensino Médio, “[...] cada jovem 

deverá ter minimamente traçado aquilo que deseja construir nas dimensões pessoal, social e 

produtiva da vida, num curto, médio e longo prazo”. 

A intenção é contribuir para o pleno desenvolvimento do aluno, por meio de aulas e 

metodologias interdisciplinares criadas a partir das necessidades dos alunos, com o objetivo de 

estimular a construção e consolidação dos seus Projetos de Vida. 

Outro diferencial apontado pelos professores respondentes foi o Estudo Orientado que 

é mais uma metodologia de êxito do Programa, conforme Zimmerman (2015b, p. 30). que tem 

como objetivo: 

 

[...] oferecer um tempo qualificado destinado à realização de atividades pertinentes 

aos diversos estudos. Inicialmente orientado por um professor, o estudante aprende 

métodos, técnicas e procedimentos para organizar, planejar e executar os seus 

processos de estudo visando ao autodidatismo, à autonomia, à capacidade de auto-

organização e de responsabilidade pessoal. Não deve ser confundido com “tempo para 

realizar as tarefas”, mas para realizar quaisquer atividades relativas às necessidades 

exigidas pelos estudos, entre elas as próprias tarefas. 

 

Essas aulas estimulam hábitos e rotinas de estudo, constituindo suporte para o progresso 

do aluno, promovem e desenvolvem as habilidades e competências que colaboram para o 

autodesenvolvimento, além de incentivar a cooperação, socialização e espírito solidário entre 

os alunos. 

Outra atividade lembrada pelos docentes investigados e que acontece na escola é a 

Tutoria que é a situação de interação, em que uma pessoa dá apoio para a outra, Zimmerman 

(2015c, p. 14), corrobora citando que tutoria é “um método para realizar uma interação 

pedagógica em que o educador (tutor) acompanha e se comunica com os estudantes de forma 

sistemática, planejando seu desenvolvimento”, ele é o articulador do trabalho pedagógico, cada 

professor tutor fica responsável por mais ou menos 20 alunos. 

A partir dessas reflexões com os autores elencados podemos concluir com as falas dos 

docentes que na visão deles, o Programa proporciona várias metodologias que podem vir a ser 

diferenciais na educação destes alunos. E que essas metodologias chamadas pelo Programa 
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como metodologias de Êxito, sendo trabalhadas de forma articulada entre a base curricular, a 

parte diversificada e o plano de ação da escola, tendem a facilitar a aquisição do conhecimento, 

tornando-o mais significativo para o aluno. 

De acordo com o PPP da Escola (E) o Currículo do Ensino Médio será organizado 

conforme preconiza os referenciais curriculares, o nacional, o estadual, diretrizes e os 

parâmetros curriculares (RONDÔNIA, 2017d). 

Contradizendo Moreira (2012), quando afirma que a escola impõe regras e normas para 

a construção do Currículo, que constituem interesses e ideologias, o autor propõe uma 

reorganização curricular, e que este seja democrático, que aceite as diferenças e o diálogo para 

o desenvolvimento do Currículo emancipado, que estimule o pensamento renovador na escola 

e que deixe de ser apenas reprodutor do sistema. 

A LDB em seu Artigo 26 traz o seguinte enunciado: 

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 

1996, p. 12). 

 

Tal compreensão está em conformidade com a afirmação de Sacristrán (2000), de que 

cada país existe um Currículo definido pelo sistema de ensino e regulado política e 

administrativamente, visto como controle do sistema. Sendo que estes deveriam servir como 

ponto de partida, como referência curricular, e não normas, pois em cada lugar existe uma 

realidade social, que é entendida, e refletida por cada docente.  

Na visão crítica dos autores entendemos que existe na criação de uma base nacional o 

desejo de ter o controle do que é produzido e estabelecido pelo sistema, por suas diretrizes que 

são facilmente aceitas nas escolas públicas, que se tornam repetidoras de conteúdo.  E com essa 

aceitação sem discussões, muitos anseios dos jovens não são colocados em prática na sala de 

aula. 

Pensamos que, com uma abordagem de assuntos pertencentes ao dia a dia do discente 

no Currículo escolar, irá gerar um estímulo à aprendizagem significativa, contribuindo com a 

construção da identidade do aluno, conforme a individualidade e o contexto social em que este 

está inserido, com contexto e reflexão desses conteúdos ligado ao cotidiano do aluno e 

relacionado com os problemas sociais e sua realidade local, este se tornará mais acessível à 

compreensão do aluno, incentivado a reflexão e a criticidade do educando. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A última seção desta dissertação visa estabelecer conclusões a respeito do trabalho e 

sugerir algumas recomendações para futuros trabalhos relacionados ao tema principal.  

Esta dissertação teve como objetivo central analisar o Currículo que está sendo 

trabalhado em uma escola pública estadual de ensino médio, de Educação Integral em tempo 

integral inserida no programa Escola do Novo Tempo, em um município de Rondônia. 

Muitas indagações paralelizam com as apresentadas, porém, especificamente, nessa 

pesquisa, pretendíamos investigar, conhecer e entender o que mudou no Currículo da escola 

com a implantação do Programa Escola do Novo Tempo e, por meio de análise das propostas 

do programa em questão, aproximando-as das experiências de Educação Integral ocorridas, 

anteriormente, no Brasil e no Estado de Rondônia, bem como seus fundamentos e conceitos, 

buscamos compreender se essa forma de organização escolar consegue atender aos conceitos 

básicos da Educação Integral. Para chegarmos à questão central da pesquisa: Como está sendo 

trabalhado o Currículo na escola de Educação Integral em tempo integral, no Programa Escola 

de Novo Tempo? 

Diante dos fatos e com a análise do PPP e da metodologia empregadas pelos docentes 

verificamos que o Programa traz uma metodologia específica, um Currículo diferenciado no 

qual temos a Base Nacional Comum e uma parte diversificada que traz disciplinas que atuam 

interdisciplinarmente com a base e com as metodologias de êxito da Escola da Escolha do ICE, 

incentivando a relação entre a teoria e a prática, tornando a aprendizagem mais significativa 

para o aluno.   

Outras questões que nortearam essa pesquisa foram: a) Como é composto o quadro 

histórico da Educação Integral em Rondônia? b) Quais as políticas públicas para a Educação 

Integral e seus desdobramentos na rede estadual? c) Quais os documentos norteadores da escola 

e como estão estruturados o Currículo e a metodologia do Programa Escola do Novo Tempo – 

Ensino Médio em Tempo Integral? d) Quais os perfis de formação dos sujeitos que estão 

trabalhando com o Programa Escola do Novo Tempo e suas práticas pedagógicas? 

Para que essas questões fossem respondidas, muitas leituras de livros, artigos, leis e 

textos governamentais foram realizadas, apresentaremos de forma sucinta cada seção, para 

explicar se os objetivos específicos foram alcançados.  

Sendo assim, na segunda seção descrevemos a respeito dos caminhos da Educação 

Integral no Brasil, trazendo as principais experiências nacionais, apresentamos a legislação e as 
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políticas públicas pertinentes ao desenvolvimento da temática e as concepções de Educação 

Integral.  

