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Quem nos livrará do perigo urbano?
De quem eram as ruas?
Da polícia e dos bandidos?
Veja por outro ângulo:
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Ou devolver as crianças às ruas.
Ficariam, ambas, muito alegres.
Paulo Freire

RESUMO

O município de Governador Valadares-MG, no ano de 2010, implantou a Escola de
Tempo Integral (ETI) em toda a sua rede de ensino, meio urbano e rural, atendendo um
número de 25.735 alunos na Educação Infantil e Ensino Fundamental, de forma
universal e compulsória. Do total de alunos atendidos, 4.479 pertenciam aos Anos
Finais do Ensino Fundamental. a partir da análise dos “Quadros de Matrícula Inicial e
Final das Escolas” dos anos finais, verificou-se, que ao final de quatro anos, que 1939
alunos se transferiram das escolas. Diante disso, indaga-se: por que os jovens recusam a
experiência da Escola de Tempo Integral de Governador Valadares - MG? Assim, esta
pesquisa teve como objetivo geral compreender os motivos que levaram estes jovens a
resistirem a essa experiência e, de forma específica, buscou-se caracterizar seu perfil
social, econômico e familiar; identificar o motivo dos jovens se transferirem para a rede
estadual de ensino e descrever e analisar os significados que eles atribuem à ETI. Os
procedimentos metodológicos envolveram análises de documentos e entrevistas com os
jovens que se transferiram para escolas de tempo parcial. O grupo dos sujeitos da
pesquisa foi composto por 14 jovens, de faixa etária entre 13 e 19 anos, que estudaram
por, no mínimo, 2 anos na ETI. Os dados coletados foram analisados através de
categorização simples e relacionados às perspectivas teóricas da Educação Integral de
Ana Maria Cavaliere, dentre outros, que reconhecem a pessoa como um todo e não
como um ser fragmentado, e de Juventude, à luz de Juarez Dayrell, que concebe os
jovens enquanto sujeitos diversos. Os resultados foram agrupados em dois blocos, a
saber: 1) “As vivências dos jovens na ETI de Governador Valadares-MG”, do qual
fazem parte as categorias: Tempo, Direito à Educação e Trabalho e mostra que as
vivências dos jovens eram permeadas pelo cansaço, pelos desencontros; 2) “Os motivos
da resistência e sua realidade atual como estudante”, ao qual pertencem as categorias:
Tempo, Qualidade de Ensino e Juventudes e Escola que mostra que a resistência não era
ao tempo, mas à escola. Como considerações finais, percebemos que a resistência dos
jovens não se relaciona à escola, ou ao tempo a mais de escola, e sim à escola que
renega seus direitos, e, embora ainda existam muitos problemas no âmbito dessa
experiência, percebe-se que a formação de professores possa vir a contribuir com as
práticas docentes. Sugere-se, então, que a construção de uma Escola de Tempo Integral
para o jovem seja pautada na perspectiva do encontro, da participação e do respeito às
culturas juvenis. Como encaminhamento e aprofundamento do tema, pensamos que
outras pesquisas possam vir a investir na entrevista com os professores inseridos nesta
experiência para verificar suas dificuldades com o trabalho com estes jovens.

Palavras-chave: Educação Integral; Escola de Tempo Integral; Escola e Juventudes.

ABSTRACT

In 2010, the city of Governador Valadares in the State of Minas Gerais implemented the
Full-Time School (ETI) of the whole educational system – urban and rural – attending a
number of 25,735 students in Early Childhood and Elementary Education, whose
universalization took place on a compulsory basis. Of the total number of students
attending, 4,479 were from the Final Years of Elementary School, and from the analysis
of the "Initial and Final School Student Register Table" of the final years, it was verified
at the end of four years that 1939 students transferred from the schools. Faced with this,
it was asked: Why do young people refuse the experience of the Governador Valadares‟
Full-Time School? Thus this research aims to understand the reasons that led young
people to resist this experience and in a specific way sought to characterize their social,
economic and family profile; identify why young people transfer from Full-Time to
Part-Time School and describe and analyze the meanings they attribute to them. The
methodological procedures involved documentation reviews and interviews with young
people who moved to Part-Time schools. The research group was composed of 14
young people, aged between 13 and 19 years, who studied for at least 2 years in the
ETI. The collected data were analyzed through simple categorization and related to the
theoretical perspectives of the Full-Time Education of Ana Maria Cavaliere, among
others, that recognizes the person as a whole and not as a fragmented being and, to the
Juarez Dayrell theoretical perspective of Youth, who conceives the young as a diverse
group. The results were bracketed into two categories. First "Youth experiences in the
Governador Valadares‟ Full Time School", which includes the categories: Time, Right
to Education, Work, Gender and demonstrated that young people's experiences were
permeated by tiredness and mismatches. Second "The motives of the resistance and its
reality as a student" to which belong the categories: Time, Quality Education and
Youth, and School that resistance was not time, but school. As final considerations, it
was realized that the resistance of young people is not related to school, or to more time
at school, but to the school that denies their rights. Although there are still many
problems within this experience, it is perceived that the formation of teachers will be
able to offer a vital contribution. Then, it is suggested that the construction of a FullTime School for young people has to be based on the perspective of meeting,
participation and respect to youth cultures. As a forward an in-deep study of the theme
it was think that other researchs may invest in the interview with the teachers inserted in
this experience to verify its difficulties to work with young people.

Keywords: Full-Time Education; Full-Time School; School and Youth.
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INTRODUÇÃO

Canto minha vida com orgulho.
Na minha vida tudo acontece.
Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce.
História, nossas histórias.
Dias de luta, dias de glória.
Charlie Brown Jr

Esta pesquisa faz parte das minhas inquietações pessoais, acadêmicas e profissionais.
Inquietações essas que sempre me impulsionaram a buscar respostas em tudo que vejo e vivo.
Educação é uma questão que me mobiliza desde a infância. Sou filha de uma professora
de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, cresci na e com a escola. Estive
inserida na infância em todas as trajetórias de lutas da profissão Professor de que minha mãe
fez parte.
O tempo foi passando e veio a adolescência. E, com ela, foram-se os olhos de menina,
veio o corpo de adolescente e todas as inquietações dessa fase da vida. Veio, também, o sonho
de fazer um mundo melhor, que sempre permeou o ato de educar com intencionalidade. Foi
na adolescência, então, que aconteceram meus primeiros embates relacionados a escola.
Porque não nos fazíamos ser entendidos? Porque não nos respeitavam na forma de falar e de
ser? Assim, fui construindo uma vontade de buscar algo mais para meus tempos de escola. No
entanto, foram essas inquietações que me levaram para o curso de Pedagogia e,
posteriormente, para o âmbito da Educação.
Em 1995, optei por fazer vestibular para o curso de Pedagogia na Universidade Vale do
Rio Doce (UNIVALE), em Governador Valadares-MG. Em 1996, iniciei o curso de
Pedagogia que, ao primeiro contato, se mostrou frustrante, pois minha expectativa era a de
encontrar as respostas para minhas angústias enquanto educanda da Educação Básica. Porém,
as decepções ocorridas reforçaram a ideia de que a escola é apenas uma mediadora do
processo educacional e, para me fazer enquanto profissional, eu teria de buscar a práxis além
dos muros da Universidade.
Para tanto, sempre busquei participar de forma ativa de atividades de formação
continuada que viessem a contribuir com as questões da minha área. Foi num desses cursos
que me encontrei profissionalmente, no curso de Formação de Alfabetizadores de Jovens e
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Adultos do Programa BB – Educar do Banco do Brasil, em 1999, cuja fundamentação teórica
constituía uma “proposta freiriana” de alfabetização. Compreendi, através desse curso, o
quanto a prática dos educadores deve ser permeada de uma concepção libertadora de
educação, deuma compreensão da politicidade da educação (FREIRE, 1993).
E como os tempos de vida não se separam dos tempos da escola, em 1996 fui agraciada
com uma linda menina, que trouxe mais solidez para as minhas trajetórias daquele momento.
Hoje posso dizer que a Ana Tércia faz parte desta pesquisa. Ela me faz viver de perto os
tempos da juventude. Ela me ensina que o caminhar da juventude é feito na interação, na arte
do diálogo.
Ano de 1998, conclui o curso de Pedagogia – habilitação em Matérias Pedagógicas, e as
dúvidas eram muitas, mas existia a certeza de que minha caminhada profissional estava se
iniciando. Posteriormente, em 1999, iniciei o curso de habilitação em Inspeção Escolar na
UNIVALE. No ano de 2000, cursei a Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional na
Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC).
Paralelamente a minha trajetória acadêmica, fui traçando meu percurso profissional com
serenidade, persitência e dedicação para a construção de um profissional dialético. Minha
trageória profissinal iniciou-se em 1997, quando fui selecionada pela Fundação João Bosco
(FUNJOB), de Belo Horizonte-MG, para coordenar, em nível municiapl, o projeto Equidade
Educativa – Educação de Jovens e Adultos, da Superintendência Regional de Ensino de
Governador Valadares-MG (GOVAL). O projeto era desenvolvido em parceria com o
governo estadual e objetivava contribuir com a erradicação do analfabetismo no município.
Em 1999, muda o governo estadual e, automaticamente, ocorre o esperado: o cancelamento
do projeto. No mesmo ano, fui convidada para coordenar a área de Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Governador Valadares-MG, onde
trabalhei até o final de 2000.
Em 2001, iniciei um trabalho como consultora educacional atuando na assessoria de
municípios da região leste e Vale do Mucuri de Minas Gerais e mediando os processos
administrativos e pedagógicos da rede educacional dos municípios. Em busca de solidificar o
trabalho de assessoria, em 2003, cursei Pedagogia Empresarial pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC/MG).
No ano de 2007, fui selecionada para atuar como consultora em educação no Projeto
Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECADI) do Ministério da Educação (MEC) nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio
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Doce. Nesse projeto, atuei como consultora até os anos 2009, e essa prática me ofereceu uma
vivência de processos de construção das políticas públicas no âmbito educacional.
Em 2010, através de concurso público, comecei a atuar como pedagoga dos anos finais
do Ensino Fundamental na Escola Municipal Pio XII, pertencente à rede municipal de ensino
de Governador Valadares-MG. Iniciei meu trabalho nessa escola no mesmo ano da
implantação da política pública de Tempo Integral, movimento do qual participei de forma
intensa. O trabalho diário com os jovens me instigava e me fazia buscar conhecimentos para
que eu pudesse atuar sem preconceitos, sem considerá-los apenas como alunos indisciplinados
e desrespeitosos com a rotina escolar. No dia a dia, fui percebendo que minha principal
função como pedagoga era a de contribuir com a desnaturalização do olhar para com estes
sujeitos.
Durante os anos de 2010 e 2011, as vivências na implantação da Escola de Tempo
Integral (ETI) na Escola Municipal Pio XII foram acompanhadas por uma sensação de
desestabilização. Os movimentos que conduziam nosso fazer diário nos faziam repensar sobre
o que de fato seria Educação Integral. No ano de 2012, toda a equipe de professores dos anos
finais se voltou para um processo de avaliação da ETI nessa escola, quando realizamos com
os estudantes a oficina “A escola dos seus sonhos”. Essa oficina tinha como objetivo avaliar
os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na escola. E foi nesse momento que
nos deparamos com as indagações dos estudantes sobre a Escola de Tempo Integral, sobre o
desgaste que sentiam em estar na escola o dia todo.
E essas vivências nos tempos da ETI trouxeram de volta minhas inquietações da
adolescência e, ainda motivaram a composição das questões gerais que envolvem esta
pesquisa. Por que a escola ainda se encontra distante das culturas juvenis? Por que os jovens
querem menos escolas e as legislações atuais propõe mais? É nesse território de disputa que se
encontra a pesquisa “Caminhos e Descaminhos da Escola de Tempo Integral de Governador
Valadares: trajetórias de resistência dos jovens”, que se norteou pela questão: por que os
jovens recusam a experiência da Escola de Tempo Integral de Governador Valadares-MG?
Ressalta-se, aqui, que o sentido de resistência apresentado neste trabalho é o do movimento
do sujeito que recusa a vivenciar uma experiência de escola de tempo integral “pensada para
ele” e, assim, se transfere para a escola de tempo parcial.
Esta pesquisa objetivou, portanto, compreender os motivos que levaram os jovens a
resistirem à experiência de estudar na ETI de Governador Valadares-MG. E, de forma
específica propôs:
1) Caracterizar o perfil social, econômico e familiar dos estudantes transferidos da ETI;
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2) Analisar, na percepção dos jovens, os significados que eles atribuem à experiência da
ETI;
3) Descrever e analisar, sob a percepção dos jovens estudantes, os motivos da
resistência à ETI.

A construção do objeto da pesquisa

Verifica-se que a ascensão da temática da Educação Integral na contemporaneidade se
justifica pelo aparato legal normatizado pelo governo federal, tais como a criação do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), a aprovação do Plano
Nacional de Educação (PNE), a implantação do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) e do Programa Mais Educação (PME). Entretanto, observa-se que, na prática, o que se
vivencia é uma diversidade de programas e projetos pautados em uma extensão de jornada
escolar, e não na perspectiva do educar na integralidade (COELHO, 2009; CAVALIERI &
COELHO, 2002).
As experiências em Educação Integral, Escola de Tempo Integral, Educação Integrada
e/ou Jornada Ampliada vem sendo contestadas e sofrem resistência de seus estudantes,
sobretudo dos jovens (CAVALIERE, 2007; HERMONT, 2008; GLÓRIA, 2016).
Na mesma direção desse movimento, o município de Governador Valadares-MG
implanta, em 2010, a ETI. Ressalta-se aqui que essa implantação foi realizada de forma
universal e compulsória, isto é, foi ofertada em todas as escolas da rede municipal e sua
matrícula era obrigatória.
O desenho da Educação Integral no cenário educacional apresentado e minhas
inquietações vividas no ambiente escolar solidificaram a formulação do problema de pesquisa
tratado neste estudo. Portanto, são os conflitos que regem a Educação em Tempo Integral, e a
resistência da juventude em relação a esse formato de escola, que motivaram a inverstigação
dos motivos da resistência dos jovens à experiência da Escola de Tempo Integral em
Governador Valadares-MG. Para tanto, neste estudo, foi investigado um grupo de 14 sujeitos,
entre 13 e 19 anos, que estudaram no mínimo dois anos no Ciclo da Adolescência (CA) da
ETI e pediram transferência para a rede estadual antes do término deste ciclo.
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O campo de pesquisa

Anteriormente a etapa de construção do campo da pesquisa, iniciei um trabalho de
análise e coleta de dados na SMED em relação ao número de estudantes evadidos e
transferidos no Ciclo da Adolescência na rede municipal de educação e, especificamente por
escola.
Primeiramente, foram realizadas coletas e análises de dados da SMED sobre o número
de estudantes evadidos e transferidos do CA na rede municipal de educação por escola,
especificamente. Para a elaboração da análise, utilizou-se dos “Quadros de Matrícula Inicial e
Final das Escolas da Rede Municipal” (Anexo 1) da SMED e, também, do “Relatório de
Alunos Evadidos e Transferidos das Escolas Municipais” (Anexo 2).
O primeiro instrumento, indicado para a coleta de dados, apresenta o condensado do
índice de matrículas de toda a rede municipal de Governador Valadares-MG. O segundo
apresentava o Perfil Social (Idade, Sexo, Cor, Grupo Familiar e Situação Escolar) do
estudante e, para a sua coleta, foram realizadas visitas técnicas às escolas municipais onde
analisou-se o Banco de dados do Programa Sistema de Gestão Escolar Administrativo /
Escola-Avisnet1. Este movimento de levantamento de dados nos revelou as escolas com o
maior número de evasão e transferência no CA.
A seleção do local da pesquisa levou em conta, então, o índice de evasão e transferência
das escolas da rede municipal de Governador Valadares-MG. Após análise, que será
apresentada no capítulo sobre os sujeitos da Escola de Tempo Integral de Governador
Valadares–MG. Verificou-se que o índice de transferência era mais significativo em relação
aos evadidos. Assim, optou-se por analisar especificamente os dados dos estudantes
transferidos.
O estudo foi realizado em 4 escolas urbanas da rede municipal selecionadas entre as 22
escolas que ofertam o Ciclo da Adolescência. As escolas foram selecionas por apresentarem o
maior índice de estudantes transferidos para outra rede de ensino, no período de 2010 a 2014.
As escolas do meio rural não foram selecionadas como campo de pesquisa por apresentarem
índice baixo de evasão e transferência2.
1

Programa Sistema de Gestão Escolar Administrativo / Escola-Avisnet – Softwaer Educacional implantado em
todas as escolas da rede municipal de Governador Valadares em 2009, que permite obter dados individualizados
dos estudantes, turmas e professores.
2
A apresentação dos dados sobre evasão e transferência será apresentada de forma detalhada no tópico sobre os
sujeitos da pesquisa.
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Tabela 1 – Número de Estudantes Transferidos das Escolas Municipais pesquisadas.

Escolas

Número de Estudantes
Matriculados
de 2010 a 2014

Número de Estudantes
Transferidos
de 2010 a 2014

Escola A

1639

325

Escola B

1806

221

Escola C

1426

349

Escola D

998

214

Fonte: “Quadro Geral de Turmas e Alunos” (SMED, 2016).

Buscou-se, ainda, garantir, com o número de escolas selecionadas, a lógica do
zoneamento de espaços. Como podemos verificar no mapa seguinte (FIGURA 1):

Figura 1 – Localização espacial das escolas pesquisadas dentro da cidade de Governador
Valadares-MG.

Fonte: Banco de dados da pesquisadora
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Os sujeitos da pesquisa, então, fazem parte do grupo de estudantes que frequentaram
estas quatro escolas no período de 2010 a 2014, tendo sido selecionados 14 estudantes
considerando-se as representações de gênero e faixa etária. Ressalte-se que os nomes dos
estudantes foram modificados a fim de que se preservasse seu anonimato.

O percurso metodológico

Os primeiros passos para o desenvolvimento desta pesquisa constituíram no curso das
disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDU) da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP), na reelaboração do projeto inicial de pesquisa e, ainda na pesquisa
bibliográfica. Em junho de 2016, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da UFOP, através do Parecer 1.593.908. A partir deste movimento, iniciou-se
nossa entrada no campo.
Como explica Goldenberg (1997), o uso combinado de metodologias é o ponto forte
da pesquisa no âmbito das ciências humanas. Utilizou-se, portanto, dessa premissa para a
construção do percurso metodológico. Dessa forma, a pesquisa caracterizou-se como
documental, exploratória e de campo. Documental, por utilizar como materiais de
investigação os registros oficiais da implantação da ETI em Governador Valadares- MG, tais
como, a Lei Complementar nº129, de 09 de novembro de 2009 - Lei de criação da Escola em
Tempo Integral -, a Resolução N.º03, de 31 de Março de 2010 – que estabelece a organização
curricular da ETI e dos Cadernos de Diretrizes Curriculares de Implantação da Escola em
Tempo Integral no município de Governador Valadares-MG, além do texto referência para o
debate nacional da ETI do Ministério da Educação.
Exploratória, por nos ter permitido, através de um estudo bibliográfico, conhecer a
realidade da temática central – Escola, Educação Integral, Juventudes e a experiência de
Escola de Tempo Integral em Governador Valadares-MG. Segundo Triviños (1987, p.109),
“os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de
determinado problema”. Fundamentada nessas premissas, o presente estudo apoiou-se para a
entrada a campo nas entrevistas semiestruturadas como técnica de coleta de dados e de análise
a categorização simples.
Para tanto, Cruz Neto (2001, p.57) explica:
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A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o
pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não
significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de
coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que
vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. Suas formas de
realização podem ser de natureza individual e/ou coletiva.

Realizou-se, assim, entrevistas semiestruturadas com um roteiro previamente formulado
(Anexo 3), com o objetivo de se analisar a experiência dos estudantes dentro da ETI.
Anteriormente à realização das entrevistas, as quatro escolas da rede municipal que foram
identificadas com os maiores índices de transferência de estudantes para a rede estadual de
Governador Valadares-MG foram visitadas. O objetivo da visita às escolas era o de obter
dados e informações sobre os estudantes que haviam frequentado a instituição no período
estipulado por este estudo.Os diretores dessas escolas nos apresentaram todos os dados e os
contatos das escolas para quais os estudantes haviam solicitado a transferência.
Ressalta-se aqui, que as escolas estaduais, para as quais os alunos foram transferidos,
são próximas às escolas da rede municipal, o que facilitou consideravelmente o contato e as
trocas de informações. Ao chegarmos às escolas apresentamos o projeto de pesquisa de
mestrado ao diretor escolar, sobretudo os objetivos das entrevistas com os estudantes. O
diretor nos encaminhou aos supervisores sscolares, que iriam acompanhar nossa atividade. A
escolha dos estudantes a serem entrevistados foi realizada utilizando-se os critérios de
permanência na ETI de Governador Valadares - MG, de questões espaciais e de gênero. A
presença no primeiro dia da visita e a disposição a participar da pesquisa também foram
critérios aplicados. Esse movimento de entrevista foi realizado de outubro a dezembro de
2016.
As entrevistas eram realizadas no período de aula dos jovens, e foram gravadas e,
posteriormente, transcritas. O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e o Termo de
Consentimento era apresentado ao início das entrevistas para seu devido conhecimento e
assinatura e deveria ser devolvido no encontro posterior.
Considera-se o movimento de realização das entrevistas como um dos limites da
pesquisa. A dificuldade de se ter um local específico nas escolas para a realização das
entrevistas dificultava ainda mais a timidez inicial dos entrevistados. Além disso, o período de
realização das entrevistas, um final de ano, também ocasionou alguns transtornos, uma vez
que, neste período, os jovens se ausentam com frequência às atividades escolares. Apesar de

25

todas essas questões, realizamos as entrevistas e, em um movimento de escuta, demos voz aos
anseios dos jovens em relação à escola.
Após as transcrições das entrevistas, iniciou-se o processo de suas análises. Para
realizar tal tarefa, utilizou-se da técnica de categorização simples. Como apresenta Gomes
(2001, p.7):

A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange elementos ou
aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra está
ligada à idéia de classe ou série. As categorias são empregadas para se estabelecer
classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias
ou expressões em tomo de um conceito capaz de abranger tudo isso. Esse tipo de
procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em qualquer tipo de análise em
pesquisa qualitativa.

A análise foi, então, organizada em 5 categorias: Tempo, Direito à educação,
Juventudes e Escola, Trabalho e Qualidade de Ensino. As entrevistas foram, por sua vez,
organizadas em 2 blocos, sendo que o primeiro abarca as perguntas que remetem à vivência
dos adolescentes na ETI, isto é, as perguntas relativas às percepções da experiência escolar.
No segundo bloco, estão contidas as perguntas da entrevista que remetem de fato aos motivos
da resistência dos jovens à ETI.
Foram mobilizados, então, como referencial teórico para a análise de dados, os estudos
sobre a Educação Integral em Tempo Integral e Juventude. A perspectiva da Educação
Integral em Tempo Integral apresentada considerou a possibilidade da formação integral de
indivíduos percebidos como multidimensionais (COELHO, 2009; CAVALIERE, 2009;
MAURÍCIO, 2009; MENEZES, 2009; MOOL, 2012). Partiu-se do pressuposto que a escola
que se desenha no cenário atual brasileiro – a Escola de Tempo Integral - tem buscado
entender que:

[...] é necessário que o conjunto de conhecimentos sistematizados e organizados no
currículo escolar também inclua práticas, habilidades, costumes, crenças e valores
que estão na base da vida cotidiana e que, articulados ao saber acadêmico,
constituem o currículo necessário à vida em sociedade (BRASIL, SECADI/MEC,
2009, p. 28).
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Assim, buscou-se, analisar a experiência de ETI em Governador Valadares-MG sob a
perspectiva de um modelo de educação amplo e integral perpassado por uma escola que
compreenda o sujeito em sua totalidade, valorizando, assim, suas percepções.
Outro aspecto considerado neste estudo foi à análise da educação integral em tempo
integral enquanto uma proposta de educação que mescle atividades educativas diversas e que,
ao fazê-lo, contribui com a implantação de uma formação mais completa e integrada, não
fragmentada. Para isto, fundamentou-se a análise dos dados nos pressupostos de educação
integral apresentados por Menezes (2009):

A educação integral, enquanto possibilidade de formação integral do homem,
percebido em seus aspectos multidimensionais, que tem na escola a centralidade
do processo educativo pautado na relação ensino e aprendizagem. Educação
esta que pode (e deve) ser enriquecida pela integração com outros setores da
sociedade, a citar, a saúde, a cultura e o esporte, além de organizações que
trabalham na articulação educação proteção social. Mais especificamente, este
estudo evidencia a importância de a educação integral ocorrer de forma
integrada. Incentiva e valoriza em função das possibilidades de enriquecimento
cognitivo, cultural e social, dentre outros, o fato de a escola oferecer à criança e aos
adolescentes outras possibilidades e dimensões educacionais e sociais relacionadas
ao território e à cidade.

As discussões específicas sobre a juventude e a concepção de jovem enquanto sujeito
carregado de experiências e sua relação com a escola foram realizadas no campo da
sociologia da juventude (CARRANO, 2007; DAYRELL, 2007; NOVAES, 2006; SPÓSITO,
1996),

[n] a discussão aqui proposta, vamos optar por definir a adolescência como uma
primeira etapa de uma idade da vida mais ampla, que é a juventude, como veremos
melhor mais à frente. E o fazemos, entre outras razões, por uma motivação política.
No Brasil, xs jovens, ainda que reconhecidxs como sujeitos de direitos na legislação,
sofrem com a insuficiência de políticas públicas que garantam a elxs, de fato, a
plena cidadania. Nesse âmbito, reiterar a noção de juventude nas pesquisas e nas
ações públicas é uma forma de dar visibilidade às questões, demandas e necessidades dxs jovens, entendidxs de uma forma mais ampla. (DAYRELL, 2016, P.25).

Buscou-se, então, compreender o jovem enquanto sujeito social de direitos que
vivencia sua busca por sua autonomia. Quanto à relação dos jovens com a escola, este estudo
considerou os pressupostos apresentados por Dayrell (2007):
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A educação da juventude, a sua relação com a escola, é alvo de debates e que,
muitas vezes tendem, a cair numa visão apocalíptica sobre o fracasso da instituição
escolar, com professores, alunos e suas famílias culpando-se mutuamente. Ora o
aluno-jovem culpa o professor de retrógado / ineficiente, ora o professor o culpa de
desinteressado / marginal. (p.02).

