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That's My Way 

 

Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor 

Fidelidade lealdade em nome do Senhor 

A minha amada, a minha família e ao Nove de Julho 

Que me mostrou a importância de eu tá no bagulho 

A gente atira no escuro 

Não escuta ninguém 

Não adianta o sermão e a tempestade que vem 

Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino 

Mas o problema são B.O. Desde pequeninho 

O rap é hino pra mim 

Já estava escrito neguin 

Um baianinho assim 

Que anda perto do fim sim 

 

A nossa escola sempre é cara 

O tempo é rei 

Disso eu sei 

O relógio não para 

Cara ferida sara, mas na alma não tem cura 

Na sua arrogância ou na sua humildade pura 

Se segura o que te ofereço é muito bom 

É força e poder dom através do som 

Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer 

Viver, morrer, sorrir e a chorar 

Chorar pelo passado 

Pagar pelos pecados 

Contando cada sombra no seu sonho atormentado 

Acorrentado sei lá 

Drogado se pá 

Enfraquecido injustiçado se afogando no mar 

Eu 'to lá 

Lado a lado com fé no coração 

Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, mermão 

That's my way and I go 

Esse é meu caminho nele eu vou 

Eu gosto de pensar que a luz do sol 

Vai iluminar o meu amanhecer 

Mas se na manhã o sol não surgir 

Por traz das nuvens cinza tudo vai mudar 

A chuva abraçará e o berço vai abrir 

A luz de um novo dia sempre vai estar 

Pra clarear você 

Pra iluminar você 

Pra proteger 

Pra inspirar 

E alimentar você 

(Edi Rock) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a implementação da política pública de ampliação da jornada escolar 

empreendida no estado de Minas Gerais. A partir do Programa Educação Integral e Integrada, 

observa-se a perspectiva da redução da vulnerabilidade social na percepção dos profissionais 

da escola. Partiu-se do princípio de que a vulnerabilidade e o risco social são apontados como 

critérios de seleção para o projeto, sinalizando, assim, uma intenção do Estado em minimizar 

essa condição. A situação de vulnerabilidade social, trabalho infantil, a qualidade do ensino 

público e a ampliação das oportunidades educativas, também podem ser vistos como 

problemas a serem enfrentados por meio da ampliação da jornada escolar. A educação 

contribui para a formação de um projeto político-cultural capaz de transformar e reconstruir 

experiências sociais, no caminho da emancipação do indivíduo e do aperfeiçoamento 

democrático. Os dados desta pesquisa foram analisados por meio de dezesseis entrevistas 

semiestruturadas, direcionadas aos gestores, especialistas e professores de oficinas, realizadas 

em quatro escolas, com e as reflexões teóricas e analíticas foram empreendidas em dois eixos 

de estudo, quais sejam: o processo de implementação de políticas públicas a partir da 

perspectiva dos burocratas em nível de rua e a perspectiva da vulnerabilidade social. Tais 

eixos foram fundamentados nos estudos de autores como Gadotti (2006) (2009), Guará 

(2006), Cavalieri (2007), Moll (2009) (2014), Parente (2010), Saviani (2007), Lotta (2014), 

Ball & Bowe (1992) e Lipsky (1980). A análise das entrevistas revelou que os 

implementadores entendem o programa enquanto alternativa de redução da pobreza, violência 

e exclusão social. Os resultados apontam também que as capacitações, treinamentos e 

acompanhamento do projeto, por parte de órgãos centrais como a Secretaria Regional de 

Educação e a Secretaria Estadual de Educação, podem ser considerados pontos de fragilidade, 

uma vez que tais ações não são devidamente desenvolvidas, comprometendo o sucesso da 

implementação. Sendo assim, é possível afirmar que o desenvolvimento de uma política de 

Educação Integral deve ultrapassar o acesso e a permanência, sendo acompanhada por 

reflexões que busquem compreender todo o sistema social que propaga essa condição de 

vulnerabilidade, para que se possa atuar no sentido de corrigir essas falhas.  

 

Palavras chave: Implementação de políticas educacionais. Tempo Integral. Vulnerabilidade 

Social.



ABSTRACT 

 

We analyzed the education policy enforcement (Integral and Integrated Education Program) 

into enlarge school journey in public schools in Minas Gerais (MG), Brazil. Education 

professionals (street-level bureaucracy) from MG highlighted that the program has a potential 

to reduce social vulnerability indices. To attend this program, the minor must be part of a 

group in a social risk, what point out the State intention in relieve this critical social condition. 

Nevertheless child labor, low public education quality and the augment of educational 

opportunities could also be relieved with the enlargement of school journey. A sustainable 

political-cultural project could be reached though education process, having as a result the 

individual's emancipation and democratic improvement.  We carried out sixteen semi-

structured interviews, applied to education professionals - managers, specialists and teachers 

of the Integral and Integrated Education Program from four schools. Stem from the surveys, 

we studied the establishment of the enlargement of school journey in two fronts - a) from 

street-level bureaucracy perspective and b) people from the social risk group perspective. 

These fronts were reasoned by experts in educational policies as Gadotti (2006) (2009), Guará 

(2006), Cavalieri (2007), Moll (2009) (2014), Parente (2010), Saviani (2007), Lotta (2014), 

Ball & Bowe (1992) and Lipsky (1980). Our findings suggest the street-level bureaucracy 

understand the program as an alternative to reduce poverty, violence and social exclusion. 

These public also pointed out that the capacitation, training and monitoring by top level 

administration weaken the project, because they unknown the daily reality. These data suggest 

that Integral and Integrated Education Program must go beyond school access and 

permanence, and embrace the entire social system that bring on the vulnerability condition, in 

order to improve flaws. 

 

Keywords: Establishment of educational policies. Full-time education. Social vulnerability. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou formada em Licenciatura em Geografia pelo Centro Universitário Monsenhor 

Messias (UNIFEMM), da cidade de Sete Lagoas – MG, e possuo especialização em Gestão 

Escolar pelo PROGESTÃO, que foi oferecido pelo governo do estado de Minas Gerais. 

Na vida profissional, atuei como professora concursada de Geografia para o Ensino 

Médio no estado de Minas Gerais, de 2006 a 2019, e também como vice-diretora entre 2011 a 

2015. No município de Ouro Branco fui professora contratada de Geografia durante os anos 

de 2009, 2012 e 2019. Em 2018, entrei na rede de ensino do Serviço Social da Indústria 

(SESI), atuando também com as séries finais do Ensino Fundamental. Ainda nesse mesmo 

ano, decidi prestar concurso público para a rede federal de ensino e em meados de 2019 

assumi o cargo de professora efetiva do Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT), Campus 

Sorriso, atuando nos cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em Alimentos, nos 1º, 2º e 3º 

anos do Ensino Médio, ministrando a disciplina de Geografia; e no ensino superior, 

ministrando as disciplinas de Metodologia Científica e Geografia Física no curso de Gestão 

Ambiental. Atuo também em projetos de Ensino e Extensão no referido instituto. 

Além disso, sou cofundadora da Associação de Cultura Afro Brasileira de Ouro 

Branco (ACAFRO), instituição sem fins lucrativos criada para fomentar a cultura negra e o 

movimento artístico no município e região. A Associação atua desde 2001 no âmbito cultural 

e pedagógico com a finalidade de promover a igualdade e o desenvolvimento da cultura afro-

brasileira, tendo seu registro efetivado em 13 de janeiro de 2009. É formada por um grupo de 

pessoas do meio artístico, esportivo e pedagógico do município de Ouro Branco. 

No ano de 2018, iniciei o mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação, atuando na linha de pesquisa de Políticas Públicas 

Educacionais. Ao longo do 1º semestre, durante os estudos realizados na Universidade, várias 

foram as experiências, reflexões e discussões a respeito do posicionamento e do significado 

da pesquisa desenvolvida, bem como sobre em que lugar me encontrava em nosso projeto de 

pesquisa. Delimitar as possibilidades de abordagens e olhares para a questão da 

vulnerabilidade social, e as oportunidades educacionais oferecidas a esses indivíduos, eram 

elementos que faziam parte do meu interesse desde sempre. Desse modo, o sujeito para o qual 

meu olhar estava direcionado estava definido.  

Assim, o sujeito dessa pesquisa agrupa gestores, especialistas e professores, que são os 

implementadores das políticas desenvolvidas pelo Estado, sem, no entanto, desviar o olhar 

para o principal beneficiário dessas políticas, o aluno cuja a maior oportunidade de inversão 
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da condição de vulnerabilidade social passa diretamente pela escola e/ou pelos espaços 

socioeducativos que essa deveria ser capaz de oferecer.  

Os caminhos teóricos rigorosamente traduzidos pelo Programa de Mestrado e 

Doutorado Acadêmico em Educação se entrelaçam com uma proposta de pesquisa construída 

a partir da experiência empírica desenvolvida diariamente no desempenho da função docente. 

No dia a dia das aulas, nosso olhar é voltado para os sujeitos excluídos, moradores de áreas de 

vulnerabilidade social, expostos a todo tipo de violência. Na escola, desde o ano de 2006 até 

2011, como professora, me contentei com os vários conflitos da sala de aula que mediava com 

certa desenvoltura. Em março de 2011 fui convidada a compor a equipe gestora como vice-

diretora. Esse convite veio como um desafio e, ao aceitá-lo, logo percebi que era uma área que 

me agradava também. Nesse mesmo ano, o Programa de Educação Integral (PROETI) chegou 

à escola. Era belíssimo (no papel), apresentava boas soluções para os problemas de defasagem 

de aprendizagem mas, acima de tudo, prometia auxílio para o problema da vulnerabilidade 

social em que vários alunos da “minha” escola, e de tantas outras pelo estado, se 

encontravam. A proposta de ampliação da jornada escolar prometia aulas das disciplinas do 

currículo formal com metodologias diferenciadas no contraturno, “não seria mais do mesmo”, 

prometia alimentação balanceada para os alunos, oficinas de esportes, de boas práticas de 

higiene e saúde etc. 

Então, veio a realidade. Havia recurso, pouco, engessado. Havia treinamento, fora da 

realidade da maioria dos profissionais que atuava diretamente no Programa. Não havia 

estrutura física. As escolas não estavam preparadas para receber esses alunos em horário 

estendido. A quantidade dos banheiros era insuficiente (nenhum chuveiro) e, na minha escola, 

havia somente uma quadra que não era coberta. Ela já era insuficiente para atender a demanda 

normal dos turnos, quem dirá para atender mais duas turmas mistas de ensino fundamental II 

do Programa. Os professores do regular não entendiam a proposta do Programa. Os alunos 

tinham que ficar “rodando” pela escola, procurando sempre os espaços onde incomodavam 

menos. Os professores do Programa internalizaram a função de “cuidador”, e não havia o 

desenvolvimento das práticas inovadoras e diferenciadas prometidas nos Documentos 

Orientadores. Confesso que, mesmo com todas as limitações que o Programa apresentava, 

tentava ver sempre o lado bom, principalmente por entender naquele momento que era melhor 

para os alunos estarem lá, dentro da escola, do que em outro lugar. 

Assim, ao longo do de 2011 e 2012 participei de experiências exitosas, e outras nem 

tanto, com o Programa, que convergiram para alguns questionamentos que me incomodam 

desde então: de que maneira a ampliação da jornada escolar contribui efetivamente para a 
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melhoria da condição de vulnerabilidade social dos estudantes? A ampliação da jornada 

escolar dos alunos é implementada de fato segundo as legislações vigentes? Qual é o olhar 

dos implementadores para esse aluno em condição de vulnerabilidade? Esse Programa de fato 

contribui para melhorar a qualidade da educação? 

Essas inquietações me acompanharam durante os anos seguintes e em 2018, quando 

fui aprovada para o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade 

Federal de Ouro Preto, na linha de pesquisa de Políticas Públicas Educacionais. Finalmente 

apareceu a oportunidade de mergulhar no universo acadêmico para encontrar respostas as 

minhas inquietações. As reuniões de orientação, leituras, disciplinas, trabalhos e seminários, 

formam um importante caminho para a construção das bases teóricas que me permitiram 

aprofundar em alguns conhecimentos e construir tantos outros na busca pela compreensão 

para questões sobre o fenômeno da vulnerabilidade social e seu impacto sobre a educação e 

sobre a vida das pessoas. Por fim, com essas questões sistematizadas, tive a oportunidade de ir 

a campo, analisar a implementação do Programa de Educação Integral e Integrada sob vários 

aspectos, através do olhar de pesquisadora. Agora, com a pesquisa concluída, apresento os 

caminhos que me levaram a algumas respostas, mas, além disso, a novas inquietações. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Mais Educação (PME), formulado pelo governo federal na gestão de Luiz 

Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), elaborado em 2007 e reestruturado 

em 2016, na gestão de Dilma Rousseff (PT), para Programa Novo Mais Educação (PNME), 

anuncia uma visão mais ampla do papel da escola. Essa nova abordagem priorizou a 

intersetorialidade para a ressignificação do currículo da escola e do espaço escolar, 

articulando-os à vida do educando e da comunidade, em que as atividades pedagógicas 

dialoguem com a formação integral do sujeito. Dessa forma, o Programa apresenta como 

objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino 

Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, com a 

complementação da carga horária de cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno 

escolar (BRASIL, 2018). 

A justificativa para a implantação da educação em tempo integral se fundamenta na 

análise de problemas sociais. Segundo Parente (2018), a situação de vulnerabilidade social, 

trabalho infantil, a qualidade do ensino público e a ampliação das oportunidades educativas 

são vistos como problemas a serem enfrentados por meio da ampliação da jornada escolar. 

Para Cavaliere (2002), esse aumento na carga horária traz uma visão de educação que 

contribui para a formação de um projeto político-cultural, inserido em um sistema de ensino 

público, que seja capaz de oferecer um contexto propício à reconstrução de experiências 

sociais, à emancipação do indivíduo e ao aperfeiçoamento democrático. Corroborando com 

essa visão, Lukes (2004) argumenta que a educação integral se apresenta como uma 

possibilidade de inclusão à cidadania, sendo ofertadas aos educandos maiores e melhores 

oportunidades de aprendizagem e socialização. É nesse sentido, de ação estratégica para a 

garantia do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, que a ampliação da jornada 

escolar se insere. 

Uma importante tentativa de minimizar os impactos da carência e da exclusão, no 

contexto educacional do Brasil, pode ser observada pela diversidade de políticas de educação 

integral, quais sejam: políticas de educação integral formuladas e implementadas nas mesmas 

ou diferentes esferas administrativas; políticas de educação integral desenvolvidas com 

recursos públicos e/ou privados; políticas de educação integral no âmbito das Secretarias de 

Educação ou intersetoriais; políticas de educação integral fomentadas pelo Poder Público ou 

por meio de parcerias público-privadas (PARENTE, 2016a). 
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Assim, o embate empreendido sobre a educação integral, aliado à ampliação da 

jornada escolar, é objeto de debates e reflexões no contexto educacional brasileiro desde o 

início do século XX. Marcado por avanços e retrocessos, ainda que a educação integral seja 

aceita e defendida, a unanimidade não pode ser destacada nessa diversidade de opiniões. 

Reconstruindo o caminho sugerido por Mendonça (2017), um primeiro embate e, talvez a 

visão mais difundida sobre a educação integral, discursa sobre sua capacidade de “tirar as 

crianças da rua”. Sob essa perspectiva, a ampliação dos horários de permanência das crianças 

e adolescentes na escola, incute no sistema educacional não só a responsabilidade de resolver 

o problema do direito à educação de qualidade, mas, também, a obrigação de combater a 

situação de risco e vulnerabilidade social desses sujeitos (CARVALHO, 2013), sendo melhor 

para eles permanecer mais tempo na escola do que na rua. 

Outra visão sobre a educação integral sugere a apropriação dos territórios educativos 

para a promoção das atividades em tempo integral. Nesse contexto, o espaço físico da escola 

deixa de ser visto como único possível para a promoção de atividades educativas capazes de 

ampliar as dimensões de formação das crianças e adolescentes. Magnani (1998, apud 

CARVALHO, 2014) sugere que existem outras possibilidades educativas para a criação de 

espaços intermediários, entre o familiar e o público, que possibilitem uma sociabilidade 

básica, porém mais ampliada do que as estabelecidas nos laços familiares. Uma socialização 

mais densa, significativa e estável do que as relações formais e individualizadas impostas pela 

sociedade. 

Existem também visões que associam a política de educação integral ao 

desenvolvimento da matriz curricular e, consequentemente, à melhoria da aprendizagem. Para 

Giolo (data apud MOLL, 2012), ainda que haja a introdução de outros componentes 

formativos ligados à ludicidade e à criatividade, a educação integral deve ser estruturada com 

vistas a um dos grandes desafios da educação básica no Brasil, que é promover a 

aprendizagem efetiva dos conteúdos previstos em sua matriz curricular. 

Dessa forma, entende-se que a ampliação da jornada escolar vem sendo apontada 

como alternativa para diferentes demandas sociais e educacionais, ainda que as mesmas não 

estejam elencadas de maneira específica ao longo do processo de formulação da política. 

Assim, existe uma necessidade social representada por uma série de problemas públicos, no 

domínio dos vários entes federativos, que podem justificar a formulação de políticas públicas 

que prezam pela implantação da jornada escolar de tempo integral. 

No entanto, mesmo com um significativo aumento do acesso à educação nas últimas 

décadas, o que é proporcionado à população precisa de qualidade. Portanto, ainda que a 
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universalização da educação básica se apresente como um importante critério de justiça 

social, auxiliando no processo de dimensionamento da efetividade da política educacional, 

não há garantias de que a população mais vulnerável poderá usufruir de uma educação 

excepcional e permanecerá na escola. 

Essa trajetória das políticas públicas de ampliação da jornada escolar foi empreendida 

ainda na primeira metade do século XX, com as concepções advindas dos movimentos 

educacionais que apresentavam distintos projetos e correntes políticas. Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro foram os precursores das propostas de educação na perspectiva da Educação 

Integral. Assim, as primeiras iniciativas de aumento da carga horária escolar surgiram de 

maneira mais efetiva, na década de 50, na Bahia, com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

(CERC), idealizado por Anísio Teixeira. Planejado para funcionar em horário integral, suas 

atividades convencionais eram desenvolvidas nas Escolas-Classe, e as demais nas Escolas-

Parque. Assim, esse projeto foi pioneiro e referência nacional, por ter colocado em prática a 

educação a partir de um programa amplo e inovador que abarcava as várias dimensões 

formativas do sujeito. 

Na década de 80, outra experiência significativa ocorreu no Rio de Janeiro, a 

implantação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP’s), inspirados no CERC. 

Com formato assistencialista, o projeto coordenado por Darcy Ribeiro incorporava 

características de assistência à educação com uma proposta de escola democrática. Desde 

então, a visão da ampliação da jornada escolar e sua transição para o horário integral é 

prevista em vários marcos regulatórios, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional
1
 (LDB), publicada em 1996, que anuncia a ampliação das experiências dos alunos 

em situações de aprendizagem como uma possibilidade para sua formação integral. A LDB 

determina no artigo 34 que “[...] a jornada escolar do ensino fundamental incluirá, pelo 

menos, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 

período de permanência na escola”. O parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece ainda que 

“[...] o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino” (BRASIL, 1996, p. 34). 

Segundo Fortunati (2007), quando os parlamentares deliberaram sobre a inclusão de 

uma proposta de escola em tempo integral, no texto da LDB, a atenção estaria voltada 

especialmente para as crianças de famílias que, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

                                                           
1
 A LDB define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na 

Constituição Federal de 1988. 
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Geografia e Estatística (IBGE)
2
 de 1991, integravam os mais de cinquenta e quatro milhões de 

cidadãos que viviam abaixo da linha de pobreza e em situação de vulnerabilidade social. 

Assim, ainda de acordo com Fortunati (2007), não basta que se tenha uma escola pública de 

boa qualidade no turno regular, uma vez que as diferenças educacionais aparecem 

principalmente nas oportunidades que são dadas aos estudantes no restante do tempo. Por isso 

a necessidade de direcionar a escola e sua gestão a outras conjunturas educacionais capazes de 

levar o aluno à educação integral. 

Assim, a vulnerabilidade social aparece como destaque e primeiro critério para a 

seleção dos alunos participantes da Educação Integral e Integrada, sinalizando a intenção do 

Estado em minimizar essa condição. O termo vulnerabilidade social vem sendo usualmente 

aplicado por cientistas sociais de diferentes disciplinas há bastante tempo. O ponto crítico da 

abordagem desse conceito se dá nos anos 90, quando o mesmo já não poderia ser expresso 

simplesmente pela falta dos recursos econômicos. 

Para Ayres (1999), a vulnerabilidade é analisada sob o ponto de vista da falta ou da 

não condição de acesso a bens materiais e bens de serviço que possam suprir aquilo que torna 

o indivíduo vulnerável. Para Abramovay (2002), a condição de vulnerabilidade social se 

estabelece como situação em que os recursos e habilidades de um dado grupo social são 

insuficientes e inadequados para lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade, 

inclusive as oportunidades ligadas ao acesso e à permanência na escola. Nesse sentido, a 

circunstância vulnerável compõe um aspecto fundamental do campo das políticas 

educacionais que, segundo Saviani (2007), são inseridas na esfera das políticas públicas de 

caráter social e refletem as contradições e exigências da sociedade atual, sobretudo, para uma 

educação de qualidade. 

Dessa forma, os debates sobre a educação em tempo integral no Brasil devem ser 

analisados a partir de uma conjuntura histórica, abrangendo as transformações econômicas, 

políticas, culturais e geográficas que caracterizam a contemporaneidade. Destarte, a análise 

das políticas públicas em educação no Brasil requer a noção de que sua elaboração ocorre por 

meio de processos políticos e sociais um tanto complexos. Segundo Azanha (1998), um 

“problema social” só ganha vida a partir de uma percepção coletiva, ainda que tal fato não 

seja suficiente para afirmar a existência de um problema nacional, e represente apenas a 

consciência crítica de alguns homens em face a uma realidade. Assim, o processo de 

                                                           
2
 IBGE, criado em 1936, é um órgão do Governo Federal, subordinado ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, que tem como função levantar e fornecer dados e informações sobre o território 

brasileiro e sua população (IBGE, 2001). 
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elaboração das políticas públicas educacionais acontece a partir da mediação de discussões e 

do estabelecimento de consensos que influenciam as questões pertinentes ao papel da 

educação. 

Segundo Saviani (2007), um importante marco da política de educação integral no 

Brasil foi a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Educação
3
 (PDE), que simbolizou 

um novo projeto de nação, agregando trinta ações que incidiriam sobre os mais variados 

aspectos da educação em seus diversos níveis e modalidades. Dentre essas ações se situa o 

Programa Mais Educação, que propôs ampliar o tempo de permanência dos alunos nas 

escolas. Já o Plano Nacional de Educação (PNE)
4
, Lei n.º 13.005/2014, instituiu que todos os 

estados e municípios deveriam elaborar planejamentos específicos para fundamentar o 

alcance dos objetivos previstos, considerando a situação, as demandas e as necessidades 

locais. Nesse sentido, a referida lei determina diretrizes, metas e práticas que devem orientar a 

política educacional no período de 2014 a 2024.  

Aliado à LDB, o PNE – composto por vinte metas que vislumbram minimizar as 

barreiras para o acesso e a permanência na escola, as desigualdades educacionais em cada 

território, a formação para o trabalho e o exercício da cidadania – tem como objetivo comum 

promover o regime de cooperação em entre a União, os Estados e os municípios, a fim de 

promover a integração da escola a partir de diretrizes que evidenciam a necessidade de 

superação das disparidades educacionais, com ênfase na melhoria da qualidade da educação. 

Para Moll (2014), a Meta 6 do PNE - que determina a oferta da educação em tempo integral 

no mínimo em 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes 

da educação básica e progressivamente implementar a atuação do professor em uma mesma 

escola - reestabelece um diálogo com o processo de construção de uma educação capaz de 

promover a formação humana com tempos, espaços e oportunidades ampliados.  

Sendo assim, em 2007 o Governo Federal criou o Programa Mais Educação, como 

estratégia para a retomada da educação integral, no intuito de promover “a ampliação dos 

horizontes formativos, das experiências educativas, de abordagens culturais, estéticas, 

esportivas, comunicacionais, científicas, corporais, a serem recuperados em um processo de 

ressignificação das práticas escolares” (MOLL, 2014 p. 312). Ainda de acordo com a autora, a 

                                                           
3
 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi apresentado ao país em 15 de março de 2007 e lançado 

oficialmente em 24 de abril do mesmo ano. Representa uma consolidação da visão sistêmica da educação em 

substituição à visão fragmentada que historicamente marcou a compreensão da educação nacional. (BRASIL, 

2006) 
4
 O PNE, instituído pelo Decreto n.º 6.094 de 24 de abril de 2007, reúne um conjunto de iniciativas articuladas 

sob a abordagem do sistema educativo nacional, que prioriza a melhoria da qualidade da educação por meio dos 

investimentos na educação profissional e na educação superior (PNE, 2007). 
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implantação do Programa incentivou, entre os anos de 2003 a 2013, a autonomia de mais de 

50.000 escolas para a constituição de projetos de ampliação da jornada escolar diária, com o 

subsídio do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, consolidando, assim, a construção da 

meta específica do tempo integral junto ao PNE.  

Em Minas Gerais, a discussão sobre a política de ampliação da jornada escolar se deu 

no âmbito da Secretaria de Estado da Educação SEE/MG, a partir de 2005, com a 

implementação de um conjunto de ações que buscavam desenvolver experiências 

pedagógicas, culturais e esportivas para uma formação cidadã e a melhoria dos resultados e 

indicadores educacionais dos alunos participantes, incluindo também os educandos de 

comunidades em situação de vulnerabilidade social. As ações do governo estadual tinham o 

objetivo de se integrar às propostas e determinações legais nacionais, como o disposto pela 

LDB. 

Contudo, a educação em tempo integral da rede estadual de Minas Gerais, implantada 

a partir de 2005 sob o codinome “Projeto Aluno de Tempo Integral” (PATI), sofreu várias 

reformulações. De 2007 a 2012 o Projeto foi expandido para todo o Estado, como “Projeto 

Escola de Tempo Integral” (PROETI). Outros períodos de expansão do projeto ocorreram: de 

2012 a 2014, com o nome de “Educação em Tempo Integral”; de 2015 a 2016, como 

“Educação Integral”; e, a partir de 2017, como “Educação Integral e Integrada”. As várias 

mudanças de nomenclatura representavam também alterações na própria política sob o ponto 

de vista da fundamentação, assimilando, assim, novas características. Portanto, a concepção 

de formação integral dos alunos ganhou novo formato, situando a ampliação de oportunidades 

e espaços diferenciados de aprendizagem para além dos muros da escola, através de oficinas, 

e contemplando todas as dimensões formativas do sujeito (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, entende-se que a política pública de ampliação da jornada escolar, 

empreendida no estado de Minas Gerais, surge conforme sugere Rua (2004), a partir de um 

conjunto de ações destinadas à resolução de um problema social que requer a alocação de 

bens e recursos públicos. Nesse caso, pode-se citar como exemplo a melhoria da qualidade da 

educação que, segundo Cavaliere (2007), traz um fator frequentemente relacionado a essa 

melhoria que é a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola. Ainda que, de 

acordo com a autora, não existam consensos estabelecidos entre as pesquisas da área que 

apontem associação causal direta entre a ampliação do tempo de permanência na escola e a 

melhora nos resultados de aproveitamento dos alunos, no Brasil, desde a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/1996), há significativa concentração de projetos e 
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programas da educação básica pública que subsidiam a implantação da política de aumento da 

carga horária escolar. 

Todas essas questões evidenciam o Estado em ação, uma das traduções para o conceito 

de política pública (GOBERT; MÜLLER, 1987). Nesse contexto, entende-se que o conceito 

de política pública é abrangente e pode ser compreendido de diversas formas, quais sejam: 

enquanto ciência dos fenômenos referentes ao Estado ou ao Governo; sistema de regras que 

dizem respeito à direção dos negócios e à administração pública; arte de governar os povos; 

ou ainda – e mais genericamente – refere-se ao poder, resolução de conflitos ou mecanismos 

de tomadas de decisão. Pode-se estabelecer uma linha de análise que remete ao ato de pessoas 

ou grupos de pessoas se fazerem presentes e participantes nas atividades que pretendem 

transformar ou manter certa realidade, sempre localizadas em um espaço geográfico e 

histórico, que pressupõe movimento e constante renovação, como o Estado em ação, ou seja, 

a ação do Estado propriamente dita (GOBERT; MÜLLER, 1990). 

Souza (2006, p. 25) entende política pública como área do conhecimento “[...] que 

busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação [...] e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações [...]”. No entanto, há autores que 

definem a política pública também como aquilo que o Estado não faz e deveria fazer, “[...] 

tudo o que os governos escolheram fazer ou não fazer” (DYE, 2008, p. 1). 

A partir do conceito, se as políticas públicas são o Estado em ação, compreender como 

são implementadas é crucial. Segundo Lotta (2014), a implementação deve ser entendida 

enquanto processo de interação que se estabelece entre os burocratas de nível de rua e os 

usuários da política pública. A autora enfatiza que os efeitos de uma política resultam da 

forma como ela é implementada e dos diversos fatores que incidem sobre esse processo. 

Ainda de acordo com Lotta (2014), as políticas são compostas por fases, as quais: agenda, 

formulação, implementação e avaliação. Em cada fase ocorrem diversos debates teóricos que 

buscam a compreensão de como as políticas são, segundo sua formulação, e/ou como elas 

deveriam ser, na prática. 

Nesse contexto, a implementação de políticas públicas faz referência, conforme 

destaca Lipsky (1980), à análise da ação individual dos implementadores. Essa ação 

corresponde à visão que os sujeitos atendidos pela política têm sobre o comportamento da 

agência ou órgão público prestador do serviço. Dessa forma, segundo Lotta (2012), para a 

compreensão da ação efetiva do Estado, pressupondo que os implementadores o representem 

e por ele respondem, é necessário estabelecer a relação existente entre a política descrita nos 

textos e aquela implementada na prática. O resultado dessa análise fornece mecanismo de 



24 

compreensão das questões institucionais e dos contextos que interferem na ação do 

implementador. 

Levando-se em conta o papel de destaque que os agentes implementadores exercem no 

processo de implementação da política, Lipsky (1980) conceitua ou define esses atores como 

“burocratas de nível de rua”. O autor desenvolveu um amplo debate sobre a burocracia 

implementadora, qualificando esses agentes da linha de frente do serviço público como 

responsáveis pelo atendimento direto à população, no cumprimento de sua função, e que 

dispõem de significativa discricionariedade (LIPSKY, 1980). Sob o ponto de vista do autor, 

discricionariedade pode ser entendida como a capacidade desses agentes de determinar a 

natureza, a quantidade e a qualidade dos benefícios e sanções a serem oferecidos pelas suas 

agências a esses cidadãos (LIPSKY, 1980). 

Assim, ao direcionar o contexto da implementação para a política de ampliação da 

jornada escolar, assume-se o entendimento de que as instituições educacionais sejam uma das 

principais instâncias em que a ação pública se materializa, no campo da educação, sendo, 

portanto, arenas complexas onde a interpretação, a escolha e a atuação dos sujeitos lá 

inseridos podem materializar de fato a política (OLIVEIRA, 2019). A atuação, sugerida pelo 

autor, é representada através da tradução da política para a linguagem da prática, que 

dependerá da interpretação pessoal de cada agente, imprimindo características singulares a 

partir do texto. Esse fato é destacado por Lessard e Carpentier (2016), quando afirmam que, 

ao aplicar a política na prática, os agentes são obrigados a formular respostas diante das 

orientações normativas, gerando, assim, uma ação. Os autores afirmam ainda que enquanto 

determinadas políticas se apresentam como proposta de solução para problemas muito 

específicos, outras induzem soluções ou mudanças das quais não se conhecem todas as 

ramificações. Dessa forma, entende-se que a política de ampliação da jornada escolar não se 

caracteriza enquanto solução para um problema específico, mas para grande diversidade de 

desafios sociais e educacionais. 

Partindo dessa perspectiva, percebe-se que a ampliação da jornada escolar 

representada pela educação em tempo integral se faz presente no estado de Minas Gerais 

desde 2005, através da SEE/MG, conforme evidenciado anteriormente. Assim, se os efeitos de 

uma política resultam da forma como ela é implementada, acredita-se que o estudo voltado 

para essa implementação, a maneira como ela é traduzida pelos implementadores de nível de 

rua e como ela se reflete na escola seja extremamente relevante para que se possa 

compreender os efeitos dessa política no Estado. 
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Nesse contexto, a partir das diversas propostas para promover a educação integral, das 

leis e marcos regulatórios que convergem na escola e propõem a educação integral como uma 

das maneiras de se combater e superar as desigualdades no acesso, permanência e qualidade 

da educação ofertada para a população, acredita-se que a educação em tempo integral é uma 

das ações capazes de promover mudanças efetivas e contribuir para a melhoria da educação 

pública no Brasil. 

Então, é no contexto da importância do estudo dessa implementação que esta pesquisa 

se inscreve. Assim, o problema que se pretende investigar nessa pesquisa é: como se dá o 

processo de implementação da política de educação integral a partir da percepção dos 

profissionais da escola e se, sob o ponto de vista desses profissionais, a educação integral de 

fato contribui para a diminuição da condição de vulnerabilidade social. 

Para tanto, esta dissertação é apresentada em quatro capítulos, além da introdução. No 

capítulo um apresenta-se um breve panorama, do ponto de vista histórico, sobre a educação 

integral no Brasil e as concepções e princípios que orientaram a ação do Estado brasileiro na 

busca de uma política de educação integral. Além disso, trata das terminologias e concepções 

envolvidas nessa temática.  

O capítulo dois aborda a implementação da política de educação integral tendo em 

vista os âmbitos federal e estadual, bem como a atuação dos implementadores, a agenda do 

Estado de Minas Gerais para educação integral, o contexto de vulnerabilidade social e a 

escola e, ainda, as pesquisas sobre educação integral desenvolvidas no Brasil.  

Já o terceiro capítulo apresenta, de maneira detalhada, o percurso metodológico 

desenvolvido nesta pesquisa, o tipo de pesquisa realizada, a abordagem, o contexto em que os 

dados foram coletados, os participantes, os procedimentos e os instrumentos utilizados para a 

realização da coleta de dados empíricos.  

Por fim, o quarto e último capítulo é destinado a apresentar a análise e a discussão dos 

resultados da pesquisa, com base nas entrevistas realizadas em quatro escolas públicas 

estaduais, de maneira a buscar, nas falas dos entrevistados, evidências acerca de suas 

percepções sobre a implementação da política de educação integral e sua capacidade de 

diminuição da condição de vulnerabilidade social. Apresenta também as conclusões da 

pesquisa e, logo após, as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

UM PANORAMA SOBRE A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL 

 

Este capítulo apresenta, em linhas gerais, a trajetória da política de ampliação da 

jornada escolar empreendida no Brasil, a partir das concepções e princípios que orientaram a 

atuação do Estado no desenvolvimento dessas ao longo do século XX. Além disso, discute as 

práticas de implementação da educação integral a partir da iniciativa de Anísio Teixeira, com 

o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, e de Darcy Ribeiro, nos Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEP´s). Outra perspectiva abordada neste capítulo é o papel do Estado 

enquanto formulador das políticas e práticas governamentais que se manifestam diante das 

interações entre os atores públicos e privados em distintos contextos institucionais. 

 

1.1 CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS QUE ORIENTARAM A ATUAÇÃO DO ESTADO 

BRASILEIRO NA BUSCA DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

O século XX no Brasil foi marcado por distintos movimentos políticos e educacionais 

que moldaram a noção de educação integral, dando origem a concepções que nortearam o 

desenvolvimento dessa política. Assim, é possível identificar dentre esses movimentos o 

anarquista
5
, ou libertário, dos anos 30, que possuía a perspectiva de uma educação 

emancipadora, capaz de promover a plena formação do ser humano a partir da autonomia dos 

indivíduos e do desenvolvimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais. Conforme 

destaca Coelho (2009), nessa concepção educativa, o discurso extremamente emancipador 

sintetizava as propostas da formação completa do homem, que o levaria à plenitude 

filosófico-social. Essa proposta de educação seria capaz de promover, concomitantemente, as 

capacidades sensitiva, intelectual, artística, esportiva, filosófica, profissional e, obviamente, 

política. 

No movimento anarquista a pedagogia libertária propunha a leitura, a produção e a 

difusão de periódicos que incentivavam a preparação para o trabalho, a reflexão e, 

principalmente, a militância. Dessa forma, de acordo com Carvalho, Leite e Valadares (2010, 

                                                           
5
 Reúne uma série de experiências sociais relevantes na história do país, especialmente no período compreendido 

pela Primeira República. Sua origem remonta à imigração europeia ao Brasil, entre 1870 e 1914, quando os 

ideais anarquistas passaram a ser difundidos entre os operários brasileiros através de grupos de propaganda e 

periódicos, especialmente a partir da década de 90. Os anarquistas defendiam uma concepção sindical 

revolucionária que exerceu grande influência no movimento operário, em especial nos congressos operários e 

nas greves do período. Os anarquistas influenciaram a criação de uma série de periódicos para a imprensa 

operária e fundaram diversas Escolas Modernas ao redor do país (CORRÊA, 2012). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Moderna
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p. 13), esse incentivo “[...] demarcava a diferença da proposta pedagógica das escolas 

modernas em relação às escolas de modelo tradicional”. Para os anarquistas, só seria possível 

o desenvolvimento de uma nova sociedade, caso houvesse nos cidadãos uma mudança de 

valores e princípios compatíveis com esse novo modelo de nação. Assim, a educação integral 

para os defensores desse movimento era vista como essencial para consubstanciar as 

transformações econômicas, sociais, de princípios democráticos, libertários e igualitários. 

Para Figueiredo (2018), os ideais da pedagogia libertária permitiram o 

desenvolvimento de uma nova ótica, diante das desigualdades, que exigia a formação plena 

dos indivíduos conduzindo-os à emancipação, sobretudo para a transformação da sociedade. 

Assim, concebiam a educação como instrumento contra o autoritarismo, o dogmatismo, a 

opressão e a exploração. Corroborando com essa visão, Gallo (1995, p. 165) afirma que a 

educação libertária: 

 

[...] trabalha para destruir a padronização dos indivíduos, proliferando a 

singularidade, a criatividade e as diferenças, que acabam por harmonizar através da 

cooperação e da solidariedade, compondo uma totalidade social. A ideia de uma 

sociedade anarquista, formada por uma multiplicidade de indivíduos singulares, 

afasta-se radicalmente da sociedade capitalista, fundada na padronização dos 

indivíduos, produzidos em massa pela escola baseada na submissão e na transmissão 

da ideologia dominante. 

 

Destarte, Gallo (1995) evidencia a educação libertária na perspectiva da transformação 

e não da manutenção da sociedade desigual, onde a maioria da população se submete à 

minoria na conservação da sociedade capitalista. O autor enfatiza ainda que a educação 

integral, no contexto desse modelo educacional, busca a promoção da igualdade e o 

desenvolvimento das potencialidades de todos os indivíduos. Os anarquistas lutaram a favor 

da construção de uma realidade social no Brasil que se opusesse à exploração e à opressão. 

Umas das maneiras de promover o enfretamento dessa realidade foi a criação de associações 

de classe que idealizaram as escolas para a classe operária e seus filhos. Assim, de acordo 

com Rodrigues (2010), os anarquistas desenvolviam uma dinâmica educacional que preparava 

os indivíduos no âmbito profissional e cultural, instaurando uma mentalidade de 

enfrentamento da desigualdade e da dominação, defendendo a emancipação como veículo 

transformador da sociedade. 

No Brasil, a proposta pedagógica das escolas de educação libertária era baseada na 

formação de indivíduos mais preparados profissional e politicamente. Segundo Aranha 

(2016), essas escolas promoviam a coeducação, pois viam de forma positiva o convívio entre 

meninos e meninas. Além disso, a não distinção entre as classes sociais era estimulada, o que 
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propiciava a interação entre os grupos. A autora afirma ainda que os anarquistas foram os 

responsáveis pela instalação de modernas escolas operárias em quase todos os estados 

brasileiros. Essas escolas contestavam o sistema de ensino que perpetuava as desigualdades e 

a exclusão, e inauguraram o pensamento não só da educação integral, mas, sobretudo, de uma 

proposta voltada ao conhecimento científico e racional, diante de uma instrução laica e 

politizada para os indivíduos. 

O contexto de mudanças políticas e econômicas ocorridas no Brasil entre 1920 e 1930, 

consequência do intenso processo de industrialização e urbanização, deixava evidentes as 

desigualdades sociais e os desdobramentos cada vez mais negativos para a sociedade 

brasileira. Surgia, assim, um forte apelo pela transformação da educação, destacando a 

educação integral como possibilidade de ampliação das oportunidades de múltiplas 

aprendizagens a partir de tarefas culturais e sociais. 

A concepção autoritária foi a segunda concepção utilizada como aporte para o 

desenvolvimento da educação integral no Brasil, apresentada pelo Movimento Integralista 

Brasileiro
6
. Considerava a alfabetização por si só uma habilidade incapaz de elevar o nível 

cultural das massas e defendia a leitura como ferramenta para tal melhoria. Segundo Cavaliere 

(2010), o movimento integralista considerava que a educação escolar das massas não poderia 

se limitar à alfabetização e que, para elevar o nível cultural dos brasileiros, seria necessário 

envolver aspectos físicos, intelectuais, cívicos e espirituais na formação dos indivíduos. 

Assim, utilizava como lema a educação integral para o homem integral. 

Nesse contexto, o Manifesto Integralista de 1932 representou uma tentativa de 

popularizar a política, decodificando-a através de linguagem simples e acessível. O 

documento que foi enviado à boa parte da população de distintas regiões do país e trazia em 

seu conteúdo uma concepção espiritualista e cristã, utilizava palavras de ordem para incitar 

sentimentos patrióticos e de unidade nacional, consubstanciados na expressão “Deus, pátria e 

família” (LOUREIRO, 1981). Assim, na visão Integralista: 

 

Deus dirige o destino dos Povos. O homem deve praticar sobre a terra as virtudes 

que o elevam e o aperfeiçoam. O homem vale pelo trabalho, pelo sacrifício em favor 

da Família, da Pátria e da Sociedade. Vale pelo estudo, pela inteligência, pela 

honestidade, pelo progresso nas ciências, nas artes, na capacidade técnica, tendo por 

fim o bem-estar da Nação e o elevamento moral das pessoas (AZEVEDO et al, 

1932, p. 1). 

                                                           
6
 Também conhecido como Ação Integralista Brasileira (AIB), foi um movimento político ultranacionalista, 

corporativista, de cunho conservador e tradicionalista católico de extrema direita. De inspiração no movimento 

fascista italiano, no integralismo lusitano e com base na Doutrina Social da Igreja Católica, foi fundado em 7 de 

outubro de 1932 pelo jornalista e escritor brasileiro Plínio Salgado (BERTONHA, 2010). 
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De acordo com Coelho (2004), percebe-se que a noção de educação integral, expressa 

nos ideais integralistas, enfatizava a formação do homem como um todo. A partir de 

princípios políticos conservadores, alicerçava-se na espiritualidade, na disciplina e no 

nacionalismo cívico para promover a melhoria do nível cultural das massas. Nesse sentido, 

Cavalari (1999) afirma que para o movimento Integralista os problemas sociais no Brasil eram 

consequência da falta de cultura do povo. Sob esse argumento, a elite integralista se intitulou 

como a única capaz de amparar os aculturados, difundindo a necessidade da educação como 

meio de obtenção de uma unidade moral, econômica e política para a sociedade brasileira. 

Assim, segundo Loureiro (1981), as escolas integralistas se estruturam para oferecer educação 

gratuita, com cursos de alfabetização e profissionalizantes, como corte e costura, datilografia, 

dentre outros. Nelas, os alunos eram instrumentalizados na ideologia sem abandonar a tríade 

“Deus, Pátria e Família”.  

Já a matriz ideológica representada pela concepção de educação integral liberal 

exerceu maior influência e foi mais determinante para o desenvolvimento desse modelo 

educacional no país. Fortalecido na Europa, América e Brasil, com foco na renovação do 

ensino, ela representou uma proposta de reconstrução das bases sociais para o 

desenvolvimento democrático da nação. O filósofo e pedagogo John Dewey, um dos grandes 

nomes desse movimento na América, acreditava que a prática e a democracia eram elementos 

essenciais da educação. De acordo com Cavaliere (2002, p. 251), para Dewey, a pedagogia era 

compreendida “[...] como vida e não preparação para a vida”. Assim, a escola seria a própria 

vida do aluno, e a promoção da reconstrução permanente da aprendizagem e da experiência 

seria um movimento comum e constante dentro da vida de cada um, promovendo a formação 

dos indivíduos em seus aspectos morais, intelectuais e físicos. 

Os ideais desse movimento foram traduzidos em algumas propostas educacionais, tais 

como Werebe (1994, p. 48) destaca: 

 

Sampaio Dória, em São Paulo (1920), Lourenço Filho, no Ceará (1923), Anísio 

Teixeira, na Bahia (1925), Carneiro Leão, em Pernambuco (1926), Francisco 

Campos e Mario Casasanta, em Minas Gerais (1927), Fernando de Azevedo, no 

Distrito Federal (1928). 