Na terceira e quarta seções fizemos nosso referencial teórico para dar fundamentação 

nas nossas análises, na seção três discorremos sobre Currículo, suas concepções, teorias e o 

Currículo para Educação Integral. A formação, as práticas pedagógicas e os saberes docentes 

para a Educação Integral foram tratados na quarta seção, juntamente com o Projeto Político-

Pedagógico e a metodologia de ensino da escola.  

Na quinta seção apresentamos os caminhos metodológicos da pesquisa, o tipo e a 

abordagem da pesquisa, os procedimentos para coleta de dados e análises de dados.  

A temática da Educação Integral em Rondônia é apresentada na sexta seção, na qual 

citamos as legislações estaduais e as políticas públicas estaduais para a Educação Integral, além 

de um pequeno histórico de cada Projeto implantado em Rondônia e em especial no município 

de Ariquemes. 

Analisamos na sétima seção o Programa da Escola do Novo Tempo e sua metodologia, 

por meio de análises documentais dos manuais e cadernos da Escola da Escolha e do Projeto 

Político-Pedagógico da Escola (E), apresentamos as análises das falas dos gestores e 

professores da escola. 

Retomando aos objetivos específicos da pesquisa, com o propósito de averiguar se os 

resultados deste estudo os evidenciaram: a) Descrever o quadro histórico da implantação da 

Educação Integral no Brasil, em Rondônia e em Ariquemes, em especial o Programa Escola do 

Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral em uma escola pública em Ariquemes, com 

ênfase no Currículo e na metodologia de ensino; b) Identificar as políticas públicas nacionais 

para a Educação Integral e seus desdobramentos na rede estadual em Rondônia; c) Analisar seu 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) e as metodologias empregadas pelos docentes; d) Identificar 

o perfil de formação dos sujeitos que estão trabalhando com o Programa fazendo o diálogo com 

suas práticas pedagógicas. 

Considerando os objetivos estabelecidos, o primeiro objetivo específico foi evidenciado 

na seção 2, em que foi descrito o quadro histórico da Educação Integral no Brasil, nesta seção 

apresentamos o histórico das principais experiências no Brasil, as escolas parques em 1950 na 

Bahia com Anísio Teixeira que foi a primeira e a segunda com os CIEP’s realizada no Rio de 

Janeiro na década de 1980 por meio de Darcy Ribeiro, ambas tinham uma concepção 

escolanovista.  
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O quadro histórico Rondoniense é visto na seção 6, no qual apresentamos o projeto 

pioneiro do Estado, o Projeto Burareiro de Educação Integral de idealização do professor 

Antônio Carlos Maciel, que surgiu no município de Ariquemes no ano de 2005, este teve como 

inspiração os projetos citados na seção 2, o Projeto durou até o ano de 2006, em 2007 mudou 

para Projeto Burareiro de “Educação em Tempo Integral” e que é desenvolvido atualmente em 

escolas da rede municipal. 

No ano de 2013 o Governo de Rondônia lançou o Projeto Guaporé de Educação Integral, 

para ser desenvolvido em 20 (vinte) escolas de 13 (treze) municípios do Estado para o ensino 

fundamental e o ensino médio, mas, atualmente somente 9 (nove) escolas em 6 (seis) 

municípios desenvolvem o Projeto e somente com atendimento para o ensino fundamental. 

Com atendimento do Projeto Guaporé apenas para o ensino fundamental e com uma 

nova normativa do MEC, para o ensino integral, por meio da Portaria nº 1.145, de 10 de outubro 

de 2016 é instituído o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, 

e por meio dessa Portaria o Governo em parceria com instituições privadas lança o Programa 

Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral, para atender somente escolas de 

ensino médio. 

A implantação no ano de 2017 aconteceu em 10 (dez) escolas Estaduais de 10 (dez) 

municípios do Estado, com um atendimento aproximado de 3.600 alunos. 

Tratamos do primeiro objetivo específico ainda nas seções 6.2.3 e 7.1 quando 

apresentamos o Programa Escola do Novo Tempo e sua metodologia, que a princípio foi 

instituído para melhorar a educação de nível médio do Estado e os índices avaliativos e garantir 

aos alunos uma educação pública de qualidade. Para alcançar essas metas o Programa traz a 

ampliação da jornada diária de 4 horas para 9 horas e 30 minutos de atividades pedagógicas. 

Em relação ao Currículo, o Programa prevê a reorganização curricular, com adequação 

dos espaços educativos, aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades, e o aluno 

como protagonista da escola.  

Nosso segundo objetivo específico foi identificar as políticas públicas para a Educação 

Integral e seus desdobramentos na rede estadual em Rondônia, posto isso, discernimos as 

políticas públicas nacionais e estaduais nas seções 2 e 6, a qual foram listadas todas as 

legislações pertinentes a Educação Integral, documentos esses que garantem, orientam e 

norteiam as atividades pedagógicas, dando suporte financeiro e legal para as ações educacionais 

de tempo integral. 
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Construímos um referencial teórico que foi disposto na seção 3 e 4, que nos subsidiam 

para responder a problemática do terceiro objetivo específico: Quais os documentos norteadores 

da escola e como estão estruturados o Currículo e a metodologia do Programa Escola do Novo 

Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral?  E a própria problemática da nossa pesquisa: Como 

está sendo trabalhado o Currículo na escola de Educação Integral em tempo integral, no 

Programa Escola de Novo Tempo? E do mesmo modo respondemos o quarto objetivo que é 

identificar o perfil de formação dos sujeitos que estão trabalhando com o Programa Escola do 

Novo Tempo e suas práticas pedagógicas. 

Com as leituras das análises das falas dos sujeitos participantes da pesquisa, percebemos 

que a primeira remete aos desafios da implantação da Educação Integral, vimos que em todo 

processo de implantação ocorrem os percalços, neste não seria diferente, a maior problemática 

inicial foi a falta de estrutura física e problemas porque a escola estava passando por reformas, 

no início do ano de 2017 sofreu com a falta de salas, este problema foi resolvido com a entrega 

de um pavilhão novo; a estrutura da cozinha com novo refeitório só foi entregue no 2º semestre 

de 2017, ou seja, as refeições no 1º semestre até a entrega da nova cozinha eram feitas em um 

local não apropriado para a quantidade de alunos e o número de refeições que deveriam ser 

preparadas. 

Outros problemas observados nas falas dos sujeitos foram a falta de recursos e de 

formação da equipe de apoio, que geraram dificuldades iniciais, mas que foram normalizados 

no decorrer do semestre. 

A formação continuada para educação integral foi realizada pela parceira privada do 

Programa, essa capacitação foi realizada com todos os servidores das escolas que aderiram ao 

programa do Estado e foi executada em uma semana, que de acordo com as falas dos 

entrevistados, não foi suficiente para dar um suporte necessário e inicial para a aquisição dos 

saberes necessários ao desenvolvimento das atividades do Programa em si.  

Quando perguntamos sobre a motivação para atuar na educação Integral aos professores, 

percebemos nas vozes dos sujeitos que a maior motivação foi pelo novo, pela vontade de 

participar de “algo grande”, na visão docente o projeto tem tudo para ser um grande passo na 

construção de uma educação pública de qualidade na cidade e este projeto novo os motivam a 

acreditar no processo ensino-aprendizagem. 