Nesse sentido, compreender a escola e, principalmente neste trabalho, a Escola em
Tempo Integral, enquanto espaço de troca de saberes e culturas, e ainda conhecer e entender
sobre a juventude e toda a diversidade que a permeia se fez emergencial. Para Spósito (1996),
são esses estereótipos de professor e aluno comentados por Dayrell (2007) que não nos
permitem o reconhecimento do jovem enquanto sujeito.
Portanto, no que tange a ideia de juventude, neste estudo, tomamos como referência os
estudos de Dayrell (2007), em que enfatiza-se a dimensão da diversidade encontrada na
juventude; em Spósito (1996), discutiu-se a questão da identidade no sentido de se perceber as
semelhanças com o outro e, a partir dessa percepção, haver, por parte do indivíduo, um modo
diferente de afirmar-se enquanto indivíduo ou grupo; e os estudos de Novaes (2006, p.120)
que ressaltam que “pensar a juventude brasileira contemporânea implica, por um lado,
considerar a enorme diversidade contextual e sociocultural existente e, por outro, apreender as
marcas geracionais comuns que caracterizam um determinado momento histórico”.
Contudo, este trabalho buscou enquanto referencial teórico integrar os estudos sobre
Educação Integral e Juventude visando contribuir com o estado do conhecimento dessas
temáticas, com a construção de políticas públicas de programas de fomento de ampliação de
jornada escolar e, principalmente, para o redesenho da Escola de Tempo Integral de
Governador Valadares.
Sobre a organização textual, além desta Introdução, em que se buscou apresentar o
percurso estudantil e profissional da pesquisadora, os objetivos, e o percurso metodológico
desta pesquisa, e das considerações finais, este trabalho está divido em quatro capítulos.
O primeiro capítulo – “A Educação Integral no Brasil” – aborda a trajetória da
Educação Integral no Brasil, sua origem e concepções. Buscou-se contextualizar a Educação
Integral em Tempo Integral na perspectiva do direito para todos, através da análise dos textos
normativos da Constituição Federal até o cenário atual do Programa Mais Educação do
governo federal.

28

O capítulo seguinte, intitulado “Governador Valadares e sua experiência de Escola de
Tempo Integral”, apresenta de forma pormenorizada a história do município de Governador
Valadares-MG e sua a experiência de Escola de Tempo Integral de Governador ValadaresMG com seus conceitos e concepções.
No capítulo 3 – “Os sujeitos da Escola em Tempo Integral de Governador ValadaresMG” – teve como objetivo apresentar os sujeitos da pesquisa, o Ciclo da Adolescência e,
especificamente os jovens, objeto deste estudo. Tratou-se, portanto, de analisar e descrever os
contextos dos sujeitos da pesquisa referentes à cidade de Governador Valadares-MG e a
Escola de Tempo Integral à luz da sociologia das juventudes.
O quarto capítulo – “As trajetórias de resistência dos jovens” – constitui o cerne da
pesquisa. Procurou-se, neste capítulo, analisar, através das entrevistas semiestruturadas, as
resistências dos jovens relacionadas a experiência da Escola de Tempo Integral de
Governador Valadares-MG.
Por fim, nas considerações finais, são apresentadas as conclusões do estudo, suas
limitações e apontamentos.
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1 A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL

Dia a dia, toma a nação maior e mais intensa consciência de si mesma,
de seus problemas, de suas condições, de suas desigualdades, de seus diferentes
níveis modos de viver, de suas distâncias físicas e psicológicas, de sua pobreza
e de sua riqueza, do seu progresso e do seu atraso, e reunindo todas as suas
forças, prepara-se para uma nova integração, em um grande esforço de
reconstrução e desenvolvimento. Nesse processo de reconstrução, nenhum problema
é mais essencial que o da escola, pois por ela é que se efetivará
o novo senso de consciência nacional e se afirmará a possibilidade de se fazer
permanente e progressiva a grande mobilização do esforço brasileiro.
Anísio Teixeira (1958)

O estudo ora apresentado tem como cenário as discussões que se desenvolvem no
Brasil sobre a Educação Integral e a Escola em Tempo Integral. Embora exista uma
diversidade de conceitos explicativos para as terminologias “Educação Integral” e “Escola de
Tempo Integral”, esta pesquisa abarcará o conceito de Educação Integral apresentado por
Cavaliere (2002), que a compreende.como possibilidade de formação integral de indivíduos
percebidos como multidimensionais, e, por Escola de Tempo Integral considerar-se-á a
jornada escolar igual ou superior a sete horas diárias, conforme o art. 4º do Decreto
6253/2007 do MEC. O tema da Educação Integral é tratado por estudiosos ao longo da
história, como comenta Gadottti (2009, p.21):

Mas, o tema não é novo; é tema recorrente, desde a antiguidade. Aristóteles já falava
em educação integral. Marx preferia chamá-la de educação “omnilateral”. A
educação integral, para Aristóteles, era a educação que desabrochava todas as
potencialidades humanas. O ser humano é um ser de múltiplas dimensões que se
desenvolvem ao longo de toda a vida. Educadores europeus como o suíço Édouard
Claparède (1873-1940), mestre de Jean Piaget (1896-1980), e o francês Célestin
Freinet (1896-1966) defendiam a necessidade de uma educação integral ao longo de
toda a vida. No Brasil, destaca-se a visão integral da educação defendida pelo
educador Paulo Freire (1921-1997), uma visão popular e transformadora, associada
à escola cidadã e à cidade educadora.

A temática que se evidencia, portanto, é uma educação que pressupõe a própria idéia
de integralidade. A educação, portanto, deve ser vista como um processo contínuo, pois,
assim, não há como separar os tempos da escola dos tempos da vida. Sob essa perspectiva, a
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concepção de educação que vigorava no Brasil no século XIX buscava a formação plena do
sujeito, em todas as suas dimensões, e independia do tempo ou formato de sua organização.
Como nos educamos na vida, não há como separar nossos tempos de educação. A
educação, portanto, se processa na integralidade, nos tempos da vida, da escola, da família, na
rua, no trabalho, e acontece no fazer de todas as nossas trajetórias. Nesta perspectiva da
educação integral, que considera o equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo, afetivo,
psicomotor e social, cabe à instituição escolar superar sua função específica de instrução. Isto
é, construir uma escola de Educação Integral supera a ideia de se fazer apenas uma ampliação
da jornada escolar.
Em síntese, não deve-se, portanto, confundir Educação Integral com Escola de Tempo
Integral mas acreditar que a educação acontece na vida e que escola se faz com os sujeitos
uma vez que o primeiro conceito permeia a concepção de educação que viabiliza o
desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, e o outro a ampliação do tempo
escolar.
E assim, sob a perspectiva da educação como um direito fundamental para a promoção
da justiça social, a Educação Integral configurou-se no desenho das iniciativas educacionais
no final do século XIX. Primeiramente, por meio do movimento dos anarquistas, que propõe
uma educação pautada no desenvolvimento do ser humano em todas suas dimensões.
Posteriormente, a Educação Integral perpassa pelo movimento integralista no início do século
XX compondo uma concepção de educação incorporada aos aspectos éticos e morais do ser
humano. E, ainda no século XX, a temática volta ao centro dos debates com o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, de 1932, que propõe a educação integral como um direito de
todos os indivíduos:

Mas, do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre logicamente para
o Estado que o reconhece e o proclama, o dever de considerar a educação, na
variedade de seus graus e manifestações, como uma função social e eminentemente
pública, que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as instituições
sociais. (...) Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua
educação integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o
tornar efetivo (...). (AZEVEDO, 2010, p.192).

Como nos explica Coelho & Portilho (2009), a Educação Integral, durante todo o
percurso desses movimentos, era concebida como um ideal para a democratização do ensino
público e para a ressignificação das funções da escola. No entanto, chamaremos a atenção
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para duas experiências marcantes que ocorreram no Brasil, as experiências de Educação
Integral das Escolas-Parque / Escolas Classe e dos Centros Integrados de Educação Pública
(CIEPs), devido ao fato de que essas experiências indicam que o que estava sendo convocado
seria o movimento de uma formação integral dos seres humanos.
A Escola-Parque/ Escola Classe – o Centro Educacional Carneiro Ribeiro –, idealizada
por Anísio Teixeira e implantada em Salvador-BA em 1940, tinha em sua gênese a proposta
de educação integral em tempo integral e buscava viabilizar processos educativos que
criassem conteúdos interiores capazes de interpretar o mundo para o fazer diário 3. Seu
programa educacional buscava “alternar atividades intelectuais com atividades práticas, como
artes aplicadas, industriais e plásticas, além de jogos, recreação, ginástica, teatro, música e
dança, distribuídas ao longo de todo o dia” (GADOTTI, 2009, p.23). Isto é, uma escola que
buscava ocupar os territórios e até mesmo transformá-los em espaços educativos:

[no] Centro Educacional Carneiro Ribeiro, as atividades curriculares, historicamente
entendidas como escolares, eram trabalhadas nas Escolas Classe, e outra série de
atividades aconteciam no espaço que o educador denominou de Escola Parque, em
turno oposto daquele ao qual o aluno tinha sua jornada regular na escola
(CARVALHO, LEITE e MELGAÇO, 2010, p. 27).

O projeto funcionava no período da manhã, com aulas destinadas ao desenvolvimento
das disciplinas curriculares nas escolas-classe e, no período vespertino, com atividades
complementares que abordavam as diversas linguagens artísticas e das diversas comunicações
nas escolas-parques, perfazendo um total de 8 horas diárias de atividades. Mas o que é
relevante de se observar é a divisão da escola em dois tempos, as escolas-classes com o tempo
de ensinar e as escolas-parques com o tempo de brincar.
Faria Filho e Vidal (2000) nos explicam que o ideal de ensino em tempo integral,
proposto por Anísio Teixeira, dividido entre as escolas-classe e escolas-parque, buscou, sem
obter êxito, minimizar o problema da racionalização do tempo escolar 4 até então vivenciado
no Brasil. Sua proposta de expansão em todo o território nacional fracassou por questões
políticas e financeiras.

3

Proposta contida no vídeo “Anísio Teixeira: educação não é privilégio”, contido em
www.dominiopublico.gov.br, acesso em 26.06.17.
4
Para Faria Filho e Vidal (2000, p.26), a racionalização do tempo escolar, era o movimento que os regulamentos
do ensino impunham às escolas para que através do mesmo criasse um tempo artificial, apropriado e ordenado
pela razão humana.
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Contudo, a partir do debate público sobre educação na década de 80, Darcy Ribeiro
idealizou os CIEPs, instituições públicas de Ensino Fundamental no estado do Rio de JaneiroRJ. Os CIEPs possuíam, enquanto proposta pedagógica, a “Educação para transformar o
cidadão” e funcionavam das 8h às 17h, de forma integral. O currículo era permeado por aulas,
atividades esportivas, atividades artísticas, aulas de biblioteca e estudos dirigidos. Até meados
da década de 90, foram construídos 505 CIEPS em todo o estado do Rio de Janeiro.
Ainda que estas experiências de Educação Integral tenham ocorrido no Brasil de forma
significativa, outras propostas isoladas aconteceram no período a instauração das EscolasParques e dos CIEPS, tais como, o Movimento de Cultura Popular em Recife-PE (1960), o
Centro de Cultural Popular/ União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro-RJ (1961), o
Projeto de Educação Integrada em período integral em Curitiba-PR (1986), a Jornada Única
do Ciclo Básico em São Paulo-SP (1988) e os Centros Integrados de Educação Municipal em
Porto Alegre-RS (1989).

Podemos inferir que tais experiências e outras, ainda sem registro na história da
educação, contribuíram para a construção de uma escola mais aberta, em contato
com o seu entorno e em diálogo com os seus estudantes. São experiências que
dialogam com as premissas de uma educação integral, na perspectiva de se
compreender o sujeito na sua integralidade e de ampliar suas dimensões de
formação, para além da cognitiva, contemplando também as dimensões estética,
corporal, emocional, ética, afetiva, cultural, social, entre outras. (LEITE;
OLIVEIRA; MENDONÇA, 2015, p.23)

Portanto, as trajetórias percorridas pelas experiências educativas aqui apresentadas nos
revelam um conjunto de iniciativas em torno da ideia de Escola em Tempo Integral. Sugerese, ainda, que essas experiências sirvam como suporte para as propostas de Educação Integral
nos dias atuais. Porém, a consolidação de uma proposta ideal para o Brasil, atualmente,
perpassa pela efetivação da educação como um direito subjetivo de qualidade e para todos.
Isto é, a educação escolar entrelaçada à vida.
Entretanto, o que se vivencia na contemporaneidade são programas e projetos de Escola
de Tempo Integral com concepções e visões diferentes e, até mesmo, antagônicas. O debate
gira em torno de Escola de Tempo Integral/Ampliado, Escola Integrada ou Escola de Tempo
Integral5.
5

Para Menezes (2009) Escola de Tempo Integral ampliado é a organizada com a jornada escolar superior a
quatro horas; Escola Integrada são as escolas que ofertam as atividades em turno e contraturno e, a Escola de
Tempo Integral abarca a jornada escolar superior a sete horas diárias, conforme já apresentado
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Em síntese, Cavaliere (2007) identificou ao longo de seu trabalho quatro concepções de
escola de tempo integral vigentes no Brasil, sendo elas:

1 - Assistencialista - Considera a escola de tempo integral como uma escola para os
desprivilegiados, que deve suprir deficiências gerais da formação dos alunos; uma
escola que substitui a família e onde o mais relevante não é o conhecimento e sim a
ocupação do tempo e a socialização primária. Com freqüência, utiliza-se o termo
“atendimento”. 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”.
2 – Autoritária – Considera a escola de tempo integral como uma espécie de
instituição de prevenção ao crime.. É a concepção dissimulada dos antigos
reformatórios, fruto do medo da violência e da delinqüência. A ênfase está nas
rotinas rígidas e é freqüente a alusão à formação para o trabalho, mesmo no nível do
ensino fundamental.
3 – Democrática - Considera que a escola de tempo integral imagina que ela possa
cumprir um papel emancipatório. O tempo integral seria um meio a proporcionar
uma educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos
conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas. A permanência por
mais tempo na escola garantiria melhor desempenho em relação aos saberes
escolares, os quais seriam ferramentas para a emancipação.
4 - Multissetorial – Considera que escola de tempo integral propõe uma visão de
educação em tempo integral que independe da estruturação de uma escola de horário
integral. Segundo esta concepção a 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 nãogovernamentais, é que poderia dar conta de uma educação de qualidade (p.1029).

Sendo assim, verifica-se que a diversidade de organização, conceitualização e
concepção pairam sobre a temática da Educação Integral na contemporaneidade. Percebe-se,
portanto, que essas concepções abarcam duas vertentes de implantação de Escola em Tempo
Integral. Uma vertente centrada na escola – assistencialista, autoritária e democrática - com
investimentos e mudanças em seu interior, e outra que vivencia os espaços fora da escola –
multissetorial. Enfim, as concepções se dividem entre ampliação do tempo escolar e formação
integral.

1.1 A Educação Integral em Tempo Integral enquanto um Direito.
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Como podemos verificar, a busca pela implantação da Educação Integral em Tempo
Integral no Brasil sempre esteve no palco dos movimentos educacionais. A ideia que se
pautava no centro das experiências implantadas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro era a da
construção de uma escola fundamentada em uma proposta pedagógica de formação integral
do sujeito. Arroyo (1988, p.4) destaca a ideia de que

[a] escola de tempo integral é uma proposta político-pedagógica mais específica do
que a universalização do ensino e vem sendo repetida constantemente. É uma
proposta que tem uma história bastante definida, alimentada por pressupostos sobre
a organização social, a cultura, a escola, as relações entre classes, o Estado, seu
papel junto aos trabalhadores pobre. Enfim, uma reflexão sobre a escola de tempo
integral é inseparável das propostas sociais, políticas e pedagógicas mais amplas e
da correlação de forças que são concebidas e implementadas em cada momento
histórico.

Isto é, para o autor, a implantação da escola integral não deveria ser pautada apenas na
ampliação de um tempo para aprender mais e melhor os conteúdos curriculares das matrizes
escolares, mas para viver um tempo de experimentar relações e situações cotidianas diversas
que integralizassem a formação humana. Na busca pela validação de um direito, foi-se
constituindo a Educação Integral em Tempo Integral no Brasil. Uma luta que se entrelaça com
a história da educação brasileira e principalmente com as trajetórias da constituição da escola
pública brasileira.
Para Arroyo (2012, p.33), “o direito à educação levou ao direito a mais educação e a
mais tempo de escola”. Contudo, a ampliação deste tempo de escola deve ser pautada na
necessidade de a escola rever suas funções, assumindo assim, as diversas dimensões da
formação humana.
Buscando-se validação a esse direito educacional, a Constituição Federal de 1988 em
seus artigos 205 e 206 propôs:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de
idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
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privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais
(BRASIL, 1988).

Verifica-se que o texto da Carta Magna brasileira não trata especificamente da
educação integral, mas aborda a proposta do educar na integralidade. Visando a garantir esse
direito à educação, a Constituição, em seu art. 211, enfatiza que “a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de
ensino” e,

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório (BRASIL, 1988)

Contudo, na perspectiva da efetivação do direito à educação, o regime de colaboração
proposto pela Constituição depende do ente que irá garanti-lo. A aplicabilidade das políticas
públicas se difere nos territórios brasileiros e o direito à educação de todo o cidadão
brasileiro, portanto, fica a mercê da capacidade do Estado em garanti-lo na abrangência do
território nacional. Mas,

Do dever, dever de Estado, nascem obrigações que devem ser respeitadas tanto da
parte de quem tem a responsabilidade de efetivá-las, como os poderes constituídos,
quanto da colaboração vinda da parte de outros sujeitos implicados nessas
obrigações (CURY, 2008, p.296).

Portanto, coloca-se a questão da garantia de uma educação integral e em tempo integral
face às diversidades dos municípios brasileiros, considerando-se que a efetivação desse
sistema público de ensino ocorreu recentemente, em 1996, com a criação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF), normatizado pela Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Em conformidade às normativas que viabilizavam o direito a educação integral, em
1990, a Lei 8069 de 13 de Julho de 1990 que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que estabelece, em seu art. 53, que “a criança e o adolescente têm direito à educação,
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visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990. p.23)
O debate sobre a Educação Integral em Tempo Integral, sob a perspectiva do direito, se
fortalece no final do século XX com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), de n.º 9394 de 20 de Dezembro de 1996, que determina, em
seus artigos 2 e 34, que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1996, p.7) e “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” (BRASIL, 1996, p.18), respectivamente.
Buscou-se, ainda, referendar a Educação Integral em Tempo Integral enquanto política
pública quando a LDBEN-9394/96, no artigo 87, parágrafo 5, normatiza sobre os esforços
conjugados para a progressão das redes escolares públicas urbanas de Ensino Fundamental
para o regime de Escolas de Tempo Integral. A partir da LDBEN-9394/96, fica submetida à
União a função de desenvolver programas que fomentem a Escola de Tempo Integral nos
estados e municípios.
Assim, buscou-se um consenso acerca da educação integral enquanto um direito de cada
indivíduo para o seu desenvolvimento pleno. E, com o objetivo de consolidar este direito a
uma educação integral e em tempo integral na atualidade, o governo federal implanta o
Programa Mais Educação como uma tentativa de materialização das normas e conceitos de
uma educação na perspectiva do direito.

1.2 A Educação Integral em Tempo Integral – o cenário atual.

Para a construção da trajetória da Educação Integral em Tempo Integral enquanto
direito universal na atualidade, e sua garantia, ações determinantes foram postas em prática,
tais como a contemplação de tal assunto nas legislações e nos programas do governo.
Verifica-se que, entre a LDB e o PME, as normativas legais foram contemplando o direito à
Educação Integral – destacando-se o PME como programa indutor de implantação de ETIs.
Será apresentada, então, uma linha histórica das normativas legais que contemplam a
Educação Integral na atualidade.
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O artigo 9º, Inciso I, da LDB 9394/96 propõe que a União se imcumbirá de elaborar o
Plano Nacional da Educação (PNE) em regime de colaboração com seus entes federados, com
o objetivo de direcionar os princípios e os fins da educação. Além disso, a Emenda
Constitucional N.º59/2009 modificou a condição do PNE, que passa de disposição transitória
da LDB para exigência constitucional com periodicidade decenal. Isto é, todos os planos e
programas devem, a partir da publicação da emenda, tomá-lo como parâmetro.
O PNE, Lei 10.172 de 09 de janeiro de 2001, trouxe a educação integral de forma
diluída entre as diretrizes, objetivos e metas para Educação Infantil e Ensino Fundamental. No
que se refere especificamente ao Ensino Fundamental, estabeleceu-se:

21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de tempo
integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de
professores e funcionários em número suficiente.
22. Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das
famílias de menor renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares, a
prática de esportes e atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda
Mínima Associado a Ações Sócio-educativas. (BRASIL, 2001, p.49).

Verifica-se, também no PNE/2001, o início da preocupação com o tempo nos trajetos
da educação integral. Cavaliere (2014) ressalta, contudo, o sentido compensatório
proporcionado

pelo

PNE/2001

ao

estabelecer

a

prioridade

de

tempo

integral

preferencialmente para as crianças das famílias de menor renda. Pode-se sugerir que, nos
anos 2000, a Educação Integral passa a compor a lógica da escola compensatória. Da escola
para o pobre de tempo duplicado, que demonstra sua razão de ser na ampliação do tempo para
desenvolver os conteúdos curriculares.
Posteriormente ao PNE/2001 em 2014, aprova-se a Lei de Nº 13.005 de 25 de Junho de
2014 que instituiu o novo PNE para o decênio 2014/2024. O sentido compensatório continua
presente no novo PNE, porém, a temática da Educação Integral avança trazendo-a como uma
meta específica para todos os níveis da educação básica.
Verifica-se, entre as metas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental,
respectivamente, a possibilidade de adoção do atendimento em tempo integral para as crianças
de 0 a 5 anos e ampliação progressiva da jornada escolar visando à expansão da Escola de
Tempo Integral com no mínimo de sete horas diárias. (BRASIL, 2014). Percebe-se que o
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PNE/2014 avança na extensão da Escola de Tempo Integral para a Educação Infantil e
delimita o tempo da Escola de Tempo Integral.
Como podemos verificar, as estratégias apresentadas na Meta 6 do PNE/2014, consolida
a concepção de ETI já incorporada nas normativas legais:

(...) Meta 6: 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.
Estratégias:
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação
progressiva da jornada de professores em uma única escola;
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de
vulnerabilidade social;
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais
e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas,
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;
6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº 12.101 de 27
de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as)
das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em
articulação com a rede pública de ensino. (BRASIL, 2014, p. 30).

Identifica-se, portanto, a consolidação da concepção de Escola de Tempo Integral,
estruturada por atividades complementares e que possa vir a ser oferecida em parceria com
entidades da sociedade civil.
Objetivando-se a busca pela validação da Educação Integral em empo Integral no
Brasil, em 2007 revoga-se o FUNDEF (Lei 9424/1996) e cria-se o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério
(FUNDEB), Lei 11494/2007, que traz como inovação, em seu artigo10, “a proporcionalidade
da distribuição dos recursos do fundo levando em conta a extensão do tempo escolar”. Acerca
desse assunto, Cavaliere (2014) comenta que

[no] cerne da legislação concernente, a lei do Fundeb (BRASIL/ MEC, 2007) é das
mais importantes pois especifica aportes financeiros maiores para as matrículas em
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tempo integral, diferenciando os acréscimos de acordo com os níveis de ensino:
creche-10%; pré-escola-15%; educação fundamental-25% e ensino médio-30%.
Assim, foi a lei do Fundeb que primeiro “levou” a escola de tempo integral para toda
a educação básica. (CAVALIERE, 2014, p. 1208).

Giolo (2012) concorda com tal ideia, ao afirmar que a educação pública brasileira, após
o FUNDEB, inaugura o aparato legal e seu projeto de estado de Educação Integral garantindo
recursos para sua implantação em todas as escolas do país.
Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, Princípios e Programas
(PDE)6 foi implantado pelo MEC validando os programas e ações do governo diagnosticados
pelo PNE/2001, com vista à qualidade da educação.
O PDE, enquanto plano executivo e conjunto de programas, se propõe a dar
aplicabilidade às metas quantitativas estabelecidas no PNE/2001, pautados numa concepção
de educação que

[...] inspira o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), no âmbito do
Ministério da Educação, e que perpassa a execução de todos os seus programas
reconhece na educação uma face do processo dialético que se estabelece entre
socialização e individuação da pessoa, que tem como objetivo a construção da
autonomia, isto é, a formação de indivíduos capazes de assumir uma postura crítica
e criativa frente ao mundo. (BRASIL, 2007, p.05)

No que tange as ações sobre Educação Integral em Tempo Integral, o PDE teve como
ordenamento jurídico o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 7, instituído pelo
Decreto 6094 de 24 de abril de 2007 que apresentou 28 diretrizes para a melhoria da
educação, entre elas, as referentes à Educação Integral e ampliação do tempo escolar.
Conforme Menezes (2009), o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação
retoma a premissa da Escola de Tempo Integral associada ao espaço escolar já promulgado

6

“O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é um conjunto de programas que visam melhorar a Educação
no Brasil, em todas as suas etapas, num prazo de quinze anos a contar de seu lançamento, em 2007. Pode-se
dizer que nele estão fundamentadas todas as ações do Ministério da Educação. A prioridade do plano é a
Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.” Fonte:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf. Acesso em: 26.06.2017.
7
O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é o plano de metas da união que apresenta 28 diretrizes
para a educação nacional e que representa a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da
educação básica. Fonte: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/diretrizes_compromisso.pdf. Acesso em
26.06.2017.
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pela LDBEN/9394/96, da formação do indivíduo multidimensional e da perspectiva da escola
integrada aos diversos espaços que a permeiam.
Percebe-se que a trajetória das experiências de Educação Integral no século XXI
buscou delinear um conceito de educação voltada para a totalidade do indivíduo de forma
integral e integrada.
A partir de tais constatações, é importante entender que um modelo de educação
amplo e integral passa por uma escola que compreenda o sujeito em sua totalidade,
valorizando os tempos dos sujeitos. Conforme constata-se nas trajetórias da educação,
independentemente da vertente de organização dos tempos escolares, a pauta a ser
implementada é uma educação que amplie o conceito de formação humana. Busca-se uma
educação ampla em seu sentido formativo e não apenas em tempo de permanência escolar.
Em contrapartida, o que observamos no âmbito das escolas são divisões de horários entre um
tempo disciplinar, um tempo de diversão e os tempos do sujeito.
Com o ideal de consolidar a proposta de Educação Integral presentes na legislação
brasileira, o MEC, por meio da Portaria Normativa Interministerial N.º 17 de 24 de abril de
2007, instituiu o Programa Mais Educação8 que foi regulamentado, posteriormente, pelo
Decreto nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010 enquanto política pública de governo
fundamentada na LDBEN/9394/96, no PNE/2001 e PDE visando a “fomentar a educação
integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades sócio-educativas
no contraturno escolar” (BRASIL, 2009, p.03). O PME, enquanto primeiro programa do
governo federal de fomento a educação integral, propôs enquanto objetivo em seu artigo 1º:

Contribuir com a formação integral por meio de apoio as ações sócio-educativas no
contraturno escolar, tendo como finalidade apoiar a ampliação do tempo e do espaço
educativo e a extensão do ambiente escolar nas redes públicas de educação básica,
mediante a realização de atividades também no contraturno escolar. (BRASIL, 2007,
p.07)

8

O Programa Mais Educação constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da
construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada
escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos macrocampos:
acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e
artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da
natureza e educação econômica. Fonte: http://portal.mec.gov.br/par/195-secretarias-112877938/seb-educacaobasica-2007048997/16689-saiba-mais-programa-mais-educacao. Acesso em: 26.06.2017.