 

Dessa forma, inspirados nos ideais liberais, o Movimento dos Pioneiros da Escola 

Nova representou a proposta dessa corrente de educação para o país, a partir da elaboração do 

documento conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, assinado por Fernando 



30 

Azevedo e outros 26 educadores
7
. Seu texto representava uma reação contra o ensino 

tradicionalista, passivo, intelectualista, formal e rígido da época: 

 

A unidade educativa – essa obra imensa que a União terá de realizar sob pena de 

perecer como nacionalidade, se manifestará então como uma força viva, um espírito 

comum, um estado de ânimo nacional, nesse regime livre de intercâmbio, 

solidariedade e cooperação […]. Nessa nova concepção de escola, que é uma reação 

contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola 

tradicional, a atividade que está na base de todos seus trabalhos é a atividade 

espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio 

indivíduo (AZEVEDO et al., 2010, p. 49-49). 

 

Destaca-se no trecho do documento a responsabilidade atribuída à União de realizar 

uma proposta educacional que não fosse dirigida aos interesses das classes dominantes, mas 

que se destinasse ao desenvolvimento de toda a nação. Nessa nova concepção, o sistema de 

ensino deveria preconizar o desenvolvimento intelectual do indivíduo, considerando o fator 

psicológico enquanto base de desenvolvimento espontâneo e significativo.  

Assim, sob o ponto de vista da concepção liberalista, as bases do ensino tradicional 

desenvolvido até aquele momento no país deveriam ser abandonadas e a escola deveria passar 

a ser integral e única. Ficaria a cargo da União: orientar as diretrizes do sistema educacional a 

partir da cooperação das demais instituições sociais; facilitar o intercâmbio cultural e 

pedagógico entre os Estados e intervir, sempre que necessário, buscando corrigir as falhas e 

promover a melhoria do sistema. 

Vislumbrando um sistema de ensino com função primordial do Estado e 

essencialmente pública, o manifesto difundia uma visão contrária à estrutura educacional em 

vigor, que ancorava suas bases nos privilégios e interesses da classe dominante. Nesse 

sentido, fica claro no documento os anseios por um projeto baseado no desenvolvimento 

integral dos indivíduos e que fosse capaz de incentivar a equidade, extinguindo a ideia de 

monopólio da educação, ou seja, era imperioso o aperfeiçoamento desse sistema, a fim de 

torná-lo único, gratuito e laico. 

 

[…] c) O sistema escolar deve ser estabelecido nas bases de uma educação integral; 

em comum para os alunos de um e outro sexo e de acordo com as suas aptidões 

naturais; única para todos e laica, sendo a educação primária, gratuita e obrigatória; 

o ensino deve tender progressivamente à obrigatoriedade até os dezoito anos e à 

gratuidade em todos os graus (AZEVEDO et al., 1932, p. 113). 

                                                           
7
 Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, A de Sampaio Dória, Anísio Spínola Teixeira, M. Bergstrom Lourenço 

Filho, Roquette Pinto, J.G. Frota Pessoa, Julio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario Casasanta, C. Delgado de 

Carvalho, A. Ferreira de Almeida Jr., J.P Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes 

Lima, Attilio Vivacqua, Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meirelles, Edgar Sussekind de 

Mendonça, Armanda Álvaro Alberto, Garcia Rezende, Nóbrega da Cunha, Paschoal Lemme e Raul Gomes. 
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Nessa direção, conforme Xavier (2002), os ideais expostos no manifesto 

representavam um conjunto de medidas práticas para o estabelecimento de um novo sistema 

de educação único, científico e de responsabilidade do Estado. Previa a laicização do ensino, a 

coeducação dos indivíduos e era apresentado como plano de reconstrução com valores 

inéditos no sistema educacional vigente. Romanelli (2007) destaca que a ideologia expressa 

no documento proclamava o direito à educação integral enquanto direito social individual, 

atribuindo ao Estado o dever de proporcioná-lo a toda população, de forma geral e igualitária.  

Desse modo, entende-se que o Manifesto representou uma nova visão da educação 

para os cidadãos brasileiros, pautada na autonomia, na solidariedade, na igualdade e no 

respeito. Contudo, ainda que se destaque como um marco histórico para o sistema educacional 

brasileiro - que uniu um expoente grupo de intelectuais engajados na luta pela escola pública, 

gratuita, laica e moderna - o movimento da Escola Nova se baseava no ideário norte-

americano de formação dos indivíduos para o mercado de trabalho.  

Nesse sentido, de acordo com Mazzuco et al. (2003), ao defender o direito natural à 

educação como efetivação da equidade entre os homens, a partir da laicidade, da 

obrigatoriedade da educação e da não diferenciação entre os sexos no contexto da 

aprendizagem, essa corrente não se distanciava da filosofia clássica burguesa. Assim, mesmo 

acreditando que a universalização da educação fosse capaz de superar as diferenças de classe 

no desenvolvimento humano, tais diferenças eram percebidas enquanto lógica natural de uma 

sociedade voltada para a indústria e para o mercado. 

De acordo com debate desenvolvido ao longo dessa seção, o quadro abaixo traz uma 

síntese da concepção autoritária e da concepção liberal de educação integral: 

 

Quadro 1: Concepções de Educação Integral 
Concepção de Educação 

Integral 
Papel da Educação Visão de Educação Integral 

Autoritária/Integralista 

Ampliação do controle social e distribuição dos 

indivíduos hierarquizados na sociedade; 

emancipadora; desenvolver potencialidades; 

preparação para o trabalho e militância; 

coeducação entre os sexos e classes sociais; 

voltada à elevação do nível cultural; princípios 

conservadores; tríade Deus, Família e Pátria; 

gratuita e profissionalizante. 

Formação plena; formação 

voltada a conduta física 

(saúde e higiene); cívica 

(deveres pátrios) e 

espiritual (obrigações para 

Deus); educação integral 

para o homem integral; sem 

referência à ampliação da 

jornada escolar. 

Liberal (Movimento da 

Escola Nova 1932) 

Contestar configurações históricas de dominação 

social; Formação moral, intelectual, física; 

responsabilidade da União; pública, laica, 

gratuita; formação e informação. 

Integral e comum para 

todos; Conhecimento 

científico, instrução laica, 

politização do trabalhador; 

com referência à ampliação 

da jornada escolar. 
Fonte: Elaboração própria. 
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1.1.1 Anísio Teixeira e o Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

 

Presente na literatura desde 1950, como já abordado anteriormente, a educação 

integral foi constituída sob aspectos distintos ao longo dos anos. Assim, segundo Cavaliere 

(2010), as primeiras décadas do século XX trouxeram um entusiasmo pela educação escolar 

que se expandia através de diversas orientações ideológicas e atribuíam à educação integral 

múltiplos significados, especialmente nessa época. Perpassando fundamentalmente pelos anos 

de 1920 e 1930, a concepção de educação integral que se desenvolveu no Brasil expressava o 

significado de uma educação escolar ampliada em suas tarefas culturais e sociais, incidindo 

nas propostas das diferentes correntes políticas que foram se estabelecendo naquele período 

(CAVALIERE, 2002). 

A década de 30 vem acompanhada pelo processo de industrialização e urbanização que 

impulsionava o deslocamento da população rural em direção às cidades. Com a intensificação 

desse processo entre as décadas de 50 e 60, acentuou-se o quadro de desigualdades sociais. O 

sistema de ensino educacional acompanhava essa tendência, levando os intelectuais e 

políticos a “[...] um forte apelo e valorização pela transformação da educação escolar, período 

em que predominava o espírito higienista-educacional” (CAVALIERE, 2010, p. 251). 

Ainda segundo Cavaliere (2010), em seu texto Anísio Teixeira e a Educação Integral, 

as primeiras iniciativas de uma educação integral partiram de “correntes autoritárias e 

elitistas” que percebiam a ampliação do tempo escolar como uma forma de controle social. 

Dessa forma, a Ação Integralista Brasileira
8
, criada como movimento cultural e, mais tarde, 

transformada em partido político, proporcionava uma proposta educativa “moralizadora” e 

defendia uma concepção de educação integral “[...] que envolvia o Estado, as famílias e a 

religião” (CAVALIERE, 2010, p. 250). A concepção de educação escolar para os Integralistas 

ia além da alfabetização, é seu objetivo era uma melhoria no nível cultural da população, do 

ponto de vista intelectual, cívico, físico, espiritual, e com ênfase em valores educativos como 

a disciplina e a obediência. A “educação integral para o homem integral” era o lema dos 

Integralistas. A autora destaca ainda que sua formação era destinada a servir aos interesses do 

Estado Integral, assim, a “[...] educação integral tinha um sentido básico de ação doutrinária, 

uma vez que entendia a formação como um processo de conversão a uma verdade já 

estabelecida” (CAVALIERE, 2010, p. 250). 

                                                           
8
 AIB, movimento político fascista nacionalista brasileiro, criado em 7 de outubro de 1932. Fundado por Plínio 

Salgado, um escritor modernista, jornalista e político, na Semana de Arte Moderna de 1922 (BERTONHA, 

2011). 
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A visão oposta à concepção integralista era apresentada pelos liberais que defendiam a 

educação integral sob a ótica da reconstrução das bases sociais para o desenvolvimento 

democrático, aplicável somente com o a estruturação de uma sociedade instruída e atuante. 

No entanto, ainda que a proposta de educação integral fosse uma possibilidade concreta nesse 

contexto histórico, foi inviabilizada, uma vez que o país não dispunha de condições 

financeiras suficientes para universalizar a educação. Assim, conforme Paro (1988), somente 

as famílias com melhores condições financeiras tiveram acesso a ela. 

A partir da década de 50 a universalização do ensino atingiu índices significativos, 

especialmente no deslocamento da função científico-instrutiva da escola. Houve, nesse 

momento, o retorno da educação em tempo integral como proposta para a rede pública. Nesse 

sentido, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, implantado por Anísio Teixeira
9
 na cidade de 

Salvador - BA, passa a se configurar como marco da educação integral no Brasil. 

 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro serviu de âncora simbólica para diversos 

projetos que governos das mais diversas tendências político-ideológicas tentaram 

implantar, como os Centros Integrados de Educação Pública (os Cieps cariocas do 

governador Leonel Brizola) ou os Centros Integrados de Atendimento a Infância (os 

Caics do presidente Collor), ambos com a pretensão de dar continuidade ao modelo 

de educação integral implantado por Anísio Teixeira (NUNES, 2009, p. 30). 

 

Defendendo um conceito de educação integral, Cavaliere (2010) destaca que Anísio 

legitimava a concepção de educação integral do ponto de vista existencial, baseada em uma 

formação ampla e não limitada às dimensões físicas da escola. Ele defendia ainda a ampliação 

das funções da escola e da jornada escolar, mesmo sem utilizar o termo “educação integral”. 

A partir de uma visão positivista e norte americana, Anísio Teixeira, ao visitar os 

Estados Unidos em duas ocasiões, foi marcado por um olhar pragmático que pensava na 

escola como um espaço de favorecimento da prática escolar de forma compartilhada com as 

atividades realizadas, de maneira conjunta e cooperativa. Anísio Teixeira, influenciado por 

esse pragmatismo, entendia a educação como um processo contínuo de crescimento e 

desenvolvimento, com o propósito de potencializar a evolução dos alunos, distanciando-os de 

uma visão curativa moralizadora (CAVALIERE, 2010). 

                                                           
9
 Anísio Teixeira (1900-1971), considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a 

educação brasileira no século XX, foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, que 

refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Como teórico da educação, Anísio influencia 

decisivamente a educação no Brasil e, além de defender suas ideias, também se inspirou na filosofia de John 

Dewey (1852-1952), de quem foi aluno ao fazer um curso de pós-graduação nos Estados Unidos (SOUZA, 

2018). 



34 

Nesse contexto, de acordo com Nunes (2009), o Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

simbolizava um projeto de educação popular que se proliferou na década seguinte para todo o 

país, mesmo com a desconfiança daqueles que questionavam os altos ‟custos dessa política”. 

Assim, como secretário de Educação e Saúde, Anísio Teixeira, ao inaugurar o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, anuncia de maneira categórica: 

 

Não se pode fazer educação barata – como não se pode fazer guerra barata. Se é a 

nossa defesa que estamos construindo, seu preço nunca será demasiado caro, pois 

não há preço para a sobrevivência. Mas aí, exatamente, é que se ergue a grande 

dívida nacional. Pode a educação garantir-nos sobrevivência? Acredito que 

responderão todos afirmativamente a essa pergunta. Basta que reflitamos sobre a 

inviabilidade da criatura humana ineducável (TEIXEIRA, 1994, p. 176). 

 

Para Cavaliere (2007), Anísio vislumbrava o processo de aprendizagem de maneira 

indireta, promovida através do meio social, fenômeno denominado por ele como reconstrução 

social da experiência. A autora acrescenta ainda que o americanismo sugerido por Anísio 

Teixeira confrontou o projeto educacional daquele período, que ficou conhecido como 

higienista, alfabetizador e moralizador, defendendo um caráter mais amplo, formativo e 

democrático para o sistema de ensino do país. Ao defender uma proposta ampla, que 

ultrapassasse os limites físicos da escola, segundo Pinheiro (2009), Anísio Teixeira adotou 

uma concepção de educação integral, julgando ser indispensável a postura ativa dos alunos 

diante do processo de aprendizagem. Desse modo, os preceitos democráticos e libertários 

deveriam ser exercidos na escola objetivando uma condição de respeito à voz do aluno, 

instigando-o a desenvolver habilidades como resolução de problemas e criação de soluções. 

Na busca de um modelo que superasse o caráter tecnicista da época, Anísio Teixeira anunciou 

a urgência da criação de um modelo de educação capaz de educar, formar hábitos e atitudes, 

que ainda cultivasse aspirações capazes de promover alunos preparados para uma civilização 

técnica e industrial extremamente complexa e de mutação permanente (TEIXEIRA, 1959, p. 

83). 

Diante da análise de tal discurso, Nunes (2009) ressalta que Anísio Teixeira expressou 

de maneira assertiva a incapacidade da escola em se adequar à nova proposta. A autora 

acrescenta ainda que a falta de credibilidade na escola era fruto de uma improvisação 

acentuada pela ausência de políticas educacionais claras, consequências dos governos que se 

antecederam. O modelo de Anísio Teixeira - fundamentado na ideia de integração das 

instâncias escolares e seus agentes, na educação para o desenvolvimento econômico do país, 
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na formação do homem como ator de um papel social pré-estabelecido e nos preceitos de 

autonomia e liberdade - indicava um caráter baseado em valores de igualdade e justiça social.  

De acordo com a afirmação de Cavaliere, esse era um desafio imposto aos CERCR’s: 

 

Na contramão da história da escola pública brasileira que já singrava, àquela altura, 

o caminho do aligeiramento, o Centro era uma realização que simbolizava a posição 

de toda a obra teórica e prática de Anísio Teixeira, fazendo o papel de resistir ao que 

ele chamava de simplificação da escola pública (CAVALIERE, 2004, p. 15). 

 

Assim, mesmo diante de um quadro de estagnação apresentado a partir de meados da 

década de 60 e com o encerramento da construção de outras unidades do Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, a concepção de educação integral inspirou outros projetos que o sucederam. 

No entanto, Nunes (2009, p. 131) alerta para um fator de distinção entre a proposta de Anísio 

Teixeira e as demais “[...] sua concepção de que a educação é um direito civil que está na base 

da autonomia de sujeitos históricos individuais e coletivo”. A autora destaca que: 

 

Não parte dele (Anísio Teixeira), o suposto da carência do povo, como tivemos a 

oportunidade de analisar em outros textos que escrevemos. Parte da crítica à 

ausência de serviços que indiscutivelmente caberia, em sua concepção, ao Estado 

oferecer. Ele inverte, como tão bem assinala Marlos Bessa Mendes da Rocha (1995) 

apud Nunes, a nossa lógica invertida que fez primeiro nascer os direitos sociais para 

depois ampliar os direitos políticos sem que essa ampliação fosse acompanhada pela 

realização dos direitos civis. Estes últimos passam a existir entre nós no papel, mais 

como valores proclamados do que como valores reais (NUNES, 2009, p. 131). 

 

Dessa forma, o projeto de educação integral proposto por Anísio Teixeira indicava 

novas possibilidades diante de um modelo capaz de garantir o direito à educação, a partir da 

construção de bases autônomas e libertárias, elementos que nenhuma outra proposta posterior 

foi capaz de consolidar. 

 

1.1.2 Darcy Ribeiro e os Centros Integrados de Educação Pública 

 

No decurso de aproximadamente trinta anos após as primeiras experiências da 

educação integral vivenciadas no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, os ideais de melhoria 

das oportunidades educativas de Anísio Teixeira multiplicaram-se dando origem a novas 

iniciativas de educação integral. De acordo com Pestana (2014), os Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEP’s), trilharam os mesmos princípios de Anísio Teixeira. 
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Os CIEP’s (1983-1986/1991-1994), implantados no Rio de Janeiro por Darcy 

Ribeiro
10

, anunciavam forte inspiração nas ideias liberais de Teixeira, bem como em 

experiências de escolas em tempo integral, em defesa de estabelecimentos educacionais mais 

justos, democráticos e humanos (PESTANA, 2014). Ribeiro assumiu a defesa dos ideais de 

Teixeira, especialmente por reconhecer o desafio do governo brasileiro em incluir em sua 

agenda políticas voltadas às classes menos favorecidas.  

Nessa perspectiva, de acordo com Bomeny (2009), Darcy Ribeiro percebia que a 

escola pública brasileira não se enquadrava nessa finalidade, uma vez que de maneira 

elitizada e excludente não era capaz de acolher crianças e jovens que não tivessem acesso a 

bens materiais e culturais, sendo exigido desses indivíduos o mesmo rendimento dos mais 

abastados. Entende-se, assim, que a escola pública do momento retratado privilegiava a elite, 

distanciando-se de seu propósito de atendimento ao público principal. Corroborando com esse 

entendimento, Monteiro (2009) afirma que essa proposta tinha o objetivo de criar escolas 

integrais para alunos e professores, sobretudo nas áreas metropolitanas onde se concentrava a 

maior massa de crianças condenadas à marginalidade. 

Ribeiro coordenou a implantação dos CIEP’s, baseados na Escola-Parque de Anísio 

Teixeira. Foi Vice-Governador do Rio de Janeiro e nomeado Secretário Estadual de Cultura 

durante as duas gestões do governo de Leonel Brizola (de 1983 a 1986 e 1991 a 1994) pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).  

O antropólogo defendia a jornada de seis horas diárias nos CIEP’s, voltadas ao 

atendimento de crianças das classes menos favorecidas. Durante o tempo de permanência nos 

Centros, deveriam ser oferecidas atividades que fossem além do ensino e da aprendizagem, 

atendendo também a necessidade de desenvolvimento afetivo, cognitivo e integral. Nesse 

sentido, Paro et al. (1988, p. 20) inferem que: 

 

O CIEP se propõe como uma escola-casa que pretende respeitar os direitos das 

crianças. Assumindo como verdadeiros alguns dos supostos fatores pelos quais os 

alunos não permanecem nas escolas ou não obtêm rendimento adequado 

(desnutrição, dificuldades para a aquisição de material escolar, doenças infecciosas, 

deficiências de saúde, problemas dentários, visuais e auditivos) o CIEP se propõe 

superar esses obstáculos mediante programas de alimentação, subsídios aos pais e 

programas de atendimento médico-odontológico, de modo que os alunos tenham as 

melhores condições para aprender. 

 

                                                           
10

 Darcy Ribeiro (1922 -1997) foi antropólogo, escritor e político brasileiro, conhecido por seu foco em relação 

aos índios e à educação no país. Suas ideias de identidade latino-americana influenciaram vários estudiosos 

latino-americanos posteriores (TRINDADE, 2015). 
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Dessa forma, entende-se que a intenção de centralizar nos limites da escola a 

articulação entre cultura, educação e saúde era uma característica marcante nos CIEP’s. O 

objetivo dessa centralização seria promover intervenções educativas que atendessem às 

demandas de comunidades extremamente desassistidas socialmente,  

Do ponto de vista da operacionalização, os CIEP’s estavam ligados ao Programa 

Especial de Educação I (PEE I), entre os anos de 1983 a 1986, e PEE II, no período entre 

1991 a 1994. Esse programa previa a inserção da Base Nacional Comum durante um período 

ou turno do dia, e a realização de atividades diversificadas de lazer, cultura e esportes no 

outro. De acordo com Emerique (1997, p. 43): 

 

O escopo do projeto excedia em muito a formalidade da escolarização. O Programa 

Especial de Educação (PEE.) no Estado do Rio de Janeiro, de amplitude incomum 

para a época e de alcance bem maior do que os Centros Integrados de Educação 

Pública (Cieps) acabou completamente identificado com estes. Foi, em seu desenho 

original, um esforço concentrado de Estado para levar o social para dentro da escola. 

Um Ciep conteria nele mesmo, em sua dinâmica interna, todos os aspectos de 

assistência social: educação, saúde, cultura, atendimento odontológico, reforço 

psicológico e assistência familiar. 

 

Assim, de acordo com os objetivos do PEE I e II, a intenção era ofertar atividades 

pedagógicas aliadas a outras tantas, que juntas, fossem capazes de promover experiências de 

integração entre a escola e a comunidade, contribuindo para a diminuição das desigualdades 

nos locais mais vulneráveis.  

Há que se observar ainda que as iniciativas de Darcy Ribeiro junto aos CIEP’s 

ambicionavam a melhoria das demandas educacionais e sociais dessas localidades, porém, de 

acordo com Cavaliere e Coelho (2003, p. 153), a falta de uma tradição de escolas em tempo 

integral no Brasil, aliada ao encaminhamento inadequado do tema por parte de alguns setores 

do governo, contribuiu para a consolidação de estigmas negativos que associavam os Centros 

a internatos, reformatórios ou afins, sendo, assim, atribuídos aos indivíduos marginalizados. 

Por fim, vale dizer que no decorrer da década de 90 não houve um estabelecimento 

dos princípios da educação integral no país. Destarte, de acordo com Arroyo (2012), ainda que 

com perspectivas distintas em torno do tema, os movimentos sociais brasileiros continuavam 

reivindicando políticas de ampliação da jornada escolar que fossem capazes de promover 

melhorias no atendimento de crianças e jovens em condição de vulnerabilidade. Os esforços 

empreendidos para a solução dessas demandas retornaram às agendas em diversos municípios 

e deram origem a iniciativas tais como: o Bairro-Escola, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro; e 
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Escola Integrada, em Belo Horizonte, Minas Gerais; inspirando a retomada da política federal 

de educação integral: o Programa Mais Educação. 

 

1.2 AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR: TERMINOLOGIAS E CONCEPÇÕES 

 

Sob a perspectiva das terminologias usualmente utilizadas para a caracterização da 

ampliação da jornada escolar, pode-se observar que várias expressões e termos integram esse 

universo, a saber: educação integral, tempo integral, jornada ampliada, educação integrada, 

escola integrada, escola de tempo integral, dentre outras. De acordo com Freitas e Galter 

(2006), três principais vertentes podem ser identificadas: uma relacionada ao tempo diário das 

aulas e de permanência na escola – educação em período integral; outra que faz referência aos 

aspectos formativos do sujeito – Educação Integral; e aquela estabelecida de acordo com as 

ações desenvolvidas pela escola – Educação Integrada. 

Autores como Paro et al. (1988), Cavaliere (2002b), Freitas e Galter (2006), Brandão 

(2009), Bomeny (2009), Giolo (2012) e Moll (2012), fazem uso das expressões educação em 

tempo integral, educação em período integral, jornada ampliada e extensão da jornada escolar, 

ao mencionar aspectos ligados ao tempo de permanência dos alunos na escola. Quanto aos 

aspectos formativos do sujeito, as expressões mais utilizadas por autores como Eboli (1971), 

Gallo (2002), Coelho (2009), Guará (2009) e Rabelo (2012) são: educação integral, educação 

em período integral, tempo integral, educação integrada e escola de tempo integral. Já em 

relação às ações desenvolvidas pela escola, autores como Freitas e Galter (2006) e Cavaliere 

(2009) fazem uso dos termos educação integrada ou escola integrada. Assim, entende-se que 

tais terminologias não são normalmente empregadas de maneira isolada, tendo em vista que 

geralmente um mesmo autor faz uso de várias terminologias com o intuito de contemplar as 

várias dimensões existentes na ampliação da jornada escolar. 

De acordo com Silva (2014a), essa mesma profusão de terminologias pode ser 

identificada nos documentos normativos que, ao tratarem da ampliação da jornada escolar, 

revelam certa duplicidade entre o que se pretende em termos de concepção (educação 

integral) e os mecanismos para a implementação da política (escola de tempo integral). 

Por outro lado, tendo em vista os conceitos de educação em tempo integral no 

contexto da escola pública brasileira, conforme discutido nas sessões anteriores, pode-se 

compreender melhor a ótica governamental a partir da análise de pesquisadores que vêm se 

dedicando a essa temática. Dessa forma, Coelho (2009) defende que a proposta de educação 

integral contemporânea pode ser qualificada segundo três vertentes: promoção da proteção 



39 

das crianças e adolescentes; o currículo escolar integrado; e o tempo integral, com a 

ampliação da jornada escolar. 

Nessa perspectiva, o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura, e Ação 

Comunitária
11

, em pesquisa realizada em 1999 com o objetivo de identificar interpretações 

sobre a educação integral, concluiu que essa concepção de educação vem sendo delineada 

segundo distintas perspectivas, expressas sob quatro diferentes enfoques: i) mais 

popularizada, que define a educação integral à partir da ampliação da jornada escolar, 

caracterizada por tempo integral; ii) a segunda, que apoia-se em pesquisas que discutem o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, ou seja, com o equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais (GUARÁ, 2009); iii) a terceira destaca-

se na pesquisa do CENPEC, que compreende a educação integral enquanto integração dos 

conhecimentos transdisciplinares e interdisciplinares inseridos no currículo escolar; iv) já a 

quarta vertente identificada, parte da proposta do aumento do tempo e das experiências 

educativas, com o contraturno e uma oferta diversificada de vivências dentro da rede de 

projetos sociais na comunidade (GUARÁ, 2009). 

Outra concepção de educação integral pode ainda ser identificada por Guará (2009), 

que parte da condição de pobreza e exclusão às quais muitas crianças e adolescentes no Brasil 

se encontram submetidas, estabelecendo o tempo integral como alternativa de promoção de 

igualdade e proteção. Apoia-se na visão de proteção defendida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que ressalta a educação integral como meio de promoção do direito à cidadania 

da infância e da adolescência em suas múltiplas dimensões, sendo, assim, capazes de ir além 

da potencialidade educativa dos contextos escolares (GUARÁ, 2009). 

Ainda com o intuito de ampliar os conhecimentos sobre as políticas de educação 

integral adotadas em âmbito federal e estadual, pode-se citar a pesquisa de Cavaliere (2007) 

que, em estudos desenvolvidos entre meados de 1990 e início dos anos 2000, destaca quatro 

concepções de educação em tempo integral no contexto educacional público do Brasil, 

considerando-as “predominantemente” de cunho assistencialista. A primeira perspectiva julga 

a escola pública como veículo de superação das deficiências gerais da formação, sendo 

destinada às classes menos favorecidas, onde o conhecimento é algo secundário. Nesse caso, a 

ocupação do tempo e a socialização primária possuem maior importância. A segunda 

concepção percebe a escola de tempo integral enquanto instituição capaz de proteger crianças 

                                                           
11

 CENPEC é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1987. Tem como objetivos o 

desenvolvimento de projetos, pesquisas e metodologias voltadas à melhoria da qualidade da educação pública e a 

incidência no debate público. Sua atuação se dá a partir de parceria com a escola pública, espaços educativos de 

caráter público e iniciativas destinadas ao enfrentamento das desigualdades (CENPEC, 2011). 
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e adolescentes da criminalidade. Com características mais autoritárias, traz embutido o 

conceito de que ‘estar na escola’ é melhor do que ‘estar na rua’.  

A autora destaca também uma visão de educação em tempo integral mais democrática, 

que considera o papel emancipatório da escola como instituição. Assim a ampliação da 

jornada escolar proporcionaria uma educação mais efetiva culturalmente, viabilizando o 

aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas 

(CAVALIERE, 2007). 

Ainda para Cavaliere (2007), a quarta perspectiva de educação integral, que vem 

sendo defendida atualmente, alicerça-se na visão intersetorial, com ações diversificadas, 

preferencialmente, de setores não governamentais. Parte da percepção que o processo 

educativo pode, e deve, ser efetivado também fora do espaço da escola, e que a estruturação 

das escolas não necessariamente deveria ser baseada no horário integral, mas sim em um 

ponto de vista contemporâneo, com ações diversificadas, especialmente vindo de setores não 

governamentais. 

Um exemplo de educação intersetorial é percebido no exemplo das Cidades 

Educadoras, desenvolvida a partir de 1990 em Barcelona, na Espanha. Nesse contexto, a 

cidade é entendida enquanto espaço educativo diversificado, fato que justifica o 

desenvolvimento de atividades escolares que extrapolem o ambiente físico da escola, que são 

viabilizadas através de parcerias com entidades não governamentais e a sociedade civil. 

Assim, de acordo com Cavaliere (2007), os projetos de educação em tempo integral, 

desenvolvidos no Brasil a partir da abertura política na década de 80, intensificaram a lógica 

da melhoria da educação básica. Muitos se fundavam na ampliação da jornada escolar, dando 

novo sentido ao tempo de permanência desse aluno na escola. Entre as experiências ocorridas 

nessa direção, a de mais longa duração e repercussão foi a dos CIEP’s, no Rio de Janeiro, 

como já citado anteriormente. Esses projetos estão fortemente embasados nas últimas 

concepções abordadas, isto é, discutem a educação em tempo integral que pode ser viabilizada 

através de articulações e parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos e projetos do 

governo federal, não sendo única e exclusivamente oferecida pela escola. 

Isto posto, na perspectiva desta pesquisa, entende-se que as terminologias sobre 

Educação Integral não sejam conflitantes, embora diferentes, se apresentando de maneira 

complementar. Assim, nesse universo, assume-se as definições de Educação Integral em 

sentido amplo, abrangendo as necessidades formativas dos indivíduos nos campos cognitivo, 

estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, dentre outros.  
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Assim, a categoria “tempo escolar” reveste-se de relevante significado tanto em 

relação a sua ampliação, quanto em relação à necessidade de sua reinvenção no cotidiano 

escolar (MOLL, 2010). Por fim, o quadro abaixo traz uma síntese das terminologias, 

concepções e autores que discutem a temática. 

Quadro 2: Concepções de Educação Integral 

Terminologia Concepção Autores 

Tempo Integral – jornada 

ampliada, extensão da 

jornada escolar, educação 

em período integral, 

Refere-se ao tempo diário de 

permanência dos alunos na 

escola; mais popularizada; 

alternativa de promoção da 

proteção integral de crianças 

e adolescentes 

CENPEC (2011); Freitas e 

Galter (2006); Coelho 

(2009); Paro et al. (1988), 

Cavaliere (2002b), Freitas e 

Galter (2006), Brandão 

(2009), Bomeny (2009), 

Giolo (2012) e Moll (2012) 

Educação Integral - escola 

integral, escola de tempo 

integral 

Refere-se ao 

desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes, 

destacando os equilíbrios 

entre os aspectos cognitivos, 

afetivos psicomotores, 

sociais e afetivos; religação 

entre a ação intencional da 

instituição escolar e a vida 

no sentido amplo 

Guará (2009); Freitas e 

Galter (2006); como Eboli 

(1971), Gallo (2002), 

Coelho (2009), e Rabelo 

(2012); Cavaliere (2010); 

Educação Integrada – 

escola integrada 

Refere-se às ações 

promovidas na escola; 

currículo escolar integrado, 

prática pedagógica, 

conhecimentos 

transdisciplinares e 

interdisciplinares 

Freitas e Galter (2006); 

Cavaliere (2009); Coelho 

(2009) 

Fonte: elaboração própria. 

 

1.3 O ESTADO EM AÇÃO NA PERSPECTIVA DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 

 

A ação do Estado, do ponto de vista das políticas públicas, não se dá de maneira 

isolada. De acordo com Schimidt (2006 apud DINIZ, 2010) ela é constituída pelas práticas 

governamentais que se manifestam diante das interações entre os atores públicos e privados 

em distintos contextos institucionais. Assim, na perspectiva da educação em tempo integral, 

há uma multiplicidade de sujeitos e instituições arquitetando possibilidades e alternativas para 

atender às demandas pela consolidação da educação integral. 

Desse modo, a visão da educação integral incentiva a defesa de que o Estado, em suas 

distintas esferas administrativas, exerça o papel de coordenação dessa política a fim de que a 
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articulação dos tempos escolares (tempo integral) e tempos de vida (educação integral) seja 

efetiva e que os diversos indivíduos atendidos pelo sistema de ensino público tenham seus 

direitos garantidos, vivenciando, assim, tempos justos e humanos de escolarização 

(ARROYO, 2004; PARENTE, 2010; 2015). 

Por outro lado, em observância aos diversos programas e ações de ampliação da 

jornada escolar, verificou-se que há uma distinção entre política de Estado - pautada em ações 

contínuas fortalecidas por instrumentos legais e planejamentos de longo prazo, que visem 

além dos mandatos - e política de governo - que apresenta um caráter de não continuidade 

para além dos mandatos. 

Assim, a agenda educacional nacional traz prescrições referentes à ampliação da 

jornada escolar no âmbito da legislação, através dos planos de educação e programas de 

governo. Dessa forma, a existência de políticas de ampliação da jornada escolar é evidente no 

Brasil, ainda que suas características sejam diferenciadas em virtude de questões de 

conjuntura e estrutura da educação e da sociedade brasileira. De acordo com Parente (2018, p. 

6): 

 

A temática da educação integral em tempo integral já ocupou a agenda político-

educacional por diversas vezes, a exemplo de discussões, no âmbito local e/ou 

nacional, em defesa da universalização da escola em tempo integral e que culminou 

na formulação de experiências como os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEP) (CAVALIERE; COELHO, 2003) e os Centros de Atenção Integral à Criança 

e ao Adolescente (CAIC) (AMARAL SOBRINHO; PARENTE, 1995), surgidos nas 

décadas de 1980 e 1990, respectivamente. No contexto de discussão da Lei de 

Diretrizes e Bases, aprovada em 1996 (BRASIL, 1996), e do Plano Nacional de 

Educação (PNE), aprovado em 2001 (BRASIL, 2001), a questão também ressurgiu. 

Embora, historicamente, tenha sido possível visualizar momentos de maior ou 

menor atenção a ela, pode-se afirmar que é temática que, ao longo do século XX, 

veio à tona por diversas vezes. 

 

Segundo Dye (2008), a análise da política se traduz em descobrir o que os governos 

fazem, por que fazem, e a importância dessas ações. Assim, analisar a política pública permite 

descrever as ações do governo no âmbito da educação e ainda avaliar os desdobramentos das 

mesmas junto à população para a qual foram destinadas. 

Segundo Parente (2018), as questões da vulnerabilidade social, do trabalho infantil e 

outros aspectos sociais, também podem ser vistas como problemas que poderiam ser 

resolvidos através da ampliação da jornada escolar. Existem, portanto, uma série de problemas 

públicos distribuídos entre os vários entes federativos que justificariam a implantação da 

escola em tempo integral. 
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Ainda que a discussão sobre a ampliação da jornada escolar e do tempo integral não 

seja nova, conforme Paro et al. (1988) e Giolo (2012), para a classe mais favorecida do Brasil, 

a escola de tempo integral sempre esteve presente. No período Colonial, os colégios jesuíticos 

eram de tempo integral, a elite imperial frequentava os liceus que também eram de tempo 

integral, assim como os internatos e grandes colégios da república, dirigidos por ordens 

religiosas ou empresários laicos (GIOLO, 2012). Dessa forma, as mudanças nas propostas de 

educação em tempo integral foram motivadas pelo processo de industrialização e urbanização, 

especialmente a partir de 1950, quando a atividade escolar passa a se concentrar somente em 

um turno, mesmo em grande parte dessas escolas destinadas às elites. Porém, os alunos dessa 

classe ainda recebiam a educação em tempo integral, no contraturno, com formação 

complementar na própria escola ou em espaços culturais, esportivos ou científicos (GIOLO, 

2012). 

Pode-se destacar, ainda, que na história da educação brasileira as propostas de 

escolarização das massas, salvo raras exceções, interpunham “tempo escolar” com “trabalho 

produtivo”. Implicitamente, nos discursos e nas políticas educacionais, estaria presente a ideia 

de que os filhos das camadas mais populares deveriam assumir, desde cedo, hábitos laborais 

em detrimento dos hábitos intelectuais. Isso acabava por justificar os padrões de organização 

das escolas, pobres, deficitárias, e focadas em alfabetizar para, na sequência, entregar o jovem 

integralmente ao mundo do trabalho (GIOLO, 2012). 

Assim, a partir da década de 50, as ideias e propostas seriam retomadas com o intuito 

de atender às novas atribuições da escola. De acordo com Paro et al. (1988), mesmo 

mantendo as bases educacionais do escolanovismo
12

, as propostas da educação em tempo 

integral, destinadas às camadas mais populares, assumem novas características.  

Ainda que esse não seja um tema novo no cenário educacional brasileiro, como parte 

das demandas da sociedade contemporânea, Gouveia (2006) considera que a ampliação da 

jornada escolar, através da educação em tempo integral, retoma o lugar de destaque no debate 

público, nos primeiros anos do século XXI, passando a ser entendida como um caminho para 

garantir uma educação pública de qualidade à população.  

A ampliação da jornada escolar, no contexto brasileiro, pode ser entendida com uma 

aproximação da fundamentação teórica utilizada pela Organização das Nações Unidas para a 

                                                           
12

 Corresponde ao ideário da Escola Nova, que veio para contrapor o que era considerado tradicional. Os seus 

defensores lutavam por diferenciar-se das práticas pedagógicas anteriores. No fim do século XIX, muitas das 

mudanças que seriam afirmadas como originais pelo escolanovismo da década de 20, já eram levantadas e 

colocadas em prática (FIGUEIRA, 2010). 
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Educação, Ciência e Cultura
13

, em sua proposta de aprendizagem ao longo da vida. 

Fundamenta-se no princípio da satisfação das necessidades mínimas de aprendizagem, com o 

objetivo da promoção do desenvolvimento humano, em consenso com as propostas de 

políticas sociais desenvolvidas pelas agências internacionais para a redução da pobreza 

(LIBÂNEO, 2012).  

Nesse sentido a intersetorialidade é uma das características relevantes da política de 

educação integral. De acordo com Pio (2014), essa característica visava a articulação entre os 

Ministérios da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do 

Esporte, da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente, para a efetivação da política de 

educação integral. Assim, a intersetorialidade entre diversas políticas de âmbito federal, 

estadual e municipal, corrobora importante direcionamento do PDE, amparado pelo Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, que indica o desenvolvimento educacional a partir 

do regime de colaboração. Nessa mesma direção Silva (2013b, p.80) afirma que a 

intersetorialidade foi proposta essencialmente para viabilizar o projeto de educação integral 

no Brasil. De acordo com a autora o quadro de diversas desigualdades presentes nas escolas 

do país, em termos de vulnerabilidade, risco socia, situação de pobreza, dificuldades de 

permanência na escola, adequação e qualidade do atendimento, ente outros, demandava a 

articulação entre a assistência social e a escola, por exemplo, para que, em regime de 

colaboração, pudessem implementa suas ações.  

Essas características das politicas públicas intersetoriais convergem com o 

compromisso previsto tanto na Constituição Federal (BRASIL, 1988) quanto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com a garantia da proteção social e desenvolvimento integral 

desses cidadãos. No entanto, de acordo com Silva (2013b, p.81), a política de educação 

integral que vem se desenvolvendo no Brasil está fortemente pautada em arranjos 

institucionais, diluindo a ação universal do Estado na consecução dos direitos sociais em um 

conjunto de ações focalizadas, pautadas no princípio da compensação e pretensamente 

articulados entre si. Como resultado, observa-se o esforço dos governos federal e estadual no 

sentido de ofertar uma educação integral extremamente diluída nas necessidades de oferta de 

políticas de distribuição de renda e combate à pobreza, atribuindo à escola a missão de 

atender a dupla demanda de proteger e educar crianças jovens e adolescentes por ela 

atendidos (SILVA; SILVA, 2013b, pág. 73).  

                                                           
13

 UNESCO, fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz e a 

segurança no mundo, através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. 
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Mesmo que as contradições entre o ponto de vista essencialmente pedagógico e 

assistencialista existam nas experiências com a escola integral, uma vez entendido o papel do 

estado e das agências supranacionais na concepção das políticas, fica assegurado à escola o 

compromisso com um conhecimento que possibilite a produção intelectual, a habilidade 

criativa, o aprendizado e a capacidade de vivenciar as experiências do cotidiano. Aspectos que 

são determinados pela relação entre educação e trabalho, e que, no entanto, se mostram 

insuficientes para serem consolidados em quatro horas convencionais de aula. O que 

demonstra que a extensão do tempo teoricamente possibilita estudar de forma mais articulada 

e integrada, tendo em vista a concepção de educação para vida sugerida pela UNESCO, que 

acabam sendo, assim, diretrizes para a delimitação e a mudança do conceito de educação pelo 

conceito de aprendizagem. 

Segundo Leher (1998), as mudanças e alterações se originam principalmente de 

encontros e eventos promovidos por agências internacionais que almejam espaço tanto na 

formulação dos princípios norteadores, quanto na definição das metas a serem alcançadas 

pelos países latino-americanos. Destaca-se como marco principal desse movimento a 

Conferência Mundial Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em março de 

1990. Financiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(ONU), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial (BIRD), os governos dos 155 

países presentes assinaram a Declaração Mundial e o Marco de Ação que tornava os países 

comprometidos a garantir educação básica de qualidade para crianças, jovens e adultos 

(TORRES, 2001). 

O documento propõe estabelecer o conceito de escola para todos, reiterando a 

educação como direito universal. Recomenda que, para uma educação de qualidade, as 

instâncias federal, estadual e municipal devem manter relação e articulação com organizações 

governamentais e não governamentais, e com as comunidades locais, famílias e grupos 

religiosos. Esclarece ainda que é de extrema importância reconhecer o papel vital dos 

educadores e das famílias (UNESCO, 1990). Esse documento aborda, ainda, a necessidade de 

um ajuste político legalizado, que estabeleça alianças e medidas em busca de educação para 

todos. 

Assim, o Plano de Ação para atender às necessidades básicas de aprendizagem 

associado aos outros documentos da Conferência Mundial sobre Educação Para Todos, são 

documentos complementares, ainda que nem sempre concordantes, conforme analisa Gadotti 

(2000), quando afirma que a UNESCO destacou a diversidade e as minorias. Dessa forma, a 
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autora destaca que o novo enfoque da conferência de Jomtien passou a ser a educação não 

mais identificada como escolaridade. Ao UNICEF ficou a tentativa de atribuir uma conotação 

mais qualitativa, abordando a qualidade de vida, nutrição e saúde das crianças. O Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) enfatizou a ideia de que a melhoria dos 

índices de educação acabaria produzindo melhor crescimento econômico. Ao Banco Mundial 

coube o gerenciamento dos recursos, batendo na tecla de que há recursos para a educação, 

mas são mal aproveitados (GADOTTI, 2000). 

Desse modo, evidencia-se, diante os resultados da Conferência de Jomtien, a intenção 

dos órgãos internacionais em avançar em diversos aspectos, tais como: acesso, permanência, 

qualidade, diversidade, equidade e gerenciamento da educação. Nessa perspectiva, Gadotti 

(1991) afirma que a Conferência traz um novo enfoque para a educação básica, estabelecendo 

que a alfabetização deixe de ser o foco de preocupação dos países com altas taxas de 

analfabetismo, de maneira que os esforços sejam direcionados à universalização da educação 

básica, que também inclui a alfabetização.  

Nesse sentido, os esforços para alcançar o bem-estar geral das populações menos 

favorecidas seria o alvo das políticas públicas, inclusive as educacionais. A alfabetização 

passa a ser parte e não mais a principal ação para a aprendizagem. O mercado de trabalho 

condicionado à educação passa a ser o principal mecanismo de melhoria da qualidade de vida 

da população (GADOTTI, 1991). 

No entanto, existem leituras muito diferenciadas dos documentos produzidos em 

Jomtien. Torres (1994) enfatiza que essas leituras podem ser consideradas desde 

extremamente descontextualizadas, ambíguas e até mesmo imprecisas conceitualmente, até 

generalistas em seu conteúdo, que derivam tanto de uma revolução educativa quanto de meras 

modificações superficiais e parciais. Dessa forma, a autora indica o avanço da educação 

básica e o ajuste político corroborado pelas reformas na política educacional, ficam 

diretamente vinculados à economia, ao trabalho, ao emprego e à saúde. A reforma se 

configura, nessa perspectiva, tanto como uma educação para o desenvolvimento humano, 

como para o desenvolvimento do capital. 

No contexto brasileiro, os acordos estabelecidos na Conferência buscaram metas e 

compromissos que se materializaram através do planejamento de políticas públicas 

direcionadas à organização da educação. Nesse sentido, Saraiva (2006) entende que a política 

pública define, redefine e prioriza determinadas ações para questões que demandam maior 

atenção, interesse e mobilização. Ela necessita manter ou modificar o equilíbrio social e 

resulta de negociação, interesse e confronto. O autor destaca ainda que a política pública 
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possui quatro características: institucional – elaborada ou decidida por autoridade formal; 

decisória – conjunto-sequência de decisões; comportamental – implica ação ou inação, fazer 

ou não fazer; e causal – os produtos de ações têm efeito na política. Assim, o autor acrescenta 

que as fases que normalmente são consideradas como matéria de política pública - quais 

sejam: agenda, elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e 

avaliação; necessitam de acertado grau de especificação na América Latina (SARAIVA, 

2006). 