Os resultados da pesquisa empírica demonstraram que existem muitas dúvidas e 

discrepâncias do que seja Educação Integral e Educação em Tempo Integral, como vimos, a 

educação integral no Brasil remete a uma escola de tempo integral com jornada escolar 
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ampliada. Deste modo ela pode ser definida como uma concepção que visa à formação ampla 

e o desenvolvimento global do aluno, considerando o aluno como um todo, em todas as suas 

dimensões, seja nos aspectos cognitivo, afetivo ou motor, devemos compreendê-lo como um 

ser multidimensional. Entendemos que a educação em tempo integral complementa a educação 

integral, no sentido de que uma é a ampliação da jornada escolar, enquanto a outra busca o 

atendimento multidimensional ofertando uma formação mais completa para o desenvolvimento 

do educando. 

Cremos que a escola de Educação Integral em Tempo Integral deve ser considerada 

essencial para o progresso da qualidade educacional, e que o tempo de permanência maior do 

aluno na escola, permita a melhoria do conhecimento, pela apropriação dos espaços 

educacionais, saberes da comunidade escolar e da integração curricular. 

As práticas pedagógicas e a metodologia dessa escola integral são diferentes das escolas 

regulares, primeiro por estes professores atuarem com dedicação exclusiva e permanecerem por 

08 horas diárias na escola, eles tendem a fazer todo o seu planejamento na instituição, embora 

ainda levem serviço para casa; as ações realizadas na escola recebem acompanhamento 

pedagógico do coordenador pedagógico e do professor coordenador de área; o documento 

norteador para construção do plano de ensino é o referencial curricular estadual; em relação ao 

material pedagógico foram observados pelas respostas dos docentes participantes que na 

construção e planejamento das aulas eles usam livros e pesquisa na internet; os professores 

percebem a importância do trabalho interdisciplinar que devem ser feito na escola e que as 

metodologias usadas pelo ICE favorecem a experimentação e a contextualização das atividades 

curriculares desenvolvidas pelo Programa; quando tratamos da BNCC percebemos que os 

participantes têm pouco ou nenhum conhecimento sobre o tema em discussão, e sua a 

internalização crítica é essencial para o êxito do processo ensino-aprendizagem, pois os 

participantes atuam em uma escola de Ensino Médio; foi percebido que os professores tem salas 

temáticas, na qual o aluno é que troca de sala, não o professor, ou seja, a sala está sempre pronta 

para aula e que existem diversos laboratórios e espaços educativos; a avaliação escolar é 

realizada de diversas formas pelos docentes, as mais usuais são avaliação escrita, observação, 

seminários, participação, trabalhos e atividades em sala. 

Na visão dos docentes pesquisados o Programa Escola do Novo Tempo tem como 

diferenciais as disciplinas e a metodologia própria da “Escola da Escolha”. E que essas 

metodologias chamadas pelo Programa como metodologias de Êxito, sendo trabalhadas de 

forma articulada entre a base curricular, a parte diversificada e o plano de ação da escola, 
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tendem a facilitar a aquisição do conhecimento, tornando-o mais significativo para o aluno. O 

diferencial são as disciplinas e a metodologia própria, tais como: o projeto de vida, a tutoria, o 

estudo orientado e o pós-médio, fazendo com que o aluno seja protagonista de sua história, mas, 

tem que, construir relações para o desenvolvimento multidimensional do aluno, sejam elas: 

cognitiva, afetiva, ética, social, estética, física e biológica. 

Para tanto, o Currículo da escola de Educação Integral não pode ser apenas repetidor de 

conteúdo, devendo estar a serviço do aluno, não do sistema, pois com a aceitação de um 

currículo prescrito, muitos dos anseios dos jovens não são colocados na prática em sala de aula.   

Pensamos então que, a abordagem de assuntos pertencentes ao dia a dia do aluno no 

Currículo escolar,  provocará um estímulo a aprendizagem significativa, contribuindo para a 

construção da identidade do aluno, conforme a individualidade e o contexto social em que vive, 

com argumento e reflexão desses conteúdos ligados ao seu dia a dia e relacionados com os 

problemas sociais e sua realidade local, este se tornará mais acessível à compreensão do aluno, 

incentivando-o a reflexão e ao pensamento crítico. 

Defendemos então, um Currículo que seja interdisciplinar, que a articulação curricular 

e que a teoria possa interligar com prática, naturalmente, promovendo uma aprendizagem 

significativa e que a Educação Integral proporcione ao aluno o desenvolvimento 

multidimensional. 

Considerado as análises feitas, e a partir das reflexões com os autores elencados, da 

pesquisa documental e das falas dos participantes, podemos concluir que o Programa tem vários 

aspectos positivos, que nos levam a crer que, se as políticas públicas voltadas para a educação 

se mantiverem apoiando, fomentando e principalmente sem mudanças na rotina dos rumos de 

Projetos e Programas, podemos estar diante de uma perspectiva de ressurgimento positiva da 

educação pública rondoniense. 

Contudo, neste sentido temos certeza que os objetivos propostos foram alcançados, mas, 

também temos convicção que este estudo não se conclui em si mesmo, consideramos que outras 

pesquisas devem ser executadas para acompanhar os demais anos letivos que sucederão este 

Programa de Educação Integral para o Ensino Médio, haja vista as inconsistências das políticas 

públicas para a educação, principalmente, em relação a descontinuidade de projetos. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhor (a)_______________________________________________________ 

Título da Pesquisa: EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES: 

Uma leitura curricular do Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral  

Nome do Pesquisador/Orientador: FRANCISCO ROBERTO DA SILVA DE 

CARVALHO, Mestrando em Educação do PPGE/UNIR.   

1. Natureza da pesquisa: O (A) senhor (a) é convidado (a) a participar desta pesquisa que 

tem como objetivo analisar o currículo e a metodologia do Programa Escola do Novo 

Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral. 

2.  Sujeitos da pesquisa: Serão pesquisados, os professores da escola que atuam no 

Programa Escola do Novo Tempo – Ensino Médio em Tempo Integral. 

3.  Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o/a sr./sra. permitirá que o/a 

pesquisador FRANCISCO ROBERTO DA SILVA DE CARVALHO faça uma coleta 

de dados utilizando como instrumental a aplicação de entrevista. O sr./sra. tem liberdade 

de se recusar a participar e ainda, se recusar a continuar participando em qualquer fase 

da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o/a sr./sra. Sempre que precisar poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa por meio do telefone do pesquisador do projeto (69- 

981564527). 

4.  Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

5.  Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador/orientador e o orientando terão conhecimento dos 

dados. 

6.  Benefícios: Ao participar desta pesquisa o/a sr./sra. não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes quando dispuser 

da coleta e análise de dados no sentido de oportunizar aos pesquisados uma análise da 

educação integral, bem como poderá servir de apontamento para futuras pesquisas 

acerca dessa temática em Ariquemes e no Estado de Rondônia. 
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7.  Pagamento: O/A sr./sra. não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Ao final, desse estudo será produzida uma dissertação e poderá haver produção de artigos 

científicos sobre as contribuições e apontamentos percebidos a partir desta pesquisa. 