41

Portanto, identifica-se ainda que o PME, enquanto programa de fomento a educação
integral, busca atender a uma das finalidades apresentadas na Portaria Interministerial
N.º17/2007 em seu artigo 2º inciso II, a de “contribuir com a redução da evasão, da
reprovação e da distorção idade/série” (p. 01)
O PME, enquanto política pública de fomento a educação integral, intensifica o debate
sobre o paralelismo entre turno e contraturno quando propõe a ampliação da jornada escolar
no horário oposto ao período escolar conforme podemos identificar no artigo 2º da Portaria
que institui o programa:

Art. 2º O Programa tem por finalidade:
I - apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do ambiente
escolar nas redes públicas de educação básica de Estados, Distrito Federal e
municípios, mediante a realização de atividades no contraturno escolar, articulando
ações desenvolvidas pelos Ministérios integrantes do Programa. (BRASIL, 2007,
p.01)

Considera-se, portanto, como turno, o horário escolar previsto para as atividades
curriculares do núcleo comum, e como contraturno, o horário oposto ao período escolar com
atividades complementares diversificadas.
A questão proposta, até este ponto, é tanto a da necessidade de se fomentar uma
Educação Integral em Tempo Integral em que as disciplinas curriculares não se estabeleçam
como prioridades em relação às atividades complementares, quanto a da necessidade de que,
de fato, o PME contribua com a reconstrução da lógica dos tempos e espaços escolares. Tratase do esforço em evitar a implementação de duas escolas separadas em um único espaço,
redimensionando, então, a lógica da escola para os conteúdos curriculares e da escola para as
atividades de esporte e lazer, cultura e artes, linguagens e tecnologias.
Um dos aspectos estruturantes do PME, enquanto programa de fomento a educação
integral, é o de ampliar a jornada escolar modificando a rotina dos saberes escolares, a fim de
que não ocorra o mais do mesmo, como nos afirma Moll (2012). O Decreto nº 7.083 de 2010
do MEC que regulamentou o PME traz esta preocupação quando propõe a implantação do
programa pelas escolas como uma estratégia para se induzir a ampliação da jornada escolar e
a reorganização curricular, na perspectiva da Educação Integral.
O PME iniciou-se em 2008 com 1.380 escolas públicas atendendo 386 mil estudantes.
Em 2010, aderiram ao Programa 10.026 escolas e, em 2014, a adesão foi de 32.000 escolas
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em todo o país, atingindo em torno de 4 milhões de estudantes. (MOLL, 2012). Conforme o
Manual de Aplicação dos Recursos do Programa Mais Educação, em 2010 / 2011, os critérios
para adesão eram:

- Escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009 e 2010;
- Escolas de cidades com população igual ou superior a 18.844 habitantes que já
fazem parte do PDE/Escola;
- Escolas estaduais e/ou municipais que foram contempladas com o PDE/Escola
2007, e em 2009 ficaram com IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais e/ou 3,8
nas séries finais. (BRASIL, 2011, p.7).

Em 2012, o PME ampliou seus critérios de adesão, ampliando assim, seu atendimento
para as

- Escolas localizadas nos territórios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria;
- Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do
Programa Bolsa Família;
- Escolas que participam do Programa Escola Aberta; e
- Escolas do campo. (BRASIL, 2012, p.7).

No biênio 2013 / 2014, o programa diversificou os critérios para adesão ao programa
buscando abarcar o maior número de escolas possíveis:

O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para seleção das
unidades escolares urbanas em 2014:
- Escolas contempladas com PDDE/Educação Integral nos anos anteriores;
- Escolas estaduais, municipais e/ou distrital que foram contempladas com o
PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou
finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e IDEB anos finais < 3.9, totalizando 23.833 novas
escolas;
- Escolas localizadas em todos os municípios do País;
- Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do
Programa Bolsa Família.
O Programa Mais Educação estabeleceu os seguintes critérios para seleção das
unidades escolares do campo em 2014:
- Municípios com 15% ou mais da população “não alfabetizados”;
- Municípios que apresentam 25% ou mais de pobreza rural;
- Municípios com 30% da população “rural”;
- Municípios com assentamento de 100 famílias ou mais;
- Municípios com escolas quilombolas e indígenas (BRASIL, 2014, p.17).
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O PME se propôs a desenvolver, no âmbito das escolas urbanas e rurais, atividades
complementares que envolvessem a comunidade e seu entorno dentro dos macrocampos
acompanhamento pedagógico, tecnologias, artes, educação ambiental, esporte e lazer,
educação em direitos humanos, promoção da saúde, agroecologia, iniciação científica e
educação patrimonial (BRASIL, 2007). Enquanto proposta pedagógica, o PME propôs a
implantação de ações de Educação Integral organizadas em territórios educativos e ações
intersetoriais, desconstruindo, assim, a lógica seriada e rígida dos tempos da vida na escola.
Cavaliere (2007) explica que a ampliação dos tempos da escola passa pela busca de
melhoria nos resultados escolares, para a adequação ao mundo do trabalho em que as famílias
estão inseridas e para a própria mudança da função da escola na e para a vida, isto é, abrange
diferentes sentidos. Assim, considera-se que o PME tem como concepção de educação o
redimensionamento da função da escola na e para a vida.
Identifica-se a ampliação dos critérios de adesão do PME desde sua criação em 2010 até
a atualidade. O programa iniciou sua trajetória de atendimento aos municípios utilizando
como critério o número de habitantes e o baixo índice do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) e, no decorrer de sua trajetória, agregou os usuários dos programas
Plano Brasil sem Miséria e Bolsa Família. Em 2013, o PME ampliou também seu
atendimento para a demanda específica de jovens de 15 e 17 anos que se encontravam em
defasagem de idade de escolaridade no Ensino Fundamental:

A ação Mais Educação para Jovens de 15 a 17 Anos no Ensino Fundamental visa
oferecer aos jovens atividades diferenciadas e específicas, por meio da construção de
Projetos de Vida, visando regularizar suas defasagens em relação à idade/ano de
escolaridade (BRASIL, 2013, p 41).

A adesão a ação Mais Educação para jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental
deveria ocorrer de forma voluntária e seria ofertada apenas para as escolas que possuíssem
essa demanda cadastrada na sua matrícula. Conforme o Manual Operacional de Educação
Integral de 2013, as turmas deveriam ser formadas por 15 alunos, que poderiam pertencer a
séries e idades variadas, e teriam como monitor/tutor professores aposentados ou alunos de
licenciaturas vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
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(PIBID)9. Considerou-se, pois, a vulnerabilidade e o risco social das crianças, adolescentes e
jovens como contribuição para o baixo rendimento escolar, para a defasagem idade/ano
escolar e até mesmo para a retenção e /ou evasão escolar. (BRASIL. 2009, p. 10). Percebe-se,
nas entrelinhas das normativas do PME, uma proposta de educação integral compensatória
para as classes populares quando se propõe a estabelecer atividades culturais, esportivas e de
lazer no contraturno desintegradas dos saberes escolares.
Verifica-se, nos últimos anos do século XXI, que as políticas de Educação Integral em
Tempo Integral buscaram viabilizar uma transformação no âmbito da escola em que a
ampliação da jornada escolar se justifique na perspectiva da mudança da vida escolar,
conforme afirma Cavaliere (2007). Isso significa uma Educação Integral em Tempo Integral
que considere todos os tempos e espaços envolvidos pela escola.
Finalmente, identifica-se que a Escola de Tempo Integral faz parte do desenho das
políticas públicas de estado sobre educação e visa a fomentar a escola pública de qualidade,
partindo do pressuposto do aumento do tempo escolar com vista a formação integral do
indivíduo. Conforme Demo (2007, p.01) a “educação de tempo integral é um direito de
cidadania, em especial da população mais pobre”, e essa parte da população a frequenta
devido ao fato de que os pais trabalham fora de casa ou de que as crianças e adolescentes não
devam ficar na rua. Após todos estes movimentos de fomento à Educação Integral, pode-se
constatar o número crescente de matrículas em Escola de Tempo Integral no Brasil, como
podemos observar no Gráfico 1:

9

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) que oferece bolsas de iniciação à docência aos
alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se
comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros
mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma articulação entre a educação
superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. Disponível em
http://portal.mec.gov.br/pibid. Acesso em: 13.06.2016.
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Gráfico 1 – Comparativo de Matrícula do Ensino Fundamental em Tempo Integral
Brasil / Minas Gerais – 2010 a 2016.

Fonte: Banco de dados da pesquisadora.

Verifica-se, através da análise do Gráfico 1 e do “Mapeamento das experiências de
jornada escolar ampliada no Brasil”10 realizado em 2008, que o estado de Minas Gerais, nesse
período, agregava 39,6% dos 800 municípios com experiência de jornada ampliada no Brasil.
Porém, o índice de matrícula em Escolas de Tempo Integral no estado durante todo o percurso
analisado permaneceu em média a 12% em relação aos dados nacionais. Sendo, São Paulo e
Rio Grande do Sul, os estados que apresentam as maiores taxas de matrícula conforme dados
apresentados por pesquisa do MEC.
Ainda sobre o movimento de expansão das Escolas de Tempo Integral no Brasil,
Cavaliere (2007) afirma que:

[de] acordo com o Censo Escolar de 2006, observa-se uma nítida tendência de
evolução positiva no sentido de maior tempo de permanência das crianças e jovens
na escola. Fica evidente que, em todas as regiões e muito especialmente na região

10

“A pesquisa, de âmbito nacional, foi encomendada pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, e desenvolvida a partir de março de 2008 por um grupo de
pesquisadores de quatro Universidades brasileiras: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO,
Universidade Federal do Paraná – UFPR, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Universidade de
Brasília - UNB. O projeto incluiu duas etapas de investigação. A primeira, quantitativa, concluída em 2009, teve
como objetivo o mapeamento propriamente dito das experiências e de suas principais características, por meio de
questionários enviados a todos os gestores educacionais dos 5.564 municípios brasileiros. A segunda etapa,
qualitativa, concluída em 2010, envolveu o estudo focal das experiências desenvolvidas em vinte municípios
distribuídos pelas diferentes regiões do país.” (RESENDE, 2013, p. 202).
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Sudeste, no ensino fundamental, houve um grande crescimento dos turnos escolares
de mais de 5horas, passando de 6,3% em 2004 para 18,5% em 2006. Houve também
a diminuição, ainda que não tão significativa dos turnos de menos de 4 horas, de
5,9% em 2004 para 4,6% em 2006. (p.1023)

Percebe-se que o crescimento de matrículas em Escolas de Tempo Integral no Brasil
está sempre atrelado a ampliação dos turnos escolares.
A partir dessas perspectivas do contexto da ampliação da jornada escolar no país,
compreendida pelos estudiosos como parte do ideário de uma Educação Integral, em Tempo
Integral (MOLL, 2012), as questões que se colocam são: fazer Educação Integral ou fazer
mais tempo para a escola? Estão as escolas públicas praticando Educação Integral em Tempo
Integral?
Em razão do que foi proposto neste tópico e com o objetivo de investigar no campo
como as políticas públicas educacionais para a Educação Integral vêm operando, é que nos
propomos a compreender a Escola de Tempo Integral em Governador Valadares-MG.
Buscou-se, portanto, apreender a Escola de Tempo Integral de Governador ValadaresMG, especificamente a ofertada para os jovens, enquanto um campo de atuação das políticas
públicas do estado para a área. Políticas essas em que o município encontrou acolhimento
desde sua implantação em 2009.
Para tanto, apresentaremos, a seguir, a história do município de Governador ValadaresMG assim como o desenho da política pública de Educação Integral em Tempo Integral
implantada pela SMED.
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2 GOVERNADOR VALADARES-MG E SUA EXPERIÊNCIA COM A
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

2.1 Mapeamento do lócus.

O município de Governador Valadares-MG está situado no Leste do Estado de Minas
Gerais e localizado na mesorregião do Vale do Rio Doce. A Princesa do Vale, como também
é conhecida a cidade, pertenceu, como distrito, do município de Peçanha-MG desde os anos
de 1818,e foi emancipada em 1937 e denominada Governador Valadares em 1938 e conta,
atualmente, com uma população aproximada de 263.689 habitantes, e uma área de
2.342,319km2, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).
Vale destacar que o município de Governador Valadares-MG é de grande porte e,
segundo o Censo IBGE 2010, do total da população estima-se que apenas 4% dos habitantes
vivem em situação de extrema pobreza. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do
município é de 0,772, sendo considerado ótimo segundo as variáveis de análise do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2000), que concebe a escala de zero a
um e quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento humano.
O número de adolescentes e jovens em idade escolar, de acordo com o Censo – IBGE /
2010 atinge o percentual de 17,6% do total de habitantes. A taxa de analfabetismo do
município é de 10.5%, sendo que deste total 5,4% estão na faixa etária de 15 a 24 anos.
Identifica-se, através da análise dos dados apresentados no Censo acima citado, que a taxa de
analfabetismo se concentra na população jovem. Conforme dados do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as metas projetadas para o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no município, em 2013, foram de 4,8 para
os anos iniciais, e 3,7 para os anos finais. A cidade ainda obteve, como resultado do IDEB,
5,0 nos anos iniciais e 4,1 nos anos finais do Ensino Fundamental, isto é, a educação do
município se aproxima da média nacional, 6,0, projetada para 2022.
A rede de ensino11 do município é composta por 47 escolas municipais, que ofertam a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental no sistema integral de ensino12; 49 escolas
estaduais que ofertamo Ensino Fundamental e Médio no sistema parcial de ensino; 70 escolas
11
12

Fonte: https://www.educacao.mg.gov.br/parceiro/listadeescolas. Acesso em: 02.05.2016.
Oferta de tempo integral de ensino em um turno único em todas as escolas da rede municipal.
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privadas que ofertam toda a Educação Básica e Profissionalizante de forma parcial, e 01
Instituto Federal de Ensino (IF) de sistema parcial de ensino que atende ao Ensino Médio e ao
Superior. A rede é composta ainda por 01 campus da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) e 07 universidades privadas que ofertamos mais diversos cursos de graduação.
Do ponto de vista econômico, a cidade vivenciou diferentes ciclos, entre eles, destaca-se
o extrativista, que durou desde a emancipação da cidade até os anos de 1960, quando ocorreu
o esgotamento das atividades de extração de minérios e madeira gerando, segundo Siqueira
(2009), a primeira crise econômica do município. O segundo ciclo se organizou em torno da
pecuária, no entanto, esse não foi capaz de absorver toda a mão-de-obra demandada pelo
mercado. A década de 70 foi marcada pela estagnação econômica do município. Para a autora
“o esgotamento dessas atividades pode ser entendido como decorrente da fragilidade do
crescimento auto-sustentado” (p. 20).
Após estes ciclos, na década de 1980, iniciou-se o período de grande desenvolvimento
comercial, mas, aos poucos, a cidade passou a gravitar ao redor da atividade metalúrgica que
a permeava.
Na década de 1990, a cidade vivenciou o ciclo da emigração, cerca de 27.000
valadarenses emigraram para o exterior, sobretudo para os Estados Unidos e Portugal. Grande
parte dessas pessoas, que estava na faixa etária entre 16 e 35 anos, instalou-se nesse período a
cultura migratória:

[o] Brasil, que até meados deste século atraiu milhares de imigrantes em busca de
uma vidamelhor, depara-se na década de 80 com o inverso da situação - a emigração
dos brasileiros para os Estados Unidos, Japão e Canadá. Segundo dados da Polícia
Federal, cerca de 1,25 milhões de brasileiros deixaram o país - e não voltaram - entre
1985 e 1987 (SALES, 1991 apud ASSIS, 2002, p.01).

O fenômeno migratório surgiu, nesse momento, “como alternativa de busca e incorporação
do homem ao mercado de trabalho urbano-industrial”. (SIQUEIRA, 2009, p.21). Devido ao
grande número de emigrantes existentes, a cultura migratória passou a fazer parte da vida de
Governador Valadares - MG:

[os] dólares enviados pelos emigrantes movimentaram a indústria da construção
civil, o comércio, e propiciaram a abertura de muitos negócios. Esses recursos foram
fundamentais para manter a dinâmica da economia, nos anos oitenta e princípio dos
noventa. (ESPÍNDULA, 2000, p. 36).

49

Por conseguinte, nas décadas que se seguiram, a cidade vivenciou um abandono em
função da busca pelo “sonho americano”, movimento que revitalizou o comércio local e a
construção civil.
Assim, foi se instituindo, no imaginário popular, que os Estados Unidos era a terra
prometida. A partir daí, os filhos da classe média, e até mesmo das classes mais baixas, foram
executando seus sonhos de todas as formas possíveis. Dessa forma, Governador Valadares MG se tornou a cidade com maior representação de emigrantes no cenário brasileiro.
Esse movimento de migração influenciou, ainda, os arranjos familiares. Com a ausência
dos pais, os filhos eram criados por avós ou familiares mais próximos. O que significa que
vivenciaram um luto imaginário pela ausência dos pais. Cria-se, a partir daí, um processo de
vulnerabilidade social e individual:

[a] migração internacional é um movimento populacional sui generis característico
da história de Governador Valadares, tendo transformado os aspectos econômicos,
culturais e sociais da região de tal forma que passou a ser uma alternativa no projeto
de vida da população. O projeto do emigrante é ir, ganhar dinheiro e retornar para
sua cidade de origem. No decorrer deste trajeto o membro da família se ausenta por
longos anos, trazendo conseqüências. Esta ruptura causa desgastes na vida familiar,
principalmente se ficam para trás cônjuge ou filhos. É comum encontrar na região
famílias que passaram por um rearranjo familiar e são constituídas de pais ausentes
(os dois ou apenas um deles, geralmente o pai) gerenciadas por avós, tios ou outros
familiares. (ALMEIDA; SIQUEIRA, 2010, p.07)

Para Almeida e Siqueira (2010, p.2), “a migração de valadarenses para os Estados
Unidos é um capítulo importante na história da cidade, tendo-se tornado sua característica
marcante nas últimas três décadas”, isto é, o processo migratório permanente, que ainda se
vivencia na cidade, fragiliza a identidade local.
Assim, verifica-se que o município de Governador Valadares-MG passou pelos diversos
ciclos econômicos aqui apresentados, porém, na atualidade, a economia está centrada na
atividade comercial. E, conforme o IBGE Cidades13 (2016) a cidade vivencia graves
problemas relacionados a oferta de emprego, saúde, moradia e educação.

13

O IBGE / Cidades, é uma ferramenta para se obter informações sobre todos os municípios do Brasil num
mesmo lugar. Aqui são encontrados gráficos, tabelas, históricos e mapas que traçam um perfil completo de cada
uma das cidades brasileiras.Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=312770.
Acesso em:26.06.2017.

50

2.2 A Escola de Tempo Integral no município de Governador Valadares-MG.

A análise desenvolvida neste tópico foi construída a partir dos registros oficiais da
implantação da ETI de Governador Valadares-MG, tais como, a Lei Complementar nº129, de
09 de novembro de 2009 – lei de criação da Escola em Tempo Integral –, a Resolução N.º03,
de 31 de Março de 2010 – resolução que estabelece a organização curricular da Escola em
Tempo Integral e os Cadernos de Diretrizes Curriculares de Implantação da Escola em Tempo
Integral no Município de Governador Valadares-MG. Utilizaremos, portanto, desses registros
para apreender o processo de implantação da Escola de Tempo Integral em Governador
Valadares-MG, seus objetivos e características.
A SMED de Governador Valadares-MG iniciou, em 2009, o processo de implantação
da ETI, em toda a rede de ensino. Ressalta-se que o movimento de implantação da ETI foi um
compromisso assumido no programa de Governo da prefeita eleita14. Sugere-se que o mesmo
encontrou todo o apoio em nível federal na implantação dos programas de fomento ao tempo
integral por pertencer ao mesmo grupo político.
Em um movimento único, compulsório e sem uma discussão maciça com a comunidade
escolar, a Escola de Tempo Integral foi implantada nas 27escolas do meio urbano e 23 do
meio rural. No ano da implantação da ETI, a rede municipal totalizava 25.735 alunos, nas
modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Do total de escolas da rede de
ensino, 22 atendem as demandas do segundo ciclo do Ensino Fundamental, sendo 15 do meio
urbano e 7do meio rural, totalizando 4.479 alunos.
A ETI apresentada como plano de governo municipal em 2009 caracterizou-se como
política pública educacional em 2010 por meio da Lei Complementar nº129, de 09 de
novembro de 2009, prevendo, como ação primordial, a universalização da ETI para toda a sua
rede de ensino de forma compulsória. A assertiva da universalização justifica-se pelo objetivo
geral de implantação da ETI em atender as demandas da infância e adolescência que se
encontravam fora da escola, conforme podemos observar nos Cadernos de Diretrizes
Curriculares15 (2009).

14

Prefeita eleita pelo Partido dos Trabalhadores em 2008 e reeleita em 2012, e teve toda a abertura para com os
Programas do Governo Federal por pertencer ao mesmo partido da então Presidenta Dilma Rousseff.
15
Instrumento orientador das diretrizes curriculares organizadas em 04 cadernos: o caderno 01 faz uma
apresentação geral da proposta; os cadernos 02, 03 e 04 apresentam os eixos temáticos que compõem a Matriz
Curricular da ETI.
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Como vimos anteriormente, durante toda a primeira década dos anos 2000, ocorreu um
movimento de expansão das escolas de tempo integral.

Gráfico 2 – Comparativo de Matrícula do Ensino Fundamental em Tempo Integral nas escolas da rede
municipal / Minas Gerais – 2010 a 2016.

Fonte: Banco de dados da pesquisadora.

A elaboração do Gráfico 2 tomou como referência o ano de implantação da ETI em
Governador Valadares-MG com o objetivo de contextualizar os dados do município em
relação aos de Minas Gerais. Conforme apresentado, constata-se uma expansão no número de
matrículas em Escolas de Tempo Integral em Minas Gerais durante o período de 2010 a 2016.
Ainda em relação ao Gráfico. 2, observa-se que o número de matrículas em Escolas de
Tempo Integral de Governador Valadares-MG em relação a Minas Gerais em 2010 atinge um
percentual de 25% referente ao Estado mas, em 2016, atinge apenas 8%. Verifica-se, ainda,
uma estabilidade em todo o período na matrícula na cidade, porém, em Minas Gerais há um
aumento significativo.
É importante ressaltar que, após a análise dos resultados da Educação Básica nos
relatórios do INEP16, constatou-se que Governador Valadares-MG é o único município do
estado de Minas Gerais cuja totalidade da rede municipal oferece a matrícula em Escolas de
Tempo Integral.

16

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos. Acesso em 11.01.2017.
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Sugere-se, ainda, que todo o crescimento de matrícula na ETI em Minas Gerais e, em
especial em Governador Valadares-MG, reproduz o movimento dos grupos políticos
partidários vivenciados tanto no âmbito estadual quanto no municipal. Verifica-se, na prática
diária, que, quando há estreitamentos partidários e concordâncias de planos de governo, se
tornam mais ágeis os processos de implantação de políticas públicas. Verifica-se esta assertiva
na adesão ao PME no município, que não se enquadrava nos critérios estabelecidos nas
normativas, mas, através da relação estreita entre governo municipal e federal, efetivou-se a
adesão ao programa, conforme podemos observar no relato da Diretora do Departamento de
Apoio ao Educando da SMED:

Mas, nesse meio tempo, e enquanto a gente estava nessa discussão e definindo,
porque quando a gente levasse para a escola, a escola ia querer o pé no chão. Então
está bom! O currículo e assim e tal, mas distribuir no dia a dia, como e que a gente
vai fazer? A prefeita estava em Brasília tentandoque Valadares fizesse parte do
PRONAPE, porque Valadares não e região metropolitana e não tem um IDEB baixo
para entrar no Mais Educação. (...) Então a forma do Mais Educação seria através do
PRONAPE – era a questão da violência que Valadares estava com um nível
altíssimo de violência entreadolescentes e jovens. Ela conseguiu que Valadares
fizesse parte do PRONAPE e que o Mais Educação viesse para Valadares em 2010,
que seria o 1o ano da escola integral. Issofoi de muita ajuda porque o Mais
Educação traz recursos para você ter oficinas e tal que são importantes para o nosso
currículo. Ai quando chegou o retorno de que a gente ia ter o Mais Educação e a
gente naquela correria para organizar a secretaria. (Diretora do Departamento de
Apoio ao Educando). (UFMG, 2012, p.26).