No campo da implementação de políticas públicas, entende-se que a autonomia do 

governo brasileiro se torna relativa, visto que se delineia no conjunto social e no processo 

político. Uma política não é simplesmente uma deliberação, mas um conjunto de atos. Assim, 

para Libâneo (2016), um padrão universal/internacional de políticas públicas para a educação 

no Brasil foi instituído baseado em indicadores e metas quantificáveis como critérios de 

governabilidade curricular, objetivando o controle dos sistemas de ensino nacionais. Segundo 

o autor, nos anos 90, houve o reconhecimento, por parte dos organismos internacionais, de 

efeitos antissociais das políticas econômicas até então implementadas. Esse fato levou à 

formulação de novas práticas em relação às políticas sociais que intencionavam o alívio da 

pobreza. Dessa forma, as práticas a que se subordinaram as políticas voltadas para a educação 

atendiam aos interesses da globalização capitalista. 

Para Félix (2012), o Banco Mundial passou a assumir o papel de influenciador da 

educação mundial. O autor acrescenta que, no Brasil, essa influência se materializou como 

parâmetro para a elaboração de diversos documentos que estabeleceram os novos rumos da 

educação, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), que foram de suma importância na formatação do Programa 

Mais Educação. 

Nesse sentido, é inegável o papel dos organismos internacionais e sua capacidade de 

influenciar a educação nos países em condição de desenvolvimento, inclusive o Brasil. Pode-

se inferir que, a partir dos pilares apresentados, a ideia de educação é o único mecanismo 

capaz de superar os obstáculos postos pela nova realidade social. Além disso, observa-se que 

os indivíduos seriam diretamente responsáveis pelos seus sucessos e fracassos, de forma 

totalmente alheia às condições sociais em que estão inseridos, mesmo que o processo 

educativo devesse instrumentalizá-lo e prepará-lo a enfrentar os desafios, e inseri-lo no 

mercado de trabalho (LIBÂNEO, 2012). A instrumentalização de que fala a autora advém do 

princípio de aprendizagem sugerido ao longo das últimas décadas pela Conferência Mundial 

de Educação para Todos. Essa noção pressupõe o conceito de aprendizagens mínimas e de 
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aprendizagens ao longo da vida, difundidos pelas instâncias de regulação supranacional, como 

por exemplo, o Relatório Delors
14

. Portanto, a relação das instâncias de regulação 

supranacionais com o estabelecimento da política de educação em tempo integral parte do 

princípio conferido à aprendizagem ao longo da vida. 

No Brasil, as reformas educacionais ocorridas ao longo do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, a partir de 1995, inauguraram um novo ciclo de transformações 

educacionais que englobava conservação e inovação, possuinda implicações diretas na 

política social daquele período. Nesse contexto, para Silva (2014a), a Constituição Federal de 

1988 estabelece o marco de estudo e a análise, do ponto de vista nacional, juntamente com as 

mudanças de ordem econômica, política e social a nível mundial. Já da perspectiva das 

mudanças econômicas, o Estado adotou medidas de ajuste capazes de incrementar essa nova 

ordem econômica neoliberal, que reduzia o aparato estatal com os investimentos na área 

social através das privatizações e da remodelagem das políticas (SOARES, 2001). 

Um novo direcionamento foi dado às políticas setoriais já implementadas, a exemplo 

da reforma educacional, que foi marcada pela descentralização, cujo foco era o nível de 

ensino mais elementar, e objetivou a melhoria de seu desempenho e a municipalização 

induzida. Assim, com a intenção de reduzir custos, inclusive na área educacional, o setor 

público realizou a contratação de cooperativas, empresas e Organizações Sem Fins Lucrativos 

(ONG´s) para desempenhar parte dos serviços, sob a justificativa da eficiência. Além disso, 

houve a adoção de medidas que incidiram diretamente na redução do aparato institucional do 

Estado, aliado a outras que contribuíram para a redução da esfera estatal. 

Nesse contexto, é possível citar medidas regidas pelo mecanismo de focalização que, 

segundo Algebaile (2004), representavam a ação estatal nos serviços considerados essenciais 

e voltados para os segmentos sociais que se encontravam em situação de pobreza extrema. 

Dessa forma, o efeito da desmobilização das políticas sociais, para a autora, pode ser 

exemplificado através do Benefício de Prestação Continuada (BPC), cujo processo de 

regulamentação e implantação, previsto como direito social na Constituição Federal de 1988, 

materializava-se como um novo direito que foi sendo modificado, reduzindo seu alcance e 

sentido, e permitindo a redução da atuação do Estado social através da supressão dissimulada 

de outras medidas, das quais o novo direito passava a cobrar. 
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 O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, Relatório Delors, 

foi elaborado no ano de 1996, em que especialistas em educação de diferentes países traçaram orientações sobre 

a educação mundial (ACCORSI, 2012). 
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Ainda para Algebaile (2004), os recursos do BPC seriam direcionados especialmente 

para alguns municípios considerados mais pobres, segundo critérios de focalização territorial 

precisos, orientados por dados relativos à pobreza produzidos pelo IBGE. Assim, os moldes 

dessa política, adotados em outros programas, buscavam aparato nos dados estatísticos e 

possuíam suas ações direcionadas aos segmentos da sociedade de maior vulnerabilidade. Um 

exemplo é o Programa Mais Educação (PME), que adotou aquelas escolas localizadas em 

regiões periféricas e com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) como 

critério de adesão, sendo, assim, direcionado aos alunos que apresentavam maior condição de 

vulnerabilidade social. Então, o combate à pobreza e à condição de vulnerabilidade social 

seria caracterizado através das ações pontuais e fragmentárias, de caráter filantrópico, 

supondo que a escola por meio desse programa cumpriria seu papel. 

Além do BPC, Algebaile (2004) destaca o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) e o Bolsa Escola como mecanismos direcionados às novas necessidades da 

gestão da pobreza, que utilizavam a educação como importante via desse processo. No 

entanto, esses programas acabaram por assumir o papel de substitutos dos direitos sociais 

assegurados de maneira precária, e de alcance insuficiente, para suprir as necessidades da 

população abaixo da linha da pobreza. 

Nos países em desenvolvimento, viabilizada por meio das reformas educacionais, a 

educação assumiu um papel estratégico para a redução da vulnerabilidade social e da pobreza, 

e para a melhoria da qualidade de vida. Assim, as reformas educacionais eram adequadas aos 

novos sistemas de ensino, novas condições e limites do Estado e às novas demandas 

formativas, que representavam as transformações ocorridas no mundo e estavam vinculadas 

aos organismos internacionais. De acordo com a UNESCO (2008b), no documento Educação 

para Todos “[...] um período mais prolongado permite completar uma formação e adquirir 

maiores competências”.  

Destarte, norteada por esses pressupostos, a ampliação da jornada escolar, 

implementada nesse período, assume papel de destaque nas agendas dos governos que 

buscavam a consolidação de uma educação de qualidade que se adequasse ao contexto 

socioeconômico proposto pelos organismos internacionais, tema que será explorado no 

Capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2 

VULNERABILIDADE SOCIAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E O 

PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA: AÇÕES NOS NÍVEIS 

FEDERAL E ESTADUAL 

 

Conforme já apresentado nos capítulos anteriores, a Educação Integral foi planejada 

segundo várias concepções que, cada qual com suas características, foram idealizadas e 

implementadas a partir da primeira metade do século XX, com o objetivo de contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação. Desse modo, ainda que não apresentassem um consenso 

quanto à aplicabilidade e resultados, o propósito convergia na intenção de proporcionar às 

crianças e jovens um sistema de ensino capaz de promover mudanças que culminassem na 

melhoria do ensino público no Brasil. 

Assim, serão delineadas as duas principais perspectivas da política de educação 

integral presentes nos marcos legais
15

 para a construção de uma educação de qualidade, quais 

sejam: o Programa Mais Educação do Governo Federal, instituído pela Portaria 

Interministerial n.º 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, inscrito como estratégia 

do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular; e a Educação Integral no Estado de Minas Gerais, a partir de 2006, que é essencial 

para a delimitação do ponto de vista do campo pesquisado. 

 

2.1 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

A conceituação do termo vulnerabilidade social, parte de um princípio estruturador 

que abrange tanto as condições de ausência e precariedade no acesso à renda, quanto as 

fragilidades de origem afetivo-relacionais, assim como a desigualdade de acesso a bens e 

serviços públicos, estabelecidos a partir da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

(BRASIL, 2009). Nesse sentido, alicerçados na revisão da literatura produzida nas duas 

últimas décadas sobre o tema, Carmo e Guizard (2018) concluem que há um esvaziamento 

teórico-metodológico de pesquisas que tratem do tema. Dessa forma, tal definição parte de 

uma solução terminológica tradicional das correntes neoliberais e orientações de organismos 

internacionais (MONTEIRO, 2011; NETTO, 1992), imprimindo nas ações da política um 

pressuposto ético-político individualizante, direcionado à parcela mais pauperizada da 

população.  
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 Conferência Mundial Educação para Todos, 1990; LDB, 1996; PCN, 1998; PNE, 2001. 
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Ainda sob o prisma da definição, a etimologia das palavras vulnerare e bílis, em latim, 

é respectivamente ferir, lesar, prejudicar e ser suscetível a, dando origem, então, à palavra 

vulnerabilidade (PEREIRA, 2016). Entretanto, o indivíduo vulnerável, de acordo com o 

conceito compartilhado pela área da assistência social e saúde, não necessariamente é 

acometido de danos, mas se encontra mais exposto por possuir desvantagens na mobilidade 

social, não sendo capaz de alcançar maiores patamares de qualidade de vida em função de sua 

fragilizada cidadania (MORAIS, 2010, p. 10). Assim, entende-se que o indivíduo vulnerável 

ainda pode ser apoiado a desenvolver as capacidades necessárias para a mudança de sua 

condição. 

Na perspectiva desta pesquisa, o contexto de vulnerabilidade social é analisado sob a 

ótica da política de educação em tempo integral, implementada nas escolas públicas, pela 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. De acordo com Parente (2008), a 

vulnerabilidade social, o trabalho infantil, a qualidade do ensino público e a ampliação das 

oportunidades educativas, são problemas que poderiam ser enfrentados através de uma 

política de ampliação do tempo escolar. Portanto, a discussão empreendida na pesquisa 

envolve os territórios de cidades de pequeno porte
16

 da região do Alto Paraopeba, 

pertencentes à circunscrição da SRE Conselheiro Lafaiete, descritas de maneira detalhada no 

capítulo 3. 

Segundo Ribeiro (2010), são territórios majoritariamente ocupados por indivíduos e 

famílias com nível econômico mais baixo, usualmente excluídos das regiões com maior 

concentração de renda dessas cidades. Nesse sentido, de acordo com Bordieu (2008), as 

localidades mais vulneráveis e menos assistidas, do ponto de vista social, são naturalmente 

reconhecidas pela carência em vários aspectos, inclusive com a propagação de estigmas 

negativos sobre seus moradores, o que desencadeia mecanismos de reprodução das 

desigualdades e a manutenção da pobreza. 

Assim, esta pesquisa assume a visão da vulnerabilidade social como uma forma mais 

abrangente de análise para questões ligadas à pobreza e os efeitos dessa no acesso, e 

permanência, de crianças e jovens a uma educação de qualidade. Para Katzman e Ribeiro 

(2008), em países latino-americanos, devido a sua forte formação cultural colonialista, a 

divisão hierárquica das classes sociais impera por via de regra, conduzindo as sociedades 

tendenciosamente à manifestação de altos níveis de tolerância à pobreza e às desigualdades 

sociais, tornando mais complexo o desenvolvimento da equidade social. 

                                                           
16

 Municípios com população igual ou menor a 25.000 habitantes (IBGE, 2010).  
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Assim, de acordo com diversos estudos (KATZMAN (2000); CUNHA et al (2006); 

RIBEIRO, 2010; STOCO E ALMEIDA, 2011), as populações segregadas tanto dos grandes 

centros urbanos, quanto das pequenas cidades, enfrentam maiores obstáculos para possuir e 

usufruir de oportunidades capazes de promover a melhoria do bem-estar, bem como a 

aquisição de bens materiais e imateriais que lhes permita lidar com a condição de pobreza e 

exclusão social. De acordo com Katzman (2000), esse fenômeno se manifesta diante da 

junção de vários fatores: frágeis laços com o mercado de trabalho; isolamento sociocultural e 

político; baixa escolaridade; baixo acesso e precariedade de serviços públicos e privados. 

Nesse entendimento, compreende-se que a questão da vulnerabilidade social presente nessas 

regiões é resultado indireto da interrelação de variáveis que vão muito além da renda.  

No Brasil, a caracterização da condição de vulnerabilidade social tem sido elaborada 

de acordo com indicadores de renda familiar, escolaridade, saúde, condições de inserção no 

mercado de trabalho, acesso aos serviços prestados pelo Estado e oportunidades de 

mobilidade social. Destarte, grupos sociais e indivíduos nessas condições vivem em precária e 

frágil situação, distantes ou excluídos dos benefícios e condições mínimas de dignidade e 

direitos básicos de cidadania (SEADE, 2010; IPEA, 2015).  

Dessa forma, em países em desenvolvimento, como o Brasil, a escolarização é 

considerada uma das mais significativas formas de os indivíduos obterem bens e serviços, 

além de ser um dos benefícios sociais que mais modifica o contexto familiar, especialmente 

quanto a mobilidade social e enquanto meio de integração social dos mais jovens 

(HEYNEMAN e WHITE, 1986; CARNOY, 1986). Assim, a ausência ou ineficiência das 

instituições de ensino, inscritas como agentes transmissores de capital cultural, reverberam 

especialmente nas crianças e jovens em idade escolar, resultando em impactos presentes e 

futuros no desenvolvimento desses indivíduos. Ribeiro, Mello e Batista (2015) acrescentam 

que tal relação entre vulnerabilidade social e território, enquanto fator de reprodução das 

desigualdades escolares, é recente no país. Já para Ribeiro et al (2010), esse fenômeno se 

apresenta como importante agente de impacto negativo para a promoção de oportunidades 

educacionais de qualidade aos indivíduos inseridos em áreas de segregação urbano-espaciais.  

Nesse contexto, a política de educação em tempo integral é entendida enquanto 

mecanismo capaz de garantir o direito social à educação e promover o pleno desenvolvimento 

do indivíduo. De acordo com Carvalho (2006), Cavaliere (2014), Mainardes (2006), Arroyo 

(2013) e Pegorer (2014), a educação em tempo integral, a partir da estruturação de uma matriz 

curricular diferenciada e alicerçada por recursos físicos, financeiros e pedagógicos que 
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viabilizem sua implementação, é uma importante alternativa para garantir a qualidade e a 

manutenção dos padrões mínimos de desenvolvimento social.  

Assim, percebe-se um grande esforço do Estado em implementar a política de 

educação integral nas escolas públicas como forma de mitigação da condição de 

vulnerabilidade social, atribuindo a escola novas funções e “usos”. Esse movimento lança um 

novo olhar sob o processo de expansão escolar, associando esse movimento diretamente à 

intenção de atenuar os conflitos potenciais vinculados ao cenário de intensificação da pobreza 

no Brasil (ALGEBAILE, 2009). Nesse mesmo sentido, Paro (1988) já alertava que, embora se 

tivesse a clareza das funções reais que a instituição escolar pública vinha desempenhando na 

sociedade brasileira no contexto do final da década de 1980, era clara a hipertrofia das 

funções “complementares” em detrimento à atrofia das funções pedagógicas. Concomitante 

ao efeito de hipertrofia das funções complementares da escola pode-se acrescentar a tensão 

criada entre as dimensões pedagógicas (características) e a assistencial (atribuída), que 

reverberam na expectativa investida no papel do professor, e da própria escola, diante daquilo 

que se espera de ambos.  Assim, de acordo com Perrude (2013), a política de educação 

integral herda a hipertrofia das funções complementares, propondo uma escola que vá além da 

dimensão conteudista e disciplinar para um novo modelo alicerçado nas premissas da 

convivência, da socialização e construção de valores. Desta forma, revestem-se as instituições 

escolares do poder de solucionar a indisciplina, a falta de motivação de alunos e professores, a 

falta de qualidade e os altos índices de evasão e repetência e que ainda promova a inclusão 

social. Diante desses pressupostos, a política de educação integral amplia a dimensão 

assistencial integrada à escola pública, a qual nem sempre dispõe de estrutura física, recursos 

técnicos e pedagógicos para atuar conforme as novas exigências, mas que é estimulada a 

“ressignificar” suas funções e “derrubar seus muros”.   

Conforme descrito no capítulo anterior, na política de educação integral implementada 

pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais “Educação Integral e 

Integrada”, analisada nessa pesquisa, a situação de risco e vulnerabilidade social seria um dos 

critérios de seleção dos alunos, indicando a intenção do Estado em minimizar essa condição.  

 

2.2 AS PESQUISAS SOBRE POLÍTICA DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR 

 

Os estudos e pesquisas sobre as políticas de educação integral na literatura educacional 

brasileira são marcados por diferentes correntes ideológicas e por projetos nacionais de 

ampliação da jornada escolar. Desse modo, surge a necessidade de revisitar os conceitos que 
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esse termo representa e como ele vem sendo abordado nos debates contemporâneos. Segundo 

Cavaliere (2002), esses estudos apresentam preocupação em definir a educação integral, além 

de estabelecer o que é a concepção democrática, termo que nasce a partir de distintas visões. 

Assim, delimitou-se as fontes de busca de teses e dissertações no banco da CAPES, 

bem como nos repositórios da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Foi feita a busca pelo termo mais geral: educação integral. Para esse termo, no 

banco de teses e dissertações da CAPES, foram encontradas 164.308 pesquisas. O repositório 

da UFMG apresentou 109 resultados dos quais somente o primeiro abordava diretamente o 

tema a partir do Estudo do Programa Mais Educação. Já no repositório da UFJF, utilizando a 

mesma chave de busca, foram relacionadas 3.267 pesquisas. Ao analisar os títulos, pode-se 

observar que grande parte delas trata diretamente de programas de educação integral no 

Brasil. 

A pesquisa de Ana Maria Clementino de Jesus e Silva, da Universidade Federal de 

Minas Gerais, denominada “Trabalho Docente e Educação em Tempo Integral: um estudo 

sobre o Programa Escola Integrada e o Projeto de Educação em Tempo Integral”, realizado 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação e publicado em 2013, teve como objetivo 

investigar, a partir do estudo sobre o Programa Escola Integrada (PEI), da rede municipal de 

Belo Horizonte, e o Projeto Educação de Tempo Integral (PROETI), da rede estadual de 

Minas Gerais, como se desenvolvia o trabalho docente nas experiências de educação em 

tempo integral. Segundo Silva (2013), outros objetivos da pesquisa foram: identificar o perfil 

dos profissionais envolvidos, analisar a organização do trabalho e conhecer as condições do 

trabalho docente no PROETI e no PEI. Nesse sentido, a pesquisa pretendia ainda conhecer as 

concepções de educação integral de cada experiência e analisar as relações dos 

programas/projetos de educação em tempo integral com as políticas sociais atuais de combate 

à pobreza e vulnerabilidade social.  

Silva (2013) utilizou pesquisas bibliográficas e levantamento documental, bem como a 

observação em duas escolas da capital mineira, cada uma de uma rede de ensino, e seu 

respectivo programa/projeto, além de realizar entrevistas semiestruturadas com a direção 

escolar, coordenação e docentes do PEI e PROETI. A autora concluiu, a partir da análise dos 

dados, que: 

 

[...] as experiências, embora se baseiem na concepção de educação integral proposta 

por Anísio Teixeira com vistas à formação completa dos alunos, distanciam-se desse 

propósito ao adotar medidas diferentes quanto ao seu objeto. Enquanto o PROETI 
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privilegia atividades de acompanhamento pedagógico visando ao bom desempenho 

escolar e à redução da reprovação dos alunos não deixando de lado a ampliação de 

oportunidades artísticas, esportivas e de lazer, o PEI destaca a formação pessoal e 

cultural dos alunos por meio da ampliação dos espaços educativos, de atividades 

diversificadas e da valorização dos saberes comunitários, o que reflete no quadro 

profissional e perfil dos sujeitos docentes de ambas as experiências (SILVA, 2013, p. 

153). 

 

A autora verificou, ainda, que embora os programas e projetos de educação em tempo 

integral como o PROETI e o PEI sejam hoje importantes ferramentas de proteção e promoção 

social, posto que são direcionados primeiramente para crianças e adolescentes em condições 

de vulnerabilidade social, apresentam muitos problemas e condições de trabalho pouco 

adequadas para o bom desempenho das atividades dos docentes e acolhimento dos alunos 

(SILVA, 2013, p. 155). 

Já o trabalho de Elis Regina Silva, publicado em 2014, com o título “Projeto de 

educação em tempo integral: análise de sua gestão em uma escola mineira que atende alunos 

de área de risco e em vulnerabilidade social” analisa-se o processo de implementação do 

Projeto Estratégico Educação em Tempo Integral (PROETI), em uma escola de Minas Gerais 

que atende alunos de área de risco e vulnerabilidade. De abordagem qualitativa, os estudos 

indicam que a escola de tempo integral enfrenta importantes desafios e dificuldades na 

organização (tempo e espaço) das atividades ofertadas, além da descontinuidade do trabalho 

causada principalmente pela forma de contratação dos profissionais da educação no estado e a 

formação incipiente dos professores para atender às demandas formativas do tempo integral, 

fatores que influenciam diretamente na qualidade do projeto. 

Para Silva (2014b), ainda que a proposta de educação em tempo integral da SEE/MG 

esteja alinhada ao Programa Mais Educação e seja fundada na formação plena do indivíduo a 

partir do desenvolvimento de suas múltiplas dimensões, fica evidente em sua proposta o 

comprometimento com a responsabilidade social, e a diminuição da pobreza e desigualdade 

social, levando a escola a desenvolver um papel assistencial. A autora destaca também que a 

partir das entrevistas semiestruturadas realizadas com os professores, a gestora, a 

coordenadora do programa na escola e a coordenadora do programa junto à SER: 

 

A relevância dada ao papel assistencial da escola no momento em que esta é o lugar 

que acolhe os filhos dos pais que trabalham e evita que caiam na marginalidade, 

oferecendo cuidados de higiene, alimentação e atividades de esporte, lazer e cultura. 

Entretanto esse papel não exime a escola de seu papel educativo e contribui para a 

ressignificação do trabalho escolar realizado pelos professores, gestores escolares e 

demais profissionais da educação, podendo dar nova roupagem à escola através de 

uma concepção educacional mais abrangente como a da educação integral (SILVA, 

2014b, p. 96). 
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Dessa forma, a pesquisa indica a relevância dessa política para complementar as ações 

do Estado e diminuir a condição de vulnerabilidade. Do ponto de vista da agenda política, a 

pesquisa de Camila Aparecida Pio, com o título: “A Política Pública Brasileira de Educação 

Integral Implementada pelos Governos Lula (2003-2010): O Programa Mais Educação”, 

realizada junto ao Centro de Educação, Comunicação e Artes, do departamento de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2014, tem como 

objetivo analisar a política pública brasileira de educação integral, implementada pelos 

governos de Luiz Inácio Lula da Silva, no período de 2003 a 2010 (PIO, 2014). Dentro da 

visão da educação integral, foi questionado como se configurava essa política implementada 

ao longo de sua gestão e qual a proposta do Programa Mais Educação como expressão da 

política pública de educação integral. Através da discussão bibliográfica e análise de 

documentos, segundo Pio (2014), foi possível inferir que: 

 

[...] a política pública de educação integral, assumida pelos governos Lula, expressa 

por meio do Programa Mais Educação, apresenta como gênese a ampliação do 

tempo de permanência do aluno na escola, a partir da reinvenção do tempo e do 

espaço escolar em instituições de baixo IDEB e localizadas em bairros vulneráveis. 

Percebe-se que esta política exige que a escola assuma não só a função de educar, 

mas de zelar pela garantia dos cuidados básicos com as crianças, jovens e 

adolescentes (PIO, 2014, p.41) 

 

Assim, para Pio (2014), torna-se evidente a estratégia de regulação social, inerente ao 

sistema capitalista, que através das ações governamentais durante o governo de Lula, foram 

desenvolvidas em articulação com as estratégias de redução da pobreza e da condição de 

vulnerabilidade social. 

Outra importante pesquisa no âmbito da educação em tempo integral foi desenvolvida 

por Ana Lúcia Ferreira da Silva, da Universidade de São Paulo, através da Faculdade de 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação. A Tese de Doutorado teve o título 

“Políticas para Ampliação da Jornada Escolar: estratégia para construção da educação 

integral” e foi concluída no ano de 2014. O foco dessa pesquisa estava na análise da política 

de ampliação da jornada escolar no Brasil entre os anos de 2007 a 2013. Com o objetivo de 

analisar as políticas públicas sobre esse tema em curso no Brasil, nas esferas federal e 

estadual, referentes ao Paraná, e municipal, à cidade de Londrina, nesse período, a autora 

utilizou a abordagem qualitativa, associada à pesquisa bibliográfica e documental. O trabalho 

empírico desta pesquisa ficou a cargo de observações em campo e aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com diretores, pedagogos, professores e monitores de duas escolas do 
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município de Londrina, das quais uma pertence à rede municipal de educação e a outra à rede 

estadual. 

Desse modo, os estudos empreendidos por Silva (2014a) constataram que “a partir do 

ano de 2008, tem-se observado um maior número de propostas e ações em âmbito nacional, 

inclusive no estado do Paraná, com o objetivo de ampliar a jornada escolar”. Esta pesquisa 

revela ainda que desde a implantação do Programa Mais Educação, a política de ampliação da 

jornada escolar proposta pelo governo federal evidencia seu foco. Do ponto de vista local, a 

pesquisa evidenciou, através do trabalho empírico, a fragilidade com a qual essa política vem 

tomando forma no município de Londrina. Assim, a pesquisa de Silva (2014a) evidencia: 

 

[...] as contradições relativas ao processo de implementação da política de ampliação 

da jornada escolar, além de possibilitar a compreensão de que, embora o 

alargamento da jornada escolar tenha a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem como foco, fica em evidência nas pesquisas a interface educação-

proteção (SILVA, 2014, p. 103). 

 

Outra pesquisa concluída em 2014 foi a de Deide da Cunha Silva Fernandes, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública. Intitulada “Projeto de Educação em Tempo Integral: análise 

das práticas de gestão do programa em duas escolas do Norte de Minas Gerais”, a pesquisa 

traz como objetivo analisar as atribuições do gestor escolar nas ações empreendidas por meio 

da gestão pedagógica, de pessoas, de resultados educacionais e de serviços e recursos, 

concebidas como modelo da gestão do projeto (FERNANDES, 2014). O estudo buscou 

estabelecer uma linha de coerência com os objetivos do Programa de Pós-Graduação em 

Gestão e Avaliação da Educação Pública, sendo desenvolvido a partir de duas dimensões: a 

analítica e a propositiva. Na dimensão analítica, a pesquisa apresenta os conhecimentos 

construídos sobre a política de educação integral e a forma como vem sendo implementada 

por gestores escolares das duas escolas investigadas. Na dimensão propositiva foi 

contemplada a construção de um Plano de Ação Educacional (PAE), cuja finalidade é 

apresentar possibilidades para o aperfeiçoamento da política nos níveis de implementação 

local e regional (FERNANDES, 2014). 

A pesquisa de Fernandes (2014) utilizou a metodologia de estudo de caso, análise 

documental, revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas, realizadas com os gestores, 

especialistas e professores das duas escolas pertencentes à Superintendência Regional de 

Ensino de Janaúba. Desse modo, os dados da pesquisa sinalizaram: 
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[...] que as ações dos gestores desenvolvidas por meio da gestão pedagógica; de 

resultados, de pessoas e gestão de serviços, e, recursos, exercem influência nos 

rumos e resultados da política no contexto em que são implementadas. Nesse 

contexto, apresenta-se o Programa de Formação de Educadores/Comunidade de 

Prática, como possibilidade para o aperfeiçoamento da política (FERNANDES, 

2014, p. 149). 

 

Assim, a pesquisa deixa evidente que a investigação do processo de implementação do 

PROETI, em escolas do Norte de Minas Gerais, comprova na prática dos professores, 

especialistas e gestores escolares envolvidos nesse processo, as evidências de aproximações e 

distanciamentos da política. A pesquisa revelou também algumas lacunas da política que 

inviabilizaram o alcance dos objetivos para os quais essa foi desenhada. Segundo Fernandes 

(2014), os distanciamentos da política, de acordo com os resultados da pesquisa, se devem ao 

desenvolvimento de ações incompatíveis com aquelas definidas como responsabilidades dos 

atores para a implementação do programa. 

Em sua pesquisa, Fernandes (2014) concluiu que existem pontos que limitam a 

atuação e a autonomia dos gestores das escolas da região Norte de Minas, ao desenvolverem a 

política. No entanto, ainda que existam muitos desafios, o PROETI permanece sendo 

fundamental nessa região, cujos alunos são penalizados pela pobreza e pela baixa qualidade 

de ensino que o sistema público lhes oferece. A autora salienta ainda que a política de 

educação integral desempenha um papel relevante por se apresentar como “[...] possibilidade 

de inovação na educação, capaz de superar os velhos problemas da educação escolar, 

garantindo a tão almejada qualidade da educação, favorecendo maior inclusão social e 

promovendo melhores resultados escolares” (FERNANDES, 2014, p. 144). 

A tese apresentada por Patrícia Moulin Mendonça, em 2017, ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais, com o título “O Direito à Educação em Questão: as tensões e disputas no interior do 

programa Mais Educação” (MENDONÇA, 2017), traz uma visão da política de educação 

integral a partir dos conflitos que exprimem as disputas em torno do Programa Mais 

Educação, do Ministério da Educação. A autora toma como referência a ideia de que as 

disputas se fazem através da ação de sujeitos sociais, com interesses, valores e concepções de 

mundo. Nesse sentido, procura identificar a pluralidade e a polissemia de sentidos dada ao 

direito à educação em curso no país, com o intuito de revelar o que mobiliza o cenário público 

educacional e que projetos estão em disputa. A análise do PME, proposta pela autora, leva em 

consideração a atuação de diferentes atores sociais, no campo dos movimentos sociais e no 

campo empresarial, nas disputas e conflitos em torno do Programa. 
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Diante da pesquisa documental de cunho qualitativo desenvolvida por meio de fontes 

bastante diversificadas: sites e vídeos institucionais, matérias de jornais e revistas, livros, 

periódicos e publicações institucionais, Mendonça (2017) evidenciou que o Programa Mais 

Educação foi formulado por um conjunto de atores sociais, de diferentes matrizes teóricas e 

visões de educação. 

A autora sugere que o Programa significou uma aposta do MEC na possibilidade de 

construção coletiva de um programa cuja matriz principal, educação integral em tempo 

integral, seria uma demanda de toda a sociedade. Para Mendonça (2017), o Programa Mais 

Educação carrega os consensos conflituais em sua formulação e implementação, e tem suas 

tensões surgindo na medida em que o programa passa a considerar os sujeitos silenciados e 

subalternizados, trazendo-os para o centro do Programa. 

A pesquisa de Mendonça (2017) ainda analisa a continuidade do programa através de 

sua reformulação para “Novo Mais Educação”, instituído pelo governo Michel Temer. A 

autora faz algumas inferências importantes: i) que o Programa deixa de ser uma política 

indutora de educação integral no país e passa a ser uma estratégia de melhoria da 

aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática; (ii) que a mudança de foco nega que o 

sujeito é carregado de cultura, valores e identidades; (iii) que não dialoga com os saberes 

locais, com o território, com as comunidades e os movimentos sociais, ou seja, não há 

interlocução com o outro diverso; e (iv) que é uma reestruturação conservadora em um 

terreno ideológico que repousa em um campo semântico cuja lógica é a meritocracia, a 

eficiência do mercado e a hierarquia, em detrimento do protagonismo dos sujeitos e de uma 

lógica de reconhecimento de direitos e espaços democráticos. 

Outra importante contribuição para o presente trabalho está na pesquisa desenvolvida 

para a tese de Jacqueline de Sousa Batista Figueiredo “A Educação em Tempo Integral no 

Estado de Minas Gerais: análises da política e seus efeitos”. Apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de São Paulo 

em 2018 (FIGUEIREDO, 2018), teve como objetivo analisar a política pública de educação 

em tempo integral no Estado de Minas Gerais, a partir de um estudo de caso, tendo como 

referência quatro escolas circunscritas sob a área de atuação da Superintendência Regional de 

Ensino de Poços de Caldas, MG. A análise da autora baseou-se na compreensão de como 

ocorre a implementação da política de ampliação da jornada escolar, elaborada pela Secretaria 

de Estado de Educação de Minas Gerais. Como os sujeitos que participam da Educação em 

Tempo Integral percebem os limites e possibilidades do tempo integral no sistema educativo 

mineiro, e quais os efeitos dessa política em âmbito local. De acordo com a autora: 
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[...] a investigação revela aspectos positivos tais como a utilização do tempo, a 

construção de experiências significativas, maior interesse, orientação do trabalho e 

melhora da aprendizagem. Entre os aspectos a serem aprimorados verificam-se a 

visão de contraturno, intencionalidades não compartilhadas, rotatividade de 

profissionais, recursos materiais e financeiros, as condições de trabalho, a falta de 

formação continuada (FIGUEIREDO, 2018, p. 124). 

 

A pesquisa elenca um rico levantamento bibliográfico sobre distintas concepções de 

educação integral: libertária, autoritária e liberal. Inclui ainda as experiências desenvolvidas 

nos CIEP’s, PROFIC e CAIC. A autora destaca também a política de educação integral 

implementada nos âmbitos federal e estadual, e enfatiza em suas conclusões que tanto o 

Programa Novo Mais Educação, quanto o programa Educação Integral e Integrada, defendem 

a Educação Integral e expõem seus elementos constitutivos com a intenção de superar a baixa 

qualidade educacional e a exclusão social de grupos de educandos em vulnerabilidade social, 

propondo garantias de aprendizagem. 

Diante da pesquisa realizada, a autora conclui que as propostas do Programa Mais 

Educação do governo federal e da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, ainda 

não seriam tão abrangentes no sentido de considerar todas as dimensões do sujeito ao longo 

de toda a sua vida escolar, incluindo e atendendo a todos os estudantes, sem exceções. Dessa 

forma, para Figueiredo (2018): 

 

[...] a Educação Integral deve ocorrer em um turno único, de modo que haja a 

integração de todos os conteúdos curriculares com as oficinas pedagógicas. As 

atividades curriculares e as Oficinas pedagógicas não podem ser vistas apenas como 

atividades paralelas, de turno e contraturno. Dessa forma, como o próprio nome 

indica, nunca vão dialogar entre si, apenas vão seguir seu próprio curso. Assim 

sendo, a implementação da Educação Integral se torna um grande desafio para estes 

governos – federal e estadual –, porque devem considerar a manutenção dos 

profissionais da educação numa única escola, bem como a articulação de todos esses 

saberes inseridos em um único programa. 

 

Assim, as pesquisas analisadas apontam para a investigação do Projeto de Educação 

em Tempo Integral, e suas modificações, até alcançar o modelo de Educação Integral e 

Integrada no estado de Minas Gerais, abrangendo a interpretação das concepções de Educação 

em Integral e em Tempo Integral, que motivaram a implantação desse projeto em Minas 

Gerais. Algumas pesquisas apontam para a prática docente, gestão e, ainda, currículo. No 

entanto, nenhuma das pesquisas trabalha com a percepção sobre a política e seus efeitos no 

que se refere à efetividade da diminuição da condição de vulnerabilidade social, ainda que em 

todas as pesquisas analisadas a questão da vulnerabilidade e da pobreza apareçam como 
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destaque nas conclusões. Portanto, é possível perceber uma lacuna a ser preenchida através do 

estudo dessas percepções junto aos implementadores dessa política. 

 

2.3 A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A ATUAÇÃO DOS 

IMPLEMENTADORES 

 

Este capítulo trata da discussão sobre política pública, ciclo e implementação da 

política. Embora as definições de políticas públicas sejam vastas e apresentem diferenças, 

aquelas apresentadas neste trabalho giram em torno das ações do governo. Segundo Oliveira 

(2014), a política pública é um processo que emerge da articulação dos diversos grupos de 

interesse e, ao ser colocada em prática, pode gerar a criação de novas políticas, pois 

retroalimenta um ciclo de formação, incorporando novos aprendizados. 

Secchi (2014) destaca que o conceito de política pública tem relação com uma 

abordagem “estadocêntrica”, considerando o monopólio de atores estatais na concepção das 

políticas, ou “multicêntrica”, que envolve a participação de organizações privadas e não 

governamentais no processo de elaboração. Existe uma multiplicidade de atores envolvidos 

no processo de tomada de decisão, levando-se em conta o contexto da política educacional, 

onde é cada vez mais perceptível o envolvimento de distintos atores na deliberação dos rumos 

da educação de nosso país. Essa tendência também pode ser percebida no âmbito das políticas 

de ampliação da jornada escolar. Dessa forma, o governo exerce a função de agir no intuito de 

resolver a demanda social que, na perspectiva dessa pesquisa, é a vulnerabilidade social. Essa 

ação requer a atuação dos distintos indivíduos da sociedade, pois o governo cria, mas a 

execução e a percepção da efetividade dependem daqueles que a vivenciam. Esse ciclo de 

retroalimentação deve ser contínuo para possibilitar a adequação contínua das diretrizes 

iniciais. 

Lotta (2014) destaca que o ciclo de políticas públicas é utilizado comumente como 

ponto de partida pelos pesquisadores, com a finalidade de delimitar o objeto de análise/estudo.  

Esse ciclo é dividido em cinco fases, a saber: 1) construção da agenda; 2) formulação de 

políticas; 3) processo decisório; 4) implementação de políticas; e 5) avaliação de políticas; as 

quais podem se fundir ou sobrepor (BAPTISTA e REZENDE, 2011; NAJBERG e 

BARBOSA, 2006; VIANA e BAPTISTA, 2009; RIBEIRO, 2009). 

Nas etapas 1, 2 e 3 são definidos os princípios e diretrizes que orientarão as ações. 

Além disso, são delineadas as metas a serem atingidas, os recursos a serem utilizados e o 

horizonte temporal da intervenção. No decorrer desse processo, os embates entre grupos e 
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posições, e os consensos, sempre provisórios, expressam as possibilidades de ação (PINTO, 

SILVA e BAPTISTA, 2014). No entanto, entende-se que a implementação se reveste de 

complexidade e, de acordo com Oliveira (2019), é um processo marcado pela diversidade de 

combinações e estratégias decisórias que conformarão como os atores agem, tomam decisões, 

percebem, traduzem e (re)interpretam as políticas públicas, especialmente a nível local.  

Assim, na terceira fase é feita a escolha dos materiais e métodos que serão utilizados 

na execução. A fase de implementação, que é o foco desta pesquisa, trata da execução do 

plano. É quando os recursos governamentais são empregados, traduzindo as decisões políticas 

em ações institucionalizadas por meio da atuação dos agentes implementadores (PINTO, 

SILVA e BAPTISTA, 2014). 

Para Oliveira (2014), a fase de implementação de políticas pode ser considerada 

estratégica, pois é a que envolve mais agentes, atores e redes de informação. Ela trata da 

execução das atividades estabelecidas no plano da formulação, objetivando atingir as metas 

definidas. Embora seja relevante, observa-se a reduzida quantidade de produção acadêmica 

sobre o tema quando comparado à literatura destinada a analisar as demais fases supracitadas 

(LOTTA, 2008; PEREZ, 2010) evidenciando sua pouca notoriedade e a importância do estudo 

sobre o tema. 

Segundo Howlett et al. (2013) as discussões sobre implementação passaram por três 

fases. Na primeira fase, anterior à década de 70, a implementação não era vista como algo 

problemático. Entre os pesquisadores era comum, nesse período, ignorar ou minimizar as 

peculiaridades desse estágio do ciclo político, pois se entendia que tão logo a decisão fosse 

tomada, o setor administrativo do governo a levaria a termo (HARGROVE, 1975). 

Esse ponto de vista das ciências políticas começa a mudar a partir da publicação do 

trabalho de Pressman e Wildavsky, em 1973, que versava sobre implementação de programas. 

Esse estudo analisou os programas federais do governo dos Estados Unidos para moradores 

desempregados de Oakland, concluindo que as políticas não estavam sendo executadas de 

acordo com os termos previstos pelos índices políticos (policy makers). 

De acordo com Howlett et al. (2013), a fase seguinte foi concluída com base em 

resultados coletados em diversos países. A partir desses dados, concluiu-se que era necessário 

esforço sistemático para compreender os fatores que influenciaram a implementação das 

políticas públicas (SABATIER e MAZMANNAN, 1981). 

Nesse período da pesquisa houve um debate sobre se essa implementação deveria 

ocorrer do topo para a base “top-down”, ou ao contrário “bottom-up” (BARRET, 2004). 

Estudos afirmaram que a implementação política top-down seria a mais adequada, uma vez 
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que asseguraria o engajamento consciente de todos os envolvidos. Contudo, essa abordagem 

se contrapunha aos que corroboravam com a abordagem “bottom-up”, que examinava com 

cuidado as ações dos atingidos pela política pública, assim como aqueles engajados nela 

(SABATIER, 1986).  

Assim, a eficácia decorria da capacidade de adaptação dos “burocratas da linha de 

frente” (“street-level bureaucrats”) ou “servidores públicos que interagem diretamente com os 

cidadãos no curso de seus empregos, e que têm critério substancial na execução de seus 

trabalhos” (LIPSKY, 1980, p.3). Para o autor, os burocratas de rua que melhor representam 

esse conceito são aqueles que viabilizam o acesso a serviços e programas do governo. 

Professores, policiais, profissionais da saúde e assistentes sociais são alguns dos exemplos 

mais mencionados em suas pesquisas.  

Apesar da contribuição de outras abordagens, as mesmas se revelaram inflexíveis, 

gerando um sufocamento do desenvolvimento e da pesquisa conceituais, que resultou em 

novas abordagens, novos métodos e resultados mais científicos sobre a implementação, 

inaugurando a terceira fase da pesquisa sobre esse tema. 

Essa nova era foi além do debate “top-down” versus “bottom-up”, resultado de uma 

década bastante produtiva (LESTER e GOGGIN, 1998; O´TOOLE, 2000b). É possível citar 

os estudos embasados nos conhecimentos dos modelos recentes de comportamento 

administrativo, por exemplo (SHOLZ, 1984, 1991; HAWKINS e TOMAS, 1989ª). Nasce, 

assim, uma abordagem focada nas ferramentas e instrumentos do aparato político. Uma de 

suas principais características seria considerar que a implementação era uma tentativa de 

aplicar as várias ferramentas governamentais aos casos concretos, intermediados por um 

processo mais ou menos consciente de policy desing (SALOMAON, 1982; MAYNTZ, 1983; 

BOBROW, 2006). 

Assim, pensando na delimitação desse tema no âmbito escolar, com o objetivo de 

analisar as políticas educacionais, uma “policy cycle approach” (MAINARDES, 2006) foi 

desenvolvida pelo sociólogo inglês Stephen Ball e por colaboradores (BOWE, BALL e 

GOLD, 1992; BALL, 1994a). Na atualidade, vem sendo utilizada como referencial para 

analisar a trajetória de políticas sociais e educacionais. A reflexão proposta por Mainardes 

(2006) em seu texto “A abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de 

políticas educacionais” destaca um conjunto de questões norteadoras para a análise da 

trajetória das políticas ou programas educacionais. 

Segundo Mainardes (2006), essa abordagem destaca a natureza complexa e 

controversa da política educacional; enfatiza os processos micropolíticos; a ação dos 
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profissionais que lidam com as políticas no nível local; e indica a necessidade de se 

articularem os processos macro e micro na análise dessas políticas. Desse modo, o ciclo de 

políticas é um referencial teórico para análise, não estático, pois está sujeito às influências da 

política, propriamente dita, e da diversidade de atores envolvidos no processo. 

Então, entende-se que o processo de implementação se consolida diante do conjunto 

de interações estabelecidas entre os agentes implementadores e o público alvo das políticas 

públicas. De acordo com Oliveira (2014), essa interação possibilita mudanças e aprendizagem 

com valores e ideias individuais, o que resulta em transformações no programa. Assim, fica 

evidente a relevância das ações dos agentes implementadores que respondem e acumulam 

grande parcela de responsabilidade frente ao resultado do programa. 

A relevância dos agentes implementadores para a análise do processo de 

implementação das políticas públicas é bem explicitada na teoria conhecida como Street-level 

Bureaucracy, de Lipsky (1980). Esse conceito foi desenvolvido a partir da atuação prática dos 

burocratas implementadores ou agentes públicos de base, definidos pelo autor como 

“servidores públicos que interagem diretamente com os cidadãos no curso de seus empregos, 

e que têm critério substancial na execução de seus trabalhos” (p. 3). Em outras palavras, são 

os servidores que atuam diretamente no atendimento ao público alvo e materializam a política 

em forma de promoção do acesso aos programas e serviços governamentais. Lipsky (1980) 

considera que esses agentes exercem papel decisivo nos processos de implementação, pois são 

eles que fornecem serviços e bens públicos, atuando como realizadores das políticas. 

Tendo em vista que um dos pontos fundamentais dessa pesquisa perpassa a análise da 

política de educação integral implementada no Estado de Minas Gerais, denominada 

Educação Integral e Integrada; e ainda, sobre os implementadores que atuam na escola, 

entende-se que essa atuação é determinada por diferentes combinações e estratégias 

decisórias. Dessa forma, a ação dos implementadores é complexa e definida diante da 

combinação de diversos fatores, tais como: decisões, percepções, traduções e 

(re)interpretações (OLIVEIRA, 2019). Então, as instituições escolares se apresentam 

enquanto uma das principais instâncias em que a ação pública se materializa. Para Ball 

(1987), os implementadores que materializam a política agem de maneira subjetiva, ancorados 

na discricionariedade que define como esse processo ocorrerá.   