Comprometo-me a voltar, e divulgar os resultados desse trabalho no lócus da investigação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

 

Ariquemes, ___de________________ de 2017. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

_______________________________ 

Carmen Tereza Velanga 

Orientadora 

 

 

_________________________________________________________________ 

Francisco Roberto da Silva de Carvalho 

Pesquisador 

 

 

TELEFONES 

Pesquisador: (69) 98156-4527 
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APÊNDICE B – Entrevista com os gestores da escola (E) 

 

 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS GESTORES ESCOLARES 

 

 

1. Qual sua formação acadêmica? Tem Pós-Graduação?  

2. Há quanto tempo trabalha no Governo do Estado? 

3. Quais imprevistos ou obstáculos foram encontrados durante a implantação do Programa 

Novo Tempo? Cite as maiores dificuldades para o desenvolvimento do Programa na 

escola. 

4. E quais são suas perspectivas para o futuro desse programa? 

5. Descreva a forma que a coordenação acompanha o planejamento das aulas. 
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APÊNDICE C – Entrevista com os professores da escola (E) 

 

 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

Roteiro de entrevista para professores 

 

1. Qual sua Formação Acadêmica? Tem Pós-Graduação?  

2. Quanto tempo tem de atuação na docência? E o número de aulas? Quais disciplinas 

ministra? 

3. De que forma você se integrou a esta escola de educação integral? O que o motivou? 

4. Você teve alguma preparação específica na graduação, Pós-graduação ou formação 

continuada em serviço, para trabalhar com educação integral em tempo integral? Descreva 

esta formação e como ela contribui para sua atuação nesta escola. 
5. Quais as principais dificuldades encontradas no início do Programa? Como lidou com essas 

dificuldades? Recebeu auxílio da escola para sanar essas dificuldades? 

6. O (a) senhor (a) poderia descrever sobre suas atividades na escola, desde planejamento de 

aula, ao desenvolvimento das aulas e a avaliação? 

7. Existe articulação curricular entre a base comum e a diversificada do currículo? E qual sua 

concepção sobre a BNCC? 

8. Na sua opinião qual o diferencial deste programa? 
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APÊNDICE D – Respostas das entrevistas com os gestores da escola (E) 

 

Gestor Perguntas 

Formação Especialização Experiência na 

educação 

G1 Filosofia; Teologia; e 

Pedagogia 

Supervisão Escolar; Metodologia do ensino 

superior e Gestão escolar. 

30 

G2 Pedagogia Metodologia do ensino superior e Gestão 

escolar. 

34 

G3 Pedagogia Supervisão Escolar 15 

 

Gestor Pergunta 

Que imprevistos ou obstáculos foram encontrados durante a implantação do Programa 

Novo Tempo? Cite as maiores dificuldades para o desenvolvimento do Programa na 

escola. 

G1 Eu vejo assim, eu falo mais em relação a minha função que é o coordenador 

administrativo-financeiro, sou responsável pela equipe administrativa, que são os 

funcionários da limpeza, funcionários da Secretaria, funcionários de cozinha, a 

princípio tivemos dificuldades para formar as equipes, é um quadro bastante reduzido, 

e como a escola está passando por um processo de reforma, então a gente também está 

encontrando dificuldades de adaptação, das salas, a outra dificuldade foi transformar 

uma cozinha que servia lanche e transformar num espaço onde você serve na faixa de 

650 refeições todos os dias, ai você tem que fazer lanche da manhã,  mais o almoço, 

mais o lanche da tarde para 650 pessoas.  A princípio foi um desafio na questão de 

estrutura, questão de espaço, infraestrutura e pessoal tivemos dificuldade no início, mas 

agora conseguimos contornar e com a vinda dos recursos para a aquisição da merenda, 

hoje já estamos bem mais tranquilo em relação ao almoço e em relação aos lanches. 

Temos que fazer algumas melhorias, porque precisamos de mais gente para trabalhar 

na cozinha, para melhorar essa qualidade. 

G2 Bem, nós temos que fazer um histórico da escola em si alguns programas, que a maioria 

por motivos financeiros não são lançados. De início era para ser um projeto nave que 

era o projeto da Oi que tem no Rio de Janeiro e em Recife, porém foi inviabilizado, 

porque seria um acordo muito caro, então não teria como o governo bancar e também 

para que esse projeto acontecesse a escola deveria ser reformada e a reforma da escola 

arrolou-se por 4 anos. Aconteciam licitações alguém recorria foi se arrolando por 4 

anos foi previsto também se tornar uma escola técnica, porém para se tornar uma escola 

técnica, deveria ter funcionários professores, toda uma estrutura para o início e o Estado 

não tinha estrutura de técnicos.  Com a implantação do novo ensino médio seria em 

2018, porém as escolas que quisessem poderiam implantar esse ano, então selecionou 

em Ariquemes a nossa escola, a escola em tempo integral e a parceria com as empresas 

privadas, então fez essa parceria para implantação da escola em tempo integral. Então 

um dos principais empecilhos é a escola ainda não estar pronta ou preparada, porém 

nos vimos nessa situação os alunos já matriculados e as obras ainda não tinham sido 

acabadas, começamos assim mesmo, estamos com grandes desafios, pois, muitas 

situações do projeto que não estão sendo realizadas, principalmente, por falta de 

espaço. 

G3 Uma das dificuldades encontradas foi realmente a adaptação, alguns alunos ainda não 

se adaptaram em ter que ficar nove horas na escola, temos que estar motivando 

constantemente os mesmos. Uma outra questão foi a princípio a falta de recursos, hoje 

já superado. 
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Gestor Pergunta 

E quais são suas perspectivas para o futuro desse programa? 

G1 Eu acredito que o projeto em si é uma proposta boa, o aluno que fica aqui durante o dia 

se ele estuda meio período ele tem 25 horas semanais, a nossa proposta ele tem 45 aulas 

semanais, evidente que ele vai ter mais conteúdo, vai ter mais convivência com os 

professores habilitados em suas áreas e a partir do momento que ele passa a usar os 

laboratórios e trabalhando um pouco essa teoria com a prática, e bem fundamentada no 

projeto de vida, nós vamos ter sucesso e o sucesso do nosso educando é o sucesso da 

escola. 

G2 Bem, eu acredito que passado esse momento, depois da conclusão das obras da escola 

nós teremos espaços e locais adequados, embora ainda não há essa cultura, mas  

estamos caminhando para isso,  os países desenvolvidos todos praticamente tem 

educação integral,  acho que  é o caminho também porque nossa educação está com 

índices bem baixo, só estudando mais para recuperar isso, eu acredito que seja o 

caminho, porém depende de investimento, porque não tem como implantar educação 

integral sem uma estrutura adequada, porque isso vai frustrar o aluno, então em 

Rondônia, principalmente, há muito ainda que fazer para implantação da educação 

integral,  essa escola aqui depois de conclusão das obras ela será adequada, mas ainda 

faltaria alguma coisa para que realmente acontecesse educação integral de maneira 

adequada, porque não podemos deixar o aluno somente sala de aula, ele cansa, temos 

que ter vários espaços, para que possam ser desenvolvidas várias atividades, para ele 

sair da rotina de só ouvir o professor na sala de aula, a gente vê nos países 

desenvolvidos que eles têm uma estrutura muito grande, uma estrutura de esporte muito 

grande onde os alunos praticam quase todos os esportes e em  todas as modalidades,  

eu acredito que aos poucos vamos quebrando essas barreiras e essa resistência à 

educação integral,  nós tivemos alguns projetos que não tiveram sucesso e de repente 

chega atrapalhar um pouco, mas temos esse desafio, aqui nós temos uma equipe muito 

boa estamos superando aos poucos esse desafio.  Acredito que é muito cedo ainda para 

fazer uma avaliação, de repente temos que esperar mais até o final do ano para ver os 

resultados e ver como vai ser o ano que vem, por enquanto estamos avaliando as 

situações dos alunos aceitarem ou não, e esse processo deles realmente participarem 

ativamente da educação integral, porque eles saíram da rotina totalmente da gente.  