A ETI implantada em Governador Valadares-MG que, em 2009 incorporou ao seu
formato o PME teve como prioridade “o fortalecimento da identidade local para o
desenvolvimento sustentável. (GOVERNADOR VALADARES, 2009, p. 8)”.
Portanto, a política de adesão ao PME foi realizada de forma sistêmica pela SMED em
todas as escolas da rede municipal de ensino. Conforme podemos observar em Oliveira e
Souza (2014), a adesão ocorreu prioritariamente por questões estratégicas de indução de
recursos para as escolas. Isto é, a adesão ao programa foi realizada apenas por questões de
complementação financeira, e não por afinidade com sua proposta pedagógica para a
Educação Integral.
A primeira ação para que a implantação da ETI em Governador Valadares-MG
ocorresse partiu da leitura do contexto da cidade que, nos anos de 2000, estava marcada pela
cultura emigratória instaurada nas décadas de 80 e 90. Os reflexos dessa cultura se fizeram
presentes na fragilização da identidade local e no esgotamento das atividades econômicas
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vivenciadas na história do município o que gerou grandes bolsões de pobreza. (OLIVEIRA;
SOUZA, 2014).
A leitura do contexto da cidade foi desenvolvida através de estudo e diagnóstico da
realidade durante o ano de 2009. Para o desenvolvimento desses estudos, foram realizados
Seminários Temáticos mensais com a participação de uma consultoria17 contratada pela
SMED, para conduzir o processo de construção da proposta de Educação Integral no
município, representantes do corpo administrativo e docente de cada escola da rede municipal
e técnicos/pedagogos da SMED. As temáticas elencadas para o estudo permeavam as áreas de
Educação Integral e Escola de Tempo Integral, conforme verificamos nos Portfólios de
registros dos Seminários pertencentes à SMED. Os diagnósticos elaborados no período de
construção da proposta de ETI foram desenvolvidos durante todo o ano de 2009 através de
encontros mensais com o consultor contratado para tal fim.
Como resultado dos estudos e diagnósticos, a SMED entendeu que a cultura emigratória
existente atinge radicalmente a vida da cidade, na medida em que há uma ausência de
identidade com o local por parte da população. Como forma de resolver um problema da
cidade, a SMED propôs a criação da ETI na rede municipal, ou seja, a educação aqui foi
entendida como possibilidade de criar identidade com o local. A ETI constitui-de, então,como
resposta ao problema emigratório existente na cidade:

[o] processo de migração constante causa a fragilização da identidade local. Daí a
necessidade de construirmos um forte laço de identidade com o município. Esta é a
prioridade do projeto estratégico da educação valadarense: o fortalecimento da
identidadelocal para o desenvolvimento sustentável. (GOVERNADOR
VALADARES, 2010, p.08)

A SMED desenvolveu, ainda, no percurso da implantação nos anos de 2009 e 2010,
ações que viabilizassem a ETI enquanto política pública. A análise documental apresentada
neste tópico nos demonstra que algumas medidas foram sendo tomadas pela SMED no
decorrer deste processo, entre elas:

1. Concurso público para atuação nas diversas áreas da ETI;

17

Consultoria Rudá Ricci.
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2. Extensão da jornada semanal de trabalho do professor de 22h30 para 40h semanais,
com o objetivo de que o docente também seja de tempo integral e atue apenas na rede
municipal;
3. Implantação de Programas de Formação Continuada de Professores por Eixos
Temáticos pela SMED através dos Técnicos em Conteúdos Curriculares e Pedagogos e,
na escola a formação era de responsabilidade do pedagogo. Com carga horária
específica, conforme a legislação do Piso Nacional;
4. Aquisição de matérias pedagógicos diversificados para a utilização nas oficinas
temáticas;
5. Adesão ao Programa Mais Educação – PME em todas as escolas da rede municipal;
6. Adaptações curriculares e físicas da escola à rotina das Escolas de Tempo Integral.

Assim, o projeto da Escola de Tempo Integral de Governador Valadares-MG se
institucionalizou com uma jornada de 08 horas diárias, entre aulas e oficinas, incluindo nesse
tempo os intervalos para alimentação do educando. Os horários das escolas foram organizados
das7h às 15h, divididos entre as aulas dos conteúdos disciplinares e 05 oficinas do PME com
o tempo de 50 minutos para cada módulo de aula/oficina, conforme apresentado no Quadro I.

Quadro I - Rotina Escolar do Ciclo da Adolescência, 2012.

Fonte: Programa Avisnet da Escola Municipal PIO XII (2012)
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A representação do dia escolar da Escola Municipal Pio XII18, apresentado no Quadro I,
nos remete a tempos escolares muito marcados pelo desdobramento de um maior número de
aulas. Percebe-se, na análise do quadro escolar, que o fazer escolar da ETI de Governador
Valadares-MG se constituiu como um projeto de ampliação da jornada escolar centrado nos
conteúdos escolarizados, isto é, reproduz o “excesso de escola dentro da escola” (LOPES,
2010, p.281). Assim,

[d]iante dessas questões, a resposta que as políticas de ampliação da jornada escolar
apontam pode, em termos gerais, ser descrita como “mais escola”, no sentido de
mais tempo na escola e maior importância da escola como solução institucional para
algumas das necessidades sociaise educacionais de nossa época (RESENDE, 2013,
p.206)

Sugere-se ainda na análise do Quadro I, que o objetivo de fortalecer a identidade local
explicitado pela proposta da ETI de Governador Valadares-MG não é contemplado na rotina
diária da escola, em que prevalecem atividades curriculares desenvolvidas dentro do espaço
escolar. Verifica-se, portanto, que a organização curricular da ETI valadarense é centrada na
ampliação dos conteúdos curriculares e não integração da escola com a cidade, como sugere,
no entanto, o Programa Escola Integrada da rede municipal de Belo Horizonte:

O Programa Escola Integrada, da rede municipal de ensino de Belo Horizonte,
MinasGerais, o qual em 2009 abrangia 99 escolas e atendia em torno de 25.400
alunos. O Programa prevê a permanência das crianças na escola por 9 horas diárias,
incluindo um turno de ensino regular, almoço, higiene e três horas de oficinas
realizadas no contraturno, com duração de 1h30min cada. (...) As oficinas podem ser
realizadas em espaços da escola ou, preferencialmente, da comunidade, sendo
valorizada a relaçãocom o território e, portanto, a utilização, através de parcerias, de
locais como praças, clubes, museus, centros culturais, associações comunitárias,
igrejas e outros. Nesse sentido, o Programa prevê a articulação intersetorial de
diferentes Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal, a fim de viabilizar o acesso
e as condições de utilização de vários espaços da cidade. (RESENDE, 2013, p.204).

A Escola de Tempo Integral de Governador Valadares, institucionalmente, configurouse como investimento nas unidades escolares:

18

Escola em que atuei como Pedagoga em todo o processo de implantação da ETI em Governador
Valadares/MG.
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[o]s modelos de organização para realizar a ampliação do tempo de escola que vêm
se configurando no País podem ser sintetizados em duas vertentes: uma que tende a
investir em mudanças no interior das unidades escolares, de forma que possam
oferecer condições compatíveis com a presença de alunos e professores em turno
integral, e outra que tende a articular instituições e projetos da sociedade que
ofereçam atividades aos alunos no turno alternativo às aulas, não necessariamente no
espaço escolar, mas, preferencialmente, fora dele. (CAVALIERE, 2009 p.52).

Como podemos observar em Cavaliere (2009), a proposta de ampliação do tempo
escolar de Governador Valadares buscou-se configurar em um investimento no interior das
escolas. Considerando que “na Escola de Tempo Integral, o projeto pedagógico é único, não
diferenciando aulas regulares de outras atividades. Até mesmo o tempo de refeição inclui-se
no projeto educativo”. (GOVERNADOR VALADARES/SMED, 2009, p.13).
No que tange os processos educacionais, os estudos sobre a cidade identificaram que o
não atendimento às demandas da Educação Infantil e do segundo ciclo do Ensino
Fundamental, repercutia como um dos desafios da educação.
Portanto, no estudo e diagnóstico realizado pela SMED durante o ano de 2009,
identificou-se a necessidade de se construir um programa educacional pautado na identidade
local, no desenvolvimento sustentável e no atendimento das demandas específicas da infância
e adolescência19. Buscou-se validar, então, toda a trajetória de reflexão para implantação da
ETI, através da construção de uma proposta curricular que viabilizasse “a educação de tempo
integral com uma estreita articulação curricular que procura contemplar o conhecimento de
maneira mais abrangente, global e, portanto, integral”. (SMED, 2009, p.13).
Para efetivar a ação de construção da ETI, e como resultado do movimento de estudos e
diagnósticos, ainda em 2009, elaboraram-se os Cadernos de Diretrizes Curriculares da Escola
em Tempo Integral de Governador Valadares-MG. Esse documento propõe apresentar e
orientar sobre a implantação da ETI. Porém, verifica-se neste documento que a proposta de
Educação Integral do município fundamentou sua elaboração em ordenamentos jurídicos da
atualidade.

19

Cadernos de Diretrizes Curriculares de Implantação da Escola em Tempo Integral no Município de
Governador Valadares, 2009, p.10.
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Figura 2: Escola em Tempo Integral de Governador Valadares. Cadernos de Diretrizes Curriculares 1, 2,
3 e 4.

Fonte: SMED, 2009.

A proposta político-pedagógica da ETI de Governador Valadares-MG, foi sistematizada
em quatro cadernos temáticos que se propunham a orientar o dia a dia na Escola em Tempo
Integral. O Caderno de Diretrizes Curriculares – Apresentação Geral / 01 é fruto dos debates e
diagnósticos realizados em 2009, contém toda a organização da Escola em Tempo Integral, e
aborda: 1) O relatório sobre a história domunicípio e o diagnóstico sobre as necessidades
educacionais demandas nos Seminários Temáticos realizados em 2009; 2) A jornada escolar a
ser vivenciada pelo professor e pelo aluno; 3) A proposta curricular da Escola em Tempo
Integral de Governador Valadares.
Os Cadernos de Diretrizes Curriculares 02, 03 e 04 foram organizados por eixos
temáticos distribuindo-se as disciplinas/conteúdos por eixos, sendo eles, Identidade e
Diversidade, Comunicação e Múltiplas Linguagens e Sustentabilidade e Protagonismo. Cada
eixo aborda, respectivamente: 1) A Tipologia de Conteúdos (conceituais, procedimentais e
atitudinais); 2) As necessidades educacionais de cada Ciclo e cada Modalidade de Ensino; 3)
As Fases do Desenvolvimento Humano; 4) O Currículo da rede municipal (tabela curricular
por etapas de desenvolvimento humano em cada eixo temático).
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As diretrizes apresentadas nos Cadernos 02, 03 e 04 foram organizadas por meio do
emprego do conceito de Eixos Temáticos20, superando-se os conteúdos curriculares
preestabelecidos e fechados: “[r]ompem com o isolamento de cada disciplina, indicando um
caminho curricular que vai ao encontro da educação integral, pois envolve várias dimensões
do saber e da vida cotidiana dos alunos, de suas comunidades e de espaços e dilemas sociais
amplos.” (GOVERNADOR VALADARES/SMED, 2009, p.17). Percebe-se, portanto, que, a
SMED de Governador Valadares-MG optou por um currículo multidisciplinar que
viabilizasse uma Educação Integral em Tempo Integral que incorporasse, de forma linear,
todas as ações do cotidiano escolar – recreio, lanche, aulas, oficinas – no mesmo ato de
intencionalidade, como podemos observar no Quadro I apresentado anteriormente:

[t]rata-se de uma organização ampla de estrutura curricular que procura chamar a
atenção do educador para o fato de que, num mundo em constante transformação e
produção científica, é tão importante estudar conhecimentos já cristalizados e
validados socialmente quanto saber buscar, produzir novos conhecimentos.
(MADUREIRA, 2013, p.17).

Conforme apresentado pela SMED de Governador Valadares-MG, que vivenciou a
implantação, verifica-se que, no âmbito da rede municipal, ocorreu uma reforma curricular
pautada na ampliação da jornada escolar, com tempos de conteúdos curriculares demarcados
em quadros e grades.
Para além da idéia de superação do currículo fragmentado, que perpassa a discussão
educacional não só no âmbito da ETI, a proposta pedagógica apresentada nos Cadernos de
Diretrizes 02, 03 e 04 adota a validação do processo ensino-aprendizagem por eixos
temáticos. A questão que se propôs era a da reorganização do conhecimento no âmbito da
ETI.

20

Por eixo temático, entende-se: tema amplo originário de uma situação-problema (necessidade social e
pedagógica previamente identificada), a ser trabalhado por meio da articulação de várias disciplinas dos diversos
campos do conhecimento. A soma de Eixos Temáticos estrutura uma estratégia educacional. No caso, a SMED
adota três Eixos Temáticos que dialogam entre si e com o seu projeto estratégico, vinculadoà identidade social e
respeito à diversidade. (GOVERNADOR VALADARES/SMED, 2009, p.17).
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Figura 3: Mandala do Conhecimento – Estrutura Curricular da ETI/GOVAL.

Eixo:
SUSTENTABILIDADE E PROTAGONISMO
Ênfase:
Desenvolvimento Sustentável

FONTE:Caderno Temático 1 (GOVERNADOR VALADARES, 2009).

Como podemos observar na Figura 3 - Mandala do Conhecimento, construída no
percurso de estudos realizados em 2009 - o currículo da ETI buscou convergir as disciplinas e
conteúdos curriculares aos eixos temáticos que os compõem, para a formação integral do
aluno.

Desse modo, o Currículo-Mandala, embora se estruture em torno de uma demanda
de democratização dos saberes, tende a reforçar a manutenção das relações sociais
hierárquicas, na medida em que não enfrenta radicalmente as implicações, para as
práticas pedagógicas e para a organização curricular, do reconhecimento da
hierarquização entre os diferentes saberes. (GABRIEL e CAVALIERE, 2012, p.
291).
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Conforme apresentado por Gabriel e Cavaliere (2012), o desenho do currículo por
eixos temáticos, e organizado por Ciclos de Desenvolvimento Humano21, conforme
apresentado na Mandala da ETI de Governador Valadares-MG, nos remete à integração dos
saberes e à busca pela totalidade do conhecimento. A utilização da Mandala caracteriza a
simbolização da proposta de integração dos saberes e é justificada pelo fato de expressar a
possibilidade de incorporar as diferentes leituras e apropriações dos contextos da prática, isto
é:

O trabalho, a arte, o esporte, o lazer, a sexualidade, o meio ambiente, a saúde,
ciências, tecnologias, os valores, entre outros, não são temas transversais, ao
contrário, constituem um projeto que integra conhecimentos e estabelece conexão
com outras necessidades dos estudantes. (MADUREIRA, 2013, p.16).

No entanto, o discurso institucional sobre a organização curricular por eixos temáticos
não certifica a vivência de um currículo integrado no fazer da sala de aula, como apresenta a
proposta, o que não confirma, portanto, o diálogo entre as disciplinas ou entre os espaços e
tempos. Percebe-se, no desenho da rotina escolar, apresentada no Quadro I, que demonstra a
organização da grade de horário da turma do Ciclo da Adolescência (CA), que a
hierarquização das disciplinas ainda é algo forte na ETI de Governador Valadares-MG.
E

entre

eixos

temáticos,

Multidisciplinaridades,

Conteúdos

Conceituais,

Procedimentais e Atitudinais e Ciclos do Desenvolvimento desenhou-se a Escola em Tempo
Integral de Governador Valadares-MG, num processo de implantação universalizado.

A partir dos objetivos da Escola de Tempo Integral, nosso trabalho educativo deverá
se voltar para odesenvolvimento local, com a convicção de que a escola pode
contribuir muito para o desenvolvimento humano e econômico da comunidade. A
educação de tempo integral propõe uma estreita articulação curricular que procura
contemplar o conhecimento de maneira mais abrangente, global e, portanto, integral.
Visa garantir aos valadarenses um espaço que promova a identidade cultural e o
desenvolvimento sustentável da cidade; um ambiente que, ao ampliar o tempo,
21

No ano de 2003, a SMED reorganizou o Ensino Fundamental das escolasda rede municipal de Governador
Valadares em Ciclos de Desenvolvimento Humano. A Resolução N.º01 em seu artigo 1º normatizou sobre a
implantação do ensino fundamental de 09 (nove) anos em 03 (três) Ciclos de Formação e Aprendizagem, de
03(três) anos cada ciclo, respeitando-se os períodos de desenvolvimento humano, sendo: Ciclo da Infância –
alunos de 6, 7 e 8 anos; Ciclo daPré-Adolescência – alunos de 9, 10 e 11 anos; Ciclo da Adolescência – alunos
de 12, 13e 14 anos. Quanto ao número de alunos as turmas foram organizadas de acordo a assegurar melhores
condições de trabalho, sendo o máximo de 25 (vinte e cinco), nas turmas do Ciclo da Infância; 30 (trinta), nas
turmas do Ciclo da Pré-Adolescência e 35 (trinta e cinco), nas turmas do Ciclo da Adolescência.
(GOVERNADOR VALADARES, 2003, p.04).
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amplie também as oportunidades de aprendizagem para todos, diminuindo as
diferenças e assim alterando a realidade que hoje Governador Valadares vivencia.
(GOVERNADOR VALADARES, 2009, p.13).

A questão proposta e viabilizada, portanto, com a implantação da ETI, era a de
desenvolver uma escola dinâmica e que oportunizasse a formação integral do aluno.
(GOVERNADOR VALADARES/SMED, 2009, p.21). Portanto, sugere-se que a implantação
da Escola de Tempo Integral em Governador Valadares-MG pautou-se em uma reforma
curricular e não na efetivação de uma Educação Integral que viabilizasse a integração da
escola na cidade, na vida.
Percebe-se, por meio da análise dos documentos oficiais22, que a implantação da
Educação Integral no município tocou os desafios de se construir uma escola integrada e em
tempo integral. Considera-se, ainda, através da análise das legislações de implantação da ETI
em Governador Valadares-MG, que seu desenho permeou o cumprimento dos preceitos legais
da LDB 9394/96.
Ainda sobre o movimento de leitura da realidade da cidade apresentados no Caderno 01,
em 2009, a SMED identificou que Governador Valadares-MG encontrava-se entre as 10
cidades do Brasil com maior Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ)23. Assim, é possível
perceber a implantação da ETI como uma medida relacionada às questões que permeiam os
jovens vulneráveis.

A realidade social da criança, do adolescente e do jovem, hoje, as fragilidades que
permeiam seu desenvolvimento bem como as garantias de direitos, muitas vezes
violados, nos motivam a buscar recursos que possam promover uma educação
integral. A proposta da SMED, portanto é uma Escola de Tempo Integral que atenda
às necessidades sociais e educativas demandadas (GOVERNADOR VALADARES,
2009, p.13).

22

Lei Complementar N.º129, de 09 de Novembro de 2009 e da Resolução N.º03, de 31 de Março de 2010 da
Secretaria Municipal de Educação e Cadernos Temáticos da Escola de Tempo Integral que apresenta a proposta
pedagógica da mesma.
23
Dados apresentados na pesquisa sobre o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), apresentados no ano de 2009
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Ministério da Justiça, coordenada pela Fundação Sistema
Estadual
de
Análise
de
Dados
(SAEDE).
Disponível
em:
http://www.soudapaz.org/upload/pdf/ndice_de_vulnerabilidade_juvenil_viol_ncia.pdf. Acesso em: 02.04.2016.
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Em função do índice de vulnerabilidade juvenil do município24, todas as escolas da rede
municipal de Ensino Fundamental foram contempladas pelo programa de fomento a educação
integral do governo federal. Portanto, com o PME, o desenho curricular da ETI foi composto
por um conjunto de aulas dos conteúdos curriculares e oficinas ofertadas pelo programa
(ALMEIDA, 2013).
Entretanto, identifica-se, através da análise dos registros e relatórios organizados pela
SMED, que o Programa Mais Educação se integrou ao desenho da Escola de Tempo Integral
apenas como um instrumento de indução de recursos para a implementação da proposta. Isto
é, a rede municipal de educação não aderiu à proposta de organização pedagógica sugerida
pelo programa, mas apenas utilizou-se dos recursos para manutenção de suas oficinas:

A adesão pelo município de Governador Valadares no mês de novembro de 2009,
ocorreu como estratégia de execução financeira para a implantação da ETI a partir
de 2010, e não a partir de uma reflexão sobre os pressupostos e diretrizes do
Programa, e análise das possibilidades da integração do mesmo, na experiência que
se pretendia de extensão da jornada escolar, em direção à educação integral.
(OLIVEIRA; SOUZA, 2014, p.42).

Como apresentado anteriormente, no ano de 2013 o MEC implantou, no âmbito PME, a
ação Mais Educação para Jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental com o objetivo de
oferecer aos jovens atividades diferenciadas e específicas, por meio da construção de Projetos
de Vida (BRASIL, 2013, p.41) e as escolas da rede municipal que tinham em seu quadro de
alunos esta demanda poderiam aderir a esta ação.

A ação tinha como desafio implantar uma Política Nacional de Adequação
Idade/Ano Escolar para Jovens de 15 a 17 Anos no Ensino Fundamental são
identificar e organizar propostas pedagógicas contemporâneas e adaptáveis às
diferentes realidades das escolas públicas localizadas nos mais variados contextos
brasileiros, a fim de superar os entraves que impedem a regularização do fluxo
escolar deste universo de adolescentes e jovens. (BRASIL, 2013, p.40).

Portanto, das 22 escolas que ofertavam o segundo ciclo do Ensino Fundamental e que
possuíam alunos entre a faixa etária de 15 e 17 anos em defasagem idade/ano de escolaridade,
24

O Art. 5o do Decreto 7083/2010 da Presidência da República define os critérios de priorização de atendimento
do Programa Mais Educação, utilizando, entre outros, dados referentes à realidade da escola, ao índice de
desenvolvimento da educação básica, e às situações de vulnerabilidade social dos estudantes.
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em 2013, apenas 10 escolas aderiram a Ação para Jovens de 15-17 anos do programa,
totalizando 727 alunos. No ano seguinte, 14 escolas aderiram ao programa, porém, o número
de alunos cadastrados reduziu-se para 561 alunos, conforme registros da aplicabilidade da
ação na SMED. Sugere-se que a redução no número de matrícula na ETI em 2014 tenha
afetado a Ação para Jovens de 15-17 anos.
Conforme explicitado, o que se observa em Governador Valadares-MG é a implantação
de uma Escola de Tempo Integral universalizada para toda a rede municipal de ensino de
forma compulsória. É possível prceber que aderiu-se ao maior programa federal de fomento
de Escolas de Tempo Integral a fim de, apenas, se obter recursos financeiros e que a proposta
pedagógica de tal programa manteve uma centralidade dos conteúdos curriculares. Isto é, uma
proposta de ampliação da jornada escolar que se propôs ao fortalecimento da identidade local,
mas, não se abriu para os diversos territórios da cidade.

2.3 Avaliações sobre o Programa da Escola em Tempo Integral de Governador
Valadares-MG.

A proposta de Educação Integral em Tempo Integral de Governador Valadares-MG vem
sendo objeto de algumas avaliações, que passam por dois processos: Institucional, avaliações
produzidas no interior da SMED, destancando-se a pesquisa encomendada a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) do MEC e a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG); e Acadêmico, avaliações que constituem o produto do
trabalho de pesquisadores que tem se debruçado sobre esse tipo de experiência.
Após o movimento de implantação da ETI em Governador Valadares-MG, a SMED, em
2011, solicitou a SECADI uma avaliação das ações de implantação da ETI realizadas no
período de 2009/201025. Para tanto, a Secretaria escolheu a UFMG para a realização de tal
avaliação por meio do Grupo TEIA26. A escolha desse grupo justifica-se por seu notório
conhecimento acerca da temática e por seu objetivo de se constituir como um núcleo de

25

Segundo o relatório relativo a esta investigação a pesquisa foi solicitada pela SMED de Governador Valadares
junto ao MEC/SECAD e ao Grupo TEIAUFMG “para que ações de avaliação e monitoramento dos processos de
implantação da ETI fossem desenvolvidas a partir de 2011” (UFMG, 2012, p. 06).
26
O Território, Educação Integral e Cidadania - TEIA, criado em 2008, é um grupo de ensino, pesquisa e
extensão da Faculdade de Educação da UFMG.

64

articulação entre ações de pesquisa, ensino e extensão no campo da Educação Integral e
cidadania.
Com o objetivo de se refletir sobre as ações realizadas pela equipe pedagógica da
SMED e sobre “o pressuposto de que o processo de implementação pode modificar as
políticas educacionais” (UFMG, 2012, p. 11), a pesquisa foi realizada durante o ano de 2012 e
resultou no “Relatório do Projeto de Avaliação e Monitoramento do Programa Escola de
Tempo Integral (ETI)”. Esse documento é composto por 184 páginas, subdivididas em 7
capítulos, e, além da introdução e considerações finais, apresenta um capítulo sobre a história
do município de Governador Valadares-MG e outro que aborda a metodologia utilizada para
coleta de dados no campo. Os outros dois capítulos apresentam a proposta de implantação e
funcionamento da Escola de Tempo Integral. O quinto e último capítulo, apresenta o resultado
da pesquisa, em que se analisam as percepções dos sujeitos envolvidos na ETI.
Essa avaliação, realizada no âmbito das escolas, teve como finalidade identificar os
fatores que facilitaram ou dificultaram a efetivação dos objetivos iniciais da ETI. (UFMG,
2012). Para o desenvolvimento de tal avaliação, foram analisadas tanto as

[...] dimensões de funcionamento do projeto quanto das percepções dos sujeitos
envolvidos no mesmo. Tais análises foram coletadas por meio de questionários
(distribuídos a professores e diretores das escolas), entrevistas realizadas com
grupos focais (dos quais faziam parte pais, alunos, professores, oficineiros e
gestores) e entrevistas semi estruturadas com gestores que não participaram de
nenhuma técnica de coleta anterior. (GONÇALVES-SILVA, 2014).

Através da análise dos resultados apresentados no relatório realizado pelo grupo
TEIA/UFMG, percebe-se enquanto aspectos positivos do programa da ETI, a efetivação do
processo de formação continuada de professores em serviço; a mudança na carga horária dos
professores e as oficinas do PME. Ressalte-se que as questões positivas apresentadas no
documento final foram coletadas com professores contratados e professores efetivos com
menos de 10 anos de profissão e com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os
alunos e professores efetivos que atuavam nos anos finais do Ensino Fundamental eram os
que mais traziam os pontos negativos em relação à proposta. (UFMG, 2012, p. 140).
O “Relatório do Projeto de Avaliação e Monitoramento do Programa Escola de Tempo
Integral (ETI)” (UFMG, 2012) apresentou, ainda, as dificuldades vivenciadas no âmbito da
implantação da ETI. Destacam-se: os espaços, a infraestrutura, as condições de trabalho, a
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relação professor-oficineiro e a necessidade de formação continuada. Paracada dificuldade
apresentada, uma recomendação foiproposta no relatório.
O documento resultante da pesquisa de avaliação e monitoramento elaborados pelo
Grupo TEIA/UFMG não foi validado pela SMED, portanto, sugere-se que o mesmo não
produziu grandes impactos no âmbito das escolas. Tal fato se deu devido às recomendações
de determinadas modificações, apresentadas no documento, como as dificuldades relativas à
falta de espaço nas escolas, questão cuja recomendação era a de se criar uma maior integração
da escola com a comunidade.
Emerge do Relatório, ainda, outra questão relativa à ETI, durante o percurso de sua
implantação: a dificuldade em se estabelecer um maior diálogo do Programa com as culturas
juvenis.