Nesse sentido, a implementação de políticas públicas é regida por diversos aspectos 

que atuaram de maneira decisiva nos resultados e nas metas pré-estabelecidas no contexto da 

formulação. Para Arretche (2001) a implementação dificilmente se dará de maneira 
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homogênea, especialmente quando se leva em consideração as regiões de uma cidade ou de 

um país com características socioeconômicas e culturais tão diversificadas como o Brasil.  

Consequentemente uma mesma regulamentação produzirá impactos inteiramente 

diversos em diferentes regiões. A autora ainda afirma que a homogeneidade presente entre as 

metas pré-estabelecidas e os resultados alcançados, se apresenta enquanto característica 

própria da implementação que é materializada de acordo com as decisões tomadas pelo 

conjunto de implementadores que agem conforme cada contexto (ARRETCHE, 2001). Então, 

entende-se que os beneficiários recebem efetivamente a tradução daquilo que os 

implementadores colocaram em prática: a política com base nas referências que utilizam para 

desempenhar suas funções. Nesse sentido, Oliveira (2019) afirma que, ao analisar a 

implementação, é indispensável levar em consideração as diversas agências, instituições e 

sujeitos envolvidos no processo. Esse olhar evidenciará as múltiplas pressões, valores, 

princípios e objetivos que estão em jogo.  

Complementando essa visão, Passone (2013) afirma que pesquisas contemporâneas 

sobre as políticas públicas voltadas para educação indicam como objetivo a descoberta das 

várias dimensões e interações presentes no processo, e as interações presentes entre as 

políticas, os atores e diferentes instituições. Nessa perspectiva, de acordo com o autor, os 

implementadores apresentam distintos graus de resistência e adesão. As ações desses variam 

de acordo com alguns fatores como: o contexto em que as políticas são implementadas; a 

motivação e a capacitação dos professores, além de incentivos à carreira docente; condições e 

recursos disponíveis; localização geográfica das instituições e suas trajetórias. Nesse mesmo 

sentido, Elmore e Macdonnell (1987, apud HONIG, 2006) destacam que as diferenças das 

políticas refletiam as diferentes práticas e instrumentos utilizados na implementação, tais 

como a gestão, os incentivos na carreira dos profissionais, as capacitações, a participação nos 

projetos etc.  

Por outro lado, tendo os agentes de base da implementação enquanto sujeitos centrais 

das discussões empreendidas nesta pesquisa, Oliveira (2019) traz uma série de contribuições 

no campo da implementação de políticas públicas que auxiliam na compreensão da atuação 

dos profissionais nas instituições escolares. De acordo com o autor, as políticas educacionais, 

assim como outras políticas, apresentam uma perspectiva hierarquizada de atores, agendas e 

decisões, que levam a distintos efeitos. Tal relação culmina em resultados positivos ou 

negativos das políticas. Assim, a concretização da política educacional se dará nas instituições 

escolares, incidindo em maior ou menor grau, na prática do trabalho escolar realizado pelos 

implementadores e, consequentemente, no desempenho dos alunos.  
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Nesse sentido em How Schools do Policy: policy enactments in secondary schools, 

Ball et al (2012) desenvolvem a teoria da atuação (policy enactment) que determina a não 

separação entre formulação (teoria) e implementação (prática). De acordo com esses autores, 

essas dimensões são complementares e, ao serem colocadas em prática, sofrem a interpretação 

e a tradução dos implementadores em nível local, que mais que meros executores da política, 

tornam-se sujeitos centrais desse processo. Dessa forma, o objetivo da teoria da atuação como 

referencial é evidenciar as adaptações, mudanças e traduções realizadas pelos agentes no 

contexto da prática, revelando, consequentemente, outras dimensões sobre a implementação.  

Isso posto, porém longe de esgotar as possibilidades de análise sobre a implementação, 

do ponto de vista da prática dos agentes que atuam nas escolas é possível estabelecer uma 

convergência entre as definições dos autores apresentados: existe grande variedade e 

complexidade de interpretações e decisões que definem a implementação das políticas 

educacionais nas instituições de ensino. Essa multiplicidade tem relação direta com o 

cotidiano das instituições, que se deparam com situações e problemas que não foram previstos 

no texto político e, portanto, não têm soluções prontas, sendo levados a agir com improviso, 

guiados por sua experiência profissional, crenças e valores. 

 

2.4 O ÂMBITO FEDERAL: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E NOVO MAIS 

EDUCAÇÃO 

 

De acordo com Moll (2012), o Programa Mais Educação foi proposto diante da 

perspectiva da construção de uma agenda de ampliação da jornada escolar. Como função 

inicial, destaca-se o mapeamento das experiências de educação em tempo integral no país e o 

reavivamento da memória histórica nesse campo, recursos essenciais para a desnaturalização 

da escola de turnos, quanto à proposição de um modus operandi que viabilizasse a 

operacionalização do esforço para a educação integral nas escolas públicas estaduais e 

municipais (MOLL, 2012). 

Assim, o Programa Mais Educação foi formulado pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SEDAD), Secretaria de Educação Básica (SEB), 

pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE/FNDE). A educação integral no Programa Mais Educação: 

 

Constitui ação estratégica para garantir atenção e desenvolvimento integral às 

crianças, adolescentes e jovens, sujeitos de direitos que vivem uma 

contemporaneidade marcada por intensas transformações e exigência crescente de 
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acesso ao conhecimento, nas relações sociais entre diferentes gerações e culturas, 

nas formas de comunicação, na maior exposição aos efeitos das mudanças em nível 

local, regional e internacional (BRASIL, 2009, p. 1). 

 

Os Cadernos Mais Educação foram os primeiros documentos da Série Mais Educação 

produzidos pelo MEC, e eram disponibilizados pela web. Seu conteúdo é distribuído da 

seguinte forma: 1º Caderno – O Programa Mais Educação constituído pelos marcos legais, 

temáticas de educação integral, estrutura organizacional, operacionalização e projetos, e 

gestão intersetorial; 2º Caderno – Expõe experiências de educação integral que se ajustam ao 

Programa; 3º Caderno – Rede de saberes proposta para professores e diretores de escolas. 

Indica caminhos para a elaboração da proposta pedagógica da Educação Integral. 

Os documentos da Série Mais Educação podem ser entendidos também como meio de 

ampliação das funções dos educadores. Conforme destaca Algebaile (2009), a política de 

educação integral vem atribuindo aos professores tarefas que antes não eram executadas, 

desafiando-os diante de uma nova postura profissional que atribui sua construção alicerçada 

em processos formativos permanentes. 

O Programa Mais Educação caracteriza a ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades de aprendizagem, compartilhando o trabalho de educar com outros atores e 

outras áreas, sob a coordenadoria da escola e dos professores. Objetiva a promoção de 

atividades socioeducativas para crianças, adolescentes e jovens, com a finalidade de 

atendimento integral. (BRASIL, 2009). 

Para Cavaliere (2014), a Educação Integral no Programa Mais Educação, estruturado 

por meio de atividades, complementares ao turno regular, oferecidas por outras instâncias que 

não exclusivamente a escola e teoricamente sob a coordenação dessa – dentro ou fora das suas 

dependências e por agentes voluntários, além dos professores – atribui importantes alterações 

à concepção de Educação Integral. Ainda de acordo com a autora, reforça-se a característica 

da escola enquanto espaço comunitário que deve firmar parcerias externas que possibilitem a 

melhoria da infraestrutura e dos projetos socioculturais em sintonia com os demais espaços e 

equipamentos públicos ou privados das cidades. 

A formação integral no Mais Educação é anunciada como atividade desenvolvida no 

contraturno, integrada e intercalada, como verificado no artigo 1º da Portaria Normativa 

Interministerial n.º 17/2007: 

 

Art. 1º – Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de 

ações, de projetos e de programas do Governo Federal e suas contribuições às 
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propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, 

alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e 

conteúdos educativos. 

Parágrafo único – O programa será implementado por meio do apoio à realização, 

em escolas e outros espaços socioculturais, de ações socioeducativas no contraturno 

escolar, incluindo os campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando-

os para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 

professores, alunos e suas comunidades, à garantia da proteção social da assistência 

social e à formação para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos 

humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 

consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, 

compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes (BRASIL, 2007b, p. 2). 

 

No Decreto Lei n.º 7.083, de 27 de janeiro 2010, a educação integral é determinada a 

partir da ampliação do tempo de permanência dos educandos na escola, com duração igual ou 

superior a sete horas diárias de atividades dentro da escola, assim como em outros espaços 

educacionais: 

 

Art. 1º § 2º – A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento 

das atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação, 

investigação científica, cultura e esportes, artes e lazer, cultura digital, 

educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos 

humanos, práticas de prevenção aos agravos da saúde, promoção da saúde e 

alimentação saudável, entre outros. 

§ 3º – As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar de 

acordo com a disponibilidade da escola ou fora dela sob orientação 

pedagógica da escola, mediante o uso de equipamentos públicos e do 

estabelecimento de parceria com órgãos ou instituições locais (BRASIL, 

2010a, p. 1). 

 

Já o Programa Novo Mais Educação (PNME), que entrou em vigor partir de 2016, foi 

inscrito sob novo formato e apresentava importantes alterações. Instituído pela Portaria 

Ministerial n.º 1.144 de 10/10/2016, do Ministério da Educação (MEC), anuncia como 

objetivo a ampliação da jornada escolar das crianças e adolescentes, mediante a 

complementação da carga horária de cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno 

escolar. O PNME deveria ser implementado por meio da realização de acompanhamento 

pedagógico em língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de atividades no campo 

das artes, cultura, esporte e lazer (BRASIL, 2016). 

O PNME foi fundamentado a partir da LDB e do PNE, que preveem, respectivamente, 

a capacidade de aprender tendo como meios básicos o pleno domínio da escrita, da leitura e 

do cálculo, a ampliação da oferta de educação em tempo integral e a melhoria da qualidade do 

fluxo escolar e da aprendizagem das escolas públicas. Outro argumento utilizado para 
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fundamentar a reestruturação do PNME foram os dados de não alcance das metas 

estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais e 

finais, em 2015. 

São anunciados como objetivos do PNME: 

 

I – alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua 

portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de 

acompanhamento pedagógico específico; 

II – redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho 

escolar; 

III – melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos 

iniciais e finais; 

IV – ampliação do período de permanência dos alunos na escola (BRASIL, 2016). 

 

Segundo o Documento Orientador do PNME (BRASIL, 2016), no que se refere à 

ampliação da carga horária, é previsto que as escolas podem optar pela ampliação da oferta 

em cinco ou quinze horas de atividades semanais. As escolas que ofertarem cinco horas de 

atividades complementares por semana deverão realizar duas atividades de Acompanhamento 

Pedagógico, sendo uma de Língua Portuguesa e uma de Matemática, com duas horas e meia 

de duração cada.  

Já as escolas que ofertarem quinze horas de atividades complementares por semana 

realizarão duas atividades de Acompanhamento Pedagógico, sendo uma de Língua Portuguesa 

e uma de Matemática, com quatro horas de duração cada, e outras três atividades de escolha 

da escola, dentre aquelas disponibilizadas no Sistema PDDE Interativo, a serem realizadas nas 

sete horas restantes. 

Ainda segundo o Documento Orientador, as turmas de acompanhamento pedagógico 

de Português e Matemática deverão ser compostas de até 20 (vinte) estudantes. As turmas das 

demais atividades de livre escolha das escolas - nos campos das artes, cultura, esporte e lazer - 

deverão ser compostas por até trinta estudantes. O Documento versa também sobre a 

execução do Programa Novo Mais Educação. As orientações determinam que o programa será 

implementado nas escolas públicas de ensino fundamental, por meio de articulação 

institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, 

mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação (MEC).  

O plano de adesão ao PNME deverá ser realizado pelas secretarias municipais, 

estaduais e distrital de educação (Entidades Executoras – EEx) por meio do módulo PAR do 

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), com a indicação das 

escolas vinculadas que estarão habilitadas a aderir ao Programa. Dessa forma, as UEx das 
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escolas deverão elaborar e enviar à SEB/MEC o Plano de Atendimento da Escola, por meio 

do Sistema PDDE Interativo, sendo esse procedimento de adesão condição necessária para 

que as escolas sejam contempladas com recursos financeiros.  

Assim, os critérios de adesão deverão atender prioritariamente: 

 

I – escolas que receberam recursos na conta PDDE Educação Integral entre 2014 e 

2016; 

II – escolas que apresentam Índice de Nível Socioeconômico baixo ou muito baixo 

segundo a classificação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP); 

III – escolas que obtiveram baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

 

2.5 A AGENDA PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM MINAS GERAIS: DO PATI AO 

EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA 

 

2.5.1 Governo de Aécio Neves (2001 – 2010) 

 

A estruturação da política de Educação Integral no estado de Minas Gerais foi 

desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação a partir de 2004, durante a gestão do 

governador Aécio Neves (PSDB), no contexto da uma ampla reforma da administração 

pública. Neste contexto, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, implantou a 

partir de 2005, um conjunto de ações para promoção da ampliação da jornada escolar. Essas 

ações propunham a promoção e ampliação de experiências pedagógicas, culturais e esportivas 

para os alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental através do Projeto Aluno de 

Tempo Integral (PATI), componente do Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa
17

. 

O PATI foi implantado em 87 escolas localizadas na cidade de Belo Horizonte, e 

Região Metropolitana, que já faziam parte do Projeto Escola Viva Comunidade Ativa. 

Posteriormente, foi estendido para escolas do município de Uberaba (RUSSO, 2013). Assim, 

a proposta inicial da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, de ampliação da 

jornada escolar, pode ser caracterizada, segundo Cavaliere (2009), pelas atividades realizadas 

no contraturno, não centralizando suas ações unicamente na escola. 

                                                           
17

 Esse Projeto preconizava a ampliação do período de atendimento escolar, objetivando o atendimento das 

necessidades educacionais de alunos das escolas estaduais. Assim, o foco era a melhoria do desempenho escolar, 

porém, as experiências culturais, artísticas e esportivas compunham importantes elementos para alcançar os 

objetivos do projeto, que pretendia atuar como ponto estratégico para que as escolas gradualmente pudessem 

receber alunos de tempo integral (MINAS GERAIS, 2005). 
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O público alvo do PATI eram as crianças e jovens que se encontravam em maior 

condição de vulnerabilidade, com baixo rendimento escolar e pertencentes a grupos familiares 

incompletos e/ou desarticulados (MINAS GERAIS, 2005a). Assim, segundo Cury (2005), a 

política de ampliação da jornada escolar proposta pela SEE/MG poderia ser considerada como 

uma política compensatória, a partir do princípio da equidade, e objetivando o atendimento de 

“quem tem menos”, não sendo, assim, direcionada a todas as escolas ou a todos os alunos. 

Em 2006 o PATI foi ampliado para 171 escolas de 14 municípios da Região 

Metropolitana. Já em 2007, com a reeleição do Governador Aécio Neves, que almejava 

ampliar a proposta do PATI, foi criado o Projeto Estruturador Escola de Tempo Integral 

(PROETI). Dessa forma, as escolas que já vinham desenvolvendo o PATI foram 

automaticamente habilitadas a receber o PROETI, e todas as outras escolas estaduais de 

Minas Gerais receberam o convite para integrar o novo Projeto. 

Assim, visando aumentar o aprendizado e reduzir a exposição de crianças e jovens à 

condição de vulnerabilidade social, a criação do PROETI propunha a ampliação do tempo de 

permanência diária do aluno na escola (SEPLAG, 2007). No entanto, essa ampliação 

necessitou de uma intensa reformulação, de maneira que o Projeto pudesse atender a todo o 

estado, levando-se em conta as grandes diferenças regionais existentes. 

Apesar de ter sido oferecido a todas as escolas pertencentes às 47 Superintendências 

Regionais de Ensino de Minas Gerais, o PROETI estabelecia, como pré-requisito mínimo, a 

disponibilização de espaço físico compatível, composto por salas de aula disponíveis e quadra 

poliesportiva, preferencialmente coberta, ou, na indisponibilidade dessa, outro espaço coberto 

para o atendimento de turmas de vinte e cinco alunos (SEPLAG, 2007). 

Já o público alvo do Projeto eram os alunos com defasagem de aprendizagem ou 

defasagem série/idade, ou seja, alunos do ensino fundamental que demandavam maior atenção 

do Sistema Educacional (MINAS GERAIS, 2009). A nova estrutura do PROETI buscava 

ampliar as possibilidades de aprendizagem, promovendo o enriquecimento do Currículo 

Básico através da ênfase em alfabetização, letramento, matemática e experiências artísticas, 

socioculturais e esportivas (MINAS GERAIS, 2009). 

A fase de expansão do PROETI ocorreu entre 2007 e 2008, período caracterizado 

como fase de ampliação. A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) 

priorizou escolas que atendiam aos critérios mínimos estabelecidos, relacionados à 

infraestrutura física. Contudo, em 2009, não foi possível a realização do Projeto, uma vez que 

a SEE/MG determinou que o ensino médio fosse ofertado preferencialmente no turno diurno, 

o que dificultou a disponibilidade de salas de aula nesse turno. Dessa forma, o PROETI 
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vigorou até o final do ano de 2011. Com a eleição de Antônio Anastasia, também do PSDB, a 

política de ampliação da jornada escolar foi reformulada, passando a ser desenvolvida como 

Projeto “Educação em Tempo Integral”. 

 

2.5.2 Governo Antônio Anastasia (2010 a 2014) 

 

Em 2012, no mandato do então eleito governador Antônio Anastasia (PSDB), a 

implantação desse novo projeto, “Educação em Tempo Integral”, se iniciou com ajustes e 

reajustes das diretrizes, propondo o tempo integral para o ensino fundamental. Seu objetivo 

consistia em melhorar as oportunidades educativas dos alunos, com vistas à “[...] formação de 

novas habilidades e conhecimentos, abrangendo a expansão do período de permanência diária 

nas atividades promovidas na escola, inclusive por meio de parcerias” (MINAS GERAIS, 

2012). A proposta de educação integral do Governo de Minas se manteve com a sigla 

PROETI, e sua implantação abrangeu 1.563 escolas, atendendo 106.365 alunos.  

O projeto fomentava a formação de novas habilidades e conhecimentos através de 

atividades desenvolvidas pela escola e em parcerias. Nesse novo formato, sugeriu-se que a 

integralidade de saberes e experiências fosse função compartilhada entre escola, parceiros e 

espaços educativos, ação que demandaria uma organização curricular enriquecida, com 

inovações metodológicas, privilegiando a ludicidade (MINAS GERAIS, 2012b). Destaca-se 

ainda que, assim como na versão anterior, o trabalho deveria ser desenvolvido, 

prioritariamente, nas escolas onde os alunos se encontrassem em maior condição de 

vulnerabilidade social. 

O PROETI foi sistematizado para atender, prioritariamente, 50 alunos, divididos em 2 

turmas de 25 por turno. Era permitido, em caráter excepcional, em escolas de menor porte, o 

atendimento de 25 alunos por turno. Assim, como critério para adesão ao PROETI, a escola, 

juntamente com a comunidade, deveria manifestar o desejo de implantar o Projeto, 

reorganizando seus espaços e buscando outras perspectivas especiais dentro da proposta de 

Cidade Educadora. Essa proposta é entendida como extensão do direito à educação, que seria 

visto como garantia de justiça social, igualdade e equilíbrio territorial, e foi embasada na 

Declaração Universal do Direito do Homem (1948), no Pacto Internacional dos Direitos 

econômicos, Sociais e Culturais (1966), na Declaração Mundial de Educação para Todos 

(1990) e na Declaração Universal sobre Diversidade Cultural (2001).  

Assim, entende-se que a ideia da Cidade Educadora foi estabelecida buscando a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, inclusive na cooperação com as escolas, na 
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proposta de expansão do tempo de permanência do aluno na escola e na parceria com todos os 

segmentos sociais da cidade. Dessa forma, a SEE/MG sugere que a educação não deve ser 

restrita à escola e que o desenvolvimento das atividades de educação integral deverá acontecer 

inclusive por meio da gestão de parcerias entre escola/família, o poder público, empresas e 

organizações sociais, capazes de administrar as potencialidades educativas que compõem o 

território (MINAS GERAIS, 2013a). 

Em 2013, de acordo com a Resolução n.º 2.197/2012 (MINAS GERAIS, 2012a) em 

busca de ressignificação do currículo do PROETI, o desafio seria a implantação de uma 

diretriz que privilegiasse os diferentes campos do conhecimento, com distintas dimensões 

formadoras das crianças e jovens daquele contexto. Assim, esse novo currículo deveria 

contemplar os seguintes campos do conhecimento: Acompanhamento Pedagógico; Cultura e 

Arte; Esporte e Lazer; Cibercultura; Segurança Alimentar Nutricional; Educação 

Socioambiental; Direitos Humanos; e Cidadania. Todos esses campos deveriam estar 

integrados aos componentes curriculares das áreas de conhecimento do Ensino Fundamental e 

Médio (MINAS GERAIS, 2012a). 

Através do Ofício Curricular n.º 21/2013 (MINAS GERAIS, 2013b) e das Orientações 

para Implantação do Projeto de Operacionalização (MINAS GERAIS, 2014), a SEE/MG 

manteve o caráter de importância do Projeto Educação em Tempo Integral, ainda priorizando 

o atendimento dos alunos em condição de vulnerabilidade social, e acrescentando a questão 

da Progressão Continuada como um dos critérios de atendimento. A Progressão Continuada, 

segundo Jeffrey (2006), foi introduzida por alguns governos estaduais com o objetivo de 

melhorar as taxas de aprovação e, assim, garantir educação e inclusão. Segundo o autor, 

diante das inúmeras desigualdades no contexto educacional brasileiro, que permanece 

marcado pela exclusão de uma parcela da população através da reprovação e/ou abandono 

escolar (fato observado através das taxas de rendimento escolar), a adoção dos ciclos e 

progressões escolares foi um mecanismo encontrado pelos governos para superar esses 

problemas e garantir a qualidade e a equidade no ensino. 

Assim, os alunos em regime de progressão parcial, no estado de Minas Gerais, 

prosseguem os estudos sem serem retidos na série (com limite de três disciplinas), devendo 

receber da escola, no ano seguinte, atendimento pedagógico diferenciado nas disciplinas em 

que permaneceu de progressão parcial. Dessa forma, esses alunos passam a ter o direito ao 

atendimento na educação integral, como forma de garantir suas necessidades básicas de 

aprendizagem. 



74 

As turmas do PROETI, nesse contexto, passaram a ter no mínimo 20 e no máximo 30 

alunos, com a carga horária dos professores passando para 5 horas diárias. O 

Acompanhamento Pedagógico, incorporado como obrigatório na proposta da Educação 

Integral em Minas Gerais, buscava auxiliar o aluno na aquisição de conhecimentos através de 

experiências educacionais desenvolvidas dentro e fora do espaço escolar. 

Em busca da ampliação dos recursos financeiros, várias escolas de Minas Gerais 

aderiram ao Programa Mais Educação e, aliado ao Programa do governo do estado, foi 

possível a continuidade das atividades pedagógicas, artísticas e esportivas (MINAS GERAIS, 

2013c). Os recursos financeiros foram repassados pelo MEC através do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), que visava o apoio e a efetivação de todo ou parte 

do planejamento da escola. O PDE Escola se caracterizava como ferramenta de gestão 

utilizada para auxiliar as instituições escolares a identificar seus problemas. Baseado na 

metodologia do PDE Escola o sistema Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo 

(PDDE) foi desenvolvido, permitindo que, a partir de 2012, as escolas públicas de educação 

básica pudessem utilizá-lo. O programa citado tem como objetivo prestar assistência 

financeira a todas as escolas públicas de ensino fundamental - das redes estaduais, municipais, 

do Distrito Federal, e às escolas de educação especial - sem fins lucrativos. 

Já em 2014, foram estabelecidos novos critérios de seleção das escolas que poderiam 

aderir ao Programa Mais Educação: 

 

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 (BRASIL, 2014b, p. 

17). 

 

Dessa forma, o MEC priorizou as escolas públicas estaduais de Ensino Fundamental 

do estado de Minas Gerais, que apresentavam baixo rendimento no IDEB e precisavam 

avançar em sua gestão, estabelecendo um planejamento estratégico participativo. 

No âmbito estadual, o documento orientador do PROETI estabelece como prioridade 

de adesão as escolas e os alunos em situação de vulnerabilidade social; que apresentassem 

distorção série-ano; com necessidade de correção de fluxo e em progressão continuada 

(MINAS GERAIS, 2014). Assim, ao aliar as ações do PROETI com o PME, as escolas 

tiveram acesso a um considerável aporte curricular, pedagógico e teórico. Além do apoio 

financeiro concedido pelo PME para a aquisição de bens de custeio, os quais: despesas 
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destinadas às coberturas diárias comuns de manutenção da instituição e investimentos para a 

compra de equipamentos e material permanente, respectivamente (MOREIRA; RIZZOTI, 

2009). Observa-se, no projeto em questão, a integração de diferentes saberes e espaços 

educativos, através de uma proposta de educação que busque a superação do processo de 

escolarização centrado na figura da escola. Assim, conforme Fernandes (2014), o Programa 

Mais Educação trouxe uma proposta de integração dos diferentes saberes, espaços educativos, 

pessoas da comunidade e conhecimentos que auxiliem na construção de uma educação 

significativa e cidadã para a vida, com a ampliação não só do tempo, mas também dos 

espaços e oportunidades educativas. 

 

2.5.3 Governo de Fernando Pimentel (2015 a 2019) 

 

O ano de 2015, com a eleição de Fernando Pimentel (PT), representa um marco para a 

reformulação da política de educação em tempo integral, em Minas Gerais. A partir desse ano, 

implantou-se a transição entre a política de Educação em Tempo Integral para Educação 

Integrada. Nessa perspectiva, o simples aumento da carga horária diária dava lugar à 

ampliação das possibilidades educativas e uma maior qualidade da política ofertada. A 

Resolução da SEE/MG n.º 2749, de 1º de abril de 2015, traz um novo desenho e nova 

nomenclatura: Educação Integral. O Documento Orientador das Ações de Educação Integral 

em Minas Gerais, preconiza a ampliação de direitos, tempos e espaços educativos, delineia 

novas práticas para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas na educação integral, 

corroborando com a Resolução 2749 e estabelecendo um vínculo direto com o Programa Mais 

Educação, inclusive, instituindo a autorização de funcionamento da Educação Integral 

somente para as escolas estaduais que aderiram ao PME em 2014. Dessa forma, as escolas 

estaduais deveriam organizar suas oficinas de acordo com desenho do PME. 

Neste contexto, a SEE/MG enfatiza que a proposta de Educação Integral apresenta 

uma metodologia diferente da Educação em Tempo Integral, revelando diferentes concepções. 

Destaca que o que dever ser integral é a educação que aborda o sujeito em sua totalidade e 

não o tempo, reafirmando que um aumento da jornada escolar deve trazer maiores 

significados e não oferecer “mais do mesmo” (MINAS GERAIS,2015a). 

Os critérios para a seleção dos alunos - ao contrário do PROETI, que atendia 

preferencialmente alunos com dificuldades de aprendizagem, buscando a melhoria dos 

indicadores educacionais - privilegiavam novamente o atendimento dos alunos que se 

encontravam em situação de vulnerabilidade social. 
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As oficinas pedagógicas substituíram as oficinas curriculares, propondo uma 

metodologia em que a aprendizagem fosse alcançada por meio da prática e do fazer coletivo, 

onde uns aprendem com os outros. Nessa perspectiva, a reelaboração e a construção de novos 

conhecimentos são desenvolvidas pelos professores e alunos a partir da ação-reflexão-ação. 

A política de Educação Integral em Minas Gerais passou a ser operacionalizada por 

meio do PDDE, do FNDE e pelo repasse de verbas complementares da SEE/MG. Já as 

oficinas desenvolvidas nas escolas passaram a ser direcionadas pelo Manual Operacional de 

Educação Integral do PME (BRASIL, 2014b). 

Em 2016, a publicação de um novo documento normativo veio alicerçada no Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), por meio da lei n.º 21.967, de 12/01/2016 

(MINAS GERAIS, 2016a), operacionalizado pelo Plano Plurianual de Ação Governamental 

(PPAG). Esse documento normativo apresenta a concepção de Educação Integral da nova 

gestão do estado, dividindo-a em dois blocos: escolas urbanas e escolas rurais, conforme a 

realidade da comunidade escolar. 

As orientações normativas estabeleciam que as escolas urbanas devessem escolher de 

quatro a cinco macrocampos de atuação, dentre os quais: Acompanhamento pedagógico 

obrigatório; Comunicação; Uso de mídias e cultura digital e tecnológica; Cultura, Artes e 

educação patrimonial; Educação ambiental, Desenvolvimento sustentável e economia 

solidária e criativa; Educação Econômica, da qual faz parte a educação financeira e fiscal; 

Esporte e lazer; Promoção da saúde; e educação em direitos humanos (MINAS GERAIS, 

2016b). Assim, as orientações para a organização curricular determinavam como obrigatória a 

escolha do macrocampo “Acompanhamento Pedagógico” e “Orientação de Estudos e 

Leitura”. Outra determinação normativa foi a designação de um professor de educação física 

para atuar no macrocampo “Esporte e Lazer”. Dessa forma, dois macrocampos são de escolha 

obrigatória, podendo a escola escolher, de fato, até três outros macrocampos. 

Apesar de não trazer nenhuma orientação específica a respeito dos critérios para a 

seleção dos alunos, a resolução indica que as escolas devem obedecer às orientações 

expressas no PME. Esse, por sua vez, estabelece os seguintes critérios de seleção: 

 

Estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem assistência; 

estudantes que congregam seus colegas incentivadores e líderes positivos (âncoras) e 

estudantes em defasagem série/idade (4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano), e estudantes 

de séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência (BRASIL, 2009, p. 

13). 
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Em outubro de 2016, com a criação do Programa Novo Mais Educação (PNME) pela 

portaria MEC n.º 1.144/2061, regido pela Resolução FNDE n.º 5/2016, o MEC estabeleceu 

como estratégia para a melhoria da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática das 

crianças e adolescentes do ensino fundamental, a jornada ampliada, de acordo com inciso I do 

Art. 32, o Art. 34 da LDB, bem como a Meta 7 do PNE. 

Os principais objetivos do PNME, descritos na Portaria n.º 1.144, de 10/10/2016, 

elencam a alfabetização, a ampliação do letramento e a melhoria do desenvolvimento em 

Língua Portuguesa e Matemática. Através da seleção obrigatória do macrocampo 

Acompanhamento Pedagógico, o PNME pretende contribuir para a diminuição do abandono, 

da reprovação e da distorção idade/ano. 

Como critério de adesão ao PNME, fica estabelecido que, segundo a Portaria MEC n.º 

1.144/2061, podem aderir ao Programa as escolas que receberam recursos do PDDE entre os 

anos de 2014 e 2016; escolas classificadas pelo INEP com baixo índice socioeconômico; e 

escolas com baixo desempenho pelo IDEB. 

No ano de 2017, a política de Educação Integral sofreu novas alterações, sendo 

renomeada como Educação Integral e Integrada, diante da publicação da terceira versão do 

Documento Orientador (MINAS GERAIS, 2017a). Assim, de acordo com o documento, os 

alunos deveriam ser selecionados obedecendo aos seguintes critérios: alunos em situação de 

risco, vulnerabilidade social e sem assistência; famílias beneficiárias do Bolsa Família; 

estudantes reconhecidos como líderes positivos e estudantes em defasagem idade/ano. 

Ainda sob a perspectiva do PNME, a SEE/MG objetiva a oferta de conteúdos 

diversificados, promovendo a integração com os currículos básicos. Dessa forma, a proposta 

pedagógica da escola deve promover articulação entre alunos e comunidade, além do 

planejamento elaborado de forma coletiva. 

A educação integral, na perspectiva do Projeto de Educação Integral e Integrada, 

segundo o Documento Orientador, passa a ser considerada enquanto ação da escola e não 

como um projeto específico. Assim, a SEE/MG orienta a articulação entre as ações do Projeto 

e os conteúdos curriculares, de maneira que as matrizes curriculares básicas se aproximem das 

atividades desenvolvidas na educação integral (MINAS GERAIS, 2017a). 

A SEE/MG orienta ainda que deve haver uma articulação entre a escola e a 

comunidade através da participação dessa no planejamento e execução das ações da Educação 

Integral e Integrada. A família é estimulada a participar de todo o processo educacional 

através da promoção de atividades culturais e pedagógicas na escola. Além disso, a SEE/MG 

orienta a articulação com a Rede de Proteção Social, através de parcerias entre as Secretarias 
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Municipais de Esporte, Assistência Social, Saúde, Cultura, instituições privadas, ONG’S, 

biblioteca, dentre outras (MINAS GERAIS, 2017). 

Já em 2018, a quarta versão do Documento Orientador é publicada e traz uma 

perspectiva de Educação Integral e Integrada interiorizada nos Projetos Político Pedagógicos 

das instituições escolares e reconhecida por toda a equipe docente. Dessa forma, sugere-se 

que a escola seja vista como instituição integral e não sendo mais apresentada em duas 

unidades: aquela que oferta o tempo regular e a que oferta a Educação Integral e Integrada. 

Assim, o Documento Orientador apresenta como finalidade uma ampliação da jornada 

escolar que seja capaz de: 

 

Proporcionar uma Educação Integral e Integrada aos estudantes, por meio da 

integração entre a formação básica e outros conteúdos e experiências, garantindo-

lhes a melhoria das aprendizagens em todas as áreas do conhecimento, a construção 

e ocupação da cidade como território educativo e a possibilidade de exercício da 

cidadania e da intervenção social na comunidade, bem como a promoção e o 

desenvolvimento de habilidades que ampliem o letramento em Matemática e Língua 

Portuguesa, abordando de forma interdisciplinar e que tenha significado com vistas à 

aplicação cotidiana dos saberes (MINAS GERAIS, 2018). 

 

As orientações do Documento sobre o currículo determinam ser imprescindível a 

construção de um currículo integrado, que deve ser praticado por todos os atores educativos 

da comunidade escolar. Dessa forma, referenciando Santomé (1998), o documento esclarece 

que a denominação “currículo integrado” tem sido utilizada para contemplar uma 

compreensão global do conhecimento e promover ações interdisciplinares em sua construção 

(MINAS GERAIS, 2018). 

A proposta educativa contemplada nas orientações da SEE/MG elenca ainda uma 

necessidade de articulação com o currículo básico, rompendo com sua estrutura fragmentada, 

a saber: o estabelecimento da pesquisa como princípio educativo, criando novas estratégias de 

problematização para que os estudantes se sintam motivados a aprender; a promoção e a 

expansão do espaço escolar para além dos muros da escola, a partir da concepção de cidade 

educadora, promovendo uma interação entre a comunidade, a família e a proteção social. 

A estrutura da Educação Integral e Integrada no Ensino Fundamental deverá ser 

desenvolvida, segundo o Documento Orientador (MINAS GERAIS, 2018), a partir de nove 

macrocampos temáticos, subdivididos em diversas atividades, os quais: 1. Acompanhamento 

pedagógico; 2. Comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica; 3. Cultura, artes e 

educação patrimonial; 4. Educação ambiental, desenvolvimento sustentável e economia 

solidária e criativa e agroecológica; 5. Educação econômica; 6. Esporte e lazer; 7. Iniciação 
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científica; 8. Memórias e histórias das comunidades tradicionais e 9. Promoção da saúde. O 

macrocampo Acompanhamento pedagógico é o único de caráter obrigatório. 

Assim, como no ano de 2017, o Documento Orientador mantém a situação de risco e a 

vulnerabilidade social como critérios para a seleção dos alunos. Sobre o financiamento do 

Programa em 2018, o Documento estabelece três formas de repasse dos recursos: (i) Governo 

Federal, pelo PNME; (ii) Recursos do MEC, por meio do PDDE/Educasenso e (iii) Recursos 

do Tesouro Estadual. 

 

2.5.4 Governo Romeu Zema (2019 a 2022) 

 

Em vinte e oito de outubro de 2018, no segundo turno das eleições para o governo do 

estado de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, assumiu a gestão do Estado. No que 

se refere ao Programa Educação Integral e Integrada, a equipe de transição do governo 

afirmou, por meio de nota no site da Educação, que o objetivo da atual gestão seria melhorar e 

diversificar as iniciativas desenvolvidas em escolas que oferecem a Educação Integral. A ideia 

seria viabilizar que as ações fossem construídas coletivamente com os atores que fazem parte 

do dia a dia das escolas, de modo a fortalecer a iniciativa ao longo dos próximos anos dessa 

gestão. 

Em 11 de abril de 2019, a SEE/MG encaminhou o Ofício Circular SEE/SB nº. 4/2019, 

que informa e orienta sobre os procedimentos para início das atividades do Projeto Educação 

Integral e Integrada desse ano. De acordo com o documento: 

 

Buscando desenvolver a Política de Educação Integral de maneira sustentável e 

qualificada para as escolas que estão inseridas em contexto de alta vulnerabilidade 

socioeconômica, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informa que, a 

despeito da grave crise financeira, conseguiu reunir recursos para manter as 

atividades de contraturno nas escolas que manifestaram interesse em seguir com o 

projeto em 2019 e estão nos níveis I, II e III do Indicador de Nível Socioeconômico 

– Inse (INEP), além das escolas indígenas e quilombolas. 

Segue anexo a este ofício a listagem das escolas de sua Superintendência Regional 

de Ensino que atenderam a todos os critérios supracitados. 

As escolas devem se atentar às prerrogativas a seguir: 

 O SIMADE deve estar preenchido respeitando os limites de Macrocampos 

estabelecidos no Comporta da Escola para Educação Integral - Ensino Fundamental, 

conforme item 7.1 do Documento Orientador anexo; 

 As turmas devem estar com status "Aprovada" ou "Aprovada pela SEE” no 

SIMADE; 

 A escola deve estar incluída na listagem de escolas aptas enviada pela 

Secretaria de Educação, autorizando a composição do quadro de pessoal e/ou 

designação. (SEE/MG, 2019 b) 
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O Documento Orientador Educação Integral e Integrada Ensino Fundamental 

(SEE/MG, 2019 a) trazia subsídios para a atuação dos docentes na Educação Integral e 

Integrada, apresentando as diretrizes e orientações gerais para sua implementação. Assim, de 

acordo com o Documento, considerando as diferenças territoriais e as necessidades de cada 

escola, a proposta pedagógica estaria voltada para a melhoria da aprendizagem, a formação 

integral e a inclusão social de crianças e adolescentes, propiciando-lhes oportunidades de 

desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania. Dessa forma, as orientações 

versavam sobre a implementação do currículo integrado, definido no Documento como: 

 

[...] aquele que pode e deve ser praticado por todos os atores educativos da 

comunidade escolar, sejam eles gestores, pedagogos, professores da Educação 

Básica, educadores sociais ou outros que atuem na escola com os professores e os 

estudantes, desde que este currículo seja amplamente discutido e construído com a 

participação de todos (MG/2019 b, pag.2)  

 

Ainda de acordo com o Documento, a finalidade geral da ampliação da jornada seria 

proporcionar aos estudantes a efetiva associação entre a formação básica e outros conteúdos e 

experiências. Essa associação estaria voltada para a melhoria da aprendizagem, em todas as 

áreas do conhecimento, e o desenvolvimento de habilidades que fossem capazes de ampliar o 

letramento em Língua Portuguesa e Matemática. Assim, O currículo da Educação Integral e 

Integrada do Ensino Fundamental foi reestruturado a partir da perspectiva dos Campos de 

Integração Curricular, conforme se segue:  

 

I.  Acompanhamento Pedagógico (Obrigatório);  

II. Educação para a Cidadania (Obrigatório); 

III. Projeto de Pesquisa e Inovação Tecnológica;  

IV. Esporte e Lazer; 

V. Cultura e Artes; 

VI. Memória e História das comunidades tradicionais;  

VII. Educação Ambiental e Agroecologia. 

 

As escolas que estivessem autorizadas a implementar o Programa Educação Integral e 

Integrada deveriam adotar um currículo que promovesse extensão da carga horária mínima 

em 20 horas aulas semanais no contraturno. Assim, os componentes curriculares 

correspondentes à Base Nacional Curricular Comum (BNCC) deveriam ser ofertados em um 
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turno e no contraturno seria ofertada a “parte flexível do currículo” com a oferta obrigatória 

de: 

 

● 04 aulas de Acompanhamento Pedagógico (foco na alfabetização, letramento e Língua 

Portuguesa);  

● 04 aulas de Acompanhamento Pedagógico (foco na Matemática);  

● 02 aulas de Acompanhamento Pedagógico (Biblioteca e Espaços de Leitura);  

● 02 aulas de Educação para a Cidadania.  

 

As escolas deveriam ofertar, ainda, 08 aulas dos demais Campos de Integração 

Curricular não obrigatórios, que seriam escolhidos pela escola conforme suas necessidades 

locais, interesse dos estudantes e possibilidade de contratação de pessoal. 
 

É importante ressaltar que houve redução expressiva no número de escolas autorizadas 

a implementar o Programa em 2019. De acordo com dados da SEE/MG
18

, das 1.640 escolas 

que ofertavam o Programa em 2018, somente 500 escolas foram autorizadas a dar 

continuidade às atividades em 2019. Diante da declaração do Governo em reduzir a oferta do 

Programa, uma audiência pública foi convocada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG)
19

, no 10 de abril de 2019 às 9h30, no Plenarinho II. A reunião foi promovida pela 

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, atendendo requerimento de sua presidenta, 

deputada Beatriz Cerqueira (PT), e deputados Betão (PT), Professor Cleiton (DC) e Bartô 

(Novo). Assim, durante a assembleia, a Secretaria Julia Sant’Anna justificou que a redução do 

número de escolas seria em função da extrema precariedade da situação financeira do 

Governo de Minas Gerais. Em 2018 o Programa atendeu à 111.528 alunos do Ensino 

Fundamental I e II. Já a previsão de atendimento para o ano de 2019 foi de apenas 30 mil 

estudantes. Tal redução, segundo a Secretária, teria a finalidade de garantir o projeto em 

escolas de comunidades mais carentes e necessitadas de todo o Estado, que apresentaram 

situação de vulnerabilidade social e que já ofertavam a Educação Integral e Integrada em anos 

anteriores. 

                                                           
18

 Apresentados durante a Assembleia do dia 10/04/209. Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/04/10_audiencia_comissao_educacao_escola_inte

gral.html> Acesso em:  
19

 Ata da Assembleia. Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2019/04/L20190416.pdf

> Acesso em: 30/03/2020 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/04/10_audiencia_comissao_educacao_escola_integral.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/04/10_audiencia_comissao_educacao_escola_integral.html
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2019/04/L20190416.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2019/04/L20190416.pdf
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Destarte, no próximo capítulo, Metodologia, serão apresentados de maneira detalhada 

os retrocessos do Programa, na perspectiva dos caminhos percorridos para se concluir essa 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

Este capítulo traz, de forma detalhada, o percurso metodológico da pesquisa, 

delineando as linhas gerais que subsidiaram as formas de coletas de dados, o relato da 

ordenação de etapas da pesquisa e a forma de condução do tratamento dos dados obtidos
20

. 

Esta pesquisa buscou analisar como ocorre o processo de implementação de uma política de 

educação integral a partir da percepção dos profissionais da escola, e se, sob o ponto de vista 

desses profissionais, a política de educação integral de fato contribui para a diminuição da 

condição de vulnerabilidade social. 

De acordo com Minayo (2001), entende-se que metodologia é o conjunto de métodos e 

instrumentos que serão utilizados para materializar, viabilizar e sistematizar a pesquisa. Ainda 

segundo a autora, as pesquisas desenvolvidas no campo das Ciências Sociais são 

essencialmente de ordem qualitativa, possibilitando, ainda que de maneira limitada, um pouco 

do dinamismo e da fartura de significados e atores sociais. Essa mesma realidade é mais rica 

que qualquer teoria, pensamento ou discurso que possamos elaborar sobre ela. Assim, a 

transformação dessa realidade diversa e incutida de significados e significantes em números e 

dados, sugeriria ser possível tornar tangível o intangível, o que se traduziria em um 

distanciamento entre o pesquisador e sua pesquisa, e principalmente entre o pesquisador e o 

colaborador da pesquisa (MINAYO, 2001). 

A metodologia de pesquisa busca o alicerce nas teorias da área, a fim de compreender 

que a ciência se constitui a partir da aplicação de técnicas e métodos, apoiando-se em 

fundamentos epistemológicos. Então, segundo Severino (2000), cada modalidade de 

conhecimento demanda um tipo de relação entre o sujeito e objeto. Quando o pesquisador 

constitui seu conhecimento, ele vai utilizar recursos metodológicos e técnicos adequados e 

compatíveis com o paradigma que catalisa os pressupostos epistemológicos, estabelecendo 

assim, o referencial teórico-metodológico. 

A caracterização do método de uma pesquisa configura-se como um dos mais 

importantes componentes da pesquisa. O conceito de metodologia, segundo Lalande (1996), 

está ligado ao pressuposto de que essa seria a maneira planejada e organizada para se realizar 

uma determinada investigação. Assim, o pesquisador deve, dentre outros cuidados, 

                                                           
20

 Utilizou-se como referência para elaboração da presente metodologia, a pesquisa “A avaliação do Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica: o pensamento atual, o trabalho educativo e administrativo 

sob a perspectiva dos egressos”, de Jianne Inês Fialho Coelho, da Universidade Federal de Ouro Preto, 2019. 