Ainda tem dificuldade em relação a família muitos não têm domínio mais sobre os 

filhos, então a dificuldade de horário e falta e se o aluno não está em sala acaba 

perdendo o conteúdo, e este conteúdo de repente faz parte da sequência de outro, e se 

ele não aprender aquilo, ele terá bastante dificuldade, então nós temos realmente essas 

dificuldades. 

G3 As perspectivas são de que a nossa escola seja realmente Modelo de Excelência na 

Educação. 

 

Gestor Pergunta 

Descreva a forma que a coordenação acompanha o planejamento das aulas. 

G1 Este acompanhamento é realizado pelo coordenador pedagógico, que cumpre uma 

rotina de trabalho.  

G2 É feito pela coordenação pedagógica e pelos professores Coordenadores de Área (PCA) 

toda semana. 

G3 O acompanhamento do planejamento das aulas é realizado através dos Professores 

Coordenadores de Área, que auxiliam a Coordenação Pedagógica e semanalmente 

acontecem reuniões por área do conhecimento com os PCA’s (professores 

coordenadores de áreas) e professores e também reuniões com a coordenação 

pedagógica e PCA’s.  Assim são realizadas todas as avaliações de andamento do 

processo e elaboração de projetos. 
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APÊNDICE E – Respostas das entrevistas com os professores da escola (E) 

 

 

Professor Perguntas 

Formação 

Inicial 

(Graduação) 

Disciplina que 

ministra 

Formação continuada 

(Lato Sensu / 

Especialização) 

Tempo 

de 

docência 

(anos) 

Número 

de aulas 

P1 Letras-

Espanhol 

Língua Portuguesa 

e Espanhol 

Língua Portuguesa e 

Literatura 

8 30 

P2 Pedagogia Sociologia Psicopedagogia 34 24 

P3 Matemática Matemática Educação matemática; 

Metodologia da 

matemática; e Educação 

de jovens e adultos 

25 26 

P4 Química Química Ensino de química 4 31 

P5 Física Física Metodologia em ensino de 

Física (Em andamento) 

8 29 

P6 Filosofia Filosofia Metodologia e didática do 

ensino superior 

6 20 

P7 Matemática Matemática Educação matemática 

com ênfase em estatística 

25 26 

 

Professor 
Pergunta 

De que forma você se integrou a esta escola de educação integral? O que o motivou? 

P1 Pela seleção, o que o motivou? Estava sem lotação em língua espanhola porque é uma 

disciplina opcional para escola oferecer, e a escola não quis oferecer este ano, eu fiquei 

sem lotação. 

P2 Eu participei do processo seletivo e que me motivou foi o programa, vislumbrei uma 

nova chance para a melhoria da educação, eu acredito no sucesso do programa, minha 

maior motivação é fazer parte deste projeto. 

P3 Processo seletivo, o que me motivou foi o desafio do projeto e ampliar conhecimentos e 

experiência.  

P4 Participei do processo seletivo, o que me motivou foi o desafio da nova escola o novo 

modelo e também pela gratificação de dedicação exclusiva. 

P5 Participei do projeto seletivo, achei que daria para fazer muito mais pesquisas, pela 

quantidade de alunos, pelo tempo que os alunos ficariam na escola, imaginei que poderia 

trabalhar mais com a área de pesquisas até por influência do próprio mestrado.  

P6 Processo seletivo, a motivação foi o desafio do novo, pôr o projeto ser algo novo, me 

interessei por saber como funcionava e também questões de peculiaridades, queria 

aprender o funcionamento. 

P7 Para continuar na escola como todos os professores, participei do processo seletivo. O 

que me motivou a continuar na escola foram os alunos, como já trabalho há muito tempo 

aqui tenho uma identificação com eles, segundo foi pelo fato de ser um projeto novo e 

queria participar desta implantação pelo anseio de mudanças no meio educacional e 

ajudar a nossa comunidade, sempre pensamos na melhoria da educação não só para os 

professores, mas na verdade para que a sociedade também tenha essa condição. 
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Professor Pergunta 

Você teve alguma preparação específica na graduação, Pós-graduação ou formação 

continuada em serviço, para trabalhar com educação integral em tempo integral? 

Descreva esta formação e como ela contribui para sua atuação nesta escola. 

P1 Não, em momento algum, tivemos apenas uma semana no início do projeto, mas a 

formação foi relacionada sobre o projeto, de um modo geral, foi apresentado o projeto, 

como ele funciona em outros locais. Parte da formação auxiliou porque não conhecia o 

projeto. 

P2 Não vi na minha formação inicial, apenas este ano com a chegada do projeto, participei 

de duas formações, uma para todos os servidores das escolas contempladas e uma para 

os professores da disciplina Projeto de vida e Pós-médio, elas acrescentaram muito na 

minha preparação para o programa, pois iniciamos o programa sabendo muito pouco, 

após a formação facilitou, pois, a formação deu um norte para todos. 

P3 Durante a formação inicial não. Este ano tivemos uma formação inicial com todos os 

professores da escola em Porto Velho, nesta formação tiveram alunos protagonistas de 

outras escolas que já desenvolviam o projeto e passaram as experiências e teve também 

pessoas que trabalharam com o projeto, no início das aulas teve o acolhimento na escola.  

Essa formação em Porto Velho contribuiu dando direcionamento, ouvindo as 

experiências de outras pessoas, troca de experiências, ao mesmo tempo conhecer o 

projeto e verificar a possibilidade de usar essa metodologia na escola. 

P4 Não tive nenhuma formação específica na minha formação inicial, tivemos depois que 

entrei no programa uma formação de uma semana onde participaram todos os professores 

da escola, nesta formação só vimos como seria o programa e como funcionaria, olha essa 

formação não contribui muito, o que a gente está fazendo é como no do dia a dia a gente 

vai vendo o que está acontecendo, o que precisa ser feito, para a gente se adaptar. 

P5 Na formação inicial não. Tivemos uma formação continuada no início do ano feita em 

uma semana para mostrar como o projeto é, como seria o funcionamento do projeto. 

P6 Na formação inicial não. A partir do momento que passamos no processo seletivo, 

tivemos uma formação específica do programa em Porto Velho, a formação contribuiu 

para o ensino aqui na escola, mas, eu esperava mais, pois, essa formação foi mais recortes 

de outras experiências de outros Estados. 