Pontuamos, assim que uma maior abertura da escola a comunidade, uma maior
articulação com os territórios e com suas dinâmicas, poderiam contribuir para o
dinamismo do Programa na perspectiva da Educação Integral e inclusive para o
enfrentamento de algumas dificuldades, por exemplo, o dialogo com as culturas
juvenis. (UFMG, 2012, p. 143).

Identifica-se, no documento, a visão negativa que os adolescentes tem em relação ao
programa e, até mesmo, com as oficinas (UFMG, 2012, p.143). É possível perceber que, no
dia a dia escolar, os estudantes, normalmente os adolescentes, vivem um estado de cansaço e
em movimentos de constante recusa. Para tanto, nas conclusões finais do documento, salientase que esse diálogo pode vir a ser a solução para desenvolver no adolescente o sentimento de
pertencimento à escola.
A Escola de Educação Integral e em Tempo Integral de Governador Valadares-MG,
desde sua implantação, vem se constituindo como objeto de debate em pesquisas, encontros,
cursos e seminários, que permearam, também, o processo de avaliação e monitoramento da
ETI.
Os cursos e seminários realizados sobre a temática “Escola de Tempo Integral de
Governador Valadares-MG” foram desenvolvidos pela UFMG e pela UNIVALE e tinham
como foco a prática docente.
Encontramos, também, análises que foram elaboradas e apresentadas em trabalhos,
como Almeida1 (2013) que objetivou a compreensão da cofniguração da Escola de Tempo
Integral e concluiu que os professores não possuem uma concepção de educação integral
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consolidada e que partem de sua experiência anterior - a escola de tempo parcial – como
fundamento para suas práticas na ETI. A pesquisa tem como propósito contribuir para o
repensar dos processos formativos dos docentes na Escola de Tempo Integral.
Gonçalves-Silva1 (2014) analisou a concepção de corpo dos educadores da ETI. A
pesquisa contribui, assim, com a Escola de Tempo Integral por fornecer uma compreensão do
corpo dos estudantes e de todo o dinamismo que envolve esta temática.
Em seu Relatório de Pesquisa de Pós-Doutorado, Souza1 (2015), estudou a compreensão
das relações dos adolescentes dos anos finais do Ensino Fundamental com o saber. O trabalho
objetivou analisar a compreensão da relação que os estudantes estabelecem com os saberes na
ETI de Governador Valadares-MG.
Ainda acerca da produção científica sobre a ETI de Governador Valadares-MG,
diversos artigos foram publicados em livros e periódicos e contribuíram fortemente para o
processo de análise das práticas vivenciadas a partir da experiência em ETI27.
Compreender o caminho e as experiências vivenciadas pela proposta da ETI de
Governador Valadares-MG, implantada de modo universal, compulsória e em um turno único
de 8 horas diárias de atividades, enquanto política pública é ressignificar o direito à educação,
o direito a maior tempo de educação qualidade.
Finalmente, considera-se que essas análises da experiência da ETI de Governador
Valadares-MG vêm contribuir para implementação desse tipo de educação. Esses estudos têm
colocado em foco diversos elementos e apontado a necessidade de se colocar em destaque os
sujeitos dessas escolas.
Assim, a análise da Escola de Tempo Integral em Governador Valadares-MG enquanto
política pública que se considere seus principais sujeitos – os estudantes - se faz necessária.
Este trabalho se propõe, portanto, a compreender a experiência da Escola de Tempo Integral
de Governador Valadares-MG sob a perspectiva do jovem. Para tanto, no próximo tópico
serão apresentados minuciosamente os sujeitos desta pesquisa.

27

ALMEIDA, 2012; MADUREIRA, 2013; OLIVEIRA; SOUZA (2014); GONÇALVES-SILVA; SOUZA, 2016.
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DE

GOVERNADOR VALADARES

"O que eu consigo ver é só um terço do problema
É o sistema que tem que mudar
Não se pode parar de notar
Se não não muda
A Juventude tem que estar a fim
Tem que se unir.”
Charlie Brown Jr.

Neste capítulo, serão apresentados os sujeitos da pesquisa, os jovens estudantes, a fim
de contextualizá-los em relação à Escola de Tempo Integral e à cidade de Governador
Valadares-MG.
Primeiramente, é necessário se apresentar a concepção de juventude – cuja definição
apresenta grandes dificuldades - adotada neste trabalho. As dificuldades em se definir
conceitos acerca de adolescentes, jovens, juventude ou juventudes se relacionam aos valores
sociais, culturais e relacionais desses sujeitos que, ao longo do tempo, foram adquirindo
sentidos diferentes.
A Organização das Nações Unidas (ONU) define como jovens as pessoas entre 15 a 24
anos. A Organização Mundial de Saúde (OMS), instituição vinculada à ONU que se ocupa de
questões reacionadas a saúde, define a adolescência como um processo biológico que
compreende a faixa etária dos 10 aos 19 anos de idade, dividindo esse ciclo em dois tempos: a
pré-adolescência, que vai dos 10 aos 14 anos, e a adolescência, que abrange a faixa etária dos
15 aos 19 anos. Para a OMS, a juventude é uma categoria social que envolve a preparação
para a vida adulta e compreende a faixa dos 15 aos 24 anos28.
No Estatuto da Criança e Adolescente – Lei N.º 8.069/90 –, criança é a pessoa com
idade inferior a 12 anos e adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade incompletos, e a
juventude não é referenciada nesse documento. No entanto, o Estatuto da Juventude, Lei Nº
12.852/13, define jovem como as pessoas entre 15 a 29 anos de idade.
As diferenças entre os conceitos de adolescência e juventude existem e ultrapassam os
limites etários. Em síntese, pode-se considerar duas abordagens distintas para a definição
desses conceitos apresentados anteriormente: de um lado a psicologia, com seus aspectos
28

CORTI, 2012.
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biológicos e biopsíquicos, e, do outro lado, as ciências sociais, com sua ênfase nas relações
sociais, como observa Dayrell (2012):

De um lado há um caráter universal dado pelas transformações do indivíduo numa
determinada faixa etária, na qual convive com mudanças no seu desenvolvimento
físico e psicológico. De outro, há diferentes construções históricas e sociais
relacionadas com esse tempo/ciclo da vida, de acordo com o momento histórico e a
cultura de cada grupo social específico. De uma forma genérica, podemos afirmar
que nesse contexto, a psicologia tende a utilizar a noção de adolescência, na
perspectiva de uma análise que parte do sujeito particular e de seus processos de
transformação. Já as ciências sociais, em especial a sociologia e antropologia,
tendem a utilizar-se da noção de juventude, centrando-se nas relações sociais
passíveis de serem estabelecidas por sujeitos ou grupos particulares nas formações
sociais, no processo de traçar vínculos ou rupturas entre eles (p. 7).

Buscou-se, no entanto, compreender a reflexão sobre a juventude de forma não
simplista, considerando-se que não se pode analisar tal conceito sob a perspectiva de apenas
um campo do conhecimetno, de um contexto de idade, de uma fase ou de um período
transitório, como comentam Carmo e Leão (2014):

O que é ser jovem? O que é a juventude? Essas perguntas geram muita discussão.
Não é fácil chegar a um consenso, pois temos diferentes opiniões sobre o que seja
essa fase da vida. Alguns dizem que juventude é um estado de espírito, uma postura
diante da ida associada à alegria, ao vigor, à disposição, à criatividade e ao desejo de
mudança. Outros associam a juventude à idade cronológica como sendo o período
situado entre a infância e a vida adulta. Para uns, é a fase que vai dos 15 aos 24
anos; para outros; a juventude começa cada vez mais cedo, por volta dos 12 ou 13
anos, e termina mais tarde, aos 29 ou 30 anos (p. 14).

Percebe-se nas atitudes, na linguagem, no vestuário, no modo de ser, que as vivências
da vida juvenil adquirem um sentindo em si mesmo e não mais uma preparação para a vida
adulta. Considerá-la, portanto, apenas como um período entre a infância e a fase adulta,
apenas como um trecho a ser seguido, não condiz com todos os discursos atuais do mundo
contemporâneo, em que todos querem ser eternos jovens.

Assim a adolescência não pode ser entendida como um tempo que termina, como a
fase da crise ou de trânsito entre a infância e a vida adulta, entendida como a meta
última da maturidade. Mas representa o momento do início da juventude, um
momento cujo núcleo central é constituído de mudanças do corpo, dos afetos, das
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referências sociais e relacionais. Um momento no qual se vive de forma mais intensa
um conjunto de transformações que vão estar presentes de algum modo ao longo da
vida. (DAYRELL & CARRANO, 2002, p. 3)

Neste trabalho a adolescência será definida como uma primeira etapa da juventude. E
perceber a juventude para além da adolescência é considerar que suas experiências têm
sentidos, e não são meramente acontecimentos que preparam os indivíduos para a vida. É
considerar, também, toda a dinâmica da vida contemporânea, com as diversidades temporais
de cada sujeito e trazer para o debate a nova concepção de entendimento da condição
juvenil29, que considera o jovem da atualidade que chega às escolas públicas, diverso, com
características e práticas sociais próprias e com um universo simbólico que os diferenciam das
gerações anteriores. (DAYRELL, 2007).
Ultrapassar as contradições conceituais e legais a respeito do jovem é considerá-lo não
mais preso “[...] a critérios rígidos, mas sim como parte de um crescimento numa perspectiva
de totalidade”. (DAYRELL & CARRANO, 2002, p.3). Portanto, construir uma definição do
que é juventude é algo complexo e, às vezes, contraditório, mas a intenção é dar visibilidade
as demandas, necessidades e percalços dos jovens, isto é, considerá-lo enquanto sujeito único
e diverso.
Dayrell e Carrano (2002) entendem o jovem como um sujeito singular e diverso, e,
juventude como parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos com suas
singularidades que marcam cada indivíduo e juventudes como um modo de ser jovem no
plural e na diversidade. Os autores ainda acrescentam que “[o] conceito de juventude não
pode ser encerrado em esquemas modulares tendentes à homogeneização” (p.1). O ponto
inicial para o debate, então, é a percepção dos jovens na atualidade com suas diferenças
culturais e suas características próprias, isto é, trazer à tona o discurso do plural, do total e da
diversidade.
É na perspectiva das juventudes que iremos pautar a análise dos dados empíricos.
Considerar-se-á o jovem como sujeito social de direitos que vivencia a busca pela sua
autonomia. Os sujeitos desta pesquisa foram considerados como jovens capazes de definir

29

Refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui significado a esse momento do ciclo da vida, no
contexto de uma dimensão histórico-geracional, mas também à sua situação, ou seja, o modo como tal condição
é vivida a partir dos diversos recortes referidos às diferenças sociais – classe, género, etnia etc. (DAYRELL,
2007, p.1108)
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suas vidas em relação aos seus processos de escolarização, o que traz à tona a necessidade
emergencial de reconhecê-los como sujeitos de direitos.
Destaca-se que, embora a documentação relativa a Escola de Tempo Integral de
Governador Valadares-MG os trate como adolescentes, neste trabalho, eles serão
referenciados como jovens, no sentido plural enfocado por Dayrell (2007).

3.1 O Ciclo da Adolescência

De acordo com as Diretrizes Curriculares da ETI de Governador Valadares-MG, o
atendimento a demanda de jovens para o CA seria uma das prioridades na sua implantação:

O município apresenta alto índice de escolaridade das crianças e adolescentes de 7 a
14 anos, índice que cai significativamente na faixa de 15 a 17 anos, justamente o
segmento mais vulnerável (segundo o IPEA e IBGE) ao desemprego em nosso país
(faixa que estende até os 24 anos de idade). O mesmo ocorre em relação ao
atendimento da infância (de 0 a 6 anos), apresentando déficit de 19 mil vagas.
Assim, os extremos da educação básica e parte significativa da população adulta
perfazem o público-alvo prioritário das ações educacionais do município.
(GOVERNADOR VALADARES, 2009, p.10).

Buscou-se operar com:

[...] o fato de a cidade ter figurado em 2º lugar no índice de homicídios infantojuvenil, inclusive mortes com requintes de crueldades, estrangulamento e
carbonização na faixa etária de 16 a 30 anos, de acordo com relatório divulgado
pelas Nações Unidas e pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Com isso,
segundo a Secretaria de Educação, essa política de ampliação do tempo na escola
associa projeto educacional com projeto de proteção das crianças e dos adolescentes.
(UFMG, 2012, p.21)

Para tanto, a proposta da SMED para o CA foi a de desenvolver o protagonismo juvenil
através de um currículo dinâmico e integrado, por meio de oficinas de Artes, Leitura, Teatro,
Grafite, Música, Lutas, Xadrez, Dança, Natação e outras que a escola optasse em adequar ao
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seu Quadro Curricular. Buscou-se, assim, construir uma escola que possibilitasse as vivências
das culturas juvenis, através de:

[...] um Projeto Pedagógico com ênfase na socialização, na promoção do
protagonismo infanto-juvenil, apoiado no acompanhamento e peculiaridades da
infância e da adolescência, com o objetivo de construir espaços de promoção da
vivência cidadã. (GOVERNADOR VALADARES, 2009, p.09)

Entretanto, percebeu-se, no âmbito da ETI de Governador Valadares-MG, que a
proposta governamental de construção de uma escola para os jovens, sofria com um processo
permanente de insatisfação. No fazer diário da escola, o jovem apresentava sua insatisfação
para com a ETI: o cansaço era algo permanente e sempre estava presente nas argumentações
para avaliar a dinâmica da escola. A percepção que nos era apresentada por parte do jovem
nos movimentos de escuta era a de que a ampliação da jornada escolar havia apenas duplicado
as aulas dos conteúdos curriculares, o que ocasionava um desgaste entre professores e alunos.
E, esses movimentos de escuta, formais e informais, com os jovens nos conduziam a uma
avaliação permanente da ETI no município.
Durante o ano de 2012, em função das atividades promovidas pelo curso de
aperfeiçoamento em Educação Integral e Integrada30, toda a equipe de professores da escola
em que eu atuava como Pedagoga, particularmente, se voltou para um processo de avaliação
da ETI. Foi quando realizamos com os 237 estudantes matriculados no CA uma oficina
denominada “A escola dos seus sonhos”. O registro da oficina foi realizado pelos próprios
estudantes, que apresentaram, sob forma de murais, pontos positivos e negativos da ETI,
conforme representado na Figura 4. Vale ressaltar que a imagem representa o registro de um
único grupo, porém, no processo de avaliação da oficina representou a posição de 70% de
seus jovens participantes.
A oficina tinha como objetivo avaliar os pontos positivos e negativos relativos à
implantação da ETI na percepção dos jovens. Isso significa, uma oficina que, dentre todas as

30

Curso de aperfeiçoamento promovido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o grupo TEIA
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na modalidade à distância com a carga
horária de 180 horas ofertada para toda a rede municipal de ensino. O curso tinha como atividade final a
elaboração de um trabalho que apresentasse a Cartografia da ETI na sua escola com todos os desafios
enfrentados para a implantação da ampliação da jornada escolar.
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ações de implantação da ETI na escola, foi a que mais se aproximou dos jovens com a
intenção de compreender sua posição em relação à proposta.

Figura 4 – Registro da Oficina “Escola de Tempo Integral dos meus sonhos” realizada em março de 2012
com os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Pio XII.

Fonte: Banco de Dados da pesquisadora.

Conforme pode-se observar na Figura 4, foi neste momento que nos deparamos com as
indagações dos estudantes do CA de uma das escolas sobre a ETI, sobre o desgaste que os
jovens sentiam em estar na escola o dia todo. Percebe-se, ainda, que os pontos positivos
apresentados pelos jovens em relação à implantação da ETI se relacionam a entrada das
oficinas do PME nas atividades escolares e a necessidade da construção de uma rede de
educação e proteção aos jovens valadarenses. Em relação aos pontos negativos percebidos
pelos jovens, a questão da má utilização do tempo-espaço contribui para a insatisfação com a
ETI.
“Ficar até as 15h”, vai se tornando algo cansativo nas trajetórias dos jovens na ETI de
Governador Valadares-MG. Pois, mesmo que os jovens considerem como ponto positivo a
entrada de oficinas do PME no currículo, os problemas existentes na escola parcial ficaram
latentes com a ampliação da jornada escolar, e foram percebidos e elencados por eles durante
a oficina “A escola dos seus sonhos”. Sendo assim, a divisão do tempo para cada atividade, a
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infra-estrutura da escola e a alimentação escolar, que eram questões não perceptíveis, foram
se tornando visíveis e inaceitáveis por eles. Assim, a escola de longa duração não se torna
atrativa aos estudantes e, “empobrecida e burocratizada, mas que tutela e não oferece algo
desafiador, acaba sendo intolerável para uma parte desses jovens, perdendo-os para outros
chamamentos da vida cotidiana” (CAVALIERE, 2009, p.57).
Paralelamente a elaboração da análise da ETI em uma das escolas, a rede municipal de
Governador Valadares-MG, também no ano de 2012, começou a experimentar uma queda nas
taxas de matrículas inciais e finais do CA.

Gráfico 3 - Dados da Matrícula Inicial e Final do Ciclo da Adolescência da Rede Municipal.

Fonte: Quadro de Matrículas Inicial e Final, relativas aos anos de 2008 a 2014, SMED de Governador
Valadares-MG.

Como podemos observar nos Dados da Matrícula Inicial e Final31 do Ciclo da
Adolescência da Rede Municipal (GRÁFICO 3), o índice de matrícula inicial no CA até o
período de implantação da ETI se estagna, mas, no período de vivência da ETI, há um
declínio de forma significativa nos últimos anos.

31

Matrícula Inicial e Final refere-se ao número de estudantes matriculados e freqüentes no ano letivo em
Fevereiro e Dezembro, respectivamente.
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Pode-se observar, ainda, que a taxa de evasão e transferência da rede municipal de
Governador Valadares-MG no período de 2010 a 2014 é de 31,6%, e percebe-se que o
relatório avaliativo da ETI produzido pelo Grupo TEIA já havia sinalizado para este quadro:

Há ainda a probabilidade de que estes estudantes não estejam mais frequentando o
ensino regular na rede municipal. Considerando o número expressivo (cerca de
metade dos estudantes), evidencia-se a necessidade de conhecer o destino destes
sujeitos, que podem estar na rede estadual ou simplesmente deixaram a escola
(UFMG, 2012, p. 43).

A opção pelo CA enquanto objeto de estudo justifica-se por ser nessa demanda de
atendimento da ETI de Governador Valadares-MG que se encontram os índices elevados de
evasão e transferência, conforme iremos apresentar nos gráficos abaixo, E, ainda, devido ao
fato de que o público do CA ser autônomo e protagnista de suas escolhas.
Considerou-se, neste estudo, os jovens enquanto sujeitos, capazes de fazer escolhas, o
que lhes permite optar sobre o formato da escola que irão frequentar. Verifica-se, conforme a
análise dos dados aqui apresentados, que os jovens não evadem da ETI e sim se transferem
para outras escolas, portanto, recusam a Escola em Tempo Integral e escolhem uma escola
conforme os seus desejos.
Será apresentada, então, uma análise que caracterize o perfil social do jovem que, por
diversas razões, evadiu ou se transferiu da ETI em Governador Valadares-MG. Para tanto, os
dados foram separados entre o meio urbano e o meio rural, pois, para se compreender de
forma apurada o problema, foi necessário criar algumas distinções em função de que, por
exemplo, as escolas rurais não apresentavam problemas com evasão e transferência e não
distinguiam gêneros entre os estudantes que evadiam ou se transferiam.
Ressalta-se que, em 2010, a rede municipal de educação possuía, em sua matrícula
inicial, 15 escolas do meio urbano que atendiam a um número de 4.133 estudantes, e 07
escolas do meio rural que atendiam a 346 estudantes. Em 2014, não houve alteração no
número de escolas, porém, a matrícula inicial contabilizou o total de 3.310 estudantes no meio
urbano e 327 estudantes no meio rural.
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Gráfico 4 - Dados de Matrícula Inicial e Final do Ciclo da Adolescência - Meio Urbano
.

Fonte: Quadro de Matrículas Inicial e Final dos anos de 2008 a 2014, da SMED de Governador Valadares-MG.

Gráfico 5 - Dados de Matrícula Inicial e Final do Ciclo da Adolescência - Meio Rural.

Fonte: Quadro de Matrículas Inicial e Final dos anos de 2008 a 2014, da SMED de Governador Valadares-MG.

Em meio a esse contexto de reformulação da escola para os jovens, e tomando-se como
referência os dados apresentados nos Gráficos 4 e 5, percebe-se que, no período entre os anos
de 2008 a 2014, ocorreu uma queda expressiva de 35% no número de matrículas finais no CA
no meio urbano. E quando tomamos como referência as escolas do meio rural, o percentual de
queda na matrícula final do CA oscila entre 3% a 5%.
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A separação dos dados entre o urbano e rural foi realizada baseada na hipótese inicial de
que o problema em relação à evasão e a transferência dos jovens da ETI é uma questão
urbana.
Os dados apresentados no Gráfico 4 demonstram que não houve alteração no
quantitativo de matrículas, inicial e final, no triênio de 2008 a 2010. Vale ressaltar que, nos
anos de 2008 e 2009, as escolas da rede municipal eram organizadas pelo sistema parcial de
ensino. E, conforme a análise do Gráfico 3, as alterações nas taxas de matrículas iniciais e
finais do CA oscilaram no período em que as escolas da rede foram organizadas pelo sistema
de ETI.
Por meio da análise do Gráfico 4, constata-se que a maior queda no número de
matriculas inicial e final ocorreu no biênio de 2013 a 2014, o que motivou um número de
1076 estudantes do CA a evadir e ou se tranferir da rede municipal. Portanto, a partir desta
constatação, separaramos os dados de “Matrícula Inicial e Final” por ano do CA, com o
objetivo de compará-los e verificar se a questão do tempo e da evasão se dá nos últimos anos
do CA. Para tanto, os Gráficos 6, 7 e 8 foram construídos sob esta perspectiva, a de comparar
o número de matrículas entre os anos do CA.

Gráfico 6 – Comparativo de Número de Matrículas Inicial e Final por Ano/ Ciclo da Adolescência - Meio
Urbano / Meio Rural – 1º Ano.

Fonte: Quadro de Matrículas Inicial e Final dos anos de 2010 a 2014, da SMED de Governador Valadares-MG.
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Gráfico 7 – Comparativo de Número de Matrículas Inicial e Final por Ano/ Ciclo da Adolescência do
Meio Urbano / Meio Rural – 2º Ano.

Fonte: Quadro de Matrículas Inicial e Final dos anos de 2010 a 2014, da SMED de Governador Valadares-MG.

Gráfico 8 – Comparativo de Número de Matrículas Inicial e Final por Ano/ Ciclo da Adolescência - Meio
Urbano / Meio Rural – 3º Ano.

Fonte: Quadro de Matrículas Inicial e Final dos anos de 2010 a 2014, da SMED de Governador Valadares-MG.

Identifica-se, através do estudo dos Gráfico 7 e 8, que, no triênio de 2010 a 2012, a
queda na taxa de matrícula inicial ocorre sempre de maneira mais expressiva do segundo para
o terceiro ano do CA, isto é, em 2010, a matrícula inicial no segundo ano do CA era de 1429
estudantes, e, em 2012, a matrícula do terceiro ano era de 1099, ou seja, verifica-se uma
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queda de 24%. Conforme o Gráfico 8, observa-se que, durante o período compreendido entre
2010 e 2012, no meio rural há, uma pequena oscilação nos índices de matrícula inicial nos
últimos anos do ciclo: iniciou-se em 2010 com 124 e, em 2012, havia um número de 112
estudantes matriculados.
Quando tomamos outro período, de 2012 a 2014, as diferenças entre o meio urbano e
rural continuam a se revelar. No meio urbano, em 2012, a matrícula inicial era de 1319 e, em
2014, 971, enquanto no meio rural, em 2012, era de 138 e, em 2014, 126 estudantes. Sendo
assim, houve uma queda de 27% no meio urbano e 8% no meio rural. Conforme os dados dos
Gráfico 7 e 8, confirma-se a hipótese inicial de que a queda da taxa de matrícula ocorre com
intensidade do segundo para o terceiro ano do CA no meio urbano, isto é, o fenômeno da
evasão e/ou transferência no CA em Governador Valadares-MG ocorre de forma significativa
no âmbito urbano.
De modo geral, a análise dos gráficos referentes ao “Comparativo de Número de
Matrículas Inicial e Final por Ano/Ciclo da Adolescência” valida a questão de que as evasões
e transferências ocorrem na faixa etária de 13 para 14 anos, isto é, na primeira fase da
juventude. Considera-se, então, que a perda de alunos acontece quando eles adquirem certa
autonomia perante a escola.
Portanto, por meio da análise dos dados pesquisados, confirma-se que há um
desencontro entre a ETI, tal como ela foi implantada, e os jovens de classes populares que
dela fazem parte.
De acordo com Cavaliere (2007):

Um dos aspectos a serem ressaltados é que grande parte dos alunos que estão
cursando o ensino fundamental público, nesta primeira década do século 21, tem
pais e avós com percursos escolares curtos. Nessa mesma geração é ainda precário o
vínculo dos jovens com a escola, principalmente do 6º ao 9º ano (antigas 5ª a
8ªséries). O trabalho e, no caso dos meninos, o serviço militar exercem sobre eles
esuas famílias, com frequência, uma atração mais forte do que a exercida pela escola
que lhes é oferecida. Se, para as crianças, há muito já existem consenso e convicção,
nos meios populares, sobre a necessidade e obrigatoriedade do estudo, no que
dizrespeito aos jovens, esse sentimento é bem mais recente e contraditório (p.56).

Nesse sentido, compreender a escola, e, sobretudo, a Escola de Tempo Integral,
enquanto espaço de troca de saberes e culturas, apreender sobre as juventudes e toda a
diversidade que as permeiam se faz emergencial, uma vez que “a escola tende a não
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reconhecer o „jovem‟ existente no „aluno‟, muito menos compreender sua diversidade”
(DAYRELL, 2007, p. 1117).
Como afirma Hermont (2008), a educação não é apresentada, para muitos desses jovens
de classes populares, como um direito, e sim como uma necessidade a ser suprida por eles em
função da obtenção de um trabalho futuro. Tal situação apresenta uma necessidade de se
analisar as vivências desses jovens, assim como os significados que eles atribuem a elas. Para
tanto, o Gráfico 9, “Quantitativo de alunos evadidos/transferidos (2010-2014)”, foi elaborado
trazendo para o centro deste estudo um dos entraves da ETI de Governador Valadare-MG em
relação aos estudantes jovens: o quantitativo de alunos transferidos para outras redes de
ensino durante o período pesquisado.