84 

aproximar-se de autores que trazem contribuições diretas ao objeto pesquisado, estabelecendo 

reflexões que tornem possíveis as produções intelectuais que permitam a leitura e a 

interpretação ao fim da pesquisa, tendo sempre em mente que a verdade absoluta jamais será 

reconhecida. Todo o processo de conhecimento é um processo de acercamento, de 

aproximação à verdade (LÖWY, 1995). 

No contexto desta pesquisa, foi utilizada a abordagem qualitativa, que permite ao 

pesquisador compreender as particularidades do processo e desenvolver um olhar mais 

profundo diante dos fenômenos pesquisados. Portanto, conforme descreve Goldenberg: 

 

[...] Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma 

trajetória etc. (GOLDENBERG, 2004, p. 14). 

 

Nesse sentido, buscando uma compreensão dos fenômenos sociais que se apresentam 

muito além dos números, na abordagem qualitativa, a atenção do pesquisador está voltada às 

ações dos indivíduos, grupos ou organizações, em seu contexto social. Fato que possibilita a 

participação dos sujeitos, sem preocupação com representatividade numérica, generalizações 

estatísticas e relações lineares de causa e efeito (GUERRA, 2014). 

Bodgan e Biklen (1994) destacam que o uso da abordagem qualitativa de dados é 

essencialmente descritivo e os resultados da investigação são compostos de citações feitas a 

partir dos próprios dados coletados para ilustrar e substanciar a apresentação. Bell (2008) 

destaca ainda que os investigadores que adotam a abordagem qualitativa investem mais no 

entendimento das percepções que os indivíduos têm do mundo e do fato pesquisado. 

Assim, ao optar pela realização de uma pesquisa nesses moldes, e definido o objeto 

que se pretende estudar, deve-se estabelecer o recorte temporal para o melhor 

desenvolvimento do trabalho (MARTINS, 2008). 

Desse modo, o objeto definido para esta pesquisa está voltado para a implementação 

da política de educação integral no estado de Minas Gerais, a partir da percepção dos 

profissionais da escola. Também, em que medida essa política, sob o ponto de vista desses 

profissionais, de fato contribui para a diminuição da condição de vulnerabilidade social. O 

ambiente natural observado e tido como campo de investigação foram as escolas estaduais 

que implementaram o Programa Educação Integral e Integrada nos anos de 2017 e 2018. 

Este estudo parte do pressuposto, de acordo com as bases teóricas analisadas, que a 

implementação de políticas públicas educacionais é tarefa institucional de relevância e de alta 
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complexidade, tendo em vista os diversos fatores que as influenciam e as transformam. De 

acordo com Lotta (2012), para que se conheça o papel dos agentes implementadores no 

reflexo da política pública, é essencial conhecer, de fato, sua atuação na prática e quais 

elementos exercem influência na mudança do rumo e dos reflexos dessas políticas. Assim, 

entende-se que as políticas públicas estão sujeitas a influências: de aspectos individuais e 

relacionais dos agentes implementadores; dos elementos institucionais e organizacionais; do 

contexto em que esses processos acontecem, como por exemplo, as características dos 

territórios vulneráveis. Isso posto, esta pesquisa foi estruturada em quatro fases, assim 

descritas: 

 

Fase I – Revisão da bibliografia; 

Fase II – Pesquisa documental: caracterização do programa educação integral e 

integrada de 2006 a 2018; 

Fase III – Etapa pré-campo: escolha e caracterização das escolas e dos sujeitos da 

pesquisa; 

Fase IV – Etapa campo: elaboração dos roteiros e realização das entrevistas; 

Fase V – Procedimentos de análise dos dados da pesquisa. 

 

3.1 FASE I – REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

 

Inicialmente, foram selecionados artigos, dissertações e teses relevantes para a 

pesquisa, por meio de levantamento de dados e pesquisas afins no portal de periódicos da 

CAPES
21

 e no Scientifc Eletronic Library Online (SIELO)
22

. Optou-se por iniciar a busca a 

partir do termo mais alinhado com os temos mais centrais desta pesquisa: educação integral, 

implementação de políticas públicas de educação integral, trajetória da educação integral em 

Minas Gerais, implementação de políticas públicas em territórios vulneráveis, burocratas de 

nível de rua. 

Ao delimitar as fontes de busca de teses e dissertações no banco da CAPES, bem 

como nos repositórios da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

buscou-se a utilização do termo mais geral: educação integral. Para esse termo, no banco de 

teses e dissertações da CAPES, foram encontradas 164.308 pesquisas. O repositório da 

UFMG apresentou 109 resultados, dos quais somente o primeiro abordava diretamente o tema 

a partir do Estudo do Programa Mais Educação. Já no repositório da UFJF, utilizando a 

                                                           
21

 Disponível em: <www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso: entre ago/2018 a mar/2019. 
22

 Disponível em: <www.scielo.org.br>. Acesso: entre ago/2018 a mar/2019.   
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mesma chave de busca, foram relacionadas 3.267 pesquisas. Em análise aos títulos, pode-se 

observar que grande parte delas trata diretamente da educação integral no Brasil. 

Diante da quantidade considerável de resultados encontrados e, a partir de análise 

preliminar nos trabalhos encontrados, concluiu-se que alguns se aproximavam mais do objeto 

de estudo desta pesquisa. Assim, iniciou-se uma sistematização do material de maneira a 

agrupá-los em quatro eixos: a) Histórico da Política de Educação Integral no Brasil e em 

Minas Gerais, foram encontradas duas teses e uma dissertação; b) Relação da Política de 

Educação em Tempo Integral e o Combate à Vulnerabilidade Social, foram selecionadas duas 

dissertações; e c) Implementação de Políticas Públicas de Educação e os implementadores do 

nível de base, uma tese e uma dissertação. 

Sobre o eixo a: Histórico da Política de Educação Integral no Brasil e em Minas 

Gerais, a dissertação de Pio (2014) traz importantes contribuições através de uma perspectiva 

histórica sobre a política de educação integral, especialmente ao longo dos mandatos de Luiz 

Inácio Lula da Silva.  

A tese de Jacqueline de Sousa Batista Figueiredo “A Educação em Tempo Integral no 

Estado de Minas Gerais: análises da política e seus efeitos”, apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de São Paulo 

em 2018 (FIGUEIREDO, 2018), auxilia na compreensão de como ocorre a implementação da 

política de ampliação da jornada escolar, elaborada pela Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais, e como os sujeitos que participam da Educação em Tempo Integral percebem 

os limites e possibilidades da ampliação da jornada escolar no sistema educativo mineiro, bem 

como quais seriam os efeitos dessa política em âmbito local. A pesquisa elenca um rico 

levantamento bibliográfico sobre distintas concepções de educação integral: libertária, 

autoritária e liberal. Inclui ainda as experiências desenvolvidas nos CIEP´s, PROFIC e CAIC. 

A tese apresentada por Patrícia Moulin Mendonça, em 2017, ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais, com o título “O Direito à Educação em Questão: as tensões e disputas no interior do 

programa Mais Educação” (MENDONÇA, 2017) traz uma visão da política de educação 

integral a partir dos conflitos que exprimem as disputas em torno do Programa Mais 

Educação, do Ministério da Educação. Assim, diante da pesquisa documental de cunho 

qualitativo, desenvolvida por meio de fontes bastante diversificadas: sites e vídeos 

institucionais, matérias de jornais e revistas, livros, periódicos e publicações institucionais; 

evidenciou-se que o Programa Mais Educação foi formulado por um conjunto de atores 

sociais, de diferentes matrizes teóricas e visões de educação. 
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No eixo b) Relação da Política de Educação em Tempo Integral e o Combate à 

Vulnerabilidade Social, o trabalho de Ana Maria Clementino de Jesus e Silva, da 

Universidade Federal de Minas Gerais, denominado “Trabalho Docente e Educação em 

Tempo Integral: um estudo sobre o Programa Escola Integrada e o Projeto de Educação em 

Tempo Integral”, realizado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação e publicado 

em 2013, acrescenta importantes considerações sobre a investigação ao trabalho docente nas 

experiências de educação em tempo integral em Minas Gerais. Segundo Silva (2013), outros 

objetivos da pesquisa foram: identificar o perfil dos profissionais envolvidos, analisar a 

organização do trabalho e conhecer as condições do trabalho docente no PROETI e no PEI. 

Nesse sentido, a pesquisa pretendia, ainda, conhecer as concepções de educação integral de 

cada experiência e analisar as relações dos programas/projetos de educação em tempo integral 

com as políticas sociais atuais de combate à pobreza e à vulnerabilidade social, fato que 

aproxima a pesquisa dessa autora com a presente pesquisa. 

Ainda sob a perspectiva da capacidade da política de educação integral, do Governo de 

Minas, contribuir para a diminuição da condição de vulnerabilidade social, há o trabalho de 

Elis Regina Silva, publicado em 2014, com o título “Projeto de educação em tempo integral: 

análise de sua gestão em uma escola mineira que atende alunos de área de risco e em 

vulnerabilidade social”. Essa pesquisa analisa o processo de implementação do Projeto 

Estratégico Educação em Tempo Integral (PROETI), em uma escola de Minas Gerais que 

atende alunos de área de risco e vulnerabilidade. De abordagem qualitativa, os estudos 

indicam que a escola de tempo integral enfrenta importantes desafios que influenciam, de 

maneira direta, sua qualidade. Silva (2014) indica que esses desafios permeiam as 

dificuldades na organização (tempo e espaço) das atividades ofertadas, a descontinuidade do 

trabalho, causada principalmente pela forma de contratação dos profissionais de educação no 

estado, e a formação incipiente dos professores para atender às demandas formativas do 

tempo integral. 

Já no eixo c) Implementação de Políticas Públicas de Educação e os implementadores 

do nível de base, a tese de doutorado desenvolvida por Ana Lúcia Ferreira da Silva, da 

Universidade de São Paulo, através da Faculdade de Educação no Programa de Pós 

Graduação em Educação, com o título “Políticas para Ampliação da Jornada Escolar: 

estratégia para construção da educação integral”, foi concluída no ano de 2014 e discute a 

política pública de ampliação da jornada escolar do Brasil, entre os anos de 2007 à 2013, nas 

esferas federal, estadual, referentes ao Paraná, e municipal, da cidade de Londrina. Nesse 
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período, a autora utilizou a abordagem qualitativa, associada à pesquisa bibliográfica e 

documental. 

O trabalho de Deide da Cunha Silva Fernandes, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, 

intitulado “Projeto de Educação em Tempo Integral: análise das práticas de gestão do 

programa em duas escolas do Norte de Minas Gerais” traz como objetivo analisar as 

atribuições do gestor escolar nas ações empreendidas por meio da gestão pedagógica, de 

pessoas, de resultados educacionais e de serviços e recursos, concebidas como modelo da 

gestão do projeto (FERNANDES, 2014).  

O estudo buscou estabelecer uma linha de coerência com os objetivos do Programa de 

Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública, sendo desenvolvido a partir de 

duas dimensões: a analítica e a propositiva. Na dimensão analítica, a pesquisa apresenta os 

conhecimentos construídos sobre a política de educação integral e a forma como a mesma 

vem sendo implementada por gestores escolares das duas escolas investigadas. Na dimensão 

propositiva foi contemplada a construção de um Plano de Ação Educacional-PAE, cuja 

finalidade é apresentar possibilidades para o aperfeiçoamento da política nos níveis de 

implementação local e regional (FERNANDES, 2014). 

 

3.2 FASE II – PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Nessa fase da pesquisa, realizou-se um estudo documental sobre a Educação Integral 

em distintas perspectivas a partir de diversos documentos oficiais. Dentre eles: Constituição 

Federal de 1988, em especial, os artigos 205, 206 e 227; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n.º 9089/1990; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB/1996, destacando os artigos 34 e 87; o Plano Nacional de Educação, Lei n.º 

13.005/2014; e o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação, Lei n.º 11.494/2007; além das resoluções e 

portarias da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, especialmente a partir de 

2005, ano em que a política de educação integral passou a compor a agenda. 

Optou-se inicialmente por delimitar o estudo a partir da divisão já estabelecida pela 

Secretaria Estadual de Educação de Minas que, diante da complexidade do território do 

estado, sob o ponto de vista de dimensões culturais, geográficas, políticas, dentre outras, 

dividiu sua área de atuação em 47 Superintendências Regionais de Ensino, com o propósito 
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principal de mediar e articular as ações governamentais da SEE/MG com as escolas da rede 

estadual, de acordo com o mapa abaixo: 
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Figura 1: Distribuição das 47 superintendências Regionais de Ensino no Estado de Minas Gerais 

 
Fonte: Minas Gerais. Secretaria de Estado de Educação (2017). 
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As Regionais de Ensino prestam supervisão técnica, orientação normativa, 

cooperação, articulação e integração entre estado e municípios, agindo em consonância com 

as diretrizes e políticas educacionais. As Superintendências podem ser classificadas como 

porte I e II. Situada em Ouro Preto, Minas Gerais, a SRE dessa cidade abrange municípios da 

chamada Região dos Inconfidentes, que também faz parte da área de atuação e pesquisas da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

Com o objetivo de delinear e compreender de maneira mais ampla a realidade da 

região, e do programa estudado, foram acessadas as bases de dados do IBGE, IPEA, INEP, 

Observatório do PNE, Atlas do Desenvolvimento Humano (Atlas Brasil
23

), além de sites 

próprios dos governos federal, estadual e municipal, a fim de se estabelecer um perfil dos 

aspectos geográficos, educacionais e de vulnerabilidade social da região estudada. Assim, a 

partir dos dados levantados nessa etapa, definiu-se que um dos critérios para a seleção das 

escolas seria aquelas estaduais que pertencessem a cidades circunscritas na SRE Ouro Preto 

com menor IDHM
24

 e escolas com menores notas do IDEB/2017
25

. 

Em seguida, foi realizada pesquisa documental com levantamento de documentos 

referentes à elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do Programa Escola de 

Tempo Integral, pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais, através de 

seus sites, análise de textos normativos e documentos governamentais que subsidiaram a 

contextualização da política de tempo integral em Minas Gerais, além de contato direto via 

Secretaria Regional de Educação de Ouro Preto e Secretaria Estadual de Educação de Minas 

Gerais. 

 

                                                           
23

 O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios 

e o Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas. É uma plataforma de consulta ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 

21 Regiões Metropolitanas (RM) e 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) e suas respectivas 

Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). Traz ainda, mais de 200 indicadores de demografia, educação, 

renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 

2010. 
24

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – cálculo realizado pelo PNUD Brasil, IPEA e Fundação João 

Pinheiro, adaptando a metodologia do IDH Global para calcular o IDHM dos 5.565 municípios brasileiros, a 

partir de informações dos últimos três censos demográficos do IBGE – 1991, 2000 e 2010. O IDHM considera as 

mesmas três condições do IDH Global – longevidade, educação e renda – estabelecendo mais de duzentos 

indicadores socioeconômicos que permitem qualificar e ampliar a análise do desenvolvimento humano nos 

municípios e regiões metropolitanas. 
25

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado 

para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O IDEB funciona 

como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população, por 

meio de dados concretos. O IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar 

(aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a 

partir do Censo Escolar, realizado anualmente. 
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3.3 FASE III – ETAPA PRÉ-CAMPO: ESCOLHA E CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

E DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Diante dos levantamentos descritos nas Fases I e II, e de acordo com o Relatório de 

Distribuição de Turmas de Educação Integral, disponibilizado para consulta no SIMADE
26

 em 

vinte e cinco de julho de 2018, foram feitas as primeiras delimitações das escolas a serem 

pesquisadas. Esse relatório contém informações sobre as turmas que foram cadastradas para 

iniciar as ações de educação Integral e Integrada em 2018. Foram analisados os quadros 

referentes às cinco cidades pertencentes à área de atuação da SRE Ouro Preto: Acaiaca, 

Itabirito, Diogo de Vasconcelos, Mariana e Ouro Preto, conforme Tabelas que se seguem. 

 

Tabela 1: Relatório de Distribuição de Turmas de Educação Integral 
Município Escola Quantidade 

de Turmas 

Quantidade 

de 

Enturmados 

Quantidade 

de Aprovados 

Acaiaca E. E. Padre Simim  69 70 

E. E. Professor Martins  0 100 

Diogo 

Vasconcelos 

E. E. Coronel Nicolau Sampaio  85 88 

Itabirito E. E. Doutor Raul Soares  21 22 

E. E. Henrique Michel  27 27 

E. E. Intendente Câmara  93 98 

Total  17 295 405 

Fonte: SRE Ouro Preto, 2018. Adaptado. 

 

De acordo com a Tabela 1, no município de Acaiaca duas escolas poderiam oferecer 

turmas de educação integral. A E.E. Padre Simin estava autorizada a ofertar três turmas com 

até setenta alunos no total. Na cidade de Diogo de Vasconcelos somente a E. E. Coronel 

Nicolau Sampaio poderia oferecer o Projeto através de quatro turmas, atendendo um total de 

oitenta e oito alunos. Na cidade de Itabirito, as escolas estaduais Dr. Raul Soares e Henrique 
                                                           
26

 Sistema Mineiro de Administração Escolar é uma ferramenta de gestão escolar desenvolvida pelo Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Também é um banco de dados com todas as informações 

sobre o sistema educacional mineiro, utilizado para a elaboração de projetos e políticas públicas educacionais em 

Minas Gerais. 
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Michel poderiam ofertar somente uma turma cada, com vinte e dois e vinte e sete alunos, 

respectivamente. 

A Tabela 2 elenca as escolas estaduais do município de Mariana: 

 

Tabela 2: Relatório de Distribuição de Turmas de Educação Integral do Município de 

Mariana-MG 
Município Escola Quantidade de 

Turmas 

Quantidade 

de 

Enturmados 

Quantidade 

de Aprovados 

Mariana E. E. Coronel Benjamin 

Guimarães 

2 0 50 

E. E. Cônego Braga 4 0 50 
E. E. Cônego Mauro de 3 0 100 
E. E. Dom Benevides 2  100 

E. E Dona Reparata Dias de 

Oliveira 

4  40 

E. E. Doutor Gomes Freire 4  100 
E. E. Monsenhor Morais 2  93 

E. E. Padre Viegas 4  40 
E. E. Professor Soares Ferreira 4  100 
E. E. Professora Santa Godoy 2  100 

Total  31 0 773 
Fonte: SRE Ouro Preto, 2018. Adaptado. 

 

Pode-se observar que doze escolas foram autorizadas a implementar o Projeto, 

totalizando trinta e uma turmas e expectativa de atendimento para setecentos e setenta e três 

alunos. A Tabela 3, abaixo, apresenta as escolas atendidas do município de Ouro Preto: 

 

Tabela 3: Relatório de Distribuição de Turmas de Educação Integral do município de 

Ouro Preto-MG 
Município Escola Quantidade 

de Turmas 

Quantidade 

de 

Enturmados 

Quantidade 

de Aprovados 

Ouro Preto E. E. Antônio Pereira 2 51 54 
E. E. de Ouro Preto 2 46 50 

E. E. Desembargador Horácio 

Andrade 

1 32 35 

E. E. Dom Velloso 4 0 95 
E. E José Leandro 2 55 56 

E. E. Marília de Dirceu 4 0 107 
E. E. Profa. Daura de Carvalho 

Neto 

4 0 100 

Total  23 184 497 

Fonte: SRE Ouro Preto, 2018. Adaptado. 

 

Assim, sete escolas foram autorizadas a criar turmas de educação integral, totalizando 

vinte e três turmas e expectativa de atendimento para cerca de quatrocentos e noventa e sete 

alunos. 
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No entanto, no dia 10 de abril de 2019, já na gestão do Governador Romeu Zema, do 

Partido Novo, a SEE/MG divulgou o ofício circular n.º 21/2019 com orientações para o início 

da Educação Integral e Integrada para este ano. Assim, segundo esse ofício: 

 

[...] com o objetivo de desenvolver a Política de Educação Integral de maneira 

sustentável e qualificada para as escolas que estão inseridas em contexto de alta 

vulnerabilidade socioeconômica, a Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais, informa que, a despeito da grave crise financeira, conseguiu reunir recursos 

para manter as atividades de contraturno nas escolas que manifestaram interesse em 

seguir com o projeto em 2019 e estão nos níveis I, II e III do Indicador de Nível 

Socioeconômico – Inse (INEP), além das escolas indígenas e quilombolas (SEE/MG, 

2019). 

 

Dessa forma, das vinte e três escolas previamente selecionadas no Relatório do 

SIMADE, somente oito, a princípio, efetivamente chegaram a abrir turmas integrais. Essas 

escolas estavam distribuídas entre as cidades de Itabirito, Mariana e Ouro Preto e foram pré-

selecionadas para a realização da pesquisa (desde que fossem novamente selecionadas pela 

SEE/MG para darem seguimento ao PEII no ano de 2019).  

Para iniciar o trabalho de caracterização das escolas que estariam envolvidas na 

pesquisa, diante dos critérios já estabelecidos pela Secretaria Estadual de Educação de Minas 

Gerais, foi organizada uma tabela onde foram elencadas as cidades, escolas, total de alunos 

atendidos no turno regular e na Educação Integral e Integrada. Outros dados como nota do 

IDEB nos últimos três anos (2013, 2015 e 2017), IDHM (2010), Índices de GINI municipal
27

, 

INSE
28

 e porcentagem de vulneráveis à pobreza
29

, também foram incluídos entre os critérios 

de análise, para que, a partir desses indicadores, fossem selecionadas as escolas que 

apresentassem o contexto de maior suscetibilidade à condição de vulnerabilidade social, 

conforme disposto no quadro abaixo: 

                                                           
27

 O índice mede o grau de concentração de renda, calculando os rendimentos per capita. No Brasil o índice é 

calculado com base nos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), comparando 

rendimentos per capita familiares (IPEA, 2013). 
28

 Indicador de Nível Sócio Econômico das Escolas de Educação Básica, foi criado com o objetivo de ampliar o 

monitoramento da qualidade da educação básica, sugerido pelo PNUD e PNE. 
29

 É um indicador de suporte à análise da dimensão de Renda do IDHM e está presente no Atlas Brasil. Além da 

renda per capita municipal, inclui diversos indicadores de desigualdade de renda e pobreza. 
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Tabela 4: Relatório de Distribuição de Turmas de Educação Integral 
Cidade Cód. 

SRE 

Escola T. alunos 

 

T. Tempo Int. IDEB IDHM 

2010 
 

PNUD, 

IPEA, 
FJP 

Gini M 

2010 

 

PNUD, 

IPEA, 
FJP 

INSE 

Grupo 

 

2017 

% de 

pobres 

2010 
 

PNUD, 
IPEA, 

FJP 

Itabirito   2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2015 2017 0,730 0,47  16,3 

31106143 E. E. Dr. Raul Soares 427 421 399 384 383 0 0 25 25  5,3 4,4 4,9 4 

31106160 E. E. Henrique Michel 494 340 643 334 361 0 25 24 25  5,4 5,0 5,1 5 

Mariana 31 E. E. Mons. Morais 
(Remanescente) 

223 268 285 297 304 53 54 100 50  4,9 4,7 3,5 0,742 0,51 3 30,71 

Ouro Preto 31106488 E. E. de Ouro Preto 337 139 515 47 80 50 46 43 50  - 2,6 3,6 0,741 0,50 3 25,0 

31106721 E. E. José Leandro 765 470 772 383 377 15 25 70 50  4,8 4,4 4,6 3 

31106496 E. E. Desemb. Horácio 
Andrade 

733 387 838 273 244 0 0 26 25  3,8 3,3 * 4 

Fonte: elaboração própria. 
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Entre os meses de agosto a dezembro de 2018, foram feitos os contatos iniciais com as 

escolas e a apresentação do projeto de pesquisa, buscando identificar os profissionais que 

atuaram no PEII nessas escolas, com o objetivo de constituir o grupo para o desenvolvimento 

da pesquisa em 2019, uma vez que as orientações disponíveis indicavam que essas mesmas 

escolas seriam novamente contempladas para o ano seguinte. 

Em 20 de março de 2019, a SEE/MG divulgou ofício circular n.º 22/2019, dando as 

orientações para o início da Educação Integral e Integrada para o corrente ano. Nesse ofício, 

foram divulgados os critérios para a escolha das escolas que seriam contempladas com o 

Programa: 

 

I – Escolas que manifestaram interesse em ofertar a Educação Integral em 2019 no 

Plano de Atendimento; 

II – Escolas que ofertaram Educação Integral em 2018; 

III – Escolas Contempladas pelos recursos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), referentes à Educação Integral, em 2019; 

IV – Escolas que mantiveram ou melhoraram o Índice de desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) entre 2015 e 2017, em relação a si mesmas. (SEE/MG, 

2019, p.2). 

 

Dessa forma, foram 701 escolas (listadas em tabela anexa ao ofício) aptas e 

autorizadas a iniciar as atividades de Educação Integral e Integrada em 2019. Assim, 

conforme cronograma, as atividades iniciariam em 04 de abril de 2019. Porém, em 21 de 

março de 2019, foi encaminhado outro Ofício Circular SEE/SB n.º 25/2019, tornando sem 

efeito as orientações contidas no Ofício Circular n.º 22/2019, com a solicitação de aguardar 

novas orientações.   

No dia 10 de abril de 2019 outro ofício, SEE/SB n.º 4/2019, foi encaminhado as SRE’s 

orientando que: 

 

Buscando desenvolver a Política de Educação Integral de maneira sustentável e 

qualificada para as escolas que estão inseridas em contexto de alta vulnerabilidade 

socioeconômica, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informa que, a 

despeito da grave crise financeira, conseguiu reunir recursos para manter as 

atividades de contraturno nas escolas que manifestaram interesse em seguir com o 

projeto em 2019 e estão nos níveis I, II e III do Indicador de Nível Socioeconômico 

– Inse (INEP), além das escolas indígenas e quilombolas (SEE/SB, 2019, p.1). 

 

Seguiu em anexo a esse ofício a listagem das escolas das Superintendências Regionais 

de Ensino que atenderiam a todos os critérios supracitados. Nessa nova lista de escolas, das 

oito escolas pré-selecionadas para participar desta pesquisa, somente uma estava inclusa, 

Escola Estadual Monsenhor Morais (Remanescente de Quilombo), na área rural de Mariana, 
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na comunidade de Furquim. Dessa forma, considerando que a pesquisa realizada em somente 

uma escola poderia prejudicar a proposta de análise a que esta pesquisa se propõe, buscou-se 

recomeçar o processo de escolha das escolas, em busca de um universo maior de sujeitos, na 

SRE mais próxima e que apresentasse indicadores parecidos com aqueles encontrados na SRE 

de Ouro Preto. 

Assim, conforme o mapa da distribuição das 47 SRE’s no estado de Minas Gerais 

(Figura 1), e diante da inviabilidade de se concluir a pesquisa na SRE Ouro Preto, optou-se 

pela seleção de outra SRE que apresentasse os índices de IDHM, GINI M, INSE e 

porcentagem de pobres o mais próximo possível da SRE Ouro Preto. Por fim, a 

Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete se aproximou desses critérios. 

 

Figura 2: Mapa da SRE de Conselheiro Lafaiete e sua circunscrição de abrangência 

 
Fonte: Arquivo da SRE de Conselheiro Lafaiete. 

 

De acordo com os critérios acima citados, 11 escolas foram selecionadas na SRE/ 

Conselheiro Lafaiete: 

 

Tabela 5: Educação Integral – Ensino Fundamental/2019 – SRE Conselheiro Lafaiete 
Escola Município Turmas Estudantes 

E. E. Gustavo Augusto da Silva Catas Altas da Noruega 1 25 

E. E. Professor Astor Vianna Conselheiro Lafaiete 4 100 

E. E. Expedicionário Geraldo Baeta Entre Rios de Minas 4 100 

E. E. Conselheiro Antão Itaverava 5 125 

E. E. Napoleão Reis Lamim 3 75 

E. E. Coronel José Ildefonso Piranga 4 100 

E. E. Francisco Sales Ferreira Piranga 2 50 

E. E. Antônio De Paula Dias Piranga 4 100 

E. E. Santo Amaro Queluzito 2 50 

E. E. Quinzinho Inácio Senhora de Oliveira 1 25 

E. E. Monsenhor Francisco Miguel Fernandes Rio Espera 2 50 

Fonte: Elaboração própria. 



98 

Uma vez estabelecidos os critérios de seleção das escolas, com o objetivo de delinear e 

compreender de maneira mais ampla a realidade da região, e o programa estudado, foram 

acessados novamente os dados do IBGE, IPEA, INEP, Observatório do PNE, Atlas Brasil, 

além de sites próprios dos governos federal, estadual e municipal, a fim de se estabelecer um 

perfil dos aspectos geográficos, educacionais e de vulnerabilidade social da região. Assim, 

novo quadro foi elaborado, conforme exposto: 

 

Tabela 6: Escolas analisadas de acordo com dados do IBGE, IPEA, INEP, Observatório 

do PNE e Atlas Brasil 
Município Escola Quantidade 

de Turmas 

Quantidade 

de 

Enturmados 

Quantidade 

de Aprovados 

Catas Altas da 

Noruega 

E.E. Gustavo Augusto da Silva 1 25 25 

Congonhas E.E. Barão de Congonhas 0 0 0 
Conselheiro 

Lafaiete 

E.E. Narciso de Queirós 0 0 0 
E.E. Astor Vianna 4 116 100 

E.E. Queiroz Júnior 0 0 0 
Entre Rios de 

Minas 

E.E Expedicionário Geraldo 

Baeta 

4 100 100 

Itaverava E.E. Conselheiro Antão 4 100 100 
Lamim E.E. Napoleão Reis 2 49 50 
Piranga E.E. Antônio de Paula Dias 2 40 33 

E.E. Coronel José 4 98 100 
E.E. Francisco Sales Ferreira 2 50 50 

Total  23 578 558 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Pré-definidas novamente as escolas, foi feito contato via telefone com a Assessoria 

Educacional da SRE - Conselheiro Lafaiete, para apresentação da pesquisa e outros 

procedimentos burocráticos. No dia 23 de abril de 2019, aconteceu a primeira reunião com as 

Especialistas da SRE que, diante da carta de apresentação (APÊNDICE A), autorizaram sua 

realização. Nesse mesmo dia realizou-se contato via e-mail com as escolas, buscando 

informações prévias e verificando a disponibilidade de participação na pesquisa. Dessa forma, 

nova tabela foi elaborada, agora com as escolas que concordaram em participar da pesquisa e 

se enquadravam nos critérios: 
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Tabela 7: Dados comparativos das escolas da SRE Conselheiro Lafaiete 
Cidade Escola T. alunos T. Tempo Integral IDEB IDH

M 

2010 

PNU

D, 

IPEA

, FJP 

Gini 

M 

2010 

PNU

D, 

IPEA, 

FJP 

INSE 

Grupo 

2017 

 

% de 

pobres 

2010 

PNUD, 

IPEA, FJP 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

201

3 

201

5 

201

7 

Catas Altas 

da Noruega 

E. E. Gustavo 

Augusto da 

Silva 

629 600 644 649 602 30 60 26 25 25 4,2 4,2 4,6 0,727 0,44 3 31,51 

Cons. Lafaiete E. E. Prof. 

Astor Vianna 

902 103

0 

823 862 656 100 90 83 100 100 4,2 3,3 3,3 0,761 0,49 3 5,95 

Entre Rios de 

Minas 

E. E. Exp. 

Geraldo Baeta 

276 244 206 216 184 100 175 98 100 100 5,3 5,0 5,6 0,672 0,50 3 15,36 

Itaverava E. E. 

Conselheiro 

Antão 

712 717 620 576 551 150 150 143 110 125 4,6 3,8 3,3 0,720 0,42 3 5,63 

Lamim E. E. 

Napoleão 

Reis 

567 602 590 580 534 155 154 94 75 75 5,9 5,5 4,7 0,655 0,46 3 25,13 

Piranga E. E. Cel. 

Idelfonso 

108

1 

103

5 

962 814 865 100 200 95 100 100 5,0 4,8 4,9 0,600 0,52 3 37,75 

E. E. 

Francisco 

Sales Ferreira 

333 321 319 317 326 24 27 55 50 50 4,5 3,6 4,2 2 

E. E. Antônio 

de Paula Dias 

 

239 233 247 222 186 36 30 27 40 100 ** 4,2 4,6 2 
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Continuação Tabela 7 
Queluzito E. E. Santo 

Amaro 

202 188 178 197 176 - 50 35 28 50 4,3 ** 5,2 0,682 0,46 3 8,58 

Senhora de 

Oliveira 

E. E. 

Quinzinho 

Inácio 

755 654 639 574 546 75 - 66 25 25 4,6 4,6 5,0 0,631 0,51 3 22,94 

Rio Espera E. E. Mons. 

Francisco 

Miguel 

Fernandes 

604 547 537 539 477 110 76 41 45 50 5,3 5,3 5,2 0,602 0,48 3 37,16 

 Fonte: Elaboração própria. 
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A partir de nova análise dos dados referentes ao conjunto de indicadores estabelecidos 

como critério de seleção para essa pesquisa, definiu-se por selecionar as escolas que 

apresentaram os menores índices. Assim, quatro escolas atenderam a esse perfil.  

Dentre as escolas que concordaram em participar da pesquisa, foram selecionadas as 

quatro instituições que, no conjunto da análise dos dados da “Tabela 7: Dados comparativos 

das escolas da SRE Conselheiro Lafaiete” (IDEB, IDHM, GINI M, INSE e % de Pobres 2010 

(PNUD, IPEA e FJP), apresentaram os menores índices. Definidas as escolas, diante do 

retorno positivo em participar da pesquisa, foi feito levantamento do quadro de funcionários 

que atuariam no Programa Educação Integral e Integrada, bem como a caracterização das 

escolas, contexto sócio econômico das cidades etc. As análises realizadas forneceram 

subsídios para a construção do roteiro de entrevistas realizadas na terceira etapa da pesquisa, 

que será detalhada no próximo tópico. 

 

3.4 FASE III – ELABORAÇÃO DOS ROTEIROS E REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

A terceira fase da pesquisa foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas, 

concedidas pelos profissionais que atuam no Programa Educação Integral e Integrada entre os 

meses de maio e junho de 2019. Nos tópicos a seguir, será detalhado o processo de escolha 

dos entrevistados, o caminho percorrido para a realização das entrevistas e o processo de 

construção do roteiro de entrevistas. 

 

3.4.1 Etapa pré-campo: a escolha dos representantes das escolas 

 

Concluída a etapa de seleção das escolas para essa pesquisa, a fase seguinte consistiu 

na realização das entrevistas. Assim, estabeleceu-se como critério de seleção dos entrevistados 

a) aqueles cujo vínculo empregatício tenha sido estabelecido diretamente para atuar no 

Programa Educação Integral e Integrada no ano de 2019 e b) aqueles que já tivessem atuado 

nas versões anteriores do Programa há pelo menos 1 (um) ano, naquela mesma escola ou em 

outra da rede pública estadual. Diante desses critérios, foram selecionados inicialmente 19 

(dezenove) sujeitos.  

Após realização dos primeiros contatos com os profissionais e um retorno positivo dos 

servidores a nossa solicitação de entrevista, uma carta de apresentação formal da pesquisa foi 

enviada por e-mail às escolas, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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(APÊNDICE B)
30

 e as cartas de anuência previamente assinadas pela Assessoria Pedagógica 

Educacional da SRE Conselheiro Lafaiete, autorizando a realização da pesquisa nas escolas, 

caso as mesmas concordassem em participar. Esse segundo contato se seguiu conforme 

recomenda Gil (2008), com um esclarecimento ao participante de que a entrevista realizada 

cumpriria o caráter estritamente confidencial e as informações prestadas permaneceriam em 

anonimato. 

Após o envio por e-mail dos documentos supracitados, novo contato telefônico foi 

realizado com cada escola para agendamento de visita prévia e o estabelecimento das 

diretrizes para a realização das entrevistas. Dessa forma, ao visitar cada uma das escolas, 

houve uma conversa informal com os gestores e profissionais presentes e foram agendadas as 

datas e horários das entrevistas. Então, no universo de 4 escolas, foram selecionados 16 

sujeitos entrevistados, compreendendo uma amostra representativa composta por um 

integrante da gestão, um integrante da equipe pedagógica, um professor de Oficina de 

Orientação de Estudos, um professor de Oficina de Esportes, um coordenador (somente uma 

escola comportou esse coordenador segundo os critérios estabelecidos para contratação de 

pessoal da SEE/MG) e um coordenador da SRE Conselheiro Lafaiete. Ressalta-se que em 

uma das escolas não foi possível entrevistar o Professor de Oficina de Esportes, pois o mesmo 

se encontrava em licença saúde de 30 dias. Segue o quadro de participantes das entrevistas. 

 

Quadro 3: Participantes das entrevistas 

Escola Localização 
Função do 

Entrevistado 

Idade Tempo de 

atuação na 

escola 

 

Formação 

Acadêmica  

Tempo de 

duração da 

entrevista 
 

 

 

E1 

 

 

 

Catas Altas 

da Noruega 

 

Gestor G1 49 anos 8 anos Pedagogo 56min08seg.  
Especialista S1 39 anos 4 anos Pedagoga  48min.56seg. 

Prof. Oficina de 

Esportes P1 

36 anos 4 anos Ed. Física  53min.28seg. 

Prof. Orientação 

de Estudos P2 

57 anos 5 anos Pedagogia 58min.37seg.  

 

 

E2 

 

 

 

Lamim 

 

Gestor G2 47 anos 12 anos Pedagogia 01hora13min e 

04seg 
Especialista S2 58 anos 25 anos Pedagogia 38min.59seg.  

Prof. Orientação 

de Estudos P3 

50 anos 10 anos Letras 41min.09seg. 

 

 

 

 

E3 

 

 

 

 

Piranga 

Gestora G3 53 anos 18 anos Letras 01hora15min e 

23seg 
Coordenadora C1 52 anos 16 anos Pedagogia 01hora28min e 

02seg 
Prof. Orientação 

de Estudos P4 

27 anos 7 anos Letras 00h41min44seg. 

Prof. Oficina de 42 anos 11 anos Ed. Física 39min.08seg. 

                                                           
30

 Documento obrigatório no projeto de pesquisa que se constitui como instrumento para análise ética do projeto 

e garante aos participantes o respeito aos seus direitos. 
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Esportes P5 

Prof. Oficina de 

Dança P6 

36 anos 4 anos  42min.18seg. 

E4 

 

 

 

Rio Espera 

 

 

 

 

Gestor G4 47 anos 12 anos Sociologia 01hora03min e 

57seg 
Especialista S3 52 anos 10 anos Pedagogia 01hora e 

17mIn:03seg 
Prof. Orientação 

de Estudos P7 

37 anos 10 anos Letras 00h39min54seg. 

Prof. Oficina de 

Esportes P8 

48 anos 16 anos Ed. Física 01hora 13min e 

36seg 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.2 Caracterização dos sujeitos no campo 

 

As entrevistas na escola E1 aconteceram nos dias 4 e 5 de junho. Nessa escola foram 

entrevistados quatro sujeitos: o gestor G1, a especialista S1, a professora Orientadora de 

Estudos P2 e o professor de Oficina de Esportes P1. 

O gestor da escola E1, G1 tem 49 anos e reside na mesma cidade onde está situada a 

escola. Sua formação inicial é Pedagogia, pela Faculdade Santa Rita FASAR, de Conselheiro 

Lafaiete. Se formou em 2002 e tem Pós-Graduação em Supervisão escolar. É concursado pela 

esfera federal desde 2015, porém atua nessa mesma escola desde 2012. Foi eleito diretor em 

2015.  

A especialista S1, da escola E1, tem 39 anos e mora em uma cidade vizinha que fica a 

35 quilômetros da escola onde atua. É casada, tem dois filhos e formada em Pedagogia. 

Trabalha nessa escola há nove anos e é pós-graduada em Pedagogia Psicoclínico Educacional. 

É concursada desde 2013 e atua nessa mesma escola desde então.  

A professora P1, da escola E1, tem trinta e seis anos, nasceu no Estado de São Paulo, 

mas vive na cidade desde os quatro anos de idade. É casada e tem um filho. Sua formação 

inicial é Pedagoga (licenciatura curta) e fez complementação em Educação Física. É 

concursada pela prefeitura desde 2014 e lá trabalha com educação infantil. Nessa escola atua 

como professora de Educação Física desde 2017. 

A professora P2 tem cinquenta e sete anos, também mora na cidade vizinha que fica a 

trinta e cinco quilômetros da cidade onde atua, na escola E1. É casada e tem um filho. Sua 

formação inicial é o antigo Magistério, mas posteriormente fez Pedagogia e Especialização 

em Educação Especial, e atua na escola desde 2015 na função de Professora Orientadora de 

Estudos.  

As entrevistas na escola E2 aconteceram entre os dias 11 e 12 de junho. Nessa escola 

foram entrevistados três sujeitos: o gestor G2, a especialista S2 e a professora Orientadora de 
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Estudos P3. Lembrando que nessa escola a professora de Oficina de Esportes estava em 

licença saúde pelo período de trinta dias, e não havia nenhum substituto para sua função, 

segundo informado pelo gestor G2.  

O gestor G2 tem quarenta e sete anos, mora na própria cidade onde se localiza a escola 

E2, é casado e tem dois filhos. Sua formação inicial é Pedagogia, formado desde 1996. É 

especialista em supervisão escolar e educação inclusiva. É efetivo da rede estadual, exerce o 

cargo de diretor nessa mesma escola há doze anos.  

A especialista S2 tem cinquenta e oito anos, mora na cidade onde se localiza a escola 

E2. É solteira e não tem filhos. Sua formação inicial é pedagogia, formada desde 1986. Fez 

pós-graduação em Psicopedagogia e especialização em Orientação Educacional e Supervisão 

Escolar. É concursada desde de 1999 na rede estadual. Trabalhou nessa mesma escola por 

vinte e cinco anos como professora do Ensino Fundamental I, se aposentou para esse cargo e é 

recém-chegada na escola na função de especialista.  

A professora P3 tem cinquenta anos, é casada e tem um filho. Reside na mesma cidade 

onde localiza-se a escola E2. Sua formação inicial é Letras com pós-graduação em Língua 

Portuguesa. Formada desde 2003, é contratada na rede estadual e efetiva pelo município.  

As entrevistas na escola E3 aconteceram entre os dias 23 e 24 de maio. Nessa escola 

foram entrevistados cinco sujeitos: a gestora G3, a especialista S3, a professora de Orientação 

de Estudos P4, o professor de Oficina de Esportes P5 e o professor de Oficina de Dança P6. 

A gestora G3 tem 53 anos, reside no centro da cidade onde se localiza a escola, é 

casada, tem dois filhos de 23 e 20 anos. Formada em Letras, com pós-graduação na mesma 

área, é concursada pela rede estadual há 18 anos, dos quais oito deles como gestora.  

A especialista S3 tem 52 anos, mora na área rural, a quinze quilômetros da escola. Ela 

é casada, tem uma filha de quinze anos. É formada em pedagogia e biologia pela 

Universidade Federal de Viçosa. Atua como especialista na escola há 16 anos. 

A professora de Orientação de Estudos P4 tem trinta e quatro anos, mora próximo à 

escola. É casada, não tem filhos. É formada em Letras, especialista em Educação Especial e 

Inclusiva. É contratada e atua nessa mesma escola há 7 anos, exclusivamente no Programa de 

Educação em Tempo Integral.   

O professor de Oficina de Esportes P5 tem 42 anos, é casado e tem uma filha de cinco 

anos, formado em Educação Física e com pós-graduação em Treinamento Esportivo. Atua na 

escola como professor contratado há 11 anos.  
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O professor de Oficina de Dança P6 tem 36 anos, mora na área rural da cidade, é 

casado e não tem filhos. Formado em Educação Física, atua na escola há 4 anos como 

professor contratado.  

As entrevistas na escola E4 aconteceram entre os dias 30 e 31 de maio. Nessa escola, 

foram entrevistados quatro sujeitos: o gestor G4, a especialista S3, a professora Orientadora 

de Estudos P7 e o professor de Oficina de Esportes P8. 

O gestor G4 reside na área rural da própria cidade onde está situada a escola E4. Tem 

47 anos, é casado e tem dois filhos, um de cinco e outro de dois anos. Formou-se no ano de 

2000 em Ciências Sociais, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ. É pós-

graduado (latu senso) em História do Brasil, e atualmente está cursando outra pós-graduação 

(latu senso) em Educação Inclusiva. O gestor tem dois cargos efetivos de história nessa 

escola, onde atua há dezenove anos. Exerce a função de Diretor desde 2007, quando 

participou do primeiro processo de eleição. Desde então, o gestor vem se reelegendo e no ano 

de 2019 entrou em seu quarto mandato consecutivo. 

A especialista S3 atua como supervisora do turno matutino e, de acordo com o 

Documento Orientador/2109, é responsável pela supervisão do Programa na escola. S3 tem 27 

anos, reside na área rural da própria cidade onde está situada a escola E4, é solteira e não tem 

filhos. Sua formação inicial é ensino superior em pedagogia, é formada há três anos e faz uma 

pós-graduação (latu senso) em Psicopedagogia. A especialista assumiu o cargo na escola E4 a 

partir do concurso público realizado em 2017.   