P7 Não, somente no começo desse projeto tivemos uma formação em Porto Velho com os 

professores que iriam atuar no projeto, essa formação mostrou como seria o projeto e 

teve a participação de alunos e professores de outras escolas que já passaram por esse 

programa, houve uma troca de experiências e um direcionamento do que seria o projeto 

nesse programa da escola da escolha. 

 

 

 

 

Professor 

Pergunta 

Quais as principais dificuldades encontradas no início do Programa? Como lidou com 

essas dificuldades? Recebeu auxílio da escola para sanar essas dificuldades? 

P1 Acho que a maior dificuldade é a sobrecarga de aula docente.  Outro problema é que 

muitos alunos não querem estar nessa escola em tempo integral, muitos alunos acham 

que têm muito direito e não têm deveres, mas tudo está melhorando, os alunos estão se 

adequando a escola integral.  Eu mesmo conversei em sala de aula com alunos e 

conversamos muito sobre todos os problemas, e depois dessas conversas, nosso trabalho 

foi facilitado. Não tive apoio da escola para resolver os problemas.  

P2 O maior desafio é primeiro o nosso de aceitar as mudanças que a metodologia da escola 

integral impõe, as maiores dificuldades iniciais foram primeiro com os professores, onde 

alguns não receberam bem a ideia da escola integral, mesmo participando de uma seleção 
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para trabalhar na escola integral. Depois foram os alunos que não queriam passar o dia 

na escola, essas dificuldades foram trabalhadas e algumas foram sanadas com ajuda da 

gestão e do parceiro o ICE. 

P3 A principal dificuldade no começo foi a parte física da escola, a quantidade de alunos na 

sala, tem também a dificuldade de o aluno adaptar, eles ainda estão adaptando ao regime 

de tempo integral, eles sentem-se muito cansado. Eu como professor tento motiva esses 

alunos, mostro para eles que existem possibilidades de melhorias e que o projeto vai dar 

certo e será melhor para a vida deles, em termos de tempo disponível de estudo e 

direcionamento para ele ter foco no projeto de vida dele. A escola auxiliou dentro das 

possibilidades, ajudando a resolver alguns desses problemas. 

P4 A resistência dos alunos, até ainda está tendo em relação ao modelo e um pouco de 

resistência a minha também em relação ao modelo, porque o modelo prevê que sejamos 

mais abertos com os alunos e sejamos mais íntimos, com abraços e até dar beijinhos no 

rosto, e eu não sou assim, não dou essa abertura, mas os alunos têm uma carência de 

abraço, e isso me barra, pois não dou essa abertura, e tiver que ir o psicólogo para lidar 

com essa situação, pois não é da minha criação, para mim essas coisas são para a família, 

para pessoas mais íntimas.  Atualmente isso ainda trava, mas, atualmente, já dou um 

pouco de abertura pelo menos para um abraço. 

P5 As principais dificuldades são os problemas burocráticos, o programa tem muita 

burocracia, você tem que fazer muito relatório, olham mais o lado burocrático que o 

pedagógico, na realidade o ensino integral que eu vi aqui, basicamente mudou pouca 

coisa na área pedagógica, não existe algo concreto para o aluno, o que tem temos que 

impor para o aluno, não é algo que o aluno queira, é uma ideologia muito boa para o 

aluno que quer aprender, que tem vontade de estudar, mesmo com o projeto de vida, 

mesmo você ensinado, mas, tem muito aluno que não tem projeto de vida, o projeto de 

vida do aluno é vir para escola para não fazer nada em casa, tem muito aluno com esse 

pensamento, temos que mudar a pedagogia e a metodologia de sala, o ambiente dessa 

forma burocrática fica pesada, às vezes estou no horário de planejamento e surgem 

reuniões, tem que preencher formulários para mandar para a SEDUC. Falta um 

planejamento maior da gestão tanto estadual como local, porque acontecem coisas que 

sobrecarrega o professor.  É difícil contornar esses problemas e não recebemos o apoio 

necessário da escola para resolver esses problemas. 

P6 No começo faltou um direcionamento mais focado do programa, faltou um norteamento 

das ações que deveríamos realizar no começo do programa. Lidei de início, voltamos a 

ler os manuais, pensava na formação, e com o desenvolvimento do projeto o 

entendimento foi ficando mais fácil, o auxílio para resolver ou ajudar nesses problemas 

vieram mais com os colegas de trabalho, a escola não deu tanto auxílio. 

P7 Dificuldades do início foi o cansaço físico tanto meu como professor, e dos próprios 

alunos, até ter essa adaptação, e do aluno até mais. Alguns alunos desistiram da escola 

pela falta de motivação e também pelo cansaço físico.  Essa questão foi resolvida com 

diálogo entre o professor e o aluno. A escola auxiliou na medida do possível tenta sanar, 

de modo que não sobrecarregue nenhum professor. 

 

 

Professor 

Pergunta 

O (a) senhor (a) poderia descrever sobre suas atividades na escola, desde planejamento 

de aula, ao desenvolvimento das aulas e a avaliação. 

P1 Meu planejamento é feito aqui, mas sempre levamos trabalho para casa. A coordenadora 

de área acompanha semanalmente o planejamento.   Utilizamos o plano anual para 

construir o plano de ensino, o plano é feito no começo do ano o que vamos trabalhar em 

cada bimestre em cada turma, e é neste plano que eu embaso. Uso livros, computador, 

internet, caderno para o planejamento. As atividades que realizo são desde a explicação, 

apresentação de trabalho, exercícios, slides. Trabalho somente na sala de aula que é uma 
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sala temática. O trabalho é facilitado porque já estamos na sala e todo o material já está 

pronto para receber o aluno.  E nunca tive experiência com sala temática em nenhuma 

escola nesse tempo que estou no Estado. A avalição é feita através da produção em sala 

de aula, através de relatórios, avaliações escritas. 

P2 Temos horário de planejamento na escola, as aulas são planejadas para atender todo o 

bimestre e temos o acompanhamento semanal do professor coordenador de área. Na 

construção do plano de ensino eu uso os referencias curriculares estaduais e livros 

didáticos, além de sites de notícias para as atualidades no planejamento. Trabalho muito 

com debates, seminários e essas aulas são desenvolvidas em salas temáticas, no momento 

a sala temática é dividida com a filosofia. As avaliações na maioria das vezes são 

dissertativas e seminários onde é debatido com a sala todas assuntos pertinentes a 

disciplina e a atualidade brasileira e mundial. 
P3 Nós temos durante a semana, horário de planejamento, onde somos monitorados pelo 

coordenador de área, nós temos encontro e reuniões com o coordenador de área e a 

coordenação pedagógica também faz esse direcionamento e essa monitoria. “O 

coordenador de área é da área de matemática”. Planejo pelo referencial estadual, também 

temos no planejamento os guias de aprendizagem que é feito bimestralmente, além desse 

referencial, temos também alguns direcionamentos do próprio projeto. (P.: Esse guia 

citado é da escola da escolha?) Resp.: Sim, os guias de aprendizagem é construindo 

através do referencial, mas temos o material que é passando pelo pessoal de Porto Velho, 

traz as ferramentas para a gente. Uso como material o livro didático, sites educacionais, 

temos também alguns materiais cedidos pela escola. Procuro associar teoria com a 

prática, dentro do laboratório temos as práticas experimentais, além das práticas 

experimentais, a gente procura buscar experimentos com material concreto, temos 

laboratório seco, além do laboratório molhado. No laboratório seco podemos trabalhar 

com maquetes, com recortes e associar a teoria com prática. Minhas avaliações são 

provas escritas, trabalhos, observação, sondagens do desenvolvimento do aluno, análises 

das habilidades que estão adquirindo ou não, e também através de projetos de pesquisa, 

usamos a sala de informática para pesquisar e associando o conteúdo de matemática com 

outras áreas, porque as atividades exigem isso e fazem resoluções de exercícios 

compostos por questões do ENEM.  