Gráfico 9 – Quantitativo de alunos Evadidos / Transferidos (2010-2014).

Fonte: Banco de dados das escolas da rede municipal - Programa Sistema de Gestão Escolar Administrativo /
Escola-Avisnet.

Os dados relativos ao Gráfico 9 constatam que, além da diminuição nas taxas de
matrículas iniciais e finais no decorrer da implantação da ETI de Governador Valadares-MG
nas escolas urbanas e rurais da rede municipal, verificou-se um total de 2892 alunos evadidos
ou transferidos no período de 2010 a 2014. No entanto, o maior número constitui o dos alunos
transferidos, 67,05%, isto é, constata-se que a maioria dos alunos do CA se transfere para
outra rede.
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De acordo com Carvalho (2004, p.250), “a evasão escolar, assim como as trajetórias
com muitas interrupções estão intimamente articuladas a sucessivas reprovações, todos eles
problemas crônicos do sistema escolar brasileiro”. Por meio da análise dos dados contidos no
Gráfico 9, do total de alunos evadidos/transferidos, 67% foram transferidos para outra rede
pública. Ressalta-se que a organização do sistema de ensino da rede estadual nos anos finais
do Ensino Fundamental funciona em sistema parcial de ensino.
Nesta pesquisa, tratamos apenas dos dados referentes aos estudantes transferidos. A
escolha pela categoria “transferidos” como objeto de pesquisa justifica-se por se localizar em
tal categoria a maior quantidade de estudantes. Buscou-se compreender porque esses jovens
resistiram à experiência de estudar numa Escola de Tempo Integral.
Portanto, a seguir será apresentado o perfil social dos estudantes transferidos do meio
urbano da Escola em Tempo Integral de Governador Valadares-MG, no período de 20102014.

3.2 O perfil dos sujeitos

Conforme dados do IBGE/2010 a população jovem de Governador Valadares-MG
compreende um total de 46.914 habitantes. No que se refere à população jovem de 15 a 19
anos, o município possui um total de 14.265 habitantes. Da população total da faixa etária de
15 a 19 anos na cidade, 83,5% frequentam a escola e 16,5% estão fora dela, conforme dados
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (2014)32. Dos 2.351 jovens que não
estão freqüentando a escola, 50,8% são do sexo masculino, 74,6% são negros e 95,6%
habitam o meio urbano (UNICEF,2010).
A vulnerabilidade da população juvenil valadarense é objeto de uma série de dados,
como o Índice de Vulnerabilidade Juvenil, conforme já citado nesta pesquisa, e, ainda, o
índice de homicídios com arma de fogo entre essa parte da população.

32

Os dados foram coletados no Webdocumentário Fora da Escola Não Pode da UNICEF, que apresenta em
mapas e tabelas dados do Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Disponível em http://www.foradaescolanaopode.org.br/mapa-da-exclusao-escolar-no-brasil#. Acesso em:
04.07.2016.
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Tabela 2 – Índice de homicídios e óbitos por armas de fogo em municípios com mais de 15.000 habitantes.

Fonte: UNESCO, 2015.

Conforme a Tabela 2, o município configurou-se entre os 100 municípios nacionais com
alto índice de homicídios com arma de fogo entre os jovens de 15 a 29 anos. E a situação da
vulnerabilidade juvenil se agrava ao analisarmos a população carcerária da cidade que,
conforme dados do Sistema de Gestão Integrada da Prefeitura de Governador Valadares-MG,
é constituída por 52% de detentos cuja faixa etária está entre 18 a 29 anos.
Por conta da sua localização geográfica, os entroncamentos das BRs 116 e 381, o
município conta com pontos vulneráveis à exploração sexual33, tendo como um dos grupos de
riscos a população jovem na faixa etária de 14 a 16 anos. Identifica-se, através dos dados, o
alto índice de vulnerabilidade social por parte dos jovens valadarenses.
Desse modo, faz-se necessário considerar esse quadro de vulnerabilidade juvenil do
município na análise dos sujeitos desta pesquisa, com o objetivo de compreender as demandas
vivenciadas pelos jovens que nossas escolas excluem. Mas, quem são esses estudantes? Qual
seu perfil social? Buscou-se, portanto, ir ao encontro das ideias de Carvalho (2004), no
sentido de se considerar o sexo, a raça, a etnia e a classe social para o debate e análise sobre
as trajetórias de fracasso escolar entre os jovens.
Durante o percurso de implantação da ETI na rede municipal de Governador ValadaresMG, identificou-se através da análise dos instrumentos - Quadro de Matrícula Inicial e Final
das Escolas da Rede Municipal da SMED e do Relatório de Alunos Evadidos e Transferidos
das Escolas Municipais - utilizados para coleta de dados, que um total de 1939 estudantes se

33

“A cada dois anos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza em todo o País o mapeamento dos pontos
vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias e estradas federais. O objetivo é criar
dados e indicadores que possam ser estudados e monitorados, a fim de que sejam desenvolvidas estratégias, de
vários setores da sociedade, visando a prevenção, o enfrentamento e a efetiva proteção de crianças e adolescentes
vítimas desse crime.” Disponível em: https://www.prf.gov.br/portal/policiamento-e-fiscalizacao/paginasanteriores/atuacao-em-direitos-humanos/denuncia-de-ponto-de-exploracao-sexual. Acesso em: 02.02.2017.
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transferiu das escolas municipais para outra rede de ensino, conforme podemos observar no
Gráfico 9.
A análise dos dados quantitativos referentes ao CA, desenvolvida no subtópico anterior,
nos permite observar que 32,95% dos estudantes jovens não completaram o Ensino
Fundamental. E ao cruzarmos os dados referentes à evasão na ETI com os dados de matrícula
do Ensino Médio de Governador Valadares-MG, pode-se constatar que esses estudantes
evadidos não tiveram a oportunidade de concluir a Educação Básica.

Gráfico 10 – Dados dos Estudantes Transferidos do Ciclo da Adolescência em relação a Faixa Etária –
(Meio Urbano – 2010/2014).

Fonte: Banco de dados das escolas da rede municipal (Programa Sistema de Gestão Escolar Administrativo /
Escola-Avisnet).

Nos dados apresentado (GRÁFICO 10), a faixa etária traz um dado relevante: dos 1939
jovens transferidos, 39% se encontravam fora da faixa etária para o ano do ciclo e, deste
percentual, 17% estavam acima de 15 anos. Para Carvalho (2004), os jovens passam pela
escola e não conseguem se apropriar dos processos de alfabetização e, a partir daí, tem suas
trajetórias marcadas por insucessos. Considera-se, no entanto, estes insucessos como
indicadores de que a escola fracassa frente a um grupo grande de jovens.
Essas taxas de distorção idade-ano escolar refletem a cultura da repetência que sempre
se fez presente na escola parcial, e que agora interferem na construção de uma Escola de
Tempo Integral organizada em ciclos.
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Identifica-se, no entanto, que a maioria dos estudantes da rede municipal que se
transferem para outras escolas não está em defasagem idade/ano escolar. Sugere-se, portanto,
que 61% dos estudantes transferidos da ETI não possuem as marcas do fracasso da escola
parcial, isto é, os estudantes que solicitam a transferência da ETI não o fazem pelo cansaço de
vivências da escola.

Gráfico 11 – Quantitativo de Estudantes Transferidos por sexo - (Meio Urbano – 2010/2014).

Fonte: Banco de dados das escolas da rede municipal (Programa Sistema de Gestão Escolar Administrativo /
Escola-Avisnet).

Através do estudo do Gráfico 11, verifica-se que 53% dos estudantes transferidos são do
sexo masculino e 47% do sexo feminino, isto é, mesmo a maioria sendo do sexo masculino,
não há uma diferença expressiva em relação a questão de gênero entre os jovens que
transferem da ETI.
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Gráfico 12 – Quantitativo de Estudantes Transferidos - Cor - (Meio Urbano – 2010/2014).

Fonte: Banco de dados das escolas da rede municipal (Programa Sistema de Gestão Escolar Administrativo /
Escola-Avisnet).

Os indicadores de classificação racial apresentados (GRAFICO 12) estão registrados tal
como foram encontrados nos relatórios formulados pela SMED e encaminhados para as
escolas da rede municipal de Governador Valadares-MG. Os sujeitos da pesquisa, jovens
transferidos da ETI valadarense (GRÁFICO 12), em sua grande maioria são negros 34. Vale
ressaltar que o maior número de negros entre os jovens transferidos e evadidos da ETI se
refere a expressiva presença deste segmento na escola de Governador Valadares-MG. Sugerese, portanto, que os jovens negros de classes populares do município não resistem a
experiência de ETI.

34

Para compor o universo da população negra nesta pesquisa agregou-se a população parda e preta.
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Gráfico 13 – Quantitativo de Estudantes Transferidos – Responsável - (Meio Urbano – 2010/2014).

Fonte: Banco de dados das escolas da rede municipal (Programa Sistema de Gestão Escolar Administrativo /
Escola-Avisnet).

Os dados referentes ao Gráfico 13 foram construídos através da análise do Relatório de
Alunos Evadidos e Transferidos das Escolas Municipais do meio urbano, verificando-se a
questão que se apresentava em relação ao responsável pelo acompanhamento educacional dos
adolescentes. Percebe-se que 73% dos alunos têm como seus responsáveis a figura feminina
da mãe (GRAFICO 13).
Durante o percurso das visitas para a coleta de dados nas instituições escolares da rede
municipal, identificou-se a dificuldade dos setores administrativos em estabelecer o
acompanhamento da vida escolar dos estudantes. Observou-se, durante esse movimento, que
as equipes administrativas e pedagógicas não possuíam interação entre si, o que acarreta um
não acompanhamento permanente dos estudantes evadidos e transferidos. Sendo assim,
verificou-se que, do total de alunos transferidos, um percentual de 48% não apresentaram
justificativas para a mudança de escola dentro do período letivo, e 52% alegaram a
transferência devido ao desgaste diário na ETI pelo jovem, conforme análise dos registros de
alunos realizados em todas as escolas que atendem os CA‟s.
Contudo, nas entrelinhas da ação de não monitoramento da vida escolar dos estudantes
e nas entrelinhas das justificativas apresentadas para as transferências, aparece o quão a
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Escola Integral e em Tempo Integral, “pensada” para os adolescentes de classes populares de
Governador Valadares-MG, se faz excludente para a juventude.

3.2.1. Os jovens sujeitos da pesquisa

A dinâmica dos encontros para a realização das entrevistas com os jovens foram
marcadas pela timidez que, no entanto, constitui uma característica comum no mundo dos
jovens.
Com o objetivo de criar um movimento de escuta com os estudantes, as entrevistas
foram realizadas nas escolas estaduais para onde eles foram transferidos da ETI. Os encontros
eram permeados pelas histórias e trajetórias escolares destes jovens. O grupo entrevistado é
composto por 14 jovens, sendo 7 do sexo masculino e 7 do sexo feminino. Buscou-se, assim,
equalizar a representação numérica do universo em relação à categoria gênero.
Quanto à idade, o grupo foi formado por jovens na faixa etária de 13 a 19 anos, sendo:
um estudante de 13 anos, cinco estudantes de 14 anos, cinco de 15 anos, um de 16 anos e dois
de 19 anos. Em relação às características étnico-raciais, 80% dos jovens do grupo são negros,
conforme sua auto-classificação durante as entrevistas. Quanto à composição familiar, do
grupo de jovens entrevistados 60% pertencem a famílias nucleares, ou seja, famílias
compostas por pai, mãe e irmão. Dos outros 40%, uma jovem está casada, três são criados
pela mãe e um pela avó. E todo o grupo entrevistado pertence a famílias com renda baixa,
oscilando de um a dois salários mínimos.
Do total dos jovens entrevistados apenas 3 trabalham, sendo apenas um em trabalho
formal. Ressalta-se que os 3 jovens trabalhadores do grupo entrevistados são do sexo
feminino.
No que tange ao processo de escolarização do grupo entrevistado, 5 estão cursando o
oitavo ano do Ensino Fundamental, outros 5 estão cursando o nono ano também do Ensino
Fundamental, 2 terminaram o Ensino Médio e 2 estão cursando o Ensino Médio.
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Gráfico 14 – Composição do Grupo quanto a permanência na ETI.

Fonte: Banco de Dados da pesquisadora.

O tempo de permanência no programa da ETI valadarense para a maioria dos jovens do
grupo oscilou entre 2 e 5 anos, como podemos observar no Gráfico 14.
Quanto a composição da idade do grupo no momento da solicitação da transferência
para a outra rede de ensino, constatou-se que 8 jovens tinham 13 anos e 6 tinham 14 anos. E,
desses 14 adolescentes, a metade transferiu-se ao término do 1º ano do CA, e a outra metade
no 2º ano do mesmo ciclo.

3.2.2. As trajetórias escolares

Com o objetivo de compreender os comportamentos dos sujeitos na Escola de Tempo
Integral, buscou-se analisar as trajetórias escolares dos 14 estudantes sujeitos desta pesquisa.
Para tanto, perguntávamos sobre sua vida escolar, “onde você estudou na Educação Infantil,
nos anos iniciais?” e “o que você mais gostava destas escolas?”. Verificou-se que a maioria
do grupo de jovens vivenciou a primeira etapa da educação básica na mesma instituição, isto
é, viveram as experiências da escola parcial e integral no mesmo espaço.
Em relação às trajetórias escolares, a maioria do grupo de jovens entrevistados as
vivenciou na mesma escola que participaram da Escola em Tempo Integral. Estudaram,
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portanto, na mesma escola do município até o oitavo ano do Ensino Fundamental,
vivenciando assim, o tempo parcial e integral na mesma instituição. Dos 14 sujeitos, 9
estudaram sempre na mesma escola e 4 mudaram algumas vezes de escolas.
Mas, quando se propôs aos estudantes a narrativa referente às lembranças de sua vida
escolar, percebeu-se, contudo, que os jovens tinham dificuldade de narrar suas trajetórias
escolares, como podemos observar no fragmento da entrevista com um dos estudantes:

Pesquisadora: Onde estudou na Educação Infantil e Anos Iniciais?
José: O tempo aqui.
Pesquisadora: Desde a Educação Infantil?
José: Desde a Educação Infantil.
Pesquisadora: Então você está aqui desde os 6 anos de idade?
José: Eu fui da creche normal até o primário, em seguida o pré, o 1º aninho fiz tudo
aqui só o último ano agora que eu não quis continuar, decidi vir pra cá.
Pesquisadora: Ah tá...e do que você mais gostava...o que era melhor?
José: Era, era melhor...a escola pro lado de cá ela era a melhor, a melhor escola...
(Excertos da entrevista com um dos ex-estudantes da Escola B da ETI/GV,
novembro, 2016).

Percebe-se, ainda, que as lembranças positivas de suas trajetórias escolares estão
arraigadas no sentimento de pertencimento, de identificação com o local, afinal, “era a melhor
escola de cá”:

Pesquisadora: Me conta sua história na escola...onde você começou a estudar...onde
você fez a Educação Infantil e Anos Iniciais?
Carlos: Lá.
Pesquisadora: Sempre foi na mesma escola?
Carlos: É...desde o prezinho...
Pesquisadora: É?Prezinho...
Carlos: Tudo na mesma escola de lá que eu vim pra cá.
Pesquisadora: Você gostava de lá?
Carlos: Gostava.
(Excertos da entrevista com um dos ex-estudantes da Escola B da ETI/GV,
novembro, 2016).

Nota-se ainda que, tanto José quanto Carlos, quando questionados sobre o que mais
gostavam na escola em que estudaram na Educação Infantil e Anos Iniciais respondem apenas
que “era bom” ou que “gostava”. De forma subjetiva, os jovens apresentam nestes diálogos o
quão a escola não tem produzido marcas significativas nos sujeitos.
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Dos 9 estudantes que vivenciaram suas trajetórias escolares na mesma instituição,
identificou-se que suas referências positivas estão ligadas a infra-estrutura e as relações
afetivas entre professor-aluno, ou entre pares, como podemos verificar nos excertos das
entrevistas de Ricardo e Renata:

Pesquisadora: Conta pra mim onde você estudou na Educação Infantil e Anos
Iniciais?
Ricardo: Lá no Caíque.
Pesquisadora: Você sempre estudou no Caíque?
Ricardo: Ahãm...do Caíque eu vim pra cá.
Ricardo: Desde pequenininho.
Ricardo: Desde pequeno, fiz o pré lá também.
Pesquisadora: E como que era lá quando você estava na Educação Infantil?
Ricardo: Era bom...
Pesquisadora: Mas de que você mais gostava?
Ricardo: Espaço, espaço é melhor na Escola Municipal.
(Excertos da entrevista com um dos ex-estudante da Escola D da ETI/GV,
novembro, 2016).

Renata confirma a percepção apresentada por Ricardo:

Pesquisadora: O que você mais gostava na sua escola de Educação Infantil?
Renata: Aaaah, os Professores.
(Excertos da entrevista com um dos ex-estudante da Escola A da ETI/GV,
dezembro, 2016).

Os pontos negativos apresentados pelos jovens em relação as suas trajetórias escolares
ligam-se ao sentimento de “obrigatoriedade para com os estudos”, exigência esta feita pela
família:

Pesquisadora: Sua Educação Infantil você estudou aonde?
Sara: A Infantil? Aqui.
Pesquisadora: Aqui na mesma escola em que você estudou na ETI?
Sara: Sim e também ficava o dia inteiro.
Pesquisadora: Porque era creche?
Sara: Sim, e eu chorava, esperneava...
Sara: Eu nunca gostei de escola. Depois que eu fiz Ensino Médio aí minha mãe já
brigava pra eu não sair da escola, querendo ou não... Porque eu estudava, não pra
poder ficar pra poder brincar pra aprender isso e aquilo de brincadeira não, nunca
gostei.
(Excertos da entrevista com um dos ex-estudante da Escola D da ETI/GV,
novembro, 2016).
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Identifica-se que os 3 estudantes que vivenciaram suas trajetórias em diversas escolas
não possuem recordações em relação à Escola de Tempo Integral de Governador ValadaresMG. Percebe-se, ainda, que o sentimento de pertencimento em relação à escola não foi
aguçado em função dessas trajetórias instáveis. Sugere-se, portanto, que o tempo de
permanência na escola está relacionado com o sentimento de pertencimento a ela:

Pesquisadora: É... me conta aqui, onde você fez Educação Infantil e depois...você
estudou sempre lá, né?
Marcos: É.
Pesquisadora: Até Educação Infantil você fez lá?
Marcos: Ahãm...não...
Marcos: Educação Infantil é creche? Não me lembro.
Marcos: 1º aninho eu estudei aqui, aí depois eu nem lembro...eu estudei em um tanto
de escola, eu estudei no Adelaide...
Pesquisadora: Por quê?
Marcos: Porque minha mãe, assim, eu fui morar com minha mãe e ela ficava
morando em um tanto de bairro aí eu mudei de escola aí eu repeti por isso que eu
estou atrasado.
(Excertos da entrevista com um dos ex-estudante da Escola C da ETI/GV,
novembro, 2016)

Dentro do grupo dos 14, há um adolescente que sempre estudou em escolas da rede
estadual. Por questões disciplinares, ele foi transferido para a rede municipal e,
consequentemente, ficou dois anos na ETI. Constatou-se, por meio da análise do fragmento de
sua entrevista, que as memórias positivas de João estão sempre ligadas à escola da rede
estadual:

Pesquisa: É, me conta assim antes de ir pra lá você estudavam aonde?
Cristina: Eu estudava no Carlos Luz.
João: Eu estudava aqui. (referindo-se a escola estadual que está hoje).
Pesquisadora: Você sempre estudou aqui?
João: Desde o 1º aninho.
Pesquisadora: Então você sempre estudou aqui e saiu daqui por questão de
problemas disciplinares.
João: É? Mas aí o Diretor me aceitou de volta.
Pesquisadora: Hã...aí você ficou lá 2 anos?
João: É.
(Excertos da entrevista com um dos ex-estudante da Escola C da ETI/GV,
novembro, 2016).

Conclui-se, a partir da elaboração do perfil do grupo entrevistado, que os estudantes, em
sua maioria, são: jovens negros, pobres, pertencentes a famílias nucleares e de classe popular.
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Afirma-se, ainda, que a maior parte deles trilhou os primeiros anos do percurso escolar na
mesma instituição, tendo permanecido na ETI durante uma média de 5 anos.
Finalmente, faz-se necessário destacar que 70% dos estudantes não consideram a escola,
seja ela de tempo parcial ou integral, como algo marcante em suas trajetórias de vida, e os
outros 30% consideram como positivas as relações afetivas estabelecidas entre pares e entre
professor e aluno.
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4 AS TRAJETÓRIAS DE RESISTÊNCIA DOS JOVENS

Revolução na sua mente você pode, você faz.
Quem sabe mesmo é quem sabe mais.
Eu to no clima.
O que eu consigo ver é só um terço do problema.
É o sistema que tem que mudar.
Não se pode parar de lutar.
Senão não muda.
A juventude tem que estar a fim.
Tem que se unir.
Charlie Brown Jr.

Vivencia-se, na atualidade, uma crise da escola no que se refere a sua relação com a
juventude, uma vez que os jovens se questionam frequentemente sobre qual seu propósito.
Como observa Dayrell (2007),

Para a escola e seus profissionais, o problema situa-se na juventude, no seu pretenso
individualismo de caráter hedonista e irresponsável, dentre outros adjetivos, que
estaria gerando um desinteresse pela educação escolar. Para os jovens, a escola se
mostra distante dos seus interesses, reduzida a um cotidiano enfadonho, com
professores que pouco acrescentam à sua formação, tornando-se cada vez mais uma
“obrigação” necessária, tendo em vista a necessidade dos diplomas. (p.1106).

Na visão dos jovens, a escola pouco contribui para a construção de seus projetos de
futuro e deixa marcas negativas em suas tragetórias uma vez que, geralmente, a vivência na
escola os faz sentir responsáveis por seu próprio fracasso escolar. Assim, ao se refletir a cerca
da temática dos jovens, dos estudantes, é necessário que se considere todas as especificidades
desses sujeitos, pensando-se na juventude enquanto uma etapa com início e fim, deixando-se
de lado determinados critérios rígidos (LEITE, CARVALHO; MELGAÇO, 2010).
Pode-se conceber, então, que a escola e as juventudes, são duas temáticas distintas. De
um lado, a escola, com sua forma escolar historicamente construída; do outro lado, os
adolescentes e jovens com suas culturas diversas. Para esses jovens, a escola tem diversas
representações: para alguns, a escola é uma obrigação, para outros, um mecanismo de
inserção no mercado de trabalho. Há, ainda, aqueles a consideram como um instrumento de
ensinamentos para a vida e os que pensam a escola como local em que acontecem as relações
sociais.
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Independenemente do sentido pessoal atribuído, “a escola constitui hoje uma das
instituições fundamentais em torno das quais os jovens estruturam as suas práticas e
discursos, os seus trajetos e projetos, as suas identidades e culturas” (ABRANTES, 2003, p.
93).
Entre a obrigatoriedade imposta pela família, a busca pelo trabalho e o desejo de
aprender a ser e a viver, encontra-se o jovem apático, perdido nos espaços escolares,
resistindo ao papel passivo que lhe é dado. Cabe a escola quebrar essa concepção tradicional
há muito enraizado em seu fazer diário. Por isso, é necessário que se crie um ambiente escolar
em que se estabeleça um vínculo entre a identidade juvenil e a experiência do ser estudante,
uma vez que pensar na escola para as juventudes deveria ser o mesmo que pensar no diverso,
no global e no dinâmico.
Tendo iniciado essas abordagens sobre a escola e as juventudes, passa-se, agora, a
análise dos motivos que levaram os 14 jovens transferidos da ETI de Governador ValadaresMG a resistirem a tal experiência por meio de suas próprias percepções. Será apresentado, a
seguir, um quadro que resume o perfil dos jovens estudados nesta pesquisa:

Quadro II - Perfil dos Estudantes por Escola pesquisada.

Escola

A

B

C

D

35

Nome

35

Idade

Sexo

Cor

36

Maria
14
F
Pardo
Paulo
15
M
Negro
Renata
15
F
Pardo
Carlos
15
M
Pardo
Fernanda
14
F
Branco
José
15
M
Pardo
Ana
14
F
Branco
Cristina
14
F
Pardo
João
13
M
Pardo
Marcos
14
M
Pardo
Leandra
19
F
Negro
Luan
15
M
Pardo
Ricardo
16
M
Negro
Sara
19
F
Branco
Fonte: Banco de Dados da pesquisadora.

Tempo de Permanência
na ETI
6 anos
4 anos
4 anos
6 anos
6 anos
6 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
6 anos
6 anos
2 anos

Idade que o jovem tinha no momento da entrevista.
Autoclassificação feita no ato da matrícula na Instituição Escolar e registrado em ficha própria.

36
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O Quadro II, “Perfil dos Estudantes por Escola pesquisada”, tem como objetivo auxiliar
na identificação dos participantes. Após a transcrição e leitura das entrevistas, elas foram
organizadas em 5 categorias de análise (Tempo, Direito à Educação, Juventudes e Escola,
Trabalho e Qualidade de Ensino) e divididas em 2 blocos: 1) As vivências dos jovens na ETI
de Governador Valadares-MG; e 2) Os motivos da resistência e sua realidade atual como
estudante.

4.1. As vivências dos jovens na ETI de Governador Valadares-MG - “Então, é uma
escola para os pais?”

Neste ponto, será analisado o primeiro bloco de perguntas referentes ao percurso do
jovem na ETI - Para você, o que é uma Escola de Tempo Integral? Você gostava ou não de
estudar numa ETI? Do que você mais gostava na ETI? Sua família gostou que você estudasse
numa ETI? E agora, o que eles pensam? -, que teve como objetivo analisar as vivências dos
estudantes nesta experiência.
Os resultados da análise das entrevistas indicam o tempo como elemento crucial para a
resistência dos jovens à ETI em Governador Valadares-MG. Porém, verificou-se que outros
elementos também constituem fatores da resistência, tais como: o direito a escola de tempo
integral e o jovem na contramão deste direito, a relação da juventude com a escola, trabalho e
qualidade de ensino.
Retomaremos, neste ponto, a pergunta que guiou esta pesquisa: Por que os jovensestudantes do Ciclo da Adolescência resistem à experiência da Escola em Tempo Integral de
Governador Valadares?
Como foi apresentado no primeiro tópico deste estudo, uma das premissas que sustentou
a implantação da ETI no município valadarense foi a questão da violência juvenil na cidade.
O movimento de “tirar o jovem da rua” é um aspecto essencial da ETI de Governador
Valadares-MG, pois “a necessidade de constituir uma ampla rede de proteção e educação
exigia que a escola de tempo integral fosse para todos” (UFMG, 2012, p.21). Isto é,
considerou-se que a ampliação da jornada escolar resolveria a demanda da violência juvenil.
Para Cavalieri (2007), o tempo da escola é sempre fruto de interesses e forças que sobre
ela atua e, no caso da ampliação do tempo escolar em Governador Valadares-MG, verifica-se
que o tempo foi determinado pelas necessidades do Estado e da sociedade em instituir
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políticas públicas para o atendimento do jovem que sofria com a violência. Buscou-se,
portanto, a universalização da Escola em Tempo Integral de forma compulsória. Mas, como
desenvolver os tempos escolares de forma equivalente a todos? Como desenvolver tempos
compulsórios aos jovens?
Durante as entrevistas com os jovens, após conversarmos sobre suas trajetórias
escolares, perguntávamos sobre “sua compreensão do que é uma Escola em Tempo Integral”.
As respostas eram unânimes: o objetivo da ampliação do tempo escolar em Governador
Valadares-MG é proteger a infância e a juventude, como podemos constatar nos excertos das
entrevistas de Ricardo, João, Fernanda e Maria.