A professora P7, 43 anos, reside na cidade onde se localiza a escola E4 há quinze anos, 

e é natural de Brasília, DF. É casada, tem dois filhos, de sete e quatro anos de idade. É 

formada em Normal Superior e Letras, sendo que o primeiro curso concluiu em 2006 e o 

segundo em 2015. Tem pós-graduação (latu senso) em Educação Inclusiva. Não é concursada, 

porém desde 2006 participa das designações para a contratação de professores para atuar na 

educação integral e integrada, realizadas pela Secretaria Estadual de Educação de Minas 

Gerais. Segundo a professora, atuou na primeira turma do Programa na escola E4, no ano de 

2006, e desde então vem atuando nessa função. 

O professor P8, 48 anos, também reside na cidade onde se localiza a escola E4. É 

natural da cidade, casado e tem duas filhas, de dois e sete anos. É formado em Educação 

Física, com pós-graduação (latu senso) em Educação Física Escolar. Atualmente, faz uma 

segunda Licenciatura em Letras. Atua há mais ou menos 15 anos na área da educação nessa 

escola, tendo dois cargos efetivos. Um dos cargos é de ATB, efetivo desde 2002. O outro 

cargo é de professor de Educação Física, pelo concurso público de 2016. 
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3.4.3 Caracterização das escolas 

 

A escola denominada nesta pesquisa como E1, foi fundada na década de 60 

inicialmente pelo município. Em 1966 passou a ser conveniada com o Estado, mas somente 

em 1979 teve a sede própria edificada, o que tornou possível o funcionamento da instituição 

em dois turnos.  

A escola atende a 582 alunos distribuídos nos turnos matutino e vespertino. De acordo 

com dados do nível socioeconômico das escolas, o INSE é médio baixo
31

. Corroborando com 

a situação social em que se encontram os alunos da escola E1, 13% carecem de oferta de 

transporte escolar para frequentar a escola, uma vez que moram na zona rural.  

A administração da Escola E1, conforme PPP, é exercida pela direção juntamente com 

o colegiado escolar, para que o encaminhamento do processo e dos objetivos educativos sejam 

assegurados, favorecendo a qualidade do ensino aos alunos. O diretor participa de todo o 

processo educativo, sendo responsável pela organização e funcionamento da escola. Segundo 

o mesmo documento, o serviço pedagógico da escola é exercido pelos especialistas - 

supervisor pedagógico - que articulam o trabalho pedagógico, coordenando e integrando o 

trabalho dos docentes na escolha e utilização dos procedimentos e recursos didáticos mais 

adequados ao atendimento dos objetivos curriculares, tendo como referência os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, CBC – Currículo Básico Comum. São responsáveis, ainda, por 

acompanhar também a implementação das metas, ações e atividades previstas, em torno de 

um eixo comum: o ensino-aprendizagem pelo qual perpassam as questões do professor, da 

família e, principalmente, do aluno. É possível perceber, a partir da análise do Projeto Político 

Pedagógico da escola, assim como dos recortes apresentados neste trabalho, que as definições 

das atribuições, tanto do quadro administrativo, quanto pedagógico, giram em torno do 

alcance de um trabalho educativo articulado, focado no aluno, fato que corrobora com a 

construção dos resultados educacionais da escola, conforme será abordado em seção 

específica mais adiante.  

A escola E2 foi criada em julho do ano de 1961, como Grupo Escolar e, atualmente, 

integra a rede estadual de ensino de Minas Gerais. Ela está localizada no centro da cidade. O 

prédio foi se deteriorando pela ação do tempo, sofreu um desabamento de seu telhado e teve 

                                                           
31

 Todas as escolas pesquisadas fazem parte desse grupo do INSE. Indica que os alunos, de modo geral, têm em 

sua casa bens elementares, como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um telefone celular, dois 

quartos e um banheiro; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas, computador 

e possuem acesso à internet; não contratam empregada mensalista ou diarista; a renda familiar mensal está entre 

1 e 1,5 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) possuem ensino fundamental completo ou estão 

cursando esse nível de ensino. (INEP, 2014) 
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as dependências destruídas. A antiga casa foi demolida, dando início à construção do prédio 

atual. Em 1972, o Grupo Escolar deu lugar à Escola E2.  

A escola E2 oferece Sala de Recurso para os alunos portadores de necessidades 

especiais, com atendimento diferenciado e específico, conforme as necessidades dos alunos e 

os registros de matrícula. Os espaços são utilizados pelos estudantes do turno regular e da 

Educação Integral, no período da manhã. A escola atende a 12 turmas regulares no período da 

manhã, que fazem uso dos espaços internos, conforme os planejamentos pedagógicos. O 

INSE da escola é médio baixo. Evidenciando, assim, a situação social em que se encontram os 

alunos da escola E2, 16% carecem de oferta de transporte escolar para frequentar a escola, 

uma vez que moram na zona rural.  

O quadro de servidores da escola é composto por um Diretor, dois vice-diretores, uma 

secretária, dois especialistas de educação básica, 13 auxiliares de serviços gerais, sendo dois 

designados para atender à Educação Integral, quatro assistentes técnico de educação básica e 

dois auxiliares de biblioteca. Para atender aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, 

a escola conta com a colaboração de 15 professores regentes de turma; nos anos finais, são 12 

professores, divididos nos componentes curriculares obrigatórios do ensino regular (língua 

portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, educação física, língua estrangeira, artes 

e ensino religioso). Os professores do Programa Educação Integral e Integrada realizavam 

atividades com os alunos em áreas externas e buscavam parcerias com instituições no entorno 

da escola. A atual equipe gestora da Escola E2 assumiu as funções da escola em 26 de janeiro 

de 2012. O diretor e a vice-diretora são servidores efetivos da escola nos cargos de 

professores da educação básica e aceitaram o desafio de oferecer Educação Integral a quatro 

turmas no turno da manhã, mesmo possuindo apenas duas salas disponíveis para a oferta das 

atividades aos estudantes. Isso levou a equipe de profissionais da escola a adotar uma 

perspectiva diferenciada na utilização dos espaços extraescolares, já que todos os alunos 

seriam atendidos em um mesmo turno. 

A Escola E3 foi criada pelo decreto 3194 de 13/06/1911 e instalada no dia 15/04/1912. 

Antigamente as escolas funcionavam isoladas, com poucos alunos, sem controle do Estado. A 

ideia de reuni-las em um só prédio surgiu por volta de 1902, quando o Secretário do Interior 

Wenceslau Braz, chamou atenção para o fato de que os Grupos Escolares já eram adotados em 

outras nações e em outros Estados da República com grande sucesso. 

Em 1906 houve a reforma do Ensino Primário e a ideia era de que os Grupos Escolares 

fossem expandidos por toda Minas Gerais e as escolas isoladas fossem desaparecendo.  

Assim, em 1911, quando o Secretário do Interior era Delfim Moreira, que queria fazer do 
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povo mineiro “um povo culto, organizado e disciplinado pela cultura Intelectual”, foi criado o 

Grupo Escolar de Piranga. Nessa época era o governador mineiro o Presidente Dr. Júlio 

Bueno Brandão e o Presidente da Câmara Municipal de Piranga (cargo este equivalente ao 

Prefeito hoje) era José Ildefonso da Silva. Foi ele quem conseguiu do governo de Minas 

Gerais autorização e financiamento para criar na cidade uma escola estadual, para a qual 

comprou uma residência particular atrás da Igreja Matriz e adaptou-a para as funções 

escolares, tendo sua inauguração em 15/04/1912.  

Quando foi construído o prédio da escola, ao lado das áreas externas havia uma horta e 

um pomar que eram usados para a aprendizagem de Cultura Agrícola, além de fornecer 

alimentos para enriquecer a merenda escolar. Esse prédio sofreu reparos em 1939 e 1948. Em 

1962 foi ampliado, sendo construídas mais quatro salas de aula, uma diretoria, um salão 

nobre, uma cantina e a entrada principal, que era dentro do campo do Esporte Clube da 

cidade. O prédio escolar foi reformado e ampliado em 1973, quando foi construído o 

laboratório e a antiga biblioteca em 1978; em 1986, foi construída a biblioteca onde hoje 

funciona a cantina; em 1992 foi construído o prédio de dois andares; em 2006 foi construída a 

atual biblioteca e o galpão foi transformado em duas salas de aula. 

Atualmente a escola conta com 21 salas de aula, sala de Informática, biblioteca, 

cantina, diretoria, sala de coordenação pedagógica e sala dos professores. 

A fundação da escola E4 ocorreu em 09 de fevereiro de 1966, atendendo inicialmente ao 

ensino fundamental I e II. De acordo com o artigo 12 da Resolução CEE nº 306 de 

29/12/1983 e considerando os Pareces CEE nº 738, publicado em 30/05/1988, e o Decreto nº 

28.784, de 13/10/1988 publicado em 14/10/1988, foi autorizado o funcionamento do ensino 

médio/técnico com habilitações Profissionais de Magistério de 1º grau (Professor de 1ª a 4ª 

Série) e Técnico em Contabilidade. 

A escola E4 passou por ampla reforma em 2010 e recebeu um recurso de R$ 

1.198.919,34 para reforma e ampliação, quando a área construída da escola passou de 1.042 

m
2 

para 2.058,86 m
2
. É uma escola ampla, bem conservada e extremamente organizada. O 

diretor G4 enfatizou que a reforma já foi autorizada considerando-se as dependências 

específicas para o atendimento das turmas de educação integral.  

A escola E4 dispõe de boa quantidade de materiais didáticos, audiovisuais e 

tecnológicos como: televisores de tela plana, DVD´s, notebooks e aparelhos de som, que são 

utilizados de acordo com as necessidades dos professores em suas respectivas disciplinas, 

pelos alunos nas apresentações de trabalhos e nos eventos realizados pela escola. A escola 

dispõe ainda de computadores oriundos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional - 
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Proinfo
32

, que estão distribuídos em duas salas de informática. A escola conta também com 

um sistema de alarme e monitoramento através de câmeras de vídeo. 

A fundação da escola E4 ocorreu em 09 de fevereiro de 1966, atendendo inicialmente 

ao ensino fundamental I e II. De acordo com o artigo 12 da Resolução CEE nº 306 de 

29/12/1983 e considerando os Pareces CEE nº 738, publicado em 30/05/1988, e o Decreto nº 

28.784, de 13/10/1988 publicado em 14/10/1988, foi autorizado o funcionamento do ensino 

médio/técnico com habilitações Profissionais de Magistério de 1º grau (Professor de 1ª a 4ª 

Série) e Técnico em Contabilidade. 

A escola E4 passou por ampla reforma em 2010 e recebeu um recurso de R$ 

1.198.919,34 para reforma e ampliação, quando a área construída da escola passou de 1.042 

m
2 

para 2.058,86 m
2
. É uma escola ampla, bem conservada e extremamente organizada. O 

diretor G4 enfatizou que a reforma já foi autorizada considerando-se as dependências 

específicas para o atendimento das turmas de educação integral. A escola E4 dispõe de boa 

quantidade de materiais didáticos, audiovisuais e tecnológicos como: televisores de tela plana, 

DVD´s, notebooks e aparelhos de som, que são utilizados de acordo com as necessidades dos 

professores em suas respectivas disciplinas, pelos alunos nas apresentações de trabalhos e nos 

eventos realizados pela escola. A escola dispõe ainda de computadores oriundos do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional - Proinfo
33

, que estão distribuídos em duas salas de 

informática. A escola conta também com um sistema de alarme e monitoramento através de 

câmeras de vídeo. 

 

3.4.4 Roteiro de entrevista 

 

As entrevistas foram realizadas nos meses de maio e junho de 2019, em quatro cidades 

circunscritas à SRE/Conselheiro Lafaiete. 

De acordo com Duarte (2004) as entrevistas devem ser consideradas como trabalho e 

não como um bate-papo informal, demandando, assim, um preparo teórico e competência 

técnica por parte do pesquisador. Dessa forma, o autor considera que para a realização de uma 

boa entrevista é necessário: que o pesquisador tenha bem definidos e introjetados os objetivos 

                                                           
32

 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO, inicialmente denominado de Programa 

Nacional de Informática na Educação, foi criado pelo Ministério da Educação, através da portaria nº 522 em 

09/04/1997, com objetivo de promover o uso das tecnologias como ferramenta de enriquecimento pedagógico no 

ensino público fundamental e médio.  
33

 O Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO, inicialmente denominado de Programa 

Nacional de Informática na Educação, foi criado pelo Ministério da Educação, através da portaria nº 522 em 

09/04/1997, com objetivo de promover o uso das tecnologias como ferramenta de enriquecimento pedagógico no 

ensino público fundamental e médio.  
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da pesquisa; que conheça com certa profundidade o contexto pesquisado; que o roteiro de 

entrevista esteja claro e introjetado; segurança e autoconfiança e a junção de certo nível de 

informalidade, sem perder de vista os objetivos que o fizeram escolher aquela linha de 

raciocínio. 

Bruno (2013) argumenta que a entrevista utilizada na pesquisa qualitativa deve ser 

compreendida para além de uma técnica de geração de dados, quando enxergamos nela uma 

oportunidade de os participantes, imersos num processo de interação, construírem versões e 

significados para o mundo em que estão inseridos e do qual fazem parte. 

Assim, os roteiros de entrevistas (APÊNDICES B, D, E) foram elaborados de acordo 

com o referencial teórico sobre a implementação de políticas públicas escolares, a atuação dos 

implementadores e a vulnerabilidade social. Foram feitos 3 tipos de roteiros de acordo com a 

função de cada sujeito no projeto (Gestor, especialista e professor). Cada roteiro foi dividido 

em duas partes. A primeira destinada a caracterizar os sujeitos e captar as percepções deles 

sobre a escola. A segunda foi dividida de acordo com 3 dimensões que, por sua vez, se 

desdobraram em categorias. 
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Quadro 4: Categorias Roteiro de Entrevistas 

Dimensões Categorias Descritores Questões 

1 - Desenho do programa, 

percepções e práticas de 

atuação 

1 - Capacitação/formação continuada Gatti (2008), (Gatti; Barreto, 2009). Lipsky 

(1980), Lotta (2012), Arretche (2001), 

Barret e Fudge (1981), Meier e O’Toole 

(2006), Lascoumès e Le Galés (2012). 

7, 8, 13, 16, 21 

2 - Clareza dos objetivos e regras do Programa  

3 - Interpretação pessoal e estratégias de atuação 

2 - Aspectos pedagógico 

educacionais do Programa 

 

Fatores que interferem de 

forma positiva ou negativa na 

implementação de políticas 

públicas 

4 - Entendimento sobre Educação Integral Parente (2008), Leclerc e Moll (2012). 

 

6, 9, 10, 11, 12, 

24, 25, 26, 34, 

37, 38, 39, 46, 

47 

5 - Promoção da Integração do Currículo 

6 - Promoção da formação integral e estratégias de 

atuação 

7 - Percepções sobre a relevância da matriz 

curricular e estratégias de atuação 

3 - Contexto escolar e 

capacidade de diminuição da 

condição de vulnerabilidade 

social 

 

8 - Entendimento sobre vulnerabilidade social Elmore (1996), Felício (2010), Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012), Kaztman (2000), 

Batista e Carvalho (2013), Retamoso e 

Kaztman (2008), ÉRNICA (2013), 

ÉRNICA e Batista (2011 e 2012), Torres et 

al (2008).  

40, 41, 42, 49, 

51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 

59 
9 - Contexto de vulnerabilidade presente no 

ambiente familiar e outros fatores sociais que 

dificultam a criação de condições favoráveis para 

aprendizagem 

10 - Capacidade do programa em promover a 

inclusão social dos alunos sob o ponto de vista dos 

implementadores 

11 - Estratégias de atuação da escola diante o 

desenho do programa sob a perspectiva da 

diminuição da condição de vulnerabilidade social. 
Fonte: elaboração própria. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Conforme abordado no capítulo 3, os dados para a análise desta pesquisa são 

provenientes de entrevistas realizadas em quatro escolas estaduais, com 16 profissionais da 

Educação envolvidos diretamente na implementação do Programa de Educação Integral e 

Integrada, promovido pela rede estadual de educação de Minas Gerais em 2019. Nas 

entrevistas, buscou-se evidenciar as percepções e práticas de atuação dos profissionais das 

escolas sobre temas ligados ao desenho, aspectos pedagógico-educacionais e à capacidade do 

programa em contribuir para a redução da condição de vulnerabilidade social dos alunos. 

Depois das entrevistas devidamente transcritas e feita a primeira leitura, uma nova 

revisão da literatura norteou a adequação e os ajustes das dimensões e categorias de acordo 

com as falas dos entrevistados. Dessa forma, a análise das entrevistas foi feita segundo o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 5: análise das entrevistas 

DIMENSÕES CATEGORIAS                               QUESTÕES 

I – Desenho do programa, 

aspectos pedagógico-

didáticos: percepções e 

práticas de atuação  

1 - Compreensão sobre o 

programa; adesão aos 

objetivos e regras 

7, 8, 13, 16, 21 

2 - Capacitação, treinamento, 

acompanhamento 

6, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 34, 37, 38, 

39 

3 - Aspectos pedagógico-

didáticos  

19, 20, 22, 30, 31, 32 

II – Contexto escolar e 

capacidade de diminuição 

da condição de 

vulnerabilidade social do 

programa: percepções e 

práticas de atuação 

4 - Compreensão sobre os 

aspectos que envolvem a 

condição de vulnerabilidade 

social 

46, 47 

40, 41, 42, 49, 51, 52 

5 - Capacidades e limites do 

programa em relação à 

diminuição da condição de 

vulnerabilidade social 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

Fonte: elaboração própria 

 

A seguir, são apresentados excertos das entrevistas, procurando fazer uma reflexão 

com base nos referenciais teóricos. Assim, foram utilizadas as entrevistas dos gestores, 

especialistas, coordenadores e professores, representadas em duas dimensões subdivididas em 

cinco categorias. 
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4.1 DIMENSÃO 1 – COMPREENSÃO SOBRE O PROGRAMA, DESENHO DO 

PROGRAMA E ASPECTOS PEDAGÓGICO DIDÁTICOS: PERCEPÇÕES E 

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

 

4.1.1 Categoria 1 – Compreensão sobre o programa, critérios de elegibilidade, adesão e 

clareza dos objetivos e regras do Programa 

 

Partindo do pressuposto de que a fase da implementação - e seus reflexos diretos junto 

aos beneficiários da política de educação em tempo integral expressa na rede estadual de 

educação do estado de Minas Gerais, através do programa Educação Integral e Integrada - 

representa um importante elemento de análise, buscou-se evidenciar qual é sua importância, 

do ponto de vista dos profissionais, para a escola e para os alunos. Assim, utilizou-se os 

questionamentos elencados nesse bloco de perguntas sobre a interpretação pessoal dos 

agentes, os critérios de elegibilidade e a adesão aos objetivos e diretrizes do programa. 

De acordo com o Documento Orientador Educação Integral e Integrada Ensino 

Fundamental
34

, o Programa apresenta como objetivo: 

 

Considerando as diferenças territoriais e as necessidades de cada escola, o 

Documento Orientado Educação Integral e Integrada Ensino Fundamental, traz uma 

proposta pedagógica que visa a melhoria da aprendizagem, a formação integral e a 

inclusão social de crianças e adolescentes, propiciando-lhes oportunidades de 

desenvolvimento humano e de exercício efetivo da cidadania, por meio de 

experimentações pedagógicas (SEE/MG, 2019). 

 

Dessa forma, ao perceber de que maneira a política é entendida pelo profissional, é 

possível estabelecer com maior clareza o processo de implementação como um todo. Segundo 

Lipsky (1980), considerando os burocratas de rua que determinam o acesso do público aos 

benefícios da política, é essencial entender suas percepções sobre essa política. De acordo 

com Barret e Fudge (1981), citados por Lotta (2012), a implementação é resultado de uma 

série de responsabilidades, entre elas, o comprometimento ideológico. O que atribui a esse 

processo uma forte característica de subjetividade, ou seja, o programa pode significar 

diferentes coisas para diferentes pessoas. Essa variedade de interpretações é perceptível na 

fala dos profissionais ao serem questionados sobre qual seria a definição pessoal sobre o 

Programa Educação Integral e Integrada, se eles acreditavam nesse Programa e se eles o 
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 Publicado em 18/03/2019 pela Coordenação da Política de Educação Integral e Integrada, da Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais. 
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consideravam relevante para a escola. O gestor G4 atribui a ele uma importância voltada à 

promoção da equidade. Sua ênfase nessa fala está no caráter assistencialista que, em sua 

opinião, o projeto traz, uma vez que o considera ferramenta fundamental para fazer a 

diferença na vida dos alunos: 

 

[...] É muito relevante. Porque dá esse suporte que às vezes eles não têm em casa, de 

oferecer uma alimentação reforçada que muitas vezes eles não têm acesso. Eu acho 

que para todas as pessoas, isso é um direito de todos, alimentação, o mínimo, isso é 

o que todo mundo tem ou deveria ter direito, não tem que ser para um grupo restrito 

de alunos, deveria ter para todos, e isso é só uma parte. A questão do apoio junto a 

outras atividades, agora a pouco os meninos estavam na, foram fazer uma pesquisa 

na internet, no laboratório, se eu digitar uma pesquisa lá, esses meninos não têm 

acesso à internet em casa, eu diria que quase 100% não tem acesso à internet em 

casa, a escola é o lugar onde eles têm esse acesso a essas informações e as vezes são 

fundamentais para fazer suas atividades que são dadas no (ensino) regular. E o apoio 

dos professores, as formas que são oferecidas as oficinas talvez não a forma 

idealizada, mas é a forma que eles conseguem oferecer porque tem uma distância 

muito grande de quando se idealiza uma oficia e aquilo que se pratica, porque tem 

interferência dos professores e uma série de situações [...] 

 

Já a especialista S4, além de perceber essa tendência ao assistencialismo, 

especialmente ligado à questão da oferta de alimentação, assinala também que o Programa 

deveria ser mais direcionado à promoção de uma melhoria nos indicadores escolares: 

 

[...] os participantes do projeto integral são alunos mais carentes que a gente tem na 

escola, a gente vê, tem até a situação de um aluno, dois alunos inclusive, que gostam 

do integral por causa do almoço, por causa do café do integral, então a gente acha 

que isso contribui pra vida escolar do aluno, para o sucesso do aluno, no regular 

também. A gente acha que quando eles estão participando do integral, percebe que 

eles dão uma melhorada no ensino regular. Na verdade, eu penso que o tempo 

integral ele é um projeto que deveria visar mais a condição de aprendizagem do 

aluno. Porque mais da metade das aulas praticamente, são das oficinas que são feitas 

na quadra, são destinadas a jogos. E somente dois horários, são três horários, dois 

deles que é dedicado a aprendizagem. Eu penso que se o grande problema, segundo 

o governo, o grande problema da educação é a aprendizagem, os índices do IDEB, 

das avaliações externas que são baixas; então o tempo integral, penso eu, que 

deveria refletir sobre esses índices pra tentar melhorar a condição de aprendizagem 

do aluno [...]. 

 

O mesmo questionamento foi dirigido ao professor P6, de Oficina de Esportes, que, 

assim como o gestor G4 e a especialista S4, percebe o caráter assistencialista do Programa. 

Porém, sob seu ponto de vista, o mesmo foi adquirindo características que o levaram a ser 

associado à questão do reforço escolar, ou que seria direcionado especialmente aos alunos 
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com dificuldades de aprendizagem. Contudo, ainda assim, alunos que não apresentam essas 

dificuldades também se interessaram em participar do Programa: 

 

[...] Eu acho que traz todos os benefícios na parte social, na parte do estudo mesmo. 

Essa questão de o aluno de repente tirar uma dúvida que ele tem e que às vezes na 

sala de aula o professor, por ser até uma turma maior no ensino regular não tem 

condição de tirar, e como são mais aulas também, o professor do complemento 

pedagógico pode ter até mais atenção com esses alunos, você entendeu? Na parte 

social também, essas oficinas ajudam a socialização. Esses alunos, assim, houve 

essa ligação da educação integral ao aluno com dificuldade, isso eu creio que até no 

estado todo, é. Não era pra ser, mais é. Mas, como estou te falando, não sei se os 

outros alunos que não têm dificuldade viriam. E a gente tem alunos aqui nessa turma 

mesmo que não tem dificuldade, vem porque gostam, mas... eu acho que beneficia 

muito esses alunos. Os alunos que têm dificuldades tiram as dificuldades com a 

professora de acompanhamento pedagógico, os que não tem dificuldade, mas às 

vezes tem um dever para fazer, ou pra estudar para um teste, para uma prova. A 

própria questão das oficinas de esportes, eles gostam, eu acho que eles que eles 

adoram em minha opinião [...].  

 

A visão da professora P7, de Oficina de Orientação de Estudos, não difere da opinião 

dos outros profissionais entrevistados no que se refere à característica assistencialista. Ela 

acrescenta ainda que, em seu ponto de vista, seria melhor para o aluno estar na escola 

participando do Projeto, do que estar na rua. Enfatiza também a questão da promoção da 

socialização desses alunos e da oportunidade de oferecer experiências pedagógicas voltadas 

para a leitura: 

 

[...] além de tirar o aluno da rua, traz ele para a escola. E aqui é um lugar de muito 

bom convívio né. A gente tem muitas coisas que os meninos gostam. Igual a gente 

está trabalhando leitura, a gente sai da sala de aula, vai para a quadra, lê um 

pouquinho, usa a informática, então, acho que é um ambiente muito bom. Além de 

tirar o aluno do meio em que ele vive alguns alunos, assim, bem carentes... 

proporciona ao aluno um desenvolvimento maior né. Ele pode ter a sala de leitura 

gente trabalha muito as dificuldades dos alunos aqui, então, eu acho que é um ponto 

positivo isso, trabalhar com as dificuldades dos alunos [...] 

 

Os relatos destacam que os entrevistados percebem o Programa como uma forma de 

promoção social, fato que é explicado por Algebaile (2009). De acordo com a autora, a escola 

pública brasileira vem testemunhando a multiplicação de Programas e Projetos que atribuem a 

ela novas funções e usos, associando a expansão da oferta com a multiplicidade de obrigações 

de combate à pobreza, e apresentando a inclusão social como caminho para atender às 

minorias e grupo excluídos. Entende-se, portanto, que é nesse contexto que o Programa 

Educação Integral e Integrada se inscreve, enquanto alternativa de redução da pobreza, 
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violência e exclusão social, amparado nas orientações e recomendações da Declaração 

Mundial de Educação para Todos
35

, que representa o marco oficial norteador das propostas 

que ampliam as ações da escola. Essa Declaração se ampara nas críticas sobre o sistema de 

ensino, considerando-o tradicionalista e incapaz de promover uma educação com foco na 

exigência de novos conhecimentos e que se organize com vistas ao atendimento das 

necessidades básicas de aprendizagem, possibilitando a formação de indivíduos aptos a 

prosseguir se educando ao longo da vida. Entende-se, então, que a proposta é a superação da 

dimensão conteudista e disciplinar, para um novo modelo pautado em convivência, 

socialização e construção de valores, onde o ambiente escolar seja o local de resolução da 

violência, da indisciplina, da falta de motivação de alunos e professores, da falta de qualidade 

e dos altos índices de evasão e repetência, promovendo, assim, a inclusão social.  

Nesse sentido, é possível apreender, diante dos relatos dos entrevistados, que a visão 

predominante tem relação direta com o conceito de vulnerabilidade social que, de acordo com 

Katzman (2000), se materializa através da incapacidade de uma pessoa (alunos/família do 

aluno) desfrutar de diferentes oportunidades em diferentes âmbitos socioeconômicos, para 

melhorar sua situação de bem-estar e impedir que sua situação socioeconômica se agrave. 

Então, percebe-se que a esperança de melhora na condição social dos alunos é depositada na 

escola e nas oportunidades educacionais e de acesso à alimentação de qualidade que ela 

oferece a partir do Programa Educação Integral e Integrada, que, por sua vez, se materializa 

enquanto “oportunidade” promovida pelo Estado para que os indivíduos vulneráveis tenham 

condição de reverter tal condição.  

Assim, a política de educação integral implementada em Minas Gerais tenta responder 

a essa demanda da sociedade de diminuir a exposição dos alunos aos riscos sociais 

emergentes, questões bem evidentes também na fala do gestor G1: 

 

[...] eu acredito muito nesse programa porque nós temos alunos na faixa do índice 

que precisam mais, tanto como o social, tanto como no pedagógico aqui da escola, é 

um reforço escolar muito importante. Costuma o aluno estar na escola regular e se 

chega em casa, se um dever se tem uma matéria para estudar ele infelizmente não 

arruma tempo, pode ser um ou outro que a família dá esse suporte, mas o tempo 

integral nós temos aquelas disciplinas, o orientador de estudos, o professor de 

oficinas, o professor pra dar um suporte na hora do almoço, principalmente esse 

professor pra ensinar os deveres e deixaram a desejar [...].  

 

O reconhecimento da política de educação integral enquanto política de ação 

afirmativa para as classes sociais menos favorecidas ou com acesso restrito aos bens culturais 
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 Discutido no capítulo 1 seção 1.3. 
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e materiais, é alicerçado a partir da visão de Leclerc e Moll (2012). Tal fato pode ser 

observado diante do relato da professora P7, quando afirma que seria melhor o aluno estar na 

escola do que na rua. Seu entendimento do Programa a leva a acreditar no conceito utilizado 

por Foucault de disciplinarização dos corpos e condutas
36

, que promove a regulação social. 

Esses elementos, que estabelecem os rumos da implementação, sofrem influência 

direta da atuação dos implementadores burocratas de nível de rua. Nessa perspectiva, Sabatier 

e Mazmanian (1993) destacam que um dos aspectos a serem considerados em relação à 

implementação bem-sucedida de uma política, é o critério fixado não só para a seleção de 

agentes e órgãos implementadores, mas também para os beneficiários da política. De acordo 

com os autores, na gestão do processo de implementação, quando decisões são tomadas e 

reelaboradas, conflitos, ambiguidades e omissões legais são enfrentados. Dessa forma, é 

importante considerar as condições e o contexto institucional, assim como a adesão, o 

conhecimento e a expertise dos agentes implementadores, uma vez que tais elementos 

influenciam o processo de implementação no nível local. Nesse mesmo sentido, Ball (1987, 

2002, 2005, 2010), Ball et al. (2012), Lotta (2012, 2014), Michael Lipsky (1980), Maurice 

Tardif (2002), Oliveira (2014), Gussi e Oliveira (2016) e Lessard e Carpentier (2016), 

entendem que a implementação de uma política se traduz no momento em que as diretrizes 

são explicitadas e colocadas em prática junto ao público-alvo.  

Outro ponto analisado nessa pesquisa foram os critérios de elegibilidade estabelecidos 

para os alunos participantes do Programa. De acordo com Lotta e Santiago (2017), a 

construção de normas e regras pode ser concebida a partir de três elementos principais: 

abrangência (se apresentadas de maneira genérica abrindo espaço para distintas 

interpretações); ambiguidade (quando há margem para diferentes interpretações da mesma 

política) e sobreposição/conflito (quando as regras apresentam elementos de sobreposição ou 

conflito que exigem a escolha de um em detrimento ao outro). Para as autoras, esses 

elementos estabelecem a relação de discricionariedade exercida pelos implementadores e, 

consequentemente, o efeito da política terá como resultado não somente aquilo expresso na 

lei, mas também a tomada de decisões dos burocratas de nível de rua.  

É importante ressaltar que, ainda que no Decreto 47.227 de 02 de agosto de 2017, em 

seu artigo 3º, dos objetivos do Programa, venha destacado no objetivo VII, a garantia da 

proteção social dos estudantes, o Documento Orientador (MINAS GERAIS, 2019) não faz 
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 Espécie de biopolítica que é o termo utilizado por Foucault para designar a forma na qual o poder tende a se 

modificar no final do século XIX e início do século XX. As práticas disciplinares utilizadas antes visavam 

governar o indivíduo. A biopolítica tem como alvo o conjunto dos indivíduos, a população. 
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distinção de nenhum tipo de critério de elegibilidade dos estudantes. Nele é enfatizado 

somente que “as escolas se esforcem para atender o maior número possível de 

turmas/estudantes” (SEE/2019), de acordo com a autorização de implementação já divulgada 

anteriormente pela SEE/MG, em março de 2019. Dessa forma, os processos para a seleção dos 

alunos ficaram a cargo de cada escola, mais especificamente, dos gestores e especialistas.  

A partir da análise das entrevistas, constatou-se que em nenhuma das escolas 

observadas os professores se envolveram diretamente na seleção dos alunos. De acordo com o 

que foi observado neste bloco de perguntas - sobre o processo de seleção e a opinião dos 

implementadores sobre ele - observou-se que as escolas definem suas próprias regras para a 

seleção dos alunos. A defasagem de aprendizagem e a condição socioeconômica são os 

critérios escolhidos pela maioria das escolas. Segundo G4, ainda que em sua escola (E4) o 

Programa seja ofertado para todas as turmas, caso ele pudesse definir um critério de 

elegibilidade comum para todas as escolas seria a questão socioeconômica. Segundo G4: 

 

[...] os que precisam, mas tem outros que precisam mais que não estão. Agente 

atribui esse fato principalmente à desinformação da família e falta de entendimento 

do programa apesar de toda a nossa campanha, isso a muito tempo. Tem a questão 

do transporte, a questão da zona rural, as vezes chove durante a tarde e o menino 

ficou aqui e tem que voltar a pé pra casa e tem aluno nosso muito longe. Se eu 

tivesse o poder de dizer eu faria uma seleção de todos os alunos com baixo 

rendimento, carentes, no limite ali da extrema pobreza, que a gente conhece, se 

pudesse obrigar seriam esses os alunos do tempo integral [...].  

 

A especialista S4 acrescenta que sempre, no início das atividades do Programa, 

comparece às salas para fazer a divulgação, e que os alunos mais carentes são os que têm mais 

interesse em participar. Quando questionada se pudesse estabelecer um critério comum para 

todas as escolas, S4 afirma que escolheria aqueles alunos que apresentam maior dificuldade 

de aprendizagem em primeiro lugar, sendo que as questões socioeconômicas seriam um 

critério secundário. Nesse sentido, o gestor da escola E3, afirma: 

 

[...] É o desafio selecionar os alunos pois a demanda vem crescendo nos últimos 2 

anos, os alunos têm tido interesse, até mesmo aqueles que não tem deficiência, nem 

fragilidade social e econômica querem participar[...].  

 

De acordo com G3, o primeiro critério é a defasagem de aprendizagem, pois os alunos 

em condição de vulnerabilidade já se candidatam voluntariamente para participar. Já na escola 

E1, o gestor afirma que: 
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[...] tem o resultado das provas, agente analisa os resultados, analisamos também a 

questão familiar. Se houver necessidade nós incluímos e mandamos para os pais. 

Mais por critério de notas, como está o dia a dia na escola. Além disso tem algumas 

situações que os pais pedem também, aí a gente analisa. Eu acho que esses critérios 

ajudam a atender todos os que precisam. Apesar na turma fechada pela SEE com 25, 

nós trabalhamos com 32, 35 alunos por nossa conta mesmo, porque além desses que 

estão com dificuldade no dia a dia da escola os outros são das famílias que procuram 

agente [...].  

 

Diante da percepção dos agentes implementadores, é possível observar não apenas a 

forma como ele foi concebido e estruturado em cada escola, mas como foi apropriado pelos 

agentes implementadores. De acordo com Meier e O’Toole (2006), a discricionariedade estará 

sempre presente, pois os implementadores trazem consigo valores individuais. Esses valores, 

aliados aos treinamentos e funções que recebem, acabam por moldar seu padrão de atuação. 

Dessa forma, em cada escola os critérios de elegibilidade foram estabelecidos de acordo com 

a percepção da equipe gestora/pedagógica sobre a demanda local, que gira em torno da 

defasagem de aprendizagem e da vulnerabilidade social.  

Acredita-se que o padrão de comportamento destacado nas falas dos entrevistados, 

para estabelecer os critérios de elegibilidade, esteja ligado à interpretação desses sobre o papel 

da política de educação integral que foi definido nos anos anteriores, especialmente a partir de 

2015, quando o Programa do Estado passa a trazer expresso em seus documentos orientadores 

que as escolas deveriam obedecer às orientações do Programa Novo Mais Educação que, por 

sua vez, estabelecia os seguintes critérios de seleção: 

 

Estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e sem assistência; 

estudantes que congregam seus colegas incentivadores e líderes positivos (âncoras) e 

estudantes em defasagem série/idade (4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano), e estudantes 

de séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência (BRASIL, 2009, p. 

13). 

 

Em 2017, diante das novas alterações no programa do Estado de Minas Gerais
37

, a 

terceira versão do Documento Orientador (MINAS GERAIS, 2017a) destaca que os alunos 

deveriam ser selecionados obedecendo aos seguintes critérios: alunos em situação de risco, 

vulnerabilidade social e sem assistência; famílias beneficiárias do Bolsa Família; estudantes 

reconhecidos como líderes positivos; e estudantes em defasagem idade/ano. No entanto, como 

já mencionado anteriormente, esses critérios não são definidos para o ano de 2019.  

Assim, pode-se concluir que as decisões dos implementadores partiram de sua 

interpretação da política. Fato que corrobora para essa constatação é que todos os gestores 
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 Detalhadas no capítulo 2, seção 2.3.   
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entrevistados fazem parte do Programa pelo menos quatro anos. Lascoumès e Le Galés (2012) 

sustentam essa constatação ao afirmarem que os pactos realizados e as alianças seladas na 

implementação da política evidenciam o exercício da discricionariedade dos agentes nesse 

espaço de imprevisibilidades. Assim, para os autores, analisar a execução de uma política é 

“procurar explicar de forma compreensiva as lógicas de uma dinâmica quase sempre 

imprevisível em suas formas, seus participantes e seus efeitos” (LASCOUMÉS E LE GALÉS, 

2012, p. 91). 

Nessa sequência de perguntas, buscou-se entender a maneira como os profissionais 

descreveriam a adesão da equipe escolar em relação ao Programa. Como eles próprios se 

sentiam em relação às diretrizes da Educação Integral e Integrada e sua matriz curricular. O 

diretor G4 afirmou que alguns membros da equipe não entendem o Programa: 

 

[...]Às vezes não entendem o programa, já ouvi comentários como “vi problemas em 

tempo integral, aborrecimento em tempo integral”, sabe? Mas isso não é a opinião 

de todos, mas eu percebo essas opiniões, dizem que é pra professor ficar a toa. 

Porque não vê o trabalho do colega também. As vezes o professor do regular não 

entende o trabalho do professor integral porque acha que tá na quadra, acha que está 

num outro ambiente. Por exemplo, espaços de leitura, é uma oficina nossa Espaços, 

no plural, de Leitura e eu pedi a professora da oficina que não ficasse na sala de aula 

fosse o último espaço com espaço de leitura. Nossa escola tem uma horta, que é 

cimentado um lugar para os meninos se sentarem, tem um pátio espaçoso, tem as 

praças no entorno da escola, sabe? Tem a sala de leitura, nós temos uma outra sala 

que é de apoio a leitura, então nós [...] 

 

Na percepção da especialista S4, o Programa Educação Integral e Integrada é um bom 

programa, no entanto, não funciona na prática de acordo com o que está descrito no 

Documento Orientador. Segundo ela, 60% dos profissionais concordam com sua visão: 

 

[...] Uns 60% da equipe da escola acreditam que o integral é uma perda de tempo, 

que não contribui com a escola. Na verdade, eu acho que esses 60% acreditam que a 

prática não funciona com o regulamento alguns se incomodam com projeto. Eu 

acredito que é um bom programa, mas que assim, eu também acredito que ele não 

funciona de acordo com o papel assim. Como mais de 50% das coisas que vem do 

estado a prática é diferente da nossa realidade é muito diferente do que é imposta 

né? [...]. 

 

Para a gestora G3, a equipe da escola apresenta uma boa adesão ao programa e os 

profissionais que atuam no ensino regular entendem o Programa como um apoio no 

contraturno, embora o “integral não tenha somente a função de reforço, ele auxilia no 

desenvolvimento do aluno”.  
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No entanto, as falas dos professores de Orientação de Estudos e de Oficina de 

Esportes, indicam que os profissionais da escola recebem o projeto de maneira positiva. A 

insatisfação que o diretor e a especialista percebem em relação à postura da equipe não é 

evidenciada nesses relatos. Para o professor P8: 

 

[...] Acho que é a boa a recepção dos professores, supervisão. Às vezes até pais de 

alunos ficam cobrando porque não está tendo, porque que não começou. Os pais 

também gostam. Não pelo fato de aluno estar na escola, ou não sei se é porque 

muitos deles sentem que às vezes beneficia o próprio filho [...]. 

 

A professora P7 afirma que: 

 

[...] a recepção é ótima! Todo mundo aceita, ajuda a gente. Algum professor, por 

exemplo: “Ah! Manda o aluno tal fazer o dever”. “Oh, tá precisando fazer o dever 

hoje”. Tem trabalho de recuperação, então a gente trabalha também. É uma 

interação muito boa dos professores do regular com a gente [...]. 

 

Nas escolas E2 e E3 o Programa também é bem recebido. De acordo com o relato da 

Professora de Orientação de Estudos P3: 

 

[...] O Programa é muito bem recebido, o diretor dá muito amparo para a gente, os 

professores também recebem bem e a gente dá espaço para que cada professor possa 

trabalhar. Essa relação para mim é muito importante pelo auxílio que prestamos as 

famílias, pela questão da alimentação, com jogos e dinâmicas que eles gostam 

muito, não tem discriminação nenhuma entre os alunos ou professores [...]. 

 

Segundo relato da Professora de Orientação de Estudos P4: 

 

[...] Anos passados, anos anteriores eu acho que tinha uma rejeição maior. Agora já 

teve um casamento maior aí. Porque o Integral e o Regular têm que estar assim, em 

paralelo para a gente tentar sanar as dificuldades daqueles meninos que não 

conseguiram o objetivo no Regular [...]. 

 

Diante dos relatos, percebe-se uma contradição entre as visões dos profissionais 

entrevistados. A equipe gestora percebe resistências na aceitação do Programa que os 

Professores de Oficinas não percebem. Assim, entende-se que a interpretação e a tradução da 

política na escola não ocorrem de maneira homogênea. Esse fato é evidenciado por Ball et al. 

(2012) ao afirmar que a política pública não é anunciada da mesma maneira, o que muitas 

vezes leva os agentes implementadores a atribuir distintos sentidos a ela. Para Oliveira (2019), 

se as ações são encenadas de maneiras diferentes em distintos espaços, tal processo produz 
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uma sucessão de efeitos, que podem ser comunicados no nível local, nas escolas. De acordo 

com os autores, as diferentes visões sobre o sentido da política, observadas nos discursos, se 

traduzem na prática desses sujeitos. Para apreender essa dinâmica, os profissionais da escola 

interpretam a política com base nos documentos regulatórios e estabelecem sua própria 

estratégia de atuação. Assim, de acordo com suas percepções, os sujeitos definem a postura da 

escola em relação à política sem, no entanto, dissociá-la de suas crenças e valores. 

 

4.1.2 Categoria 2 – Capacitação, treinamento e acompanhamento do Programa 

 

A capacitação, treinamento e acompanhamento do Programa são primordiais, tanto 

para que aja alinhamento de conceitos, habilidades e práticas, quanto para diminuir as 

adaptações e distorções elaboradas pelos agentes de acordo com suas próprias interpretações 

das regras, especialmente quando diante de decisões vagas e conflitantes. Assim, para pensar 

no sucesso da implementação do Programa, é indispensável a capacitação dos profissionais 

envolvidos. Nesse sentido, Hill (2003) destaca que diante do propósito de alcançar boas 

condições de execução de um programa ou diretriz, é essencial que os agentes entendam seus 

objetivos e razões para realizá-los e isso só pode ser conquistado com a promoção de 

conhecimento a respeito das políticas públicas a serem implementadas. Dessa maneira, 

percebe-se que os treinamentos e formações bem estruturados são indispensáveis para uma 

boa implementação. Portanto, questões sobre a oferta de capacitações, treinamentos e 

acompanhamento do Programa foram elencadas ao longo das entrevistas.  

Nesse aspecto, a equipe gestora das escolas foi unânime ao afirmar que não houve a 

promoção de capacitações e treinamentos específicos sobre o Programa. Tal constatação 

sugere, conforme já citado por Hill (2003), maior dificuldade no entendimento da política, 

comprometendo o sucesso de sua implementação. De acordo com G4: 

 

[...] No princípio foi muito difícil porque o programa foi jogado, não teve um apoio 

de capacitação seja dos coordenadores, dos diretores, dos professores, então foi 

falado: tempo integral, pronto, vocês tem tempo integral, as capacitações ocorreram 

anos depois, acho que em 2011/2010 que tiveram as primeiras capacitações dos 

professores, quer dizer, praticamente dois anos depois. Então a gente penou muito 

com colocar em pratica uma ideia que a gente não tinha ideia de como deveria ser. 

Sabe? A ideia pensada pela Secretaria e que não foi sendo passada através de 

capacitações, então, a princípio foi muito difícil. E os meninos queriam todos ficar, 

porque era novidade, e nós não tínhamos nenhuma experiência, apesar de nos termos 

estudado teóricos que falavam da educação integral, mas na pratica é diferente, 

então no princípio foi muito difícil. E com o tempo, 2015/16, já melhorou, já 

colocou professores para outras oficinas, professores específicos para matemática e 
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português, antes era um professor alfabetizador para os alunos de 6º ao 9º ano, então 

o professor tinha que dar conta de tudo um professor que era dos anos iniciais para 

trabalhar nos anos finais [...] 

 

Cabe ressaltar que no Documento Orientador de 2019 (SEE/2019) não é destacada 

nenhuma forma de capacitação para a equipe gestora ou pedagógica. Reiteradamente, destaca-

se, na fala da equipe gestora, que as capacitações e treinamentos não foram ofertados 

diretamente para eles. De acordo com G2: 

 

[...] na função de diretor foi muito pouco mais a questão sistêmica mesmo, as 

capacitações voltadas ao desenvolvimento mesmo do Programa aqui na escola iriam 

desenvolver é mais com o professor [...] 