P4 Nós temos o coordenador de área que avalia, como está indo nossas aulas, como está 

sendo aplicado a nossa metodologia, como está sendo trabalhado, se a gente realmente 

está seguindo nosso guia, que é o que a gente separou para dar no bimestre se a gente 

está conseguindo seguir, e com relação ao planejamento das aulas eu faço com foco em 

cima do ENEM e do vestibular, mas utilizando livros, a internet e alguns materiais 

diversos. Os documentos norteadores que utilizo é o referencial do Estado, eu trabalho 

em cima do que o Estado precisa que a gente passe para os alunos e em cima do PCN 

EM também. Eu gosto muito de utilizar para planejar os livros do COC (Curso Oswaldo 

Cruz), que ele faz uma junção de todas as atividades de vestibular, do ENEM, utilizo 

relatórios de pesquisa, e o livro, internet, fazemos uso de tudo que temos acesso, para 

aula não ficar tão maçante. Na maioria das vezes eu gosto de trabalhar em sala mesmo, 

mas eu gosto de algumas dinâmicas, eu peço o aluno para ir ao quadro para explicar aos 

colegas, valendo nota, resolver os exercícios, explicarem. Geralmente, avalio o 

desenvolvimento e a participação do aluno em sala, às vezes o aluno vai mal em uma 

prova, porque ele trava, tenta avaliar com a participação como ele está indo, avalio o 

caderno, converso com os colegas para saber se tem dificuldades em outras disciplinas 

ou se é só na minha, se for só na minha busco o aluno para sanar essas dificuldades e ver 

como posso melhorar, faço provas escritas, trabalhos e resolução de exercício no quadro. 

P5 Eu planejo minhas aulas na hora que dá, porque aqui sempre tem reunião, e eu planejo 

na escola quando der, ou em casa fora do horário de trabalho, não tenho acompanhamento 

até porque o próprio coordenador de área está tentando se achar no programa, porque 

houve algumas mudanças de coordenador de área, o projeto está começado e está todo 
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mundo ainda tentado se adequar. Uso para planejar a matriz curricular do estado. De 

material didático uso basicamente livros e uso sites educacionais. Eu utilizo muito sala 

de aula, mas costumo trabalhar bastante a área prática, até porque eu trabalho muito o 

cotidiano do aluno, tento construir o conhecimento do aluno, junto com o que ele tem, a 

prática social deve ser problematizada, insiro o conteúdo na prática social do aluno, no 

que ocorre no dia a dia do aluno, fazendo o aluno gostar mais da disciplina. A avaliação 

eu sou obrigado pelo estado a aplicar duas provas, cinco pontos por prova, mas procuro 

trabalhar muito com produção, em sala, observação do aluno, avaliar o aluno pelo que 

ele produz no dia a dia, pela vontade dele em estudar, pelo quanto ele aprende, avaliar é 

realmente saber o que o aluno aprendeu, a avaliação é continua. 

P6 Tem supervisão dos coordenadores de área e depois da coordenação pedagógica, e eu 

planejo na escola, às vezes na escola, o tempo que estou livre na escola eu planejo e tento 

fazer de uma forma mais variada e diferente possível, dos moldes tradicionais. Quem 

norteia meu plano de ensino é o Referencial curricular do estadual e nacional, livros 

didáticos e ementas que temos. Uso o livro, vídeos, infográficos, filme, texto, pesquisas 

na internet, sites educacionais, editoras para planejar minhas aulas.  Desenvolvo aulas 

explicativas, debates, filmes, uso a sala de aula, sala de informática, pátio da escola. 

Avalio por meio de provas, trabalhos, atividades em sala, atividades para casa, são mais 

esses mesmos. 

P7 Nós temos coordenador de área, tem o coordenador pedagógico e nos encontramos 

semanalmente e o planejamento e trabalhado em conjunto para não fugir do contexto 

geral e sempre estamos alinhados um com outro. Usamos a internet para buscar uma 

informação, livros e vários meios que usamos como referência. Primeiro trabalhamos a 

base estadual e também usamos o que a escola já produziu entre o conjunto de professores 

e isso aí vamos mantendo a linha de pesquisa e alinhamento. Buscamos atualização na 

internet, materiais novos fornecidos por editoras, material inovadores para passar para os 

alunos, livros e guias para realizar o planejamento. Eu uso como âncora de fechamento 

seminários, pesquisas no laboratório, trabalho muito com ideias que os alunos trazem e 

trabalhamos em cima, ambientes são salas temáticas, biblioteca, laboratório seco, 

molhado e de informática. A avaliação não acredito numa avaliação só escrita ou só 

falada, uma avaliação deve ser contínua, e para ela ser contínua não precisa realmente 

parar, para fazer ela, você tem que ter a percepção o tempo inteiro que seu aluno está 

imbuído, acreditando naquilo que está sendo feito, só de você o ver dizendo professor 

acertei, para mim já é uma coisa importante, porque o outro ver e diz se ele fez eu também 

faço, o outro diz, professor posso participar desta, deixa comigo? E assim eu estou 

avaliando ele também, ou seja, eu sempre estou avaliando e não somente com o 

instrumento escrito, eu acho que não é assim, as vezes o aluno não está em um bom dia, 

não estar preparado. Então meus instrumentais são a percepção e observação da 

participação acadêmica do aluno, provas escritas, trabalhos. 

 

 

Professor 

Pergunta 

Existe articulação curricular entre a base comum e a diversificada do currículo? E 

qual sua concepção sobre a BNCC? 

P1 Sim, eu enxergo, eu trabalho uma disciplina eletiva (espanhol e inglês) e trabalho 

junto com o professor de inglês, trabalhamos juntos e articulados. Eu não analisei a 

base. 

P2 Sim, tentamos trabalhar juntos na medida do possível, até de forma multidisciplinar, 

procuramos trabalhar os conteúdos de algumas disciplinas concomitantemente, para 

facilitar a aprendizagem do aluno, em determinados conteúdos. Confesso que não 

aprofundei nesse assunto, mas por algumas notícias, principalmente sobre a minha 

disciplina de ser retirada e depois voltada atrás, penso que o governo que retirar 
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algumas disciplinas que geram a reflexão, o pensamento crítico do aluno, como a 

sociologia e a filosofia. 