Pesquisadora: O tempo que você esteve lá você conseguiu compreender o que é uma
Escola de tempo Integral?
Ricardo: Então, eu acho que é uma escola para os pais porque ao invés do filho ficar
na rua fica na escola, né?
(Excertos das entrevistas com os ex-estudantes das Escolas C da ETI/GV,
novembro, 2016).
Pesquisadora: O tempo que você esteve lá você conseguiu compreender o que é uma
Escola de tempo Integral?
João: Ah deve ser pra ficar mais tempo dentro da escola, né, pra sossego dos
pais...eu acho.
(Excertos das entrevistas com os ex-estudantes das Escolas D da ETI/GV,
novembro, 2016).
Pesquisadora: O que é a escola de Tempo Integral pra você? Qual que é a função
dela, Fernanda?
Fernanda: Teve uma vez que eu vi ma mulher falando que era pra ajudar... Tinha
umas pessoas que ficava na rua pra evitar que os meninos ficassem mexendo com
droga, essas coisas assim... pra ocupar eles na escola colocar eles pra fazer mais
coisas diferentes. Incentivar eles a estudar.
(Excerto da entrevista com uma das ex-estudantes da Escola B da ETI/GV,
novembro, 2016).
Pesquisadora: Se eu te perguntar o que é uma Escola em Tempo Integral, você
saberia me dizer?
Maria: Ah eu acho que porque tipo assim, eu não sei... Ó, Tempo Integral é porque
tem muita mãe que trabalha até não sei quantas horas e não quer deixar o filho na
rua e coloca ele no municipal ou quer deixar o filho menos na rua e coloca na
Escola de Tempo Integral.
(Excerto da entrevista com uma das ex-estudantes da Escola A da ETI/GV,
dezembro, 2016).

Como explica Souza (2015), o binômio proteção/educação está presente nos estudos
realizados sobre a ETI em Governador Valadares-MG e ecoa no cotidiano das vivências
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escolares. Neste trabalho, esse binômio aparece na voz dos jovens, como justificativa para a
sua permanência na escola de dia inteiro.
Percebe-se, ainda, que Maria traz uma nova justificativa para a implantação da ETI em
Governador Valadares-MG, a questão do trabalho no cotidiano feminino. Para Cavaliere
(2007), essa é uma das formas de justificar a implantação da ETI: a ampliação do tempo
escolar como adequação às novas condições da vida, da família e principalmente da mulher.
Essa concepção assistencialista de ampliação da jornada escolar tem a escola como um lugar
de atendimento e não como um lugar de construção de saberes.

Pesquisadora: Para vocês o que é uma Escola de Tempo Integral?
Ana: É tipo, você vai ás 8 e fica até às 4, fica praticamente o dia inteiro na escola é
uma prisão.
Ana: Nossa, é muita hora você ficar 8 horas numa escola...
(Excertos da entrevista com a ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).

Verifica-se nos excertos da entrevista com Ana, que o direito a um tempo a mais de
escola, previsto no art.34 da LDB, que lhes é ofertado – de forma compulsória, no caso de
Governador Valadares-MG - é visto como algo negativo. Os estudantes, durante as
entrevistas, deixam nítida a negação ao tempo a mais de escola da forma que lhes é proposto,
de forma que eles a percebem como uma prisão.

Pesquisadora: Você consegue me dizer assim o que é uma Escola de Tempo Integral
pra você?
Leandra: Ah é complicado... Eu não gostava muito não, de Escola de Tempo
Integral. Eu me sentia presa e tipo assim, a Escola de Tempo Integral era pra ser...
Era pra ser tipo assim... Quando começaram a falar que ia ser Escola de Tempo
Integral eles falaram que ia ser estudo e essas coisas e acabando que não a gente só
estudava só até 11 horas e depois de 11 horas a gente ficava vagando pela escola.
(Excerto da entrevista com a ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).

Fica claro, no excerto da entrevista com a estudante Leandra, a negação frente ao
autoritarismo presente nos discursos de implantação da ETI de Governador Valadares-MG,
que veiculava a ideia de que o tempo a mais na escola constituiria uma prevenção ao crime.
Para Cavaliere (2007), segundo a concepção autoritária de Escola de Tempo Integral,
acredita-se que “estar preso na escola é sempre melhor do que estar na rua”.
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Ainda segundo Cavaliere (2007), na concepção autoritária da ETI, estão contidas ideias
dissimuladas dos antigos reformatórios, que concebem as rotinas escolares de forma rígida e
sempre vinculadas ao mundo do trabalho de forma servil, ao contrário da concepção
multissetorial de Educação Integral, em que se vincula as rotinas escolares às rotinas da
cidade.
Por sua vez, os jovens afirmam a todo instante sua preferência por uma escola “aberta”,
afinal, como afirma Paulo (ex-estudante da Escola A da ETI de Governador Valadares), “véi,
a rua também ensina”. Sugere-se, portanto, que os jovens das classes populares continuam a
fazer da rua seu espaço de sociabilidade e a sentirem-se excluídos das escolas, como comenta
Abrantes (2003).
Ainda sobre a pergunta “o que é uma ETI para você”, como ponto contraditório às
respostas em geral, Leandra cita a melhoria do ensino como objetivo fundamental para a
implantação da ETI. A esudante traz, então, as questões que permeiam a ampliação do tempo
escolar como um processo de modificação do papel da escola.
Contudo, verificou-se que a negação dos jovens para com a experiência da ETI de
Governador Valadares-MG, fundamenta-se na falta de participação estudantil nos trajetos de
sua implantação. Ressalte-se que o movimento de construção desta experiência não foi
realizado de forma participativa com os estudantes. Assim, durante o percurso das entrevistas,
ecoa, das vozes dos jovens, a urgência do protagonismo juvenil na construção da escola.

4.1.1. “Era muito tempo dentro da escola.”

O tempo escolar não é uma dimensão neutra, não podendo, portanto, ser desassociado
dos outros tempos. Compreender os tempos escolares se faz necessário para apreendermos a
Escola de Tempo Integral. Ampliar o tempo não traz a garantia de uma educação que envolva
dimensões diversas da formação do indivíduo. Ampliar o tempo de permanência do aluno na
escola, reproduzindo a lógica da escola parcial, é simplesmente duplicar a lógica de uma
escola que exclui. Como nos apresenta Elias (1998, p.7), “o tempo não se deixa ver, tocar,
ouvir, saborear, nem respirar como um odor”, o tempo é todo instante e não se separa o tempo
que se vivencia na escola dos tempos da vida. Tempo integral é todo o tempo.
É sob tal perspectiva dos tempos – de vida, de escola e de tempo físico - que serão
analisados os excertos das entrevistas dos estudantes referentes às perguntas: “Você gostava
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de estudar numa ETI?” e “Do que você mais gostava na ETI?”. Sobre a questão do tempo,
Parente (2010) comenta sobre

[a] estreita e necessária associação entre tempos de vida e tempos de formação, no
entanto, nem sempre é considerada na montagem da organização escolar. A
organização escolar brasileira, contemplando-se sua diversidade, convive com uma
ordenação que, de modo geral, não se vincula aos tempos de vida dos sujeitos da
educação. (PARENTE, 2010, p.149).

No decorrer das entrevistas com os jovens, a questão do tempo se fez presente a todo
instante, como já destacado. A cada pergunta, a dimensão do tempo foi tomando contornos
diferentes, assumindo diversas formas, como a do tempo que se vive, do tempo que se sente,
do tempo que se impõe e do tempo, de fato, cronológico. Quando perguntávamos aos jovens
se eles gostavam ou não de estudar na ETI de Governador Valadares-MG, o tempo
cronológico tornou-se novamente o fio condutor para os significados atribuídos à experiência.
O tempo de permanência na escola, “8 horas dentro dela”, se torna um tempo de
desperdício, um tempo que não agrega na vida. Verificou-se que este tempo “a mais” não
contribuiu com o apreender a experiência de ser estudante pelo jovem, como podemos
verificar em alguns excertos das entrevistas realizadas com João e Cristina:

Pesquisadora: Vocês gostavam ou não de estudar em Escola de Tempo Integral?
João: Tinha as qualidades e tinha os defeitos também... Defeito era tipo... Comida...
Esses negócio assim, o ensino lá era muito fraco... O bom era ter aula de circo,
música, o recreio fica mais longo...
João: É, por conta disso e eu não gostava porque era muito tempo dentro da escola.
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).
Pesquisadora: Vocês gostavam ou não de estudar em Escola de Tempo Integral?
Cristina: Eu não!
Cristina: Ficava muito tempo dentro da escola.
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).

Percebe-se que a resistência do jovem à proposta cria um conceito negativo para com a
ampliação da jornada escolar. Conforme Cavalieri (2007), nos CIEP‟s do segundo segmento
do Ensino Fundamental do Rio de Janeiro, também, ocorreu esta onda negativa em relação ao
tempo integral e, como resultado, ocorreu o esvaziamento escolar. A autora ainda nos

99

apresenta que um dos fatos causadores da negação dos jovens à experiência dos CIEP‟s foi a
redução da proposta a aulas convencionais. Isso significa que a permanência do jovem na
escola, seja ela de tempo ampliado ou não, só ocorre quando há adesão e satisfação pessoal.
Entretanto, quando perguntávamos aos estudantes do que mais gostavam na ETI
valadarense, a questão do tempo torna-se secundária. Percebeu-se que as lembranças positivas
estavam ligadas as relações de convivência entre professores e seus pares. Verificou-se que
essas relações podem contribuir com a integração dos jovens com a escola. Sendo assim, a
escola e seus atores envolvidos nos processos de ensinar, precisam se reconstruir como espaço
coletivo onde se potencialize a cooperatividade, pois:

[a] escola é vista, pelos jovens, como um local no qual prevalecem atividades
relacionais e afetivas – um espaço de encontro como o outro, mais do que um espaço
de aprendizagens intelectuais. (CHARLOT, 2001).

Nos excertos das entrevistas com Marcos e Renata, verificam-se as contradições que
permeiam as relações afetivas entre os jovens: ao mesmo tempo em que o professor é
apresentado como elo para o estabelecimento das relações afetivas na escola, em outro
momento, ele é o ator que provoca as tensões entre higiene, disciplina e espaços na ETI.

Pesquisadora: O que você mais gostava na Escola em Tempo Integral?
Marcos: Eu gostava muito das amizades.
Pesquisadora: Aqui, você gostava mais das aulas ou das oficinas?
Marcos: Que oficina?
Pesquisadora: Tipo, Jornal Escola, Circo e Dança, você gostava mais da aula de
Dança ou da aula de Matemática?
Marcos: Matemática, o Professor era muito gente boa.
Marcos: Ele explicava detalhe por detalhe e se você não entendesse, ele explicava
tudo de novo.
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).
Pesquisadora: O que você mais gostava na Escola em Tempo Integral?
Renata: Ah, os professores. Eu gosto muito da escola também, mas porque eu não
gosto do horário integral.
Pesquisadora: Porque você não gostava?
Renata: Porque ficar o dia inteiro na escola é muito ruim, 8 horas dentro da escola,
né?
Renata: Ahãm... Entrava 7 e saía 3 aí depois continuou 7 e saía 4 horas...nossa ficar
esse tempo na escola eu não gostava.
Pesquisadora: Porque?
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Renata: É chato, os professores também, às vezes, não deixa sair...e tipo assim a
gente tá muito apertado e pede pra ir ao banheiro e aí eles não deixam sair e a gente
tem que aguentar até depois da escola acabar.
Renata: Muito cheio de regras...
(Excertos da entrevista com a ex-estudante da Escola A da ETI/GV, dezembro,
2016).

No excerto da entrevista com Renata, verifica-se que as relações dos jovens com a
escola determinam em boa parte suas percepções, suas rupturas e até mesmo seu desempenho
escolar. Para Abrantes (2003), esta

[...] relação distante e burocrática com os jovens e suas famílias, os critérios pouco
claros de seleção dos alunos e de organização das turmas e dos horários, os espaços
impessoais e degradados, a pouca autonomia dos jovens no seu próprio percurso
escolar ou na produção legítima da realidade escolar, entre outros aspectos,
contribuem, de forma efetiva, para o seu distanciamento e desinteresse face à escola.
(p.103)

Constatou-se, ainda, durante a entrevista com Ana (ex-estudante da Escola C da ETI ),
que as relações entre seus pares influenciaram também na sua ida para a outra rede de ensino.
Para ela, “é praticamente um combinado. Eu vou pro Abílio, vamos todos pro Abílio? Aí,
veio todo mundo pro Abílio.” Segundo Dayrell (2016), essas ações ocorrem porque a escola
não considera em seus processos educativos a influência que os grupos de pares têm sobre as
histórias dos jovens.
Nos pequenos gestos de resistências, os jovens demonstram as relações ambíguas que
vão estabelecendo com a escola, em alguns momentos resistem, em outros estabelecem algum
entusiasmo, como pode-se observar nos excertos da entrevista:

Pesquisadora: Você gostava da Escola em Tempo Integral? Do que você mais
gostava ou gostava menos?
Leandra: Tipo assim acabou ficando a mesma coisa porque a gente seguia os
horários que já tinha, com os mesmo professores e depois era como eu falei ou era
Educação Física ou judô, percussão não tinha tipo assim uma aula a mais era umas
atividades assim.
(Excerto da entrevista com a ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).
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A entrevista com a jovem Leandra demonstra, ainda, que a melhora no desempenho
escolar não está associado à ampliação do tempo escolar, além de trazer para o debate a
questão do “mais do mesmo”, da duplicação do que já era considerado ruim. Leandra, ao
dizer que “acabou ficando a mesma coisa”, faz crer que a escola precisa se posicionar num ato
de escuta, considerando os jovens como atores pertencentes ao quadro e criando, assim, um
canal para participação e para a construção do seu protagonismo.

Pesquisadora: Ah o que você gostava era isso?
Sara: Antes era melhor. Agora você ficar meio dia e meia pra você fazer coisas que
pra mim era brincadeira, não.
Pesquisadora: O que é essa brincadeira que você fala?
Sara: Brincadeira que eu falo, no caso, é aquela aula de capoeira, aula de dança, aqui
tinha aula de dança ali no auditório, não sei se você pegou aula de dança aqui no
auditório...
Sara: Aí tinha, também, aula de percussão... Pra mim isso era brincadeira, pra mim
isso não era aula.
Sara: Se fosse pra eu ficar mais tempo, se fosse assim uma aula de geografia,
ciências, laboratório... uma coisa assim que eu fosse aprender pro meu futuro eu
acho que eu ficaria mas agora pra aula assim...
(Excertos da entrevista com a ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).

Ressalta-se, ainda, que, durante as entrevistas, Ao serem interrogadas acerca do que
mais gostavam na ETI valadarense, as meninas traziam o sentimento negativo em relação às
oficinas ligadas ao esporte. Como podemos observar nos excertos da entrevista de Sara, para
ela, as oficinas eram brincadeiras e não era algo que agregava ao seu conhecimento.
Nos percursos das entrevistas, percebeu-se que as meninas têm outras percepções sobre
a escola, além do relacional comum aos jovens, que perpassa na sua função de produtora de
conhecimento. Para elas, a ampliação do tempo escolar só tem sentido se as atividades
propostas se relacionem à construção do conhecimento sistematizado. . Para Abrantes (2003),
esta ação se explica pelas relações mais próximas que as meninas têm com os professores e
outros protagonistas que se interagem na escola. Durante o percurso das entrevistas com as
meninas, ficou evidente que a relação que estabelecem com a escola sempre é pautada por
questões de convivência com seus pares e outros atores, e também, pela construção do
conhecimento dos conteúdos disciplinares.
Assim, sob o olhar das juventudes, acredita-se que a escola precise rever seu currículo,
sua função, seu espaço e, principalmente, seus tempos. Os atores envolvidos com a construção
da escola precisam considerar o estudante como produtor, como participante. A escola se
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tornaria, então, um espaço de construção de subjetividades, de inclusão para os jovens das
camadas populares que vivem contextos de desigualdade.

4.1.2. “Eu gosto de...”

A questão sobre o que “eu gosto de fazer quando não estou na escola” mostrou o quão
contraditórias são as percepções dos educadores em relação aos jovens. Acredita-se que, na
prática diária da ETI de Governador Valadares-MG, os jovens não querem estar na escola o
dia todo para estar na rua. O que se observa, na realidade, é que, quando questionados acerca
do que gostavam de fazer quando não estavam na ecola, 9 jovens responderam que gostam de
ficar em casa assistindo televisão, acessando as redes sociais ou dormindo, 4 gostam de ficar
na rua, e 1 participa de treinos esportivos. Verifica-se, portanto, a escassez de atividades de
lazer e cultura entre eles.
Identificou-se que a preferência dos estudantes era pelas tecnologias da informação e
comunicação:

Pesquisadora: O que você gosta de fazer a tarde?
Renata: A tarde eu arrumo a casa e depois que eu termino fico o tempo todo nas
redes sociais, no facebook.
(Excerto da entrevista com a ex-estudante da Escola A da ETI/GV, dezembro,
2016).

Assim, verifica-se novamente o quão à escola não reconhece as culturas juvenis, como
comenta Dayrell (2016):

A relação quase orgânica existente com as tecnologias de informação e comunicação
também potencializa as possibilidades de expressão juvenis, com suporte de
dispositivos móveis (celulares, tablets etc.) e das redes sociais, que ganham cada vez
maior centralidade nas práticas sociais contemporâneas (p.259).

Tal relação entre os estudantes jovens e as tecnologias da informação e comunicação,
principalmente as digitais, é negada pela escola, que proíbe sua utilização por não
compreendê-la como uma demanda das juventudes atuais:
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[n]esse sentido, é fundamental que as culturas juvenis, nas suas diferentes
expressões simbólicas, sejam consideradas e levadas em conta como parte integrante
do processo formativo, tanto como conteúdo em si quanto incorporadas nas
diferentes dinâmicas e técnicas educativas (DAYRELL, 2016, p.259).

A escola, portanto, precisa compreender o jovem enquanto sujeito. Compreender que o
jovem contemporâneo vivencia culturas diversas e ao mesmo tempo singulares enquanto
processo de formação.

4.1.3 “Mas, e os pais?”

Quanto às perspectivas das famílias em relação a experiência da Escola de Tempo
Integral, o percurso das entrevistas nos demonstrou que os significados são diversos e
contrapõem o discurso simplista de que os “pais querem ficar livre do adolescente”. Ao serem
questionados sobre se suas famílias gostavam do fato de eles estudarem em uma ETI, a maior
parte dos jovens dizia que os pais gostavam, uma vez que os adolescentes não estariam “na
rua” se estivessem por mais tempo na escola. Enfim, a ETI não seria, então, “uma escola pra
pais”? Tal questão pode ser verificadar nos excertos das entrevistas com João e Cristina:

Pesquisadora: Sua mãe gostava?
João: Minha mãe era a mesma coisa que ela ia trabalhar junto com minha irmã e só
eu que ficava dentro de casa mesmo. Pra ela não fazia diferença não.
(Excerto da entrevista com a ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).
Pesquisadora: O que sua mãe pensava sobre a ETI?
Cristina: Minha mãe gostava que eu ficava dentro da escola o dia todo.
(Excerto da entrevista com a ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).

Porém, foi observado, ainda, que boa parte destas famílias não tem uma boa imagem da
experiência de ampliação da jornada escolar em Governador Valadares-MG. No momento das
entrevistas, os jovens mostraram as contradições dos sentidos dados a ETI pelas famílias.
Quando o adolescente Luan coloca que seu “pai não gostava que ele ficasse fora de casa o dia

104

todo”, percebe-se que, novamente, o tempo cronológico interfere nas relações afetivas dos
jovens, agora, nas relações familiares.

Pesquisadora: E sua família gostava mais de lá? Gostava que você estudasse em
Escola de Tempo Integral?
Luan: Não, meu pai não gostava muito não.
Pesquisadora: Seu pai não gostava não, por quê?
Luan: Porque meu pai falava que ficava o dia inteiro na escola e não tinha tempo pra
ficar em casa.
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).

A imagem negativa por parte das famílias em relação à ETI valadarense já havia sido
pontuada pelo relatório de monitoramento realizado pelo Grupo TEIA::

Em alguns grupos, pais e mães foram contrários a Escola de Tempo Integral,
exatamente pelo fato de “tirar” da família o direito de educar seus filhos. Uma
dessas mães argumentou que o programa “tirou sua liberdade de ser mãe”, por
reduzir seu tempo de convivência com a filha e intensificar a influência da escola,
em condições desfavoráveis de organização desta, nas quais a criança acaba
aprendendo “coisas ruins”. (UFMG, 2012, p.114)

Outra imagem negativa da ETI por parte das famílias apresentada pelos jovens é a
questão da qualidade de ensino. Dos 14 jovens entrevistados, 5 nos disseram que seus pais
não consideravam boa a proposta de ensino da ETI:

Pesquisadora: Sua avó gostava de Tempo Integral?
Marcos: Não... Porque achou que o ensino lá era mais fraco, né, ela ficava pegando
no meu pé pra vir aqui pro Abílio que ela sentia que era melhor.
(Excerto da entrevista com o ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).

Pesquisadora: E sua mãe, Ana, gostava que você estudasse na Escola de Tempo
Integral?
Ana: Não, porque a minha mãe não queria me deixar lá entendeu? Porque o ensino
lá é muito fraco, igual... Escuta... Eu não fazia nada eu nem ia na escola, né Marcos,
e eu passei de ano...
(Excerto da entrevista com o ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).
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Percebe-se, ainda, nos excertos da entrevista de Ana e Marcos, que os jovens, e até
mesmo seus familiares, não apreendem à proposta de avaliação processual,

[a]ssim, a instituição escolar tende a ser considerada cada vez mais, tanto pelas
famílias quanto pelos próprios alunos, como um engodo, fonte de uma imensa
decepção coletiva: essa espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, que
recua na medida em que se avança em sua direção. (BOURDIEU, 2015, p.248)

Sugere-se, portanto, que os familiares responsáveis pelos estudantes de classe populares
entrevistados no decorrer da pesquisa se preocupam com a qualidade do ensino da escola
pública. Durante a entrevista com Ana e Marcos, percebeu-se que no fazer da sala de aula não
há um acompanhamento diário de suas aprendizagens e não há um trabalho de co-autoria com
os alunos para que possam se sentir responsáveis por suas trajetórias escolares.
Infere-se, também, a não compreensão da organização da Escola de Tempo Integral por
parte dos professores, que preferem estabelecer a cultura da aprovação automática do que
desenvolver trabalhos de intervenções e apoios permanentes, como tenho constatado em
minha vivência profissional junto à rede municipal de educação.
Conclui-se que a ETI de Governador Valadares-MG, pensada para atender as demandas
das famílias de classe populares, vai perdendo seus adeptos ao longo do tempo. Em seu fazer
diário, o jovem de classe popular é renegado em suas singularidades e, assim, os professores
reforçam o imaginário da sociedade que o vê como violento ou marginal.

4.2 Os motivos da resistência e sua realidade atual como estudante – “Ah... o tempo...”

O segundo e último bloco de perguntas - Como você acredita que deveria ser organizada
uma Escola de Tempo Integral para o adolescente? O que você gostava de fazer quando não
estava na escola?Por que você saiu da ETI? Como é sua escola hoje? - se refere ao percurso
do adolescente na ETI, e teve como objetivo analisar os motivos de sua resistência à
experiência.
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A dimensão temporal para o jovem contemporâneo é marcada pelo imediatismo, pelo
viver o “agora”. A vivência deste tempo é gerenciada pelos espaços que os jovens ocupam e
pela busca da reafirmação da sua velocidade. Mesmo que esse tempo presente seja utilizado
para questionar o passado e o futuro, a ênfase é dada ao “hoje”. Portanto, os jovens vivem no
mundo do tempo instantâneo, do “flash”. E como vivenciar este tempo instantâneo em uma
instituição que fragmenta o tempo, que amplia seu tempo, mas renega os tempos das
juventudes?
Assim, o tempo vivido na escola fica marcado por um contexto de disputa. De um lado
a escola e seus professores culpando o jovem por falta de respeito, pela violência e
marginalidade, e, do outro, o jovem culpando a escola pela não aceitação, pelo excesso de
controle, pela falta de participação.
Fundamentando-se na premissa de que a escola não o compreende e o culpa pelo seu
fracasso, os jovens justificavam o motivo da transferência para a rede estadual com diversas
questões, tais como: excesso de tempo na escola, o cansaço sentido em ficarem 8 horas num
ambiente escolar, a qualidade do ensino, a necessidade do trabalho, a necessidade de se ajudar
a família em tarefas domésticas e as mudanças de endereço.
Contudo, todas as justificativas permeavam a categoria “tempo”. O tempo que provoca
o cansaço do estudante e do professor e, assim, provoca a má qualidade do ensino. O tempo
que dificulta a execução do sonho do trabalho. E, enfim, o tempo que modifica as rotinas
familiares.
Observando-se as falas dos jovens sobre os motivos que os levaram a sair da Escola de
Tempo Integral de Governador Valadares-MG, afirma-se que foi unânime a indisposição para
a proposta de ampliação da jornada escolar em um contínuo de aulas e oficinas de forma
compulsória. A ideia da obrigatoriedade para a ampliação do tempo escolar e para a
participação nas oficinas é percebida por eles pela falta de autonomia do ser jovem. Percebese que os jovens não concebem decisões impostas, sem construção no coletivo. Como explica
Sposito (2005):

Da heteronomia infantil à completa autonomia que, em tese, configura a situação do
adulto na sociedade, a juventude é vivida como um processo definido a partir de
uma inegável singularidade: é a fase da vida em que se inicia a busca dessa
autonomia, marcada tanto pela construção de elementos de identidade - pessoal e
coletiva - como por uma atitude de experimentação (p.89).
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Ainda sobre a ideia de permanecer o dia todo na escola, em alguns momentos, ela é
percebida pelos jovens como punição. Sacristan (2005, p.143) afirma que “como no convento,
no internato ou no quartel, embora podendo sair e entrar com mais facilidade, no espaço e
tempo escolares as possibilidades da vida dos sujeitos ficam cercadas e limitadas”. Para o
autor, a forma de organização do dia escolar não viabiliza a construção da autonomia do
estudante e, assim, as atividades se tornam enfadonhas para o mesmo. Como podemos
observar nos excertos da entrevista com Paulo:

Pesquisadora: Porque você saiu de “lá” então?
Paulo: Eu não queria ficar lá, ficar até 4horas?
Paulo: Nós não vamos aproveitar nada do dia.
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola A da ETI/GV, dezembro,
2016).