 

De acordo com a especialista S4, que atua no Programa desde 2017, nunca foi 

oferecida para as especialistas alguma forma de capacitação: 

 

[...] O que a gente sabe é o que o diretor passa pra gente. Igual quando iniciou o 

Integral, o Diretor sentou comigo e com a outra supervisora, a gente discutiu a 

implementação do Integral, a estrutura dele, as mudanças [...] 

 

Já a especialista da escola E1 demonstrou, ao longo de todo seu relato, que além de 

não ter participado de nenhuma capacitação, considera seu papel no Programa muito 

superficial: 

 

[...] Eu não participei da escolha das oficinas, não participei da escolha dos alunos, 

na realidade eu vi o integral acontecer, a partir do momento que os alunos chegaram 

na escola. Quando as professoras precisam de mim, eu atendo prontamente, ajudo, 

mas elas têm bastante autonomia, são muito experientes com o programa e não tem 

tanta necessidade de minha ajuda no dia a dia. Então, volto a falar, meu papel é 

muito superficial com o integral […]. 

 

A questão das capacitações se apresenta de maneira controversa no relato dos 

professores das oficinas de Orientação de Estudos e Esportes, tendo em vista o relato da 

equipe gestora. De acordo com os relatos desse grupo, percebe-se que houve capacitações e 

encontros, porém, todos eles anteriores à reformulação do Programa em 2019. Assim, fica 

implícito nesse contexto que, para a equipe gestora, as capacitações ocorridas foram 

insuficientes e não contribuíram de maneira significativa no processo de implementação dessa 

nova versão do programa de 2019. Já para os professores, as capacitações ocorreram, todas 

anteriores à nova versão do programa, e contribuíram em alguma medida para o 
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desenvolvimento das atividades. De acordo com o professor P8, da Oficina de Esportes da 

escola E4: 

 

[...] aqui na escola desde a primeira turma, eu fiz várias capacitações, mas muito 

mesmo. Inclusive essa oficina que eu atuo agora de xadrez, eu já fiz a mais ou 

menos uns quatro, cinco anos [...] 

 

Para ele, essas oficinas de formação continuada contribuíram para a melhoria de sua 

atuação no Programa. A professora P7, da Oficina de Orientação de Estudos, afirma que 

participou de todas as oficinas oferecidas e que essas contribuíram para sua formação e para 

sua prática com os alunos. No entanto, a fala da professora P4 chama atenção sobre a 

relevância do modelo de capacitação oferecido pela SRE: 

 

[...] essas capacitações deveriam te dar mais apoio, principalmente, suporte! Porque 

às vezes deixam a desejar. Eles sabem que o chão da escola não é aquilo tão bonito 

como está no papel. Eu acho que a gente precisa de mais capacitação voltada para 

esse lado, de preparar a gente... porque você pega alunos difíceis, alunos com 

problemas psicológicos... e eu acho que deveriam dar esse suporte a mais para a 

gente [...] 

 

O professor de Oficina de Esportes, P5, da mesma escola, diverge dessa opinião e 

afirma que a única capacitação de que participou foi on line, com carga horária de vinte horas, 

e que a mesma pouco contribuiu para o desenvolvimento de suas atividades.  

 

 [...] essas capacitações são 'furadas', eu utilizo muito mais minha experiência lá da 

graduação! [...]. 

 

Dessa forma, percebe-se que as capacitações, treinamentos e acompanhamentos do 

Programa, por parte dos órgãos centrais (SRE e SEE), se apresentam como pontos de 

fragilidade da implementação, uma vez que tais ações não são desenvolvidas com frequência 

e/ou qualidade. De acordo com a normativa vigente, Decreto 47.227 de 02 de agosto de 2017, 

que dispõe sobre a Educação Integral e Integrada na rede de ensino pública do Estado, em seu 

artigo 4º, que trata das estratégias para a afirmação da Educação Integral e Integrada no 

Estado: 
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VII – a garantia da formação inicial e continuada dos profissionais da educação, a 

partir de demandas apresentadas e para facilitar o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas nas áreas temáticas formativas e na construção de novas aprendizagens, 

diferenciadas e diversificadas. (MG, 2017) 

 

Esse decreto serviu de sustentação legal para a implementação da política em 2018 e 

2019, no entanto, no Documento Orientador desse último ano, questões como capacitação ou 

formação continuada não foram citadas.  

É importante ponderar sobre a relevância das estratégias de formação inicial e 

continuada para a atuação docente na perspectiva da educação integral. De acordo com Titton 

e Pacheco (2012), a formação continuada, destinada aos profissionais que atuam diretamente 

nas escolas, é um importante fator de comprometimento com a formação integral dos alunos. 

Essa formação contribui para o desenvolvimento de competências e promove reflexões sobre 

a prática pedagógica e o currículo. Assim, permite a reinterpretação dos elementos através de 

estratégias pedagógicas que promovam múltiplos olhares, contemplando diferentes visões de 

mundo.  

De acordo com Arretche (2001), o sucesso da implementação de um programa está 

diretamente ligado ao conhecimento dos diversos valores que são traduzidos em ações, ou 

como as práticas são construídas e interagem com as regras e procedimentos estabelecidos, 

que são compartilhadas e pensadas ao longo de capacitações, por exemplo. Assim, se a equipe 

gestora não conhece essas regras e não foi devidamente preparada para lidar com elas durante 

o processo de implementação, de acordo com Lotta (2004, p. 194), haverá dificuldades em 

despertar os olhares “para os diversos valores e referenciais existentes em jogo na interação 

entre os atores e para a influência dos fatores sobre a construção das ações.” 

 

4.1.3 Categoria 3 – Aspectos pedagógico-didáticos do programa 

 

O desenho do Programa Educação Integral e Integrada foi estruturado a partir do 

Decreto n.º 47.227. Assim, o Documento Orientador (SEE/MG, 2019) anuncia que: 

 

A finalidade geral da ampliação da jornada é proporcionar aos estudantes a efetiva 

associação entre a formação básica e outros conteúdos e experiências, garantindo-

lhes a melhoria da aprendizagem em todas as áreas de conhecimento, e o 

desenvolvimento de habilidades que ampliem o letramento em Língua Portuguesa e 

matemática. 
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Dessa forma, o desenho do programa envolve uma proposta pedagógica a partir do 

currículo integrado
38

 e foi estruturado segundo os Campos de Integração Curricular, definidos 

como: 

 

[...] conjunto de atividades pedagógicas e coletivas nas quais os conhecimentos e 

saberes são desenvolvidos de forma integrada, relacionando-os com os conceitos e 

conteúdos trabalhados nos componentes curriculares da base comum (SEE/MG, 

2019). 

 

Assim, alguns questionamentos a respeito da percepção dos implementadores sobre os 

aspectos pedagógico-didáticos e a articulação do Currículo Integrado do Programa ao Projeto 

Político Pedagógico da escola foram direcionados aos entrevistados. Nesse contexto, foi 

perguntado aos profissionais se eles concordam com a proposta pedagógica, se conseguem 

colocá-la em prática e, ainda, se mudariam alguma coisa nela, caso tivessem essa autonomia. 

Para o gestor G4, existe uma distância considerável entre a proposta pedagógica descrita no 

Documento Orientador e aquela que é colocada em prática. Entre os principais motivos para 

essa distância, em sua percepção, está a falta de recursos e a falta de experiência/capacitação 

para gerir o recurso disponível: 

 

[...] Como eu falei, no papel é lindo, é maravilhoso, mas na prática há distância entre 

essa realidade idealizada e a executada/praticada. Às vezes a questão de recursos, ela 

limita determinadas atividades, a capacitação, a formação, então o meu papel mesmo 

de gestor as vezes também é um fator negativo também para não acontecer também 

por causa da minha falta de formação específica em relação a isto. Então entre o 

papel e a prática tem há muita distância e o nosso caminho é longo aqui na nossa 

escola atingir aquilo que é proposto, então a gente está muito aquém [...].  

 

A percepção do gestor converge com a da especialista S4, no que diz respeito à 

dicotomia entre a teoria e a prática. Dessa forma, para S4 a proposta pedagógica: 

 

[...] Ela não funciona como no papel, não. Como no papel eu não vejo que consegue 

colocar em prática não, até porque a escola não tem os recursos, todos os recursos 

necessários pra colocar tudo em prática [...].  

 

O gestor da escola E1 concorda com a visão dos entrevistados acima e acrescenta que 

as oficinas de acompanhamento pedagógico deveriam abranger outras disciplinas: 
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 Definido como aquele que pode e deve ser praticado por todos os atores educativos da comunidade escolar, 

desde que esse currículo seja amplamente discutido e construído com a participação de todos, conforme descrito 

2 seção 2.3.  
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[...] o programa ele pra mim deixa um pouco a desejar dentro da proposta, porque os 

professores de oficinas dentro dos macrocampos pra nossa proposta é ótimo, dentro 

do acompanhamento pedagógico ele deixa a desejar porque não deveria ser só 

português e matemática. Tem alunos que tem outras dificuldades também, não 

somente nessas duas áreas [...]. 

 

Todos os demais relatos ressaltam a extensão da matriz curricular e a dificuldade de 

colocá-la em prática. A gestora G3 acrescenta, ainda, que em sua escola (E3) a equipe “ajusta 

as regras à realidade, por exemplo os tempos das oficinas que variam conforme a necessidade 

do aluno” (G3).  

Diante dos relatos, fica evidente que a organização da matriz curricular do Programa 

Educação Integral e Integrada, pelas escolas participantes desta pesquisa, é outra fragilidade 

do programa. Pode-se inferir que, como a matriz curricular se apresenta de forma dissociada 

da realidade de cada escola, a organização da proposta pode causar limitações para o 

desenvolvimento integral dos alunos. Nesse caso, de acordo com Elmore (1996), acredita-se 

que diante das dificuldades relatadas pelos entrevistados na operacionalização, articulação e 

aplicação da matriz curricular, a proposta de promoção de uma educação integral que envolva 

distintos atores na busca pela produção do conhecimento a partir do desenho prospectivo, 

indica que a principal falha do projeto prospectivo é a suposição implícita e inquestionável de 

que os decisores políticos controlam os processos organizacionais, políticos e tecnológicos 

que afetam a aplicação (ELMORE, 1996, p. 254). 

Já de acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a equipe escolar formada pelos 

especialistas e professores necessita, no mínimo, compreender os processos envolvidos nas 

inovações organizativas, pedagógicas e curriculares, para implantá-los de modo cuidadoso e 

planejado. Carecem de dominar o assunto que será discutido, além de conhecer a sua 

legislação. Precisam elaborar planos e projetos de ação, aprender métodos e procedimentos de 

pesquisa que os orientem na organização escolar e na aprendizagem. Diante do que foi 

apontado pelos autores, acredita-se que, no trabalho docente, os professores devem assinalar 

todos esses apontamentos na organização pedagógica da proposta curricular, com a 

participação dos alunos, familiares e comunidade, no intuito de juntos possibilitarem 

mudanças na educação.  

Dessa forma, se a matriz curricular proposta pela SEE para o Programa não consegue 

propiciar esse espaço de reflexão e prática no ambiente escolar em que será implementada, as 

mudanças esperadas ficam comprometidas. Nesse sentido, Felício (2010, p. 5) afirma que é 

necessário: Olhar, sentir, captar e presenciar o currículo construído no cotidiano educacional, 
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de maneira que, ao longo do processo de construção, inúmeras ações e intervenções, teorias e 

concepções contribuam para sua configuração, conferindo-lhe significado real no momento 

histórico de sua materialização no cotidiano educacional. Moll (2012, p. 36) enfatiza que a 

ampliação da jornada escolar, na perspectiva da Educação Integral, age enquanto suporte para 

que as instituições educacionais repensem suas práticas e procedimentos a fim de possibilitar 

o desenvolvimento de concepções de aprendizagem mais significativas, capazes de 

estabelecer relações mutirreferenciadas, inter-relacionais e contextualizadas, onde as ações 

educativas tenham como meta a tentativa de compreensão e modificação de situações 

concretas do mundo.  

 

4.2 DIMENSÃO 2 – CONTEXTO ESCOLAR E CAPACIDADE DE DIMINUIÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO PROGRAMA: PERCEPÇÕES E 

PRÁTICAS DE ATUAÇÃO 

 

4.2.1 Categoria 4 – Compreensão sobre os aspectos que envolvem a condição de 

vulnerabilidade social 

 

De acordo com o embasamento teórico e a estrutura de análise empreendida nessa 

pesquisa, a política de educação em tempo integral é entendida como um dos mecanismos 

capazes de garantir o direito social à educação e promover o pleno desenvolvimento do 

indivíduo. Para Carvalho (2006), Cavaliere (2014), Mainardes (2006), Arroyo (2013) e 

Pegorer (2014), a educação em tempo integral, a partir da estruturação de uma Matriz 

Curricular diferenciada, alicerçada em recursos físicos, financeiros e pedagógicos que 

viabilizem sua implementação, é uma importante alternativa para garantir a qualidade e a 

manutenção dos padrões mínimos de desenvolvimento social. Para Parente (2008), a política 

de educação em tempo integral se inscreve enquanto tentativa de enfrentamento da condição 

de vulnerabilidade social, trabalho infantil, qualidade do ensino público e ampliação das 

oportunidades educativas.  

Assim, neste bloco, buscou-se analisar de que maneira os implementadores entendem 

o conceito de vulnerabilidade social, quais as percepções sobre o contexto de vulnerabilidade 

presente no ambiente familiar e, ainda, a capacidade do programa em promover a inclusão 

social dos alunos, contribuindo para a diminuição dessa condição de vulnerabilidade. É 

importante destacar que, no âmbito desta pesquisa, as quatro escolas estão localizadas em 
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regiões centrais das cidades
39

, sendo única opção de escola pública que atende ao ensino 

fundamental II. Dessa forma, quando questionados sobre qual a percepção sobre o bairro onde 

a escola estava inserida e sobre o conceito de vulnerabilidade social, alguns afirmaram que: 

 

[...] como é no centro não é uma região de vulnerabilidade, mas eu atendo muitos 

alunos das áreas de vulnerabilidade da cidade [...] (G1). 

 

Para o gestor G2: 

 

Mesmo que nossa escola esteja localizada no centro da cidade, a grande maioria dos 

alunos são de áreas de vulnerabilidade muito forte, por isso as vezes é melhor o 

aluno ficar aqui do que lá.  

 

A escola E2, de acordo com a especialista S2, está inserida em uma região que não 

apresenta vulnerabilidade, mas possui alguns alunos nessa condição, fala recorrente entre os 

Professores Orientadores de Oficinas de Esporte e Orientação de Estudos P1, P2, P3, P4, P5, 

P6 e P7 e especialistas S1 e S4.  

A gestora G3 afirma que a escola E3, também localizada na região central da cidade, 

não é uma área de vulnerabilidade, mas que, no entanto, atende um público variado. Para essa 

gestora, uma área de vulnerabilidade é: 

 

[...] um local que os adolescentes e crianças estão vulneráveis a drogas, álcool, 

pobreza [...]. 

 

Já segundo a percepção do gestor G4: 

 

[...] a vulnerabilidade está em todos os lugares. Não estamos próximos de uma 

favela, ou de uma comunidade que seja mais carente, nós estamos no centro da 

cidade. Acho que essa questão da vulnerabilidade, questão das drogas, está em todo 

lugar [...]. 

 

Ainda nessa perspectiva, o Professor de Oficina de Esportes P8 afirma que, ainda que 

sua escola, E4, esteja localizada no centro, a cidade como um todo está inserida em uma 

região de maior vulnerabilidade: 

 

                                                           
39

 Cidades de pequeno porte conforme explicitado no capítulo 3 de metodologia.   
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[...] no centro não tem miséria, mas é uma região pobre, nossa região tem pouca 

empresa, então aqui tem pouco emprego, mas não é uma região miserável. Nossa 

região aqui é pobre, com pouco emprego [...]. 

 

A fala dos entrevistados sugere que, como as escolas estão localizadas nas regiões 

centrais das cidades, elas não estão localizadas em áreas de vulnerabilidade, entretanto, 

grande parte dos alunos atendidos nessas escolas pertencem às áreas de vulnerabilidade. Essa 

percepção está de acordo com o constatado por Retamoso e Kaztman (2008), que analisam os 

efeitos da segregação residencial na cidade de Montevidéu (Uruguai), afirmando que diante 

das mudanças mercadológicas, diminuição dos empregos nas indústrias e enfraquecimento 

dos vínculos das pessoas com o mercado de trabalho, os territórios vão formando 

aglomerações homogêneas, promovendo a concentração de indivíduos com menos recursos 

em territórios onde as moradias tem um baixo custo. Dessa forma, ainda para os autores, 

aumenta a concentração de residências nos bairros mais pobres e as oportunidades irão 

acontecer para poucos sujeitos em detrimento da escassez de serviços para muitos sujeitos. Tal 

situação desencadeia o enfraquecimento dos territórios e uma estrutura de oportunidades 

escassa nos territórios vulneráveis (RETAMOSO & KAZTMAN, 2008, p. 250).  

Nesse sentido, estudos desenvolvidos por (CASTEL, 2005; GADOTTI, 2009; 

SAVIANI, 2012), indicam um consenso a respeito dos fatores que podem influenciar de 

maneira negativa o desenvolvimento da população, levando-a à condição de vulnerabilidade. 

De acordo com os autores, esses fatores são a violência, o uso de drogas, o abuso sexual, o 

trabalho infantil, as dificuldades de arranjos nos núcleos familiares, tanto no que diz respeito à 

disponibilidade de tempo para cuidar das crianças e adolescentes, quanto a própria questão 

dos relacionamentos familiares conturbados. 

Na sequência, quando questionados sobre os elementos que, em sua opinião, melhor 

caracterizariam o conceito de vulnerabilidade social, as respostas relacionavam tal conceito a 

questões ligadas à violência, uso e abuso de álcool e drogas, além da condição 

socioeconômica precária. Para a professora de Oficina de Esportes P1, da escola E1, o 

conceito de vulnerabilidade tem relação com a exposição a qualquer tipo de violência, 

doméstica, verbal e até mesmo aquela que ocorre fora de casa. A professora de Orientação de 

Estudos dessa mesma escola, P2, acrescenta que o atendimento dos alunos oriundos das áreas 

de vulnerabilidade: 

 

[...] é bem complicado, parece que a gente precisa fazer mais, se envolver mais com 

eles [...]. 
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Os relatos seguintes corroboram as afirmações anteriores. Para a especialista S2, a 

condição de vulnerabilidade está diretamente ligada à presença de drogas e conflitos. Fala 

complementada pelo gestor G2: 

 

[...] Aqui temos áreas de vulnerabilidade muito forte, por isso as vezes é melhor o 

aluno ficar aqui do que lá. Temos condições de atender esses alunos, até pelo corpo 

docente dela. Até por termos três psicólogos lá em baixo (no CRAS)
40

 que nos 

ajudam muito e atendem nossos pedidos [...].  

 

A professora de Orientação de Estudos P3 acrescenta a questão familiar no contexto de 

vulnerabilidade “[...] Pobreza, a falta de estrutura de um pai ou uma mãe [...]”. Já o gestor G3, 

dessa mesma escola, afirma que: 

 

[...] É um local que o adolescente está inserido e está vulnerável a drogas, álcool, 

pobreza, sem estrutura dentro da casa, às vezes as famílias não têm um quarto pra 

eles, as casas são sem estrutura. Nós enquanto educadores tínhamos que visitar esses 

alunos para conhece-los melhor [...]. 

 

A coordenadora C1 percebe a ligação direta entre a condição de vulnerabilidade e a 

falta de oportunidades: 

 

[...] área de vulnerabilidade social e total vulnerabilidade é aquela área que você 

sabe que não tem perspectiva. As meninas engravidam muito cedo, não tem 

perspectiva, envolvem em drogas muito cedo, não tem perspectiva! São pessoas de 

origem humilde mais simples, que não significa muita coisa, mas que há uma 

tendência, uma predisposição pra caminhar pra coisa errada. Então assim eles são 

vulneráveis porque qualquer oferta é bem-vinda [...]. 

 

C1 acrescenta ainda o seguinte exemplo quando questionada se, em sua opinião, os 

alunos atendidos pelo programa eram de áreas de vulnerabilidade: 

 

[...] não em sua maioria, mas nós temos muitos, temos muitos meninos que falta o 

alimento em casa, vamos dar um desconto, talvez eu no lugar faria a mesma coisa 

né!? Diante de uma oferta. Então nós tínhamos um alunos que com treze anos ele já 

tinha os dedos amarelados, já machucados de crack e nós tentamos ajudar a mãe 

veio, liga pra assistente social pra pedir ajuda que esse menino já precisa de 

internação, mas até agora ela não conseguiu nada, porque no mesmo passo que o 

governo faz exigências ele trava, ele emperra o processo! Eu mesma mais Heloisa 

nós fomos na promotoria falou assim “olha vamos fazer um trabalho, vamos fazer 

isso, vamos fazer aquilo outro ele precisa de ajuda! Ele precisa disso e aquilo outo!” 

Mas cadê que eles oferecem ajuda [...] 

                                                           
40

 Grifo da autora 
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Os relatos que se seguem reforçam o padrão de entendimento de vulnerabilidade 

social. Para a professora P4: 

 

[...] É tudo isso o que nós falamos né, ao que os nossos adolescentes estão sujeitos: 

drogas, violência, a gravidez na adolescência, a estrutura familiar, o estupro, que 

aqui [...] 

 

[...] Aqui eu trabalho numa comunidade que está pesado, é difícil até descrever o que 

está acontecendo lá. A questão das drogas está influenciando muito nas crianças [...] 

(P5) 

 

[...] Eu acho que tem vários fatores, a questão presencial mesmo. Já presencia 

algumas situações que a criança não tinha nem uma blusa de frio [...] (P6) 

 

Assim, é possível inferir que o conceito de vulnerabilidade social, presente na fala dos 

implementadores, tem relação com negligências sofridas por pessoas ou territórios quanto ao 

aproveitamento, usufruto (dos indivíduos) ou oferta (neste último caso, fator inerente ao 

território) de subsídios necessários e integrantes da sociedade, correspondendo a elementos 

que, em última instância, contribuem para a qualidade de vida das pessoas.  

As narrativas coincidem com a literatura analisada nesta pesquisa, como em Retamoso 

e Kaztman (2008) e Érnica e Batista (2012), que destacam dados a respeito da estreita relação 

que há entre a vulnerabilidade socioeconômica e a dificuldade de acesso a oportunidades 

educacionais. De acordo com os autores, as populações segregadas, inclusive em cidades 

como as participantes desta pesquisa, enfrentam maiores desafios para conquistar e desfrutar 

de oportunidades capazes de promover a melhoria do bem-estar, bem como a aquisição de 

bens materiais e imateriais que lhes permitam lidar com a condição de pobreza e exclusão 

social. Katzman (2010) atribui esse fenômeno a uma junção de fatores: frágeis laços com o 

mercado de trabalho, isolamento sociocultural e político, baixa escolaridade, baixo acesso e 

precariedade de serviços públicos e privados.  

Nessa perspectiva, estes estudos indicam que a questão da vulnerabilidade social 

presente nessas regiões é resultado da interrelação de variáveis que vão além da renda. Dessa 

forma, entende-se que a escola assume desafios específicos diante da condição de 

vulnerabilidade social presente nos territórios e a justaposição de fatores geradores de 

desigualdades sociais, fato já apresentado pela Sociologia da Educação, que correlaciona as 

desigualdades sociais e o contexto escolar (COLEMAN, 2008).  

Nesse sentido, dados do IPEA (2015) indicam que grupos sociais e indivíduos em 

condição de vulnerabilidade social apresentam precária e frágil situação, distantes ou 

excluídos dos benefícios e condições mínimas de dignidade e direitos básicos de cidadania. 
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Assim, oportunidades educacionais de qualidade, como a política de educação integral, são 

apresentadas como alternativa para minimizar ou reverter tal condição. No entanto, não basta 

aumentar o tempo de permanência desses indivíduos na escola. Para que a política seja uma 

maneira eficaz, no sentido de garantir o direito social à educação e promover o pleno 

desenvolvimento do indivíduo, são necessários um conjunto de mecanismos (pedagógicos: 

matriz curricular diferenciada; físicos: infraestrutura adequada e financeiros) que nem sempre 

estão presentes em escolas como as que fizeram parte desta pesquisa.   

Portanto, diminuir a condição de vulnerabilidade social dos alunos em meio à 

sobreposição de desigualdades é o desafio enfrentado pelos implementadores que se veem 

envolvidos nas contradições presentes entre as representações sociais desfavoráveis dos 

alunos e sua atribuição de responsável pela formação integral desses sujeitos.  

 

4.2.2 Categoria 5 – Capacidades e limites do programa em relação à diminuição da 

condição de vulnerabilidade social dos alunos  

 

De acordo com o Documento Orientador Educação Integral Integrada Ensino 

Fundamental (SEE/MG 201, PAG 01): 

 

[...] a proposta pedagógica visa à melhoria da aprendizagem, a formação integral e a 

inclusão social de crianças e adolescentes, proporcionando-lhes oportunidades de 

desenvolvimento humano e de exercício efetivo da cidadania, por meio de 

experimentações pedagógicas.  

 

Desse modo, nessa categoria buscou-se compreender a percepção dos 

implementadores acerca das capacidades e limites do programa em relação à diminuição da 

condição de vulnerabilidade social dos alunos. Com base no levantamento da literatura 

(RIBEIRO; KAZTMAN, 2008; LECLERC E MOLL, 2012 e 2013; ÉRNICA; BATISTA, 

2012) vê-se que os estudiosos e especialistas consideram que a relação entre desigualdade 

social e desigualdade de oportunidades de escolarização, pode culminar na reprodução das 

condições de pobreza herdadas, fragilizando os laços de integração social em virtude da 

incapacidade de famílias lidarem com os ativos sociais, oportunidades e possibilidades para 

minimizar a condição de vulnerabilidade social (RIBEIRO E KAZTMAN, 2008). De acordo 

com ÉRNICA (2013), a política de educação integral pode auxiliar no processo de superação 

das dificuldades e na garantia dos direitos educacionais nos territórios vulneráveis. De acordo 

com Leclerc e Moll (2012), a política de educação integral assume a premissa, desde os anos 
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2000, de importante aliada para o enfretamento das desigualdades sociais e 

consequentemente, das desigualdades educacionais. 

Assim, questões que versavam sobre se os implementadores percebiam a capacidade 

de programa em diminuir a condição de vulnerabilidade social dos alunos e, ainda, em que 

medida o programa contribuía para a melhora da aprendizagem e promoção da continuidade 

dos estudos dos alunos envolvidos, foram direcionadas aos entrevistados. Para o gestor G2: 

 

[...] Está melhor, visivelmente melhor. Como há essa proximidade entre os 

professores a especialista tem seu trabalho facilitado [...].  

 

Sobre a característica mais marcante do Programa para o gestor, G2 acrescenta ainda 

que: 

 

[...] É tanta coisa que eu fico até emocionado, vi tantos brilharem depois do projeto, 

o carinho que se desenvolve. Eles passam a ver a gente com outro olhar, como 

amigo e como companheiro, tem uma liberdade e um carinho muito grande para 

falar com a gente, a forma de interagir com as pessoas. É isso que eu levaria, que eu 

sentiria muita falta. Sou apaixonado pela educação [...]. 

 

Para a gestora G3 o programa promove a melhoria da condição de vulnerabilidade: 

 

[...] Vejo com otimismo a contribuição do integral. Aqui a gente consegue fazer um 

bom acolhimento dos alunos e ofertar mais chance dele se transformar em uma 

pessoa melhor. No momento em que está na escola, independente de sua realidade 

social, ele consegue observar que existem outras possibilidades e além disso 

começam a pelo menos construir um futuro mais sólido. Aqui eles têm mais chance 

[...]. 

 

E, apesar de concordar com a questão da melhoria da condição da vulnerabilidade, a 

gestora ainda alerta que: 

 

[...] Nosso desafio é fazer com que ele consiga entender que o integral vai além da 

alimentação e diversão [...] (G3) 

 

Ainda nessa perspectiva de melhoria da condição da vulnerabilidade, o gestor G4 

relata: 

 

[...] Acho que ajuda muito. Tem situação que a professora me relatou que o menino 

chegou em fevereiro diferente, sabe? Diferente assim, de malcuidado, que ela supôs 

que ele tivesse passado fome durante o período de férias. Não sei como, mas ela me 
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falou que observou isso, que estava muito malcuidado, e a gente percebe que a gente 

pode interferir nisso. E a gente sabe que às vezes a condição de aprendizagem 

depende das condições de alimentação. Infelizmente, a pessoa com fome não vai 

conseguir estudar. Acho que os meninos têm que estar com a barriguinha cheia. 

Então uma coisa interfere na outra, sabe? [...]. 

 

Ainda o gestor G4, sobre a capacidade do programa em contribuir para a melhora da 

aprendizagem e promoção da continuidade dos estudos dos alunos envolvidos, afirma que: 

 

[...] São meninos e meninas que precisam mais do Estado, da assistência do Estado e 

eu acho um erro gravíssimo não pensar dessa forma. Talvez não vá fazer com esses 

sejam os doutores, mas que eles vão percorrer um caminho pra além do que eles 

poderiam e iriam percorrer, se não tivesse isso. Então isso que eu penso, e a escola 

tem que pensar nesses meninos e meninas [...]. 

 

A especialista S4 acrescenta que o programa: 

 

 [...] Contribui na forma de lidar com esse aluno mesmo, porque geralmente os 

alunos com vulnerabilidade social são os alunos que exigem mais atenção, que é o 

que a gente propõe pra ele. Que é um aluno que exige mais atenção tanto na 

aprendizagem, quanto na afetividade e a gente consegue às vezes sanar essa 

demanda deles [...].  

 

Para a professora de Orientação de Estudos P7 o programa contribui para promover a 

diminuição da condição de vulnerabilidade dos meninos trazendo esses alunos para a sala de 

aula: 

 

[...] Ajuda sim. A gente trabalha muito com isso, com a ética e cidadania desses 

alunos, com o respeito né... eu acho que contribui, acaba contribuindo um 

pouquinho. Os valores que a gente trabalha na sala de aula, eu acho que contribui 

bastante [...]. 

 

A entrevistada acrescenta que a característica mais marcante do programa é o carinho 

que os alunos têm por ela e dela com eles: 

 

[...] a gente ajuda os alunos nas dificuldades ali. Então a gente pega alguns alunos 

que têm dificuldades e eles falam: “Ai, tia! Consegui! Me dei bem no teste!”. Então, 

eu acho que é esse carinho. Esse contato... porque a gente do Integral tem um 

contato mais próximo com os alunos. Não tem? [...]  

 

A percepção do professor de Oficina de Esportes P8 se aproxima das anteriores: 
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[...] Sim, nessa questão da interação, na convivência, no auxílio na parte pedagógica, 

da socialização, do convívio, até do apoio que a gente dá, da supervisão, da direção. 

É, tipo muitas vezes a gente faz a parte que em casa a família não faz, até mesmo 

porque ele fica mais tempo aqui. Às vezes ele não tem um carinho lá e aqui ele tem, 

ele acaba gostando [...].  

 

Para o professor P8, a característica mais marcante do programa é a capacidade de 

contribuir positivamente tanto no âmbito educacional, quanto na diminuição das 

desigualdades sociais: 

 

[...] eu acho que é esse apoio que dá para o aluno né? Não é só na parte de auxiliar 

eles na parte pedagógica da escola, mas eu acho que é uma coisa geral, de inclusão 

mesmo, de auxílio também. Ele tem uma dificuldade lá ele esclarece aqui. A parte 

social também, inclusiva, eu acho que é numa maneira geral [...]. 

 

Para a coordenadora C1, o programa contribui para promover a diminuição da 

condição de vulnerabilidade devido ao fato de a escola oferecer boas condições para o 

atendimento dos alunos: 

 

[...] Contribui a partir do momento que a escola desenvolve esse trabalho também, 

ela consegue atrelar o que está no papel com a prática. Podem falar que é minha 

pretensão, mas com certeza ajuda! Nós temos alunos que não tem uma mesa em casa 

pra colocar o caderno pra fazer deveres, nós temos alunos que eles não conseguiam 

organizar o próprio caderno, as professorar iam chegando e eles iam pulando duas 

três folhas, “onde tá tal matéria? –Não sei, tá aí.” Hoje eles já sabem, essa matéria 

português é pra essa professora, este é matemática é pra essa professora. Em casa 

quem vai ajudar? Porque às vezes o pai é alcoólatra, eu tive um aluno que ele foi 

transferido pro Rio de Janeiro, que a irmã dele mudou pra lá, ele morava só com o 

pai ele perdeu a mãe mais cedo; tinha vez que eu falava: “ Fulano você não veio na 

aula. – Não consegui chegar a tempo. Mas por quê? Fui buscar meu pai na venda.” 

Tempo integral é essencial pra ele, entendeu? Porque aqui ele tinha as refeições na 

hora certa, ele aprendia a organizar, há um tempo pra tudo, eles tinham tempo pra 

isso, pra aquilo. Certamente até mesmo pros meninos que tem estrutura familiar. A 

mãe de um aluno veio falar comigo “deixa ele ficar no integral?” e olha que lá o lar 

é estruturado. “Lá em casa eu não consigo fazer com que ele faça os deveres.” 

Então é importante, na minha opinião toda escola tinha que ter, tinha que ofertar, 

tinha que ser de caráter obrigatório o integral [...]. 

 

Diante dos relatos, pode-se inferir que, na percepção dos implementadores, o 

Programa de Educação Integral e Integrada contribui para a melhoria da condição de 

vulnerabilidade social dos alunos sob a ótica da garantia dos direitos sociais. Leclerc e Moll 

(2013) corroboram essa visão quando afirmam que o tempo integral é visto como condição de 

qualidade para consolidar o direito à educação. Ainda, para as autoras, é importante destacar a 
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relação entre os campos: de proteção social; de preservação à violência contra crianças e 

adolescentes; educação para os direitos humanos; sustentabilidade ambiental; e proposição da 

permanência na escola com aprendizagem; nuances percebidas a partir da implementação da 

política de educação integral (MOLL; LECLERC, 2010).  

Os relatos dos implementadores se aproximam também da ideia defendida por Arroyo 

(2012), de uma política de educação integral que proporcione uma formação ampla e cidadã, 

capaz de contemplar campos mais amplos da vida humana, e propiciando a esse aluno novas 

oportunidades que permitam seu desenvolvimento nas mais diversas áreas do conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o processo de implementação da política de 

Educação Integral a partir da percepção dos profissionais da escola e se, sob o ponto de vista 

desses profissionais, a política contribui para a diminuição da condição de vulnerabilidade 

social. Nesse sentido, os dados obtidos e as reflexões que advieram da discussão dos 

resultados forneceram evidências importantes acerca da implementação do Programa 

Educação Integral e Integrada nas escolas públicas da rede estadual de educação de Minas 

Gerais, ao longo do 1º semestre de 2019. 

A análise da trajetória de implementação da política de educação integral empreendida 

no Brasil foi realizada nessa pesquisa a partir das concepções e princípios que orientaram a 

atuação do Estado brasileiro na busca de uma política de educação integral ao longo do século 

XX. Entre as décadas de 1930 e 1950, distintos movimentos políticos e educacionais 

moldaram a concepção de educação integral, entre eles destacam-se o movimento anarquista 

ou libertário; o movimento integralista brasileiro e o movimento liberal. Destaca-se que o 

movimento liberal exerceu maior influência, correspondendo à vertente mais significativa 

para o desenvolvimento de um modelo de educação integral no Brasil. O ideal liberal inspirou 

o Movimento dos Pioneiros da Escola Nova, que se contrapunha ao modelo de ensino 

tradicionalista, passivo, intelectualista, formal e rígido da época, defendendo uma escola 

integral e única. 

A partir da década de 1950 houve o retorno da discussão sobre a política de educação 

em tempo integral como proposta para a rede pública. Nesse sentido, o Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, implantado por Anísio Teixeira
 
na cidade de Salvador - BA, passa a se 

configurar como marco da educação integral no Brasil. Já em 1983 os Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEP´s), idealizados por Darcy Ribeiro representam novas iniciativas de 

educação integral, especialmente no Estado do Rio de Janeiro.  

Outra perspectiva abordada nesta pesquisa foi a análise das terminologias e 

concepções que norteiam a ampliação da jornada escolar. Desta forma, constatou-se que 

várias expressões e termos integram esse universo, a saber: educação integral, tempo integral, 

jornada ampliada, educação integrada, escola integrada, escola de tempo integral, dentre 

outras. No entanto, três principais vertentes podem ser identificadas: uma relacionada ao 

tempo diário das aulas e de permanência na escola – educação em período integral; outra que 

faz referência aos aspectos formativos do sujeito – Educação Integral; e aquela estabelecida 
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de acordo com as ações desenvolvidas pela escola – Educação Integrada
41

.  

A política de educação integral é vista como alternativa do Estado para atender a 

diversas demandas sociais. Assim, nessa perspectiva há uma multiplicidade de sujeitos e 

instituições arquitetando possibilidades e alternativas para atender às demandas pela 

consolidação da educação integral. Uma das demandas sociais que a educação integral se 

propõe a atenuar está associada às questões da vulnerabilidade social, do trabalho infantil e 

outros aspectos sociais.   

Destarte, conclui-se que a questão da vulnerabilidade social, e as possíveis alternativas 

de minimização dessa condição foram pontos de atuação da política de educação em tempo 

integral, implementada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. No entanto, 

ainda que a intenção do Estado seja a de contribuir para a diminuição não só da condição de 

vulnerabilidade social, mas também do trabalho infantil, de melhorar a qualidade do ensino 

público e de promover a ampliação das oportunidades educativas, a política de ampliação da 

jornada escolar, por si só, não é capaz de solucionar esses problemas, conforme pode-se 

observar ao longo dos relatos dos profissionais das escolas pesquisadas.  

No que se refere à percepção que os entrevistados têm sobre o Programa, os dados 

indicam que o caráter assistencialista está fortemente presente. Essa percepção está 

fortemente presente ao longo do discurso dos implementadores, indicando uma expectativa de 

que a política de educação integral pode resolver o problema da vulnerabilidade social. 

Entende-se que tal visão pode estar ancorada na intencionalidade da política educacional 

brasileira focalizada nos novos alcances das instituições escolares, tais como: aumento da 

oferta de vagas, diferenciações de níveis, ramos e modalidades de ensino; e ampliações do 

tempo e do currículo. Assim, de acordo com Algebaile (2009), essa expansão é vista como 

resposta do Estado para o enfrentamento dos históricos problemas estruturais. No entanto, 

vale ressaltar que a escola é o maior equipamento estatal presente nos cantos mais remotos do 

país, e ainda sim ela raramente é convidada a discutir sobre quais seriam suas capacidades e 

limites em relação aos problemas sociais, se ela é capaz de abarcar mais essa função. Assim, o 

cunho assistencialista acaba inscrevendo a escola não enquanto lugar de conhecimento, ou de 

construção de futuro, de projeto para sociedade, tampouco construção da cidadania, seu 

‘lugar’ está mais para o controle, para socialização, para a integração  

Para compreender essa visão pode-se partir do princípio de que as reformas, 

resultantes das recomendações e/ou exigências dos organismos internacionais e agências 
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 Conforme descrito no Quadro 2- Concepções de Educação Integral, pág. 42.  
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multilaterais, valeram-se de distintas estratégias para reorganizar as políticas sociais e 

educacionais no intuito de atender às necessidades básicas, especialmente das populações 

excluídas. É nesse contexto de prática pedagógica “inovadora” que a política de ampliação da 

jornada escolar (tempo, espaço e função) é indicada pelos órgãos públicos, inserida nas 

agendas e normatizada pela legislação, estabelecendo relação direta entre a expansão de sua 

oferta e o incremento de suas funções, tanto como estratégia de “alívio da pobreza”, quanto 

como base de difusão de valores responsáveis pela construção de “habilidades e 

competências” desejáveis para o desenvolvimento do “capital humano”.  

Para compreender essa visão pode-se partir do princípio de que as reformas, 

resultantes das recomendações e/ou exigências dos organismos internacionais e agências 

multilaterais, valeram-se de distintas estratégias para reorganizar as políticas sociais e 

educacionais no intuito de atender às necessidades básicas, especialmente das populações 

excluídas. É nesse contexto de prática pedagógica “inovadora” que a política de ampliação da 

jornada escolar (tempo, espaço e função) é indicada pelos órgãos públicos, inserida nas 

agendas e normatizada pela legislação, estabelecendo relação direta entre a expansão de sua 

oferta e o incremento de suas funções, tanto como estratégia de “alívio da pobreza”, quanto 

como base de difusão de valores responsáveis pela construção de “habilidades e 

competências” desejáveis para o desenvolvimento do “capital humano”.  

Destarte, Algebaile (2017) alerta para alguns pontos cruciais a respeito das relações 

entre e escola pública e as demandas sociais, que implicam diretamente na visão redentorista 

da escola pública, não devendo ser construídas de forma parasitária sobre os recursos e 

energias da escola. Assim, concorda-se com a autora quando afirma que, para estar a serviço 

dos sujeitos de direitos e não das necessidades instrumentais de recomposição do Estado, a 

relação entre a escola pública e as políticas sociais deve se ancorar em proposições e práticas 

discutidas, elaboradas e conduzidas horizontalmente pelos profissionais dos setores atuantes 

na produção cotidiana da escola e pelos sujeitos de direitos da escola (ALGEBAILE, p.14, 

2017). 

Contudo, acredita-se que, ainda que o acesso à educação tenha sido ampliado 

significativamente nas últimas décadas, a educação proporcionada à população necessita de 

qualidade. Corroborando essa visão, Perrude (2013, p.250) afirma que na busca pela 

“democratização e universalização” e pela escolarização de todos, a escola revela seus limites 

relativos à estrutura física, à formação de professores e às formas pedagógicas que geram 

contingentes de evasão e repetência, e não democratizam a permanência e o sucesso na 

escola.  
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Assim, entende-se que na busca pela “democratização e universalização” e pela 

escolarização de todos, a escola revela seus limites relativos à estrutura física, à formação de 

professores e às formas pedagógicas que geram contingentes de evasão e repetência, e não 

democratizam a permanência e o sucesso na escola (PERRUDE, p.250, 2013). Além disso, 

sua estrutura deveria ser melhor direcionada para a efetivação do objetivo de melhorar os 

índices educacionais propostos pelo governo. Ampliar a dimensão assistencial associada à 

escola pública, atribuindo a ela funções e obrigações que nem sempre estão em alinhamento 

com sua estrutura física e recursos técnicos e pedagógicos, não garante a melhoria dos índices 

de vulnerabilidade social. A escola pública brasileira não está plenamente preparada para 

atender as demandas de inclusão social. A promoção do combate à condição de 

vulnerabilidade social dos alunos precisa ir além da oferta de refeição e ‘tutela’ diária 

ampliada. 

Em outras palavras, mesmo que a oferta da educação integral se apresente como um 

importante critério de justiça social, auxiliando no processo de dimensionamento da 

efetividade da política educacional, essa, por si só, não garante à população mais vulnerável o 

acesso à educação de qualidade e permanência na escola. Além disso, sua estrutura deveria ser 

melhor direcionada para a efetivação do objetivo de melhorar os índices educacionais 

propostos pelo governo. Ampliar a dimensão assistencial associada à escola pública, 

atribuindo a ela funções e obrigações que nem sempre estão em alinhamento com sua 

estrutura física e recursos técnicos e pedagógicos, não garante a melhoria dos índices de 

vulnerabilidade social. A escola pública brasileira não está plenamente preparada para atender 

as demandas de inclusão social. A promoção do combate à condição de vulnerabilidade social 

dos alunos precisa ir além da oferta de refeição e ‘tutela’ diária ampliada. 

A própria profusão de termos é uma expressão de que não há clareza de concepção por 

parte do governo sobre o que é educação integral e quais seriam os reais problemas a se 

resolver com a implementação dessa política, dessa forma os resultados da implementação 

não tem destaque na prática em pauta. Percebe-se pouco esforço do Estado em identificar os 

motivos que levam a política ao não atendimento dos objetivos propostos. Assim, esse 

aparente “descuidado” com os resultados da política induzem a ideia de que a escola por si só 

será capaz de resolver o problema da vulnerabilidade.  

No que se refere aos critérios de elegibilidade estabelecidos para a participação dos 

alunos, fica claro nas entrevistas que a concepção da construção das regras dialoga com a 

discussão proposta por Lotta e Santiago (2017), referente aos elementos que influenciam 

nesse processo: abrangência, ambiguidade, sobreposição e conflito. Esses elementos se fazem 
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presentes nas normativas do Programa, o que induz os implementadores a estabelecerem suas 

próprias regras, interferindo diretamente no efeito da política. Constatou-se, na pesquisa, a 

partir da análise das normativas vigentes (Decreto 47.227 de 02 de agosto de 2017 e 

Documento Orientador, 2019), que os critérios de elegibilidade não são estabelecidos 

claramente. Cada escola definiu sua própria regra. Assim, as quatro escolas pesquisadas 

convergiram os critérios para a defasagem de aprendizagem e a condição socioeconômica dos 

alunos, de acordo com a percepção da equipe gestora/pedagógica diante da demanda local. 

Pode-se concluir, diante dessas constatações, que, novamente, a questão da interpretação dos 

implementadores sobre a política tem relação com o caráter assistencialista a ela atribuído.   