P3 Sim, existe tem que existir, mesmo porque ela não é separada, é feito o alinhamento 

para que uma complemente a outra. Eu acho interessante, pelo que eu entendi essa 

base faria com que o aluno tivesse uma oportunidade de escolha, ou seja, direcionar 

para eles dentre as habilidades de cada um, isso e vai verificar as habilidades dessas 

habilidades, vai ter mais tempo, mais foco para aquilo que ele quer exercer em seu 

futuro, que é da vocação dele.  

P4 Sim, nós fazemos na questão das disciplinas eletivas, nós temos uma eletiva de 

Biologia e essa eletiva também trabalha a parte de química, a gente acaba juntando o 

que eles estão vendo, nós fazemos a parte também que a chamada de alinhamento que 

é onde a gente consegue relacionar o que você está aplicando, com o conteúdo de 

outro professor que poderia trabalhar em cima de seu conteúdo do bimestre. Você tem 

alguma disciplina eletiva? Sim, eu tenho, a de biologia onde trabalhamos a poluição 

do solo, do ar e da água, isso a gente vai trabalhando a parte de biologia, na parte de 

química trabalhamos os elementos químicos que é a parte que realmente prejudica, e 

trabalhamos também a parte da leitura como trazemos vários artigos científicos e 

fazerem debates, acabamos trabalhando várias áreas na aula. Não tenho posição 

definida, e também não pesquisei sobre o assunto, mas o pouco que vi, acho 

interessante, mas deixa a desejar, principalmente pela as áreas afins. Você estuda, se 

prepara, e vem alguém falar em áreas afins para a prática docente. 

P5 Sim, na minha eletiva eu vejo, a gente sempre procura trabalhar a parte diversificada 

com a base, e existe também a interdisciplinaridade, pois, acabamos inserido conteúdo 

de várias disciplinas na física, matemática, química e biologia.  Bom, existe algumas 

teorias que os alunos não conseguem atingir todas as áreas, ele precisa saber de tudo 

claro, porque algumas matérias são indispensáveis para ‘n’ faculdades que eles forem 

fazer, eu considero física, língua portuguesa e a própria matemática, por exemplo, um 

médico não consegue ler um raio X sem conhecer física, um engenheiro não consegue 

construir um prédio sem conhecer física, um farmacêutico tem que conhecer física, 

um fisioterapeuta tem que conhecer física, então assim ele tem que ter pelo menos o 

conhecimento básico, algumas matérias tem que ser obrigatórias ainda, mas outras 

não, dependendo do que o aluno faz sobrecarrega o aluno. 

P6 Existe, eles estão tentando colocar a interdisciplinaridade, mas deve ser elaborado, até 

porque tem muito assunto que podem ser trabalhados juntos.  Pelo pouco que vi, seria 

mais uma crítica, seria só enxugar a mão de obra, e prepara mão de obra técnica. A 

filosofia e sociologia tem um papel muito importante na formação do cidadão crítico, 

um cidadão de opinião, uma pessoa reflexiva e crítica, político não querem alunos 

críticos, não querem alunos que pensem. 

P7 Existe, no início do projeto foi uma das coisas que mais deu trabalho, porque até então 

nós não tínhamos essa visão de trabalhar a base comum e a diversificada com tanta 

ênfase onde uma vai complementar a outra, ocorre um trabalho interdisciplinar onde 

o próprio aluno já percebe nas diversas aulas que isso ocorre, que acontece.  O 

professor passa a ser um mediador do conhecimento, sem imposição.  Eu venho 

acompanhando os questionamentos os debates, e eu vejo assim, essa mudança se não 

for bem norteada, eu acredito também que vai ter alguns pontos de divergência, 

porque você olha a maneira que ela é implantada, como ela vem que sempre é de cima 

para baixo, e a gente não participa diretamente com os anseios da nossa região, a 

realidade de cada região do Brasil é diferente uma da outra, acho que deveria ter mais 

debates, e com vários professores e não somente com secretários de educação. 

Deveria ter reuniões com quem realmente vai trabalhar com o currículo na escola, que 

são os professores. 

 

 



181 

 

 

 

Professor 
Pergunta 

Em sua opinião qual o diferencial deste programa? 

P1 O número de aulas em primeiro lugar, temos mais aulas, logo tem mais conteúdo, 

outra diferencial é que para muitos alunos ficarem aqui o dia inteiro às vezes é melhor 

que ficar em casa, é um único lugar que às vezes ele se sente acolhido, para muitos 

deles, primeiro eu acho que o primordial de tudo é o número de aulas sim. Porque é a 

prática que leva a perfeição, não vem com essa de que duas aulas vão dar o mesmo 

resultado de seis, que não vai dar, é praticando que chega lá, então antes de tudo é 

isso sim, depois o projeto tem a preocupação com a convivência, do social do aluno, 

de resgatar aquele menino, então, tem essa também, temos também a tutoria, que onde 

você acabar aproximando do menino, onde acaba conhecendo a vida dele, tentando 

auxiliar, orientar, já que não temos orientador. 

P2 O projeto de vida, onde o aluno é protagonista de sua história é um dos diferenciais 

do programa, se a escola for crescendo de acordo com que está no papel temos tudo 

para fortalecer o Heitor cada vez mais como a melhor escola pública da cidade. 

P3 O diferencial, eu vejo, principalmente, o lado social, isso tem ajudando muito, têm 

muitos alunos que eles se desenvolvem aqui na escola, já percebemos a mudança do 

comportamento deles no início do ano até agora no encerramento do semestre, temos 

também as tutorias que a medida que vai ampliando a tendência e que melhore 

principalmente a questão comportamental e a questão da concentração e no 

desenvolvimento do projeto de vida, se o aluno consegue ter um projeto de vida, não 

vai ser só a questão de ampliação de conhecimento, isso vai interferir na vida dele 

como cidadão. 

P4 O diferencial deste programa são as disciplinas próprias dela, como o projeto de vida, 

o pós-médio e o estudo orientado. 

P5 Olha o programa tem alguns pontos positivos, bons pontos positivos, que é trabalhar 

a área do projeto de vida, o estudo orientado, são pontos bons do programa que 

auxiliam o tutor, mas falta embasamento para as ações do professor.  Existe o guia, 

mas falta um direcionamento, ou seja, falta mais formação continuada para resolver 

esse problema. 

P6 Eu creio que entre aquilo que está no papel e aquilo que é realidade, essa 

transformação e implantação tem muita coisa para acontecer e o tempo está 

desenvolvendo, está começando a aparecer coisas boas, coisas que começam a 

mostrar resultados, uma luz, eu acredito que vai ter sucesso, é um processo de 

adaptação que ao longo do tempo vai dar certo, vai ser possível sim, vai funcionar 

com êxito. 

P7 É uma pergunta que não vou dizer com tanta veemência, é, se ele vai ser 

transformador esse ano, o projeto, em si ele vem uma coisa grande, então  minha 

maneira de ver, ele vai influenciar sim, e com o passar do tempo, eu acredito que ele 

vai ser uma referência, hoje ainda não, hoje ainda não, mas se todo mundo e o governo 

não atrapalhar, não podar, como em alguns caso mostrar que vai segurar, vai deixar 

fluir, vai ser muito importante para toda a comunidade, esse projeto vai ser diferente, 

agora em outro questionamento tem que ser acatados por todos de um modo geral. 

 