Assim, para os 14 jovens, sujeitos desta pesquisa, o tempo é percebido como um
instrumento de regulação. O adjetivo “cadeia” e “presídio” foram usados por todos eles, como
nos afirmou Carlos durante a entrevista:

Pesquisadora: É? E você veio pra cá por quê?
Carlos: Ah, aqui é melhor...
Pesquisadora: Porque é melhor?
Carlos: Ah, lá é ruím...
Pesquisadora: Mas porque lá é ruim?
Carlos: Lá é de 8h até as 16h, mesma coisa de cadeia, presídio... Demora sair.
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola B da ETI/GV, novembro,
2016).

O jovem José usou como argumento para seu pedido de transferência para a rede
estadual o cansaço que as 8 horas dentro da escola ocasionam, e demonstrou uma posição
contrária a maioria dos jovens, a de que o cansaço ocasionado pelo excesso de tempo da
escola interfere na qualidade do ensino:

Pesquisadora: Porque você saiu da Escola de Tempo Integral?
José: Porque cansa muito a mente, até antes do horário 8 horas, se for 7 no caso
depois do meio dia cansa a mente, cansa o corpo um pouco mas a mente...cansou a
mente não tem como pensar, fazer dever, entendeu? Fora a estrutura da escola, ano
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passado tipo, faltava energia a gente ficava lá dentro, a mesa chegou a esquentar a
mesa... A mesa era de plástico aquele azul, a mesa chegou a ficar quente... Não tem
como... A qualidade do ensino não é que é ruim, mas o professor às vezes entendeu,
o que era pra passar não passa, às vezes fica conversando sobre a vida dele na aula a
gente chamou a pedagoga lá pra tentar olhar isso, mas a pedagoga entendeu que era
a gente que estava com birra e falou que a gente estava com birra e preferiu defender
o professor e aí a gente ficou nisso, entendeu?
(Excerto da entrevista com o ex-estudante da Escola B da ETI/GV, novembro,
2016).

Verifica-se, também, na análise dos excertos da entrevista com José, outro ponto muito
discutido sobre os motivos que levam os jovens a optarem por terminar o Ensino Fundamental
na rede estadual, a falta de validação do seu direito a participação na construção do dia a dia
escolar. Para Cavaliere (2007, p.1022):

Caso se considere que preparar indivíduos para a vida democrática nas sociedades
complexas é função da escola, o tempo integral pode ser um grande aliado, desde
que as instituições tenham as condições necessárias para que em seu interior
ocorram experiências de compartilhamento e reflexão.

Dessa forma, a escola precisa ser organizada de forma a potencializar espaços e tempos
para que se desenvolvam atividades cooperativas e conjuntas. A sala de aula, assim, se
tornaria um grande espaço de debate e de aplicação dos conteúdos curriculares.
Quando José afirma, “a gente chamou a pedagoga para tentar olhar mas “ficou nisso”,
percebeu-se que, na escola, ainda há dificuldade em se desenvolver espaços de diálogo com o
jovem. Isto é, a escola se sente “insegura” em vivenciar com os jovens uma pedagogia da
escuta, da participação. Carrano e Dayrell (2014) comentam acerca da ideia de participação:

A noção de participação é ampla e diversa. Há vários sentidos para a palavra
participação e várias formas de realizá-la. Em um sentido mais amplo, a participação
nos remete à ideia de adesão das pessoas em agrupamentos produzidos nas variadas
dimensões de organização da sociedade. Em um sentido mais estrito, a noção de
participação nos remete à presença ativa dos cidadãos nos processos decisórios das
sociedades (p.121).

Pautados nesse sentido estrito apresentado pelos autores, os jovens apresentavam seus
motivos para resistirem à experiência da ETI. Argumentavam que a Escola de Tempo Integral
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ocupava o maior tempo de sua vida diária de “forma autoritária” e, ainda, se constituía como
um espaço em que não se viabilizava espaços e tempos para o exercício da participação e da
coletividade na juventude.

Pesquisadora: Porque você pediu transferência?
Ricardo: Porque eu ia começar trabalhar...
(Excerto da entrevista com o ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).

Outro ponto apresentado pelos jovens como motivo para resistir à vivência da ETI era o
desejo pela entrada ao mundo do trabalho. Contudo, nesta pesquisa, dos 14 jovens, apenas 3,
dois meninos e uma menina, justificaram sua transferência por seu desejo de ingressar em
algum tipo de trabalho, o que pode sugerir que o trabalho exerce uma atração mais forte do
que a escola nos jovens.
Após escutar os jovens acerca das razões que os levaram a pedir transferência para outra
rede de ensino, pedíamos para eles relatassem como era a sua escola hoje, e o que eles
consideravam como melhor do que quando estudavam na ETI. Houve unanimidade entre os
jovens sobre isso: todos relataram que a escola a qual estão inseridos supera a ETI em
qualidade de ensino.
Como podemos observar nos excertos da entrevista com Marcos e Ana, a questão da
ampliação do tempo escolar interfere de forma negativa na avaliação da experiência da ETI
feita por eles. Conclui-se que o ideal de sistema de ensino para os jovens era o parcial, ideia
cada vez mais fortalecida na voz dos jovens.

Pesquisadora: E porque você veio pra rede estadual?
Marcos: Porque o ensino aqui é melhor.
(Excerto da entrevista com o ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).
Pesquisadora: E porque você veio pra rede estadual?
Ana: Não é questão de ser melhor, é mais forte.
Ana: Eu vim porque lá era Tempo Integral, por causa disso mesmo.
(Excertos das entrevistas com os ex-estudantes da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).
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Todavia, o jovem Luan traz para ao centro do diálogo que os jovens não resistem à
Escola de Tempo Integral de Governador Valadares-MG, e sim à proposta de educação
integral centrada na escola,

Pesquisadora: Como é sua escola hoje? É melhor?
Luan: Não vejo diferença.
Luan: É, só muda o número de aulas, o tempo das aulas.
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).

Portanto, na voz dos jovens ecoa o desejo de uma escola participativa e aberta e que
ocupe os espaços do seu entorno e até mesmo a cidade. Ecoa, ainda, o desejo de vivenciar a
construção de uma escola para e com o jovem. Assim, acreditam que seria validado o direito à
educação e a mais tempo de uma escola de Educação Integral.

4.2.1. “Mas como seria?”

A ETI de Governador Valadares-MG, apesar de todas as suas limitações, fraquezas e
lacunas, é ainda considerada pelos jovens como uma proposta inovadora. Alguns deles a
consideram como um caminho para a construção de um futuro melhor e acreditam que
frequentá-la constitui um direito.
Perguntamos, então, como os jovens acreditavam que deveria ser organizada uma
Escola de Tempo Integral, e propostas eram elaboradas sempre numa perspectiva da
concepção multissetorial. As propostas eram apresentadas sempre tendo o tempo de escola
como fator principal e, assim, os jovens estudantes diziam que a escola deveria ser organizada
com um maior número de oficinas sendo vivenciadas fora do espaço escolar, com aulas de
laboratório, com turno e contraturno, com tempo menor de aulas. Isto é, uma escola de tempo
integral dinâmica e participativa, como podemos verificar nos excertos das entrevistas abaixo:

Pesquisadora: Se fosse pra pensar assim, se você fosse o Secretário de Educação e
tivesse como você montar uma Escola de Tempo Integral para o adolescente, como
faria?

111

João: Eu diminuiria o tempo...
João: É, quem quisesse ir embora, ia, aí tipo assim...
João: Aí tipo, de manhã ia ter aula normal, Matemática, História e tal aí de tarde ia
ter tipo, lazer... Tipo, ia ser circo, judô, capoeira...
(Excertos da entrevista com o ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).
Pesquisadora: Se fosse pra pensar assim, se você fosse o Secretário de Educação e
tivesse como você montar uma Escola de Tempo Integral para o adolescente, como
faria?
Luan: Eu diminuiria um pouco das aulas que tem matéria, português, matemática...
Tirava um pouco as aulas destas matérias e colocaria judô, atletismo, assim...
(Excerto da entrevista com o ex-estudante das Escolas D da ETI/GV, novembro,
2016).

Para Marcos, a Escola de Tempo Integral deveria ser organizada de forma a ocupar suas
atividades em todos os espaços escolares. Inserem-se nesse rol de espaços, os outros
territórios que estão no entorno da escola ou da cidade:

Pesquisadora: Como você acredita que deveria ser organizada uma Escola de Tempo
Integral para o adolescente?
Marcos: Ah... Deveria ter mais tempo para os alunos e professores... Levar pra
quadra pra divertir, sair da sala pra ficar fora um pouco.
(Excerto da entrevista com o ex-estudante da Escola C da ETI/GV, novembro,
2016).

Cavaliere (2007, p.1031) nos apresenta, a partir da leitura de Dewey (1959, p.06):

Nesse modelo, o espaço escolar é o centro de referência, mesmo que eventualmente
algumas atividades sejam feitas fora dele. Os professores pertencem à escola, da
mesma forma que os alunos. Há um corpo social, há uma instituição com identidade
própria, com objetivos compartilhados e que pode se fortalecer com o tempo integral
e com uma proposta de educação integral.

Uma proposta de Escola de Tempo Integral oriunda dos ideais da juventude perpassa
pela ideia de um espaço escolar como referência e que ocupe todos os outros espaços que o
cercam. Marcos, então, propôs uma Escola de Tempo Integral aberta, que ocupe outros
espaços, afinal, para ele, “temos que sair da sala pra ficar fora um pouco”.
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Para João e Samuel, essa ação de integração da escola em outros espaços deve ser
organizada em turno e contraturno, e Samuel ainda acrescenta que a ênfase da escola seria nas
oficinas.
Por mais que a proposta do jovem João seja um ideal para a Escola de Tempo Integral,
ressalta-se a necessidade de um plano de ação que não reduza a escola a uma mera
coordenadora de atividades extraclasse. Sara e Leandra, durante as entrevistas, apresentaram
que, para elas, a Escola de Tempo Integral deveria ser organizada em torno dos conteúdos
curriculares, através de aulas em laboratórios. Ambas as alunas foram consoantes ao afirmar
que essa organização deveria ser pautada na participação através de espaços de debate e
compartilhamento de saberes. Assim, para elas, os jovens iriam compreender o sentido da
escola para a vida:

Sara: Tinha que influenciar mais, tinha que ser mais influenciado (...).
Sara: Você tá entendendo?
Pesquisadora: Tô, tô...a influência que você esta falando é para o jovem planejar o
seu futuro...
Sara: O futuro dele na frente...”não fulano, a gente vai fazer um aula de dança”...
Não é ficar aqui pra lá e pra cá, eu tô aqui, mas vai me ajudar lá na frente.
Sara: Vai me ajudar... A aula de dança vai me ajudar por quê? Porque eu vou ficar
em forma, porque eu vou me alongar... Então, é o que eu te falo, tinha que ter umas
pessoas a mais ajudando , entendeu, explicando... “não fulano, se você não fizer isso
aqui ó você não vai passar de ano não”!
(Excertos das entrevistas com as ex-estudantes da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).
Leandra: Se fosse pra ter uma Escola de Tempo Integral seria pra estudo não seria
tipo assim, estudo, porque lazer a gente tem em casa porque a gente vem pra escola
pra gente aprender. Então seriam aulas, não seriam aulas dia todo, mas seriam
aulas...
(Excerto da entrevista com a ex-estudante da Escola D da ETI/GV, novembro,
2016).

Portanto, entre uma plataforma de governo que teve como proposta a implantação de
uma ETI com o objetivo de tirar os jovens da rua e uma Escola de Tempo Integral, que no
cotidiano escolar reproduz a lógica da escola parcial, foram encontrados jovens que resistem a
essa escola de tempo a mais e que tem em seus desejos a construção de uma Escola de Tempo
Integral democrática, participativa e ativa, conectada com as juventudes e seus espaços.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acho que você não me entendeu
Meus meninos são o que você teceu
Em resistência ao mundo que Deus deu
E eu não aceito, não.
Criolo.

Buscou-se, por meio deste estudo, a construção de um trabalho que a todo instante,
desmistificasse a visão contraditória que os educadores, em geral, têm dos jovens
provenientes das classes populares. Dessa forma, o presente trabalho foi desenvolvido a partir
da análise da experiência de Escola de Tempo Integral em Governador Valadares-MG, assim
como dos questionamentos que ocorriam dentro dela relacionados aos motivos que levavam
os jovens a resistirem a tal experiência.
Intentou-se, pois, verificar, a partir da análise das falas de estudantes, se eles resistiam à
ampliação da jornada escolar ou à proposta de Escola de Tempo Integral de Governador
Valadares-MG. Para isso, adotou-se, como objeto de estudo, um grupo de 14 jovens que
vivenciaram a experiência da ETI valadarense por, no mínimo, 2 anos. Esses indivíduos
foram entrevistados por meio da Entrevista Semiestruturada.
Com o objetivo de analisar os motivos que levaram os jovens a resistirem à experiência
de estudar na ETI valadarense, buscou-se, primeiramente, compreender o público e o
atendimento dos anos finais do Ensino Fundamental da rede municipal do município.
Posteriormente, elabourou-se uma contextualização da Educação Integral em âmbito nacional,
da Escola de Tempo Integral do município, e, especificamente, do contexto do Ciclo da
Adolescência e os sujeitos objetos de estudo desta pesquisa.
A partir deste primeiro movimento de análise do quadro de atendimento dos anos finais
do Ensino Fundamental da rede municipal, foi elaborado o perfil social dos jovens
transferidos da ETI: negros, pertencentes à classe popular, com composição familiar nuclear e
moradores dos bairros de periferias do centro urbano do município.
Por sua vez, a contextualização da Educação Integral em âmbito nacional incorporou a
este estudo o conceito amplo de educar na integralidade, desconstruindo a ideia de que
educação integral é sinônimo de escola de tempo integral. Maurício (2009, p.54) reflete sobre
essa questão quando propõe que a “educação integral reconhece a pessoa como um todo e não
como um ser fragmentado, por exemplo, entre corpo e intelecto”, isto é, a educação integral
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deve estar associada a uma escola que suprima a visão desacertada da ampliação da jornada
escolar apenas como duplicação do tempo.
Dando prosseguimento aos estudos sobre Educação Integral, trouxemos para compor o
texto à perspectiva do direito. Perspectiva essa que concebe a educação como um projeto
único de formação humana entre escola, família, comunidade e cidade. Através do estudo do
cenário atual da Educação Integral, observou-se, contudo, as fragilidades dos textos
normativos para que a implementação da ETI seja validada. Esses textos normativos carregam
os maiores entraves da Educação Integral em Tempo Integral: a polarização do turno e
contraturno, o que cria duas escolas em uma, e apenas a ampliação dos tempos.
Posteriormente à análise da Educação Integral no cenário nacional, passou-se ao estudo
da Escola de Tempo Integral em Governador Valadares-MG. Esse estudo revelou o paradoxo
entre a implantação da ETI no formato de turno e contraturno e no formato de um turno único.
Se a bibliografia especializada apresenta a ideia do turno e contraturno como um formato
polarizador, e até mesmo dualista, o turno único também não traz a garantia da
implementação de uma escola na perspectiva da integralidade.
A questão posta, portanto, é a de que, sob a perspectiva do direito, a viabilização da
educação integral independe do formato da organização da Escola emTempo Integral. E a
idealização desse tipo de escola está associada à premissa de uma escola dialógica e
construída com e para os sujeitos.
Conforme evidenciado em alguns momentos deste estudo, a escrita deste trabalho tem
como ato intencional dar visibilidade à voz dos adolescentes valadarenses que permanecem
desconhecidos, em suas práticas, valores e modos de vida. Para

tanto,

e

como

último

movimento de construção da fundamentação para a análise da questão norteadora deste
estudo, passou-se à composição do perfil social dos sujeitos desta pesquisa. Procurou-se,
então, desenvolver uma caracterização dos sujeitos da pesquisa e de suas trajetórias escolares.
Fez-se necessário, nesse momento do estudo, definir a concepção de juventude que seria
adotada. Adotou-se, então, a noção de jovem enquanto sujeito social de direitos e que
vivencia a busca por sua autonomia.
E, entre caminhos e descaminhos, passou, assim, às análises das entrevistas realizadas
com os jovens, que foram apresentadas de forma concomitante à fundamentação teórica. As
entrevistas com os jovens apontaram que a resistência à experiência da Escola de Tempo
Integral de Governador Valadares-MG é permeada pela dimensão do tempo, pela relação
entre juventudes e escola, por questões do direito a educação com qualidade e pela relação
dos jovens com o trabalho.
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Durante todo o estudo, a dimensão do tempo esteve presente. Para os sujeitos da
pesquisa, o tempo na ETI era percebido como algo coercitivo. Percebe-se que, para eles, os
tempos da escola eram produzidos na singularidade, e a Escola de Tempo Integral só faria
sentido para eles se o tempo que fosse vivenciado na escola pudesse ser reinventado na vida.
Para a análise dessas percepções, considerou-se o tempo social do sujeito e sua relação com a
função da ampliação dos tempos escolares na perspectiva das concepções de Educação
Integral que visa a sua integralidade.
A temática do tempo é retomada pelos jovens de forma acentuada, quando trazem, para
a discussão sobre suas resistências em relação à experiência de ETI, a não valorização dos
tempos das juventudes. Para uma melhor compreensão dessas relações, foram mobilizadas as
discussões sobre juventudes, o ser jovem na contemporaneidade e as questões geracionais que
envolvem a relação entre a escola e o jovem.
Um ponto frequentemente levantado nas entrevistas foi a turbulenta relação entre as
juventudes e a escola, sobretudo as juventudes de classe popular. Para fundamentar a
discussão acerca dessas relações, utilizou-se das discussões sobre juventudes, escola e
participação juvenil.
Para os jovens, a escola deveria ser considerada como um espaço de encontro com os
pares, de respeito às culturas juvenis, de integração e, principalmente, de participação. Porem,
na ETI não era essa a realidade vivenciada pelos estudantes, que questionavama, então: “para
que mais tempo de escola?” Arroyo (1988) corrobora com estas premissas quando questiona a
ampliação dos tempos escolares:

Não se amplia o tempo para poder ensinar e aprender mais e melhor, mas para poder
experimentar relações e situações mais abrangentes: alimentar-se, assear-se, brincar,
relacionar-se, trabalhar, produzir coletivamente na escola. Acredita-se na força
educativa de experimentar, vivenciar uma ordem, uma organização social o mais
total possível. (ARROYO, 1988, p.4).

Percebeu-se, ainda, que a chegada das classes populares à escola, como via de regra,
trouxe inúmeras dificuldades para as instituições, e a ampliação da jornada escolar acentuou
essa dificuldade que a escola pública tem em lidar com este público. Acerca disso, Arroyo
(1988) afirma que:
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[n]ão é raro justificar a necessidade de alargar o tempo de escola pela
desestruturação da família operária, pela violência nos lugares de moradia e outros
diagnósticos que justificam a necessidade de conferir à escola maior abrangência, de
modo a suprir o ambiente humano e a proteção afetiva e moral que o lar operário
não tem capacidade de dar. Como equacionar devidamente a escola pública de
tempo integral com essa visão da infância, da pobreza, do Estado, da classe
operária? (p.6).

Tais ideias foram trazidas para o movimento das entrevistas sob perspectiva do direito a
educação. Mas o direito à educação, que era imposto aos jovens, era negado por eles.
No entanto, a resistência a esse direito a educação e a um tempo a mais de escola era
pautada na falta de apreensão dos objetivos da implantação do tempo integral:

[a]o contrário: aparentemente, todas as chances foram dadas a esses jovens. Isto é,
não lhes foram negadas explicitamente oportunidades de acesso e permanência na
escola, mas foram excluídos no próprio interior da escola: pelo estigma que pesa
sobre a juventude negra e masculina; pelas culturas que parcelas da juventude
masculina constroem no quadro das relações de dominação masculina e que tendem
a oferecer uma resistência à escola e à sua cultura. Diante dessa resistência, a
instituição escolar tem respondido, muitas vezes, ora com indiferença, ora com
violência, raramente com estratégias para modificar o sistema de crenças que
sustenta essas culturas. Trata-se, assim, de uma forma de exclusão que combina
elementos internos e externos, tanto aqueles advindos das condições de vida dos
jovens e de sua inserção no mundo, como da própria escola, de sua ineficiência, mas
também do modo como se relaciona com o próprio jovem e com seu modo de estar
no mundo. (CENPEC, 2015)

Porém, o tempo a mais na escola é percebido pelas famílias de forma polarizada,
podendo ser associado ao cuidado com o jovem ou à falta de qualidade do ensino da escola.
Para os jovens, a duplicação dos tempos da escola era percebida e relacionada à falta de
valorização de suas culturas, e à falta de tempo de convivência e de interação entre os pares.
Verifica-se, ainda, que a modesta melhora dos dados educacionais nos últimos anos
demonstra que nosso sistema de educação reproduz desigualdades. Contudo, conforme
percebemos nos trajetos deste estudo, a Escola de Tempo Integral não trouxe impacto para
essas pequenas melhorias. Para contribuir com a análise da resistência dos jovens na
perspectiva do direito a educação, considerou-se as abordagens sobre a Educação Integral e as
relações das famílias com a escola.
Emerge, ainda, do movimento das entrevistas, a relação dos jovens com o trabalho. O
trabalho foi abordado como argumento para o interrompimento dos estudos na ETI apenas por
3 jovens. Vale ressaltar que, como apresentado por Dayrell (2007, p.1109), “a condição
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juvenil só é vivenciada por uma grande parcela de jovens por conta do trabalho”. Os jovens
não abandonaram a escola, buscaram alternativas para vivenciar os dois projetos. A análise
destas discussões foi respaldada pelos conceitos da Sociologia em que se discutem as relações
dos jovens com o mundo do trabalho.
Em síntese, o presente estudo conclui que a implementação da Educação Integral em
Tempo Integral não se faz através, apenas, da ampliação da jornada escolar. A ETI no Brasil,
em especial em Governador Valadares-MG, deve se pautar pela integração da escola na vida
dos alunos.
Podemos, portanto, afirmar que a experiência de Escola de Tempo Integral de
Governador Valadares-MG, implantada de forma universalizada, traz à tona a impossibilidade
de se universalizar o ensino, a final, “não se ensina tudo a todos” (SOUZA, 2015, p.7) e,
principalmente no mesmo tempo.
No entanto, na voz dos jovens ecoava que a resistência não era à escola, ou ao tempo a
mais de escola, e sim à escola que renega seus direitos, suas culturas. A resistência por parte
dos jovens era a melhor opção frente a mais tempo de uma escola que coage e controla seus
tempos. Considera-se, portanto, que os dados aqui apresentados, sobretudo aqueles que
explicitam a recusa dos jovens à cultura escolar tradicional e não ao tempo a mais de escola,
apontam para a necessidade de estudos sobre as relações e contribuições da Escola de Tempo
Integral com as juventudes. Seria a Escola de Tempo Integral uma “alternativa” para as
demandas sociais das juventudes das classes populares?
Relacionando-se à discussão anterior, avalia-se ser necessária, também, a realização de
estudos que proponham a análise das ações de formação continuada em serviço de professores
na ETI. Tais ações têm se preocupado em incorparar, em suas temáticas de estudos, a
Educação Integral e as dinâmicas das Juventudes.
Finalmente, o presente estudo buscou dar voz aos jovens e conclui que a escola precisa
se construir baseada no diálogo, na participação. Para tanto, o movimento das Escolas de
Tempo Integral deve ser constituído da análise da realidade de maneira desnaturalizada para
que, a partir daí, possa construir processos educativos que contribuam para a formação
humana dos sujeitos.
Tomo emprestado, para encerrar as discussões tratadas neste estudo, um trecho da
música “Não é sério” de Charlie Brow Jr: “Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não
é sério... O jovem no Brasil nunca é levado a sério... Sempre quis falar... Nunca tive
chance...Tudo que eu queria estava fora do meu alcance...”. Como na melodia, encerro estas
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considerações com o sentimento de, em algum momento, ter me transformado num
instrumento de interlocução para dar voz a quem sempre quis falar.
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Anexo 1 – Quadros de Matrícula Inicial e Final das Escolas da Rede Municipal
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Anexo 2 – Relatório de Alunos Evadidos e Transferidos das Escolas Municipais
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Anexo 3 – Roteiro de Entrevistas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Universidade Federal
de Ouro Preto

Roteiro de Entrevista a ser realizada com estudantes que foram transferidos ou
evadiram da Escola de Tempo Integral.
Objetivo: Identificar porque os adolescentes-jovens resistem em estudar numa Escola de
Tempo Integral.
1. Identificação:
Nome:
Idade:
Com quem você mora e quem é o responsável pelos seus estudos:
Você está estudando? (Ano/ Escola)
Você está trabalhando? (onde e com o que).
Nome da escola em que estudou na Escola em Tempo Integral:
Qual idade você tinha quando estudou na ETI?
Ano / Ciclo em que pediu transferência/evadiu da Escola em Tempo Integral:
Quanto tempo estudou nesta escola?
2. Trajetórias Escolares:
Me fale um pouco sobre sua vida escolar: onde você estudou na educação infantil, nos anos
iniciais?
O que você mais gostava destas escolas?
3. Percurso na Escola de Tempo Integral
Para você o que é uma Escola de Tempo Integral?
Você gostava ou não de estudar numa ETI?
Sua família gostou que você estudasse numa ETI? E agora, o que eles pensam?
Do que você mais gostava na ETI?
Como você acredita que deveria ser organizada uma Escola de Tempo Integral para o
adolescente?
O que você gostava de fazer quando não estava na escola?
Porque você saiu da ETI?
Como é sua escola hoje? É melhor?