Em termos de adesão dos profissionais aos objetivos e à metodologia expressa no 

Documento Orientador da Educação Integral e Integrada do Estado de Minas Gerias (MINAS 

GERAIS, 2019), os resultados permitem afirmar que alguns membros da equipe não 

compreendem adequadamente o Programa, associando-o a uma forma de deixar o professor 

“à toa” e os alunos “livres” para fazer o que bem entenderem na escola. Ainda que alguns 

sujeitos o considerem um bom programa, há um consenso de que ele não funciona de acordo 

com o que está definido no Documento. Dessa forma, percebe-se que a adesão não ocorre de 

maneira homogênea, induzindo os implementadores a atribuir distintos sentidos ao projeto 

(BALL et al, 2012). Assim, crenças, valores e visões de mundo acabam definindo a postura da 

escola – e dos sujeitos que lidam com o programa nesses espaços – em relação à política. 

No que se refere à formação continuada e à capacitação, as entrevistas evidenciam 

uma contradição entre o ponto de vista da equipe gestora e dos professores. Diante dessa 

contradição e, a partir da análise das normativas, pode-se afirmar que, ainda que as 

capacitações estivessem expressas no Decreto 47.227 de 02 de agosto de 2017, que dispõe 

sobre a Educação Integral e Integrada na rede de ensino pública do Estado, em seu artigo 4º, 

que trata das estratégias para a afirmação da Educação Integral e Integrada no Estado, a 

capacitação não foi incluída no Documento Orientador de 2019, demonstrando importante 

inconsistência entre a formulação da política e sua implementação, já que a capacitação é um 

elemento estratégico para alinhar expectativas e cursos de ação.  

O Documento Orientador de 2019 propõe a construção de uma “nova postura 

pedagógica, que rompa com a sua estrutura fragmentada, adotando uma abordagem 

integradora que traga os estudantes para o centro do processo de formação e que conecte a sua 

experiência escolar à experiência social” (MINAS GERAIS, 2019, p.2). Nessa perspectiva, a 

formação continuada pode ser destacada como ponto de fragilidade do programa, pois, ainda 

que seja prevista em sua normativa, não ocorre no contexto e no cotidiano das escolas 
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investigadas. Essa fragilidade pode comprometer os resultados da política, uma vez que a 

formação continuada é um importante fator de promoção do comprometimento dos 

implementadores com a formação integral dos alunos (TITTON E PACHECO, 2012). Ainda 

nesse sentido, Nóvoa (1995) afirma que a mudança no contexto educacional depende 

diretamente da formação continuada dos professores, que deve ser encarada enquanto 

processo contínuo e permanente.  

Nesse sentido, entende-se que, para que haja a construção da “nova postura 

pedagógica” sugerida no Documento, o conceito de capacitação deve ceder lugar a uma 

concepção mais centrada no reconhecimento dos saberes que os docentes têm, consolidados 

ao longo de sua atuação e que permitirão novos olhares para a prática (GATTI; BARRETO, 

2009, p. 202). 

Acredita-se, portanto, que a efetividade das ações de formação continuada seja um 

importante caminho através do qual os profissionais podem compreender o sentido da 

Educação Integral proposta pela política e ir além, inclusive no entendimento dos novos 

alcances da escola. Assim, entende-se que a formação continuada, voltada aos profissionais 

que atuam diretamente na implementação do Programa, poderia propiciar maior clareza de 

objetivos, levando a reflexões sobre o currículo voltado à educação integral, que incidiriam 

em sua prática, contribuindo para melhores resultados e a continuidade dessa política. 

No que se refere aos aspectos didático-pedagógicos do Programa, expressos no 

Documento Orientador a partir do currículo integrado e interdimensional (MINAS GERAIS, 

2019), pode-se inferir que o mesmo destoa da prática. De acordo com os implementadores 

que atuam nas escolas, a matriz curricular é extensa e dissociada da realidade dos alunos, o 

que dificulta que ela seja colocada em ação. Entende-se que a organização curricular, na 

perspectiva de Educação Integral, deve (re)colocar o aluno no centro dos processos de ensino-

aprendizagem, contemplando distintas dimensões formativas, considerando não só a 

ampliação da jornada escolar, mas também os agentes envolvidos nesse processo.  

Nesse contexto, Ribeiro (2017) afirma que a ideia de currículo integrado se pauta no 

desenvolvimento de diferentes linguagens e diferentes naturezas de conhecimento. Assim, 

apreende-se que o currículo para a Educação Integral adota a lógica de que todos aprendam. 

Alunos e professores necessitam trabalhar construtivamente com espírito investigativo, para 

que o conhecimento seja construído e não repassado como informação. As ações devem ser 

pautadas nas mudanças pedagógicas, no direito de aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos em sua totalidade.  
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Em relação à capacidade do programa de reduzir a condição de vulnerabilidade social, 

a percepção dos implementadores foi um importante eixo de análise desta pesquisa.  Entende-

se que o próprio termo vulnerabilidade social traz uma feição perversa, como se fosse menos 

“social” que os demais, representando algo frágil, precário e que se quer afastar a qualquer 

custo, como se os problemas que são atribuídos aos indivíduos incluídos nessa condição, de 

maneira alguma, acontecessem com indivíduos em condições socias mais favoráveis.   

Desse modo, é relevante destacar que a trajetória da política de educação integral 

empreendida nas escolas públicas pelo governo do Estado de Minas Gerais apresentou 

diversas reformulações. Essas reformulações anunciavam (com maior ou menor destaque) que 

umas das intenções do governo era contribuir para a diminuição da condição de 

vulnerabilidade social dos alunos, podendo ser classificada a partir de três distintos ciclos. 

O primeiro ciclo da política foi inaugurado ao longo da gestão do PSDB (Governos de 

Aécio Neves e Antônio Anastasia – 2003 a 2014), estabelecido com a primeira versão do 

programa, implementada na gestão de Aécio Neves, que assumiu o governo de Minas Gerais 

em 1º de janeiro de 2003, permanecendo no governo por dois mandatos consecutivos (até 31 

de março de 2010). Assim, em 2005 o Programa Aluno de Tempo Integral - PATI - tinha como 

público alvo as crianças e jovens mais vulneráveis e desfavorecidos, com baixo rendimento 

escolar e pertencente a grupos familiares incompletos e/ou desarticulados (MINAS GERAIS, 

2005, p. 9). Nesse período, houve expansão do Programa e atendimento aos alunos/escolas. 

Em 2005 foram atendidas 171 escolas e 20 mil alunos do Estado. Já ao final de 2014, o 

Programa (que já havia sofrido algumas alterações, passando a se chamar PROETI) foi 

estendido a 500 escolas, atendendo cerca de 110 mil alunos.  

O segundo ciclo da política ocorreu ao longo do Governo do PT (2015 a 2018), 

momento em que Fernando Damata Pimentel assumiu o governo, em 1º de janeiro de 2015. A 

partir desse ano, a Educação em Tempo Integral daria lugar à Educação Integral. De acordo 

com a SEE/MG a principal mudança estaria na ampliação das possibilidades educativas e não 

somente na ampliação do tempo. O governo mineiro traz como referência para a construção 

da nova política de Educação Integral, a meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) e do 

Programa Mais Educação (PME), aproximando-a do Programa do Governo Federal que 

assume parte do financiamento do Programa em Minas Gerais.  

Em 2016, a política do governo federal passou por novas alterações. A Portaria do 

MEC nº 1.144/2016, regida pela Resolução FNDE nº 5/2016, cria o Programa Novo Mais 

Educação, implementado em 2017. A nova estratégia do MEC é melhorar a aprendizagem em 

Língua Portuguesa e Matemática de crianças e adolescentes do ensino fundamental, em 
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jornada ampliada, atendendo ao inciso I do Art. 32, o Art. 34 da LDB, bem como à Meta 7 do 

PNE. Nesse mesmo ano o governo de Minas Gerais reestruturou a política de Educação 

Integral. Sob o nome de Educação Integral e Integrada, ela se baseia na atuação conjunta e 

integrada de diversos Órgãos e Secretarias, estando a Secretaria de Estado de Educação – SEE 

à frente da mesma, com o intuito de garantir uma educação integral e de qualidade para todos 

os estudantes mineiros (MINAS GERAIS, 2017a, p. 1).  

O terceiro ciclo da política iniciou-se em 2019, com a eleição do governador Romeu 

Zema (Partido Novo). Assim, novas diretrizes foram estabelecidas e o Documento Orientador 

Educação Integral e Integrada (SEE/2019) anunciou uma proposta pedagógica “que visa a 

melhoria da aprendizagem, a formação integral e a inclusão social de crianças e adolescentes, 

propiciando-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e de exercício efetivo da 

cidadania, por meio de experimentações pedagógicas (SEE/MG, 2019)”. No entanto, essa 

nova etapa do Programa tem sido marcada pela drástica redução no número de escolas/alunos 

atendidos, motivada pela grave crise financeira pela qual passa o Estado. Dessa forma, em 

2019 foram atendidas somente 1.640 escolas e cerca de 110 mil alunos. Assim, ainda que a 

intenção do Estado em combater a condição de vulnerabilidade estivesse presente nos três 

ciclos, a falta de recursos e de investimentos comprometeu significativamente essa intenção, 

diante da redução de alunos atendidos.  

Analisando os três ciclos da política, é possível compreender que as mudanças 

promovidas indicam uma visão não consolidada de Educação Integral, evidenciando que cada 

governo interpretou e alterou a política sem, no entanto, levar em consideração a visão 

polissêmica de vulnerabilidade social. Ao longo da gestão do PSDB, nota-se uma visão mais 

voltada ao assistencialismo, partindo da visão de educação em tempo integral, ancorada na 

ampliação do tempo diário de permanência na escola (CENPEC, 2011; FREITAS E GALTER 

,2006; COELHO, 2009; PARO ET AL., 1988, CAVALIERE, 2002B; FREITAS E GALTER, 

2006; BRANDÃO, 2009; BOMENY, 2009; GIOLO, 2012 E MOLL, 2012). Nesse período, a 

expansão da oferta de vagas foi significativa, mas as práticas pedagógicas sofreram poucas 

alterações e não houve grandes investimentos por parte do Estado em adequar os espaços 

escolares para atender às novas necessidades dos alunos que ficariam mais tempo na escola. 

Parte daí a crítica feita por muitos dos autores que referenciaram a discussão teórica nesta 

dissertação quando, ao se referirem à política de educação integral, afirmam que tal programa 

é a “oferta de mais do mesmo”.   

Já no segundo ciclo da política, ao longo da gestão do PT, pode-se perceber uma visão 

mais integrada, deslocando-se da visão assistencialista para a visão de proteção social das 
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crianças e dos adolescentes. Essa visão alia o desenvolvimento integral em múltiplas 

dimensões, atividades desenvolvidas na escola e currículo integrado (GUARÁ, 2009; 

FREITAS E GALTER, 2006; EBOLI, 1971; GALLO, 2002; COELHO, 2009; RABELO, 

2012; CAVALIERE, 2010). Nessa perspectiva, percebe-se a intensificação das atividades 

esportivas e culturais, estabelecendo, assim, maior sintonia entre a política estadual e federal.  

No terceiro ciclo, do governo Zema, percebe-se graves problemas estruturais na 

política, que ocorre de maneira errática e confusa, apresentando uma visão dúbia de Educação 

Integral. Ainda que os marcos legais da política não tenham sido alterados, a ação do governo 

não sinalizou sua continuidade. Pelo contrário, a drástica redução no número de 

escolas/alunos a serem atendidos aponta a desmobilização de todo um incremento e cultura de 

formação que já haviam sido alcançados nos governos anteriores em favor da Política de 

Educação Integral. Dessa forma, mais uma vez, a troca de governos determinada por ciclos 

eleitorais motivados por interesses de curto prazo, promove a desarticulação das políticas 

públicas, especialmente no campo da educação.  

No cerne dessa desarticulação está o implementador de linha de frente, que vê a 

política chegar na escola de maneira desestruturada e precisa adaptá-la a sua realidade, 

trabalhando com os recursos disponíveis, mas sem, no entanto, entender de fato qual é o seu 

real sentido. Nessa direção, pode-se inferir que os implementadores concordam que a política 

de Educação Integral e Integrada auxilia na diminuição da condição de vulnerabilidade social, 

na medida em que na escola os alunos estão melhor assistidos, têm acesso à alimentação e 

recebem auxílio na realização das tarefas, situações que não aconteceriam caso estivessem em 

casa, expostos às situações de vulnerabilidade.  

Entretanto, pode-se concluir que, ainda que a trajetória da política de Educação 

Integral e Integrada do Estado de Minas Gerais apresente a questão da vulnerabilidade social 

como destaque e critério para seleção dos alunos participantes, indicando a intenção do 

Estado em minimizar essa condição, a realidade se limita à oferta de alimentação e ampliação 

do tempo em que o aluno permanece na escola, diminuindo, por conseguinte, o tempo que o 

mesmo fica exposto à condição de vulnerabilidade. Dessa forma, considera-se que os 

implementadores das escolas pesquisadas relacionam o Programa à ideia de proteção social de 

caráter assistencialista. No entanto, não ficaram evidentes ações e práticas que promovam o 

pleno desenvolvimento do indivíduo através da formação integral, onde o sujeito, diante da 

aquisição de bens culturais presentes no contexto escolar, fosse capaz de romper com os laços 

de exclusão.  

Assumindo que o conceito de vulnerabilidade social se manifesta diante da junção de 
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vários fatores como: frágeis laços com o mercado de trabalho; isolamento sociocultural e 

político; baixa escolaridade; baixo acesso e precariedade de serviços públicos e privados 

(KATZMAM, 2000) e que o discurso de promoção da diminuição dessa condição parte da 

premissa da qualidade da educação oferecida aos alunos (educação inserida em um sistema 

extremamente complexo e desigual), acredita-se que o fomento da política de Educação 

Integral precisa ir além do acesso e da permanência, aliando-se a políticas públicas voltadas à 

garantia da aprendizagem. Esse meio pobre, carente, que faz com que os indivíduos 

permaneçam em condição de vulnerabilidade, revela uma disfunção inerente do sistema 

econômico e social no qual estamos inseridos, ou seja, quando políticas como a de Educação 

Integral são criadas para corrigir (ou tentar corrigir) essa disfunção, assume-se o entendimento 

de que existem mecanismos na própria sociedade que ajudam a perpetuar a condição de 

vulnerabilidade. Nessa direção, é indispensável que programas de seguridade, saúde, 

saneamento, transporte, cultura, artes, tecnologia e esporte, dentre outros, estejam presentes 

nas áreas de vulnerabilidade social e não tentar embutir todos esses programas dentro da 

escola.  

Esse meio pobre, carente, que faz com que os indivíduos permaneçam em condição de 

vulnerabilidade, revela uma disfunção inerente do sistema econômico e social no qual 

estamos inseridos, ou seja, quando políticas como a de Educação Integral são criadas para 

corrigir (ou tentar corrigir) essa disfunção, assume-se o entendimento de que existem 

mecanismos na própria sociedade que ajudam a perpetuar a condição de vulnerabilidade. 

Nessa direção, é indispensável que programas de seguridade, saúde, saneamento, transporte, 

cultura, artes, tecnologia e esporte, dentre outros, estejam presentes nas áreas de 

vulnerabilidade social e não tentar embutir todos esses programas dentro da escola.  

Finalmente, em função dos objetivos e limitações dessa pesquisa, importa investigar 

mais detidamente os aspectos didático-pedagógicos do Programa, bem como as práticas bem-

sucedidas na implementação de sua Matriz Curricular e seus resultados. Outros aspectos 

relevantes a serem investigados seriam o contexto de vulnerabilidade em que o indivíduo e 

sua família se encontram; sua relação com as escolas; e os impactos da formação continuada 

(ou a falta dela) na implementação da política. 
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APÊNDICE A 

 

Carta de Apresentação SRE Conselheiro Lafaiete 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Carta de Apresentação 

 

 

Prezada Sr.ª Heloísa 

Diretora da Escola Estadual Coronel José Idelfonso – Piranga - MG 

 

Meu nome é Luciana Monteiro de Campos, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto- PPG/UFOP sob a orientação do Prof. 

Dr. Breynner Ricardo de Oliveira. 

Pretendemos realizar a pesquisa intitulada: “A Educação em Tempo Integral no Estado de 

Minas Gerais: a implementação a partir da percepção dos profissionais da escola”. 

Essa investigação tem como objetivo “Analisar a implementação do Programa Educação 

Integral e Integrada no estado de Minas Gerais sob a perspectiva da redução da 

vulnerabilidade social a partir da percepção dos profissionais da escola”. Como objetivos 

específicos pretendemos: 

 

● Identificar as concepções sobre a Educação em Tempo Integral que 

norteiam/justificam a implementação da política no Brasil e em Minas Gerais; 

● Analisar a percepção dos profissionais da escola a cerca da implementação do 

Programa de Educação Integral e Integrada; 

● Analisar se, e em que medida, a implementação do Programa Educação Integral e 

Integrada contribui para a redução da condição de vulnerabilidade social. 

Para a realização dessa pesquisa utilizaremos uma abordagem qualitativa, com aplicação de 

questionários e entrevistas semiestruturadas aos profissionais que desejarem e aceitarem 

participar desta. Saliento que a participação dos profissionais nesta pesquisa ocorrerá de 

Universidade Federal 

de Ouro Preto 
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maneira voluntaria e que o sigilo das informações bem como da identidade será totalmente 

resguardado. 

Sendo assim solicito a autorização para realização da pesquisa nas escolas sob sua jurisdição, 

bem como a posterior divulgação dos dados coletados e a realização de futuras publicações 

em forma de trabalhos acadêmicos, respeitados todos os procedimentos éticos, relativo ao 

sigilo e participação que serão informados individualmente aos participantes. 

Estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida que por ventura surgir durante todo o 

decorrer da pesquisa pelos seguintes meios de contado: telefone (31)985842749 – (31) 

39380749 ou pelo e-mail: lucianamonteiro44@gmail.com.    

Essa pesquisa já obteve a aprovação pelo Comitê de Ética da UFOP (CAAE: 

08048319.5.0000.5150; Parecer nº 3.255.252), portanto está apta a ser desenvolvida e 

qualquer dúvida sobre os procedimentos éticos poderá ser consultada nesse mesmo comitê.   

 

 

____________________________________ 

Luciana Monteiro de Campos 

Mestranda em Educação – PPGE/ICHS/UFOP 

Contatos: (31) 98584-2749/ (31)3938-0749 

E-mail: lucianamonteiro44@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

35400-000- Ouro Preto- MG- Brasil 

Fone: (31) 35591368 Fax: (31) 35591370 

mailto:lucianamonteiro44@gmail.com
mailto:lucianamonteiro44@gmail.com
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Convidamos você a participar da pesquisa “A Educação em Tempo Integral no 

Estado de Minas Gerais: a implementação a partir da percepção dos profissionais da escola”, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Luciana Monteiro de Campos, orientada pelo 

professor Breynner Ricardo de Oliveira, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. A proposta da pesquisa é analisar a 

implementação do Programa Educação Integral e Integrada no estado de Minas Gerais, sob a 

perspectiva da redução da vulnerabilidade social a partir da percepção dos profissionais de 

escolas da rede pública dos anos finas do ensino fundamental da 25º SRE – Superintendência 

Regional de Ensino de Ouro Preto.  Fica estabelecido que todos os entrevistados terão as 

identidades preservadas, sem que sejam relacionados aos programas de origem. As 

participações serão voluntárias, e serão realizadas por meio de coleta de dados gerais sobre o 

programa, análise dos relatórios de avaliação, documentos de área, além da realização de 

entrevistas, que serão gravadas, se assim consentirem os entrevistados. Durante a realização 

da pesquisa serão tomados os cuidados necessários a impedir que os entrevistados sofram 

danos de ordem moral intelectual, emocional, ou de qualquer outra forma. As questões serão 

elaboradas cuidadosamente para que não sejam gerados constrangimentos e que os 

entrevistados sintam-se à vontade, inclusive para se negarem a responder alguma resposta, 

caso assim prefiram. Reiteramos que a pesquisa poderá ser suspensa caso seja identificado 

pela pesquisadora ou pelos entrevistados algum risco ou dano ao estado moral ou psíquico do 

sujeito participante. A pesquisa também poderá ser suspensa mediante determinação do 

Comitê de Ética. Aos participantes será assegurado o direito de ter acesso aos relatórios e 

retorno dos estudos realizados. Os indivíduos particularmente envolvidos estarão contribuindo 

para a construção de conhecimento da implementação da Educação Integral e Integrada. Será 

assegurado a qualquer participante o direito desistir de sua participação e retirar seu 

Universidade Federal 

de Ouro Preto 
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consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, 

independente do motivo e sem que sofra nenhum tipo prejuízo. Os participantes não estarão 

sujeito a despesas e não farão jus a remunerações. É de responsabilidade da pesquisadora e de 

todos os membros da equipe zelar pela integridade e bem estar dos participantes da pesquisa, 

bem como realizar a guarda e o desfazimento dos arquivos, de acordo com as estipulações do 

Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP. Todos os dados coletados, sob a forma de questionários, 

notas de campo, entrevistas, gravações, serão considerados como dados sigilosos, que ficarão 

guardados sob a responsabilidade dos pesquisadores, na sala do professor orientador, no 

prédio do Reuni, do campus de Mariana, da UFOP, durante cinco anos e incinerados ou 

deletados após esse período. Esta pesquisa será submetida a este Comitê, que decidirá pelo 

prosseguimento ou cancelamento da pesquisa, após a análise do projeto. Em caso de dúvidas, 

ou caso seja necessário entrar em contato com a pesquisadora, o interessado poderá utilizar o 

e-mail utilizado para o envio deste documento, ou poderá ainda entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, 

Ouro Preto, MG ou ainda pelo telefone (31) 3559-1368. 

 

 

 

Consentimento Pós-informação 

 

Eu, ____________________________________________________________, profissional 

do Programa Educação Integral e Integrada fui informado (a) sobre a pesquisa que a 

pesquisadora pretende fazer e a importância da participação do programa à qual atuo. 

Concordo em participar da pesquisa, sabendo que não receberei remuneração, nem terei 

qualquer despesa financeira. Este documento será emitido em duas vias, sendo uma assinada 

por mim e outra pela pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós. 

 

____________________________                  _____________________________ 

         Assinatura do participante   Assinatura do responsável pela pesquisa 

 

 

Ouro Preto, _____ de________de 2019. 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

DIRETOR (A) E ESPECIALISTA  

 

 

I - Caracterização dos Sujeitos 
 

Nome: 

Sexo:                               Idade: 

 

Fale-me um pouco sobre você: 
 

a) Onde você mora? 

b) Você é casado (a) ou solteiro (a)? 

 

c) Você tem filhos? Quantos? 

 

 

Fale-me um pouco sobre sua trajetória profissional: 
 

a) Qual a sua formação inicial? 

b) Há quanto tempo você se formou? 

c) Você fez pós-graduação? 

d) É concursado (a)? (Se sim) Por qual esfera (estadual ou municipal)? Há quanto tempo? 

e) Seu cargo de Diretor (a) foi através de eleição? Se não, justifique. 

f) Trabalha apenas nessa escola? (dedicação exclusiva) 

g) Há quanto tempo você trabalha aqui? Você gosta de exercer essa função? Quais são os 

maiores desafios? 

 

II - Percepção sobre a escola 

 

1- Como você caracteriza esta escola? Em sua opinião, quais são os pontos fortes desta 

escola? E as fragilidades? 

2- Como você descreveria o perfil dos alunos atendidos aqui no tempo regular? E os do 

PEII? Você percebe diferenças entre os alunos inseridos nas turmas do PEII e os 

alunos do tempo regular? Aponte-me as principais. 

3- Como você percebe a relação da escola com a comunidade do entorno? (pais, 

comunidade, etc.) 

4- Você acredita que o PEII é relevante para essa comunidade? Por quê? 

 

III - Percepção sobre o programa, seu desenho e práticas de atuação. 
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5- Há quanto tempo a escola participa do PEII? E você, atua no Programa há quanto 

tempo? 

6- Tendo em vista o tempo em que você atua no Programa, conte-me sobre a trajetória 

dessa política ao longo dos anos. Qual ou quais foram os anos mais difíceis? Por quê?  

E qual ou quais os anos em que os desafios foram menores e por que.  (foi mais 

tranquilo). 

7- Você participou de treinamentos/encontros/capacitações propostos pelo Programa? 

8- Se sim, conte-me como foram esses encontros. Como você avalia sua participação e 

aproveitamento. 

OP: Caso a resposta da pergunta a tenha sido não, justifique. 

Caso a resposta da pergunta a tenha sido sim, aponte os pontos positivos e negativos. 

9- Qual é a sua definição pessoal para o PEII? Você acredita nesse Programa? 

10- Sobre a chegada do PEII na escola, como foi o processo de divulgação entre a equipe? 

11- Como você descreveria a recepção da equipe em relação ao Programa? E em relação a 

você? Como você se sentiu? 

12- Você pode descrever sua função neste programa? Como você percebe o seu papel no 

processo de implementação do PEII? 

13- Como a SRE acompanha a execução do PEII aqui na escola? Qual sua opinião sobre 

essa atuação? 

14- Quais foram suas práticas para orientar os profissionais para atuar no PEII? Você teve 

alguma dificuldade e/ou resistência desses profissionais? 

15- Como tem sido a relação entre esta escola e o PEII? O que dizem os professores do 

ensino regular sobre ele? OP: Você percebe alguma tensão entre eles? Como lida com 

isso? 

16- Em sua opinião, como os alunos beneficiários percebem (entendem) o PEII? E as 

famílias? 

17- Como foi o processo de seleção dos alunos? Quais foram as práticas da escola para 

definir os critérios utilizados (importante: quais foram esses critérios)? Qual sua 

opinião sobre eles? E diante dos alunos selecionados, você acha que a escolha deles 

foi justa e transparente?   

OP: Você acredita que esse processo beneficia os alunos que realmente necessitam 

desse atendimento? 

18- Se você pudesse, acrescentaria ou excluiria outros critérios de seleção? Houve algum 

critério que você tenha considerado incoerente para essa seleção? Por quê? Você 
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percebe a necessidade de inserir alunos neste programa que não atendam aos critérios 

estabelecidos? 

19- Você acredita que os objetivos do PEII têm sido alcançados aqui na escola? Você 

percebe se algum objetivo do programa é mais difícil de ser alcançado? Por quê? Ou: 

Você percebe algum objetivo do PEII menos alinhado com a realidade desta escola? 

Por quê? 

20- Quais são as práticas da escola para articular o PEII com a rotina do tempo regular e 

com o PPP da escola? 

21- Você percebe diferença entre os estilos dos profissionais que atuam no PEII e os que 

atuam no tempo regular? Quais? 

22- Você participa do processo de planejamento dos recursos financeiros disponíveis para 

o PEII? Você concorda com ele? Se você pudesse, de que maneira organizaria esse 

planejamento? Onde você investiria mais e menos recursos? 

23- Sobre as refeições oferecidas no PEII, o que acha delas? E os alunos, o que dizem? 

Eles pedem algum tipo específico de alimento?  Você as considera suficientes para 

manter o aluno alimentado durante todo o tempo em que ele permanece na escola 

(contando o tempo regular)? 

24- Quais são os pontos de destaque do PEII nesta escola? E quais as fragilidades? 

25- Em sua opinião, quais pontos ainda precisam ser considerados para melhoria da sua 

atuação como profissional do PEII? 

26- Quais limitações e/ou dificuldades você destacaria neste programa? Se você pudesse, 

mudaria alguma coisa no PEII? O quê? Por quê? 

 

IV- Percepções sobre o programa, seus aspectos educacionais e práticas de atuação. 

 

27- Conte-me um pouco sobre como é sua rotina diária em relação ao PEII. Como 

acontece? E sobre sua rotina de planejamento das ações/atividades do PEII, junto à 

equipe que atua no projeto. Quais são as facilidades e dificuldades na elaboração desse 

planejamento? Como e onde ele é realizado? Com qual frequência? 

28- Você precisou fazer alguma modificação/adaptação a partir das orientações do PEII ao 

implementá-lo nesta escola? Fale-me um pouco sobre isso. 

29-  Quais são suas práticas para lhe dar com os alunos, professor orientador de estudo, 

professor de oficina e ASB, do ponto de vista de suas atribuições nesse programa? 

Como você lida com isso? 
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30- O Documento Orientador/2019 traz a proposta de “Currículo Integrado”, que é 

definido como aquele que pode e deve ser praticado por todos os atores educativos da 

comunidade escolar. O que você pensa sobre isso? Como ele é colocado em prática? 

31- Quais são suas práticas para promover a inserção das ações/atividades do PEII no 

planejamento geral anual da escola? Como você lida com isso? Como você age a 

partir dessas orientações? 

32- Você, na atribuição de sua função de gestor (a), interfere junto ao professor orientador 

de estudos e professor de oficinas, no planejamento das atividades desenvolvidas por 

eles no PEII? Se sim, como isso acontece? Como essa interferência é recebida por 

eles? 

33- Conte-me sobre a proposta pedagógica do PEII, qual sua opinião sobre ela? Você 

percebe se os profissionais do PEII conseguem colocá-las em prática? 

34- O Documento Orientador/2019 traz uma sugestão de matriz curricular para que as 

atividades do PEII sejam organizadas, vocês seguem essa matriz? Como é a rotina e a 

distribuição dos conteúdos? Como é a recepção dos alunos em relação a essa rotina? 

Como você se sente diante da rotina (ou da falta de rotina)? 

35- O Documento Orientador do PEII/2019 traz anunciado que “a proposta pedagógica 

visa à melhoria da aprendizagem, a formação integral e a inclusão social de crianças 

e adolescentes, propiciando-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e de 

exercício efetivo da cidadania, por meio de experimentações pedagógicas”. Em sua 

opinião, o PEII tem contribuído para proporcionar essas melhorias? Qual sua opinião 

sobre isso? 

36- Como você percebe a participação dos alunos no projeto? (frequência, disciplina, 

aproveitamento). 

37- Qual sua opinião sobre a orientação de estudos oferecida para os alunos? Você acredita 

que essa orientação tem contribuído para melhorar as capacidades e competências dos 

alunos com defasagem de aprendizagem?   

38- Qual sua opinião sobre as oficinas oferecidas para os alunos? Em sua opinião, essas 

oficinas têm contribuído para melhorar as capacidades e competências dos alunos com 

defasagem de aprendizagem?   

39- Se você pudesse, como organizaria a matriz curricular proposta para o PEII? Mudaria 

alguma coisa? Em sua opinião, quais são as potencialidades e fragilidades dela? 
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V - Percepções sobre o programa na perspectiva da diminuição da 

Vulnerabilidade e práticas de atuação. 

 

40-  Sobre as famílias dos alunos do PEII, como você as descreveria? Essas famílias 

demandam alguma coisa da escola além do que as famílias dos demais alunos 

demandam? Se sim, poderia dar exemplos? OP: as famílias pedem alguma coisa? A 

escola dá/ajuda as famílias de alguma forma? 

41- As famílias dos alunos do PEII participam, quando solicitados/convidados, das 

atividades promovidas pela escola? Como é essa participação? 

42- Você tem algum tipo de contato com essas famílias? Se sim, em quais ocasiões? Como 

você avalia sua relação com essas famílias? 

43- Quais as exigências que os alunos do PEII demandam além dos alunos do tempo 

regular? O que você pensa sobre isso? 

44- Em sua opinião, os alunos gostam do programa? Eles gostam de estar aqui na escola? 

Como você acha que eles se sentem? O que te faz pensar assim? OP: os alunos 

reclamam de alguma coisa? 

45- O que você acha desse bairro no qual está inserida a escola? 

46- O que, para você, caracteriza uma área de vulnerabilidade social? O que você pensa 

sobre isso? 

47- Você acha que esta escola se encontra em uma área de vulnerabilidade social? O que te 

faz ter essa opinião? 

48- O PEII tem articulação com os órgãos de proteção à criança e ao adolescente da 

cidade? Se sim, quais? O que você pensa sobre isso? 

49- Tem algum aluno atendido pelo PEII que esteja sendo acompanhado pelo Conselho 

Tutelar? 

OP: Se sim: conte-me um pouco sobre como é trabalhar com esse aluno, o que ele 

demanda? Quais são os maiores desafios? Como você acha que ele se sente sendo 

atendido aqui? 

50- Para você, como é trabalhar com esses alunos (OP: mais vulneráveis)? Quais as 

maiores dificuldades? Quais exigências esses alunos demandam além dos alunos do 

tempo regular? 
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51- Você percebe a presença de estigmas negativos entre os alunos do Programa? Pode 

citar alguns exemplos? Com os alunos lidam com esse fato? E você como lida com 

esse fato? 

52- Você percebe se a condição de vulnerabilidade do aluno interfere em seu 

aproveitamento/rendimento escolar? Se sim, de que maneira? 

53- O Documento Orientador do PEII/2019 traz anunciado que “... a proposta pedagógica 

visa à melhoria da aprendizagem, a formação integral e a inclusão social de crianças 

e adolescentes...”. Você acha que o Programa promove a inclusão social das crianças e 

adolescentes atendidos? Por quê? OP: (Se não, o que você mudaria na proposta para 

que pudesse atender?). 

54- Em sua opinião, o desenvolvimento do PEII aqui nesta escola contribui para promover 

a diminuição da condição de vulnerabilidade dos alunos? Se sim, como? Se não, por 

quê? 

55-  Você acha que os alunos em condição de vulnerabilidades atendidos pelo programa 

têm mais ou menos possibilidade de sucesso escolar? Eles têm mais ou menos chances 

de continuidade dos estudos? Justifique sua resposta. 

56- Você acha que o desempenho escolar dos alunos do PEII está melhor ou pior do que 

quando eles não faziam parte do Programa? 

57- Qual a característica mais marcante/mais importante do PEII em sua opinião? Por 

quê? 

58- Se você pudesse, o que mudaria no programa em relação ao atendimento dos alunos 

em condição de vulnerabilidade social? 

59- Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre os assuntos que conversamos? 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTUDOS E OFICINA DE ESPORTES 

 

 

I - Caracterização dos Sujeitos 
 

Nome: 

Sexo:                               Idade: 

 

Fale-me um pouco sobre você: 
 

a) Onde você mora? 

b) Você é casado (a) ou solteiro (a)? 

 

c) Você tem filhos? Quantos? 

 

 

Fale-me um pouco sobre sua trajetória profissional: 
 

a) Qual a sua formação inicial? 

b) Há quanto tempo você se formou? 

c) Você fez pós-graduação? 

d) É concursado (a)? (Se sim) Por qual esfera (estadual ou municipal)? Há quanto tempo? 

e) Trabalha apenas nessa escola? Se não, em quantas outras? Por qual esfera? 

f) Há quanto tempo você trabalha aqui? (Se não, só para VD ou CP)) Em outra escola você 

exerce qual cargo? 

g) Como você se interessou pela educação? 

 

 

II - Percepção sobre a escola 

 

1- Como você caracteriza esta escola? Em sua opinião, quais são os pontos fortes desta 

escola? E as fragilidades? 

2- Como você descreveria o perfil dos alunos atendidos aqui no tempo regular? E os do 

PEII? Você percebe diferenças entre os alunos inseridos no PEII e os alunos do tempo 

regular? Quais? 

3- Como você percebe a relação da escola com a comunidade do entorno? (pais, 

comunidade, etc.) 

4- Você acredita que o PEII é relevante para essa comunidade? Por quê? 

 

III - Percepção sobre o programa, seu desenho e práticas de atuação 
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5- Conte-me qual foi o processo pelo qual você passou para ser contratado (a) para atuar 

no PEII. 

6- Você participou de treinamentos/encontros/capacitações propostos pelo Programa? 

7- Se sim, conte-me como foram esses encontros. Como você avalia sua participação e 

aproveitamento. 

OP: Caso a resposta da pergunta a tenha sido não, justifique. 

Caso a resposta da pergunta a tenha sido sim, aponte os pontos positivos e negativos. 

8- Como você entende o PEII? Quais são os benefícios, que, em sua opinião, esse 

programa traz para os alunos? E para Escola? 

9- Como você descreveria a recepção da equipe em relação ao Programa? E em relação a 

você? Como você se sentiu? 

10-  Você poderia descrever sua função no programa? Como você percebe o seu papel no 

processo de implementação do PEII? 

11- Como você percebe o papel da escola no processo de implementação do PEII? Como 

tem sido a condução do programa aqui na escola? O que dizem os professores do 

ensino regular sobre ele? 

12- Como foi o processo de seleção dos alunos? Você participa dele? Qual sua opinião 

sobre ele? E sobre os critérios de seleção (elegibilidade), o que pensa sobre eles? E 

diante dos alunos selecionados, você acha que a escolha deles foi justa e transparente?   

OP: Você acredita que esse processo beneficia os alunos que realmente necessitam 

desse atendimento? 

13- Se você pudesse, acrescentaria ou excluiria outros critérios de seleção? Houve algum 

critério que você tenha considerado incoerente para essa seleção? Por quê? Você 

percebe a necessidade de inserir alunos neste programa que não atendam aos critérios 

estabelecidos? 

14- Como a SRE acompanha a execução do PEII aqui na escola? Qual sua opinião sobre 

essa atuação? 

15- Em sua opinião, como os alunos beneficiários percebem o PEII? E as famílias? 

16- Você acredita que os objetivos do PEII têm sido alcançados aqui na escola? Você 

percebe se algum objetivo do programa é mais difícil de ser alcançado? Por quê? Ou: 

Você percebe algum objetivo do PEII menos alinhado com a realidade desta escola? 

Por quê? 

17- Quais são as práticas da escola para articular o PEII com a rotina do tempo regular? E 

para você, é possível fazer essa articulação? Como? 
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18- Você percebe diferença entre os estilos dos profissionais que atuam no PEII e os que 

atuam no tempo regular? Quais? 

19- Você participa do processo de planejamento dos recursos financeiros disponíveis para 

o PEII? Você tem acesso a ele? Você concorda com ele? Se você pudesse, de que 

maneira organizaria esse planejamento? Onde você investiria mais e menos recursos? 

20- Sobre as refeições oferecidas no PEII, o que acha delas? E os alunos, o que dizem? 

Eles pedem algum tipo específico de alimento?  Você as considera suficientes para 

manter o aluno alimentado durante todo o tempo em que ele permanece na escola 

(contando o tempo regular)? 

21- Do seu ponto de vista como profissional que atua no programa, qual é a importância 

da Educação Integral para os alunos desta escola? 

22- Quais são os pontos de destaque do PEII nesta escola? E quais as fragilidades? 

23- Em sua opinião, quais pontos ainda precisam ser considerados para melhoria da sua 

atuação como profissional do PEII? 

24- Quais limitações e/ou dificuldades você destacaria em sua atuação como profissional 

deste programa? Você mudaria alguma coisa no PEII? O quê? Por quê? 

 

IV - Percepções sobre o programa, seus aspectos educacionais e práticas de atuação. 

 

25- Conte-me um pouco sobre como é o seu dia como profissional do PEII. Como 

acontece? Descreva como são suas aulas de acompanhamento pedagógico. 

26- O Documento Orientador/2019 traz a proposta de “Currículo Integrado”, que é 

definido como aquele que pode e deve ser praticado por todos os atores educativos 

da comunidade escolar. O que você pensa sobre isso? Como ele é colocado em 

prática? 

27- Conte-me um pouco sobre sua rotina de planejamento das ações/atividades. Como 

tem sido (contar um pouco) a realização do planejamento das aulas de 

acompanhamento pedagógico no PEII? Como você aprendeu a fazê-lo? Quais são as 

facilidades e dificuldades na elaboração desse planejamento? Como e onde ele é 

realizado? Com qual frequência? 

28- Existe algum tipo de interferência da equipe pedagógica da escola junto ao 

planejamento das atividades desenvolvidas no projeto? O que você pensa sobre isso? 

29- E você, a partir do planejamento realizado em equipe, como coloca em prática? 

Conte-me alguma situação sobre essa prática. 
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30- Existe algum material específico para o desenvolvimento do programa? Se sim, você 

segue esse material? E você, já criou algum material ou prática para desenvolver o 

programa na prática com os alunos? 

OP: Caso não, qual tipo de material você utiliza em suas aulas? 

31- A escola ou você adota alguma apostila ou material específico para o 

desenvolvimento das aulas de acompanhamento pedagógico? Se sim, quais? 

32- Você diria que consegue colocar em prática quantos por cento de seu planejamento?   

33- Como você realiza a avaliação dessas atividades? Como você se sente em relação a 

essa rotina de planejamento? 

34- Conte-me sobre a proposta pedagógica do PEII. Você acredita que conseguiu colocá-

las em prática? Como você se sente em relação a ela? 

35- Você precisou fazer alguma adaptação ou modificação nessa proposta? Pode citar 

alguns exemplos? 

36- Há alguma orientação da escola específica para o planejamento das aulas no PEII? 

Qual sua opinião a esse respeito? Como você desenvolve suas práticas a partir disso? 

37- Como você percebe a adesão/apoio da escola (professores do tempo regular, equipe 

pedagógica, equipe gestora) em relação ao PEII? E a sua adesão? E a adesão dos 

outros profissionais que atuam no PEII? 

38- Conte-me sobre sua relação com os alunos, como você a descreveria? O que você 

pensa sobre eles? 

39- O Documento Orientador do PEII/2019 traz anunciado que “a proposta pedagógica 

visa à melhoria da aprendizagem, a formação integral e a inclusão social de crianças 

e adolescentes, propiciando-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e de 

exercício efetivo da cidadania, por meio de experimentações pedagógicas”. Em sua 

opinião, o PEII tem contribuído para proporcionar essas melhorias? Qual sua opinião 

sobre isso? 

40- Qual sua opinião sobre as oficinas oferecidas para os alunos? Em sua opinião, essas 

oficinas curriculares têm contribuído para melhorar as capacidades e competências 

dos alunos com defasagem de aprendizagem?   

41- Como você percebe a participação dos alunos no projeto? (frequência, disciplina, 

aproveitamento). 

42- Se você pudesse, como organizaria a matriz curricular proposta para o PEII? Mudaria 

alguma coisa? Em sua opinião, quais são as potencialidades e fragilidades dela? 
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V - Percepções sobre o programa na perspectiva da diminuição da Vulnerabilidade e 

práticas de atuação. 

 

43- Como você percebe o perfil dos alunos atendidos pelo PEII? Em sua opinião, o que os 

diferencia dos demais alunos da escola? 

44- E sobre as famílias dos alunos do PEII, como você as descreveria? Essas famílias 

demandam alguma coisa da escola além do que as famílias dos demais alunos 

demandam? Se sim, poderia dar exemplos? 

45- Quais as exigências que os alunos do PEII demandam além dos alunos do tempo 

regular? O que você pensa sobre isso? 

46- Em sua opinião, os alunos gostam do programa? Eles gostam de estar aqui na escola? 

Como você acha que eles se sentem? O que te faz pensar assim? 

47- O que, para você, caracteriza uma área de vulnerabilidade social? O que você pensa 

sobre isso? 

48- Você acha que esta escola se encontra em uma área de vulnerabilidade social? O que 

te faz ter essa opinião? 

49- O que você acha desse bairro no qual está inserida a escola? 

50- O PEII tem articulação com os órgãos de proteção à criança e ao adolescente da 

cidade? Se sim, quais? O que você pensa sobre isso? 

51- Tem algum aluno atendido pelo PEII que esteja sendo acompanhado pelo Conselho 

Tutelar? 

OP: Se sim: conte-me um pouco sobre como é trabalhar com esse aluno, o que ele 

demanda? Quais são os maiores desafios? Como você acha que ele se sente sendo 

atendido aqui? 

52- Para você, como é trabalhar com esses alunos (OP: mais vulneráveis)? Quais as 

maiores dificuldades? Quais exigências esses alunos demandam além dos alunos do 

tempo regular? 

53- Você percebe a presença de estigmas negativos entre os alunos do Programa? Pode 

citar alguns exemplos? Com os alunos lidam com esse fato? E você como lida com 

esse fato? 

54- É possível para você identificar se o aluno do programa se encontra em condição de 

vulnerabilidade social? Se sim comente como. Como é sua relação esse aluno 

vulnerável? 
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55- Você percebe se a condição de vulnerabilidade do aluno interfere em seu 

aproveitamento/rendimento escolar? Se sim, de que maneira? 

56- O Documento Orientador do PEII/2019 traz anunciado que “... a proposta 

pedagógica visa à melhoria da aprendizagem, a formação integral e a inclusão social 

de crianças e adolescentes...”. Você acha que o Programa atende esses objetivos? Por 

quê? (Se não, o que você mudaria na proposta?). 

57- Em sua opinião, o desenvolvimento do PEII aqui nesta escola contribui para 

promover a diminuição da condição de vulnerabilidade dos alunos? Se sim, como? Se 

não, por quê? 

58-  O que você acha sobre as possibilidades continuidade dos estudos para os alunos em 

condição de vulnerabilidade? Você acha que o PEII pode contribuir para o sucesso 

escolar entre os alunos em condição de vulnerabilidade?   

59- Você acha que o desempenho escolar dos alunos do PEII está melhor ou pior do que 

quando eles não faziam parte do Programa? 

60- As famílias dos alunos do PEII participam, quando solicitados/convidados, das 

atividades promovidas pela escola? Como é essa participação? 

61- Você tem algum tipo de contato com essas famílias? Se sim, em quais ocasiões? 

Como você avalia sua relação com essas famílias? 

62- Qual a característica mais marcante/mais importante do PEII em sua opinião? Por 

quê? 

63- Se você pudesse, o que mudaria no programa em relação ao atendimento dos alunos 

em condição de vulnerabilidade social? 

64- Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre os assuntos que conversamos? 


