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RESUMO

Na Educação Integral entre todos os temas de relevância, temos a questão da organização curricular que
necessita de ser pensada a partir do âmbito da escola e seus sujeitos. Este texto tem como desafio discutir
as possibilidades de construção da proposta de educação integral em tempo integral, contemplada no
Programa “Mais Educação”, nas Escolas Municipais de Maceió. A partir da pesquisa bibliográfica e
descritiva busca-se responder a seguinte questão: quais as condições necessárias para que a escola
construa um currículo pautado nos princípios de uma nova relação de tempo e espaço Assim,
depois das leituras analíticas interpretativas, a descrição e analise mostraram a necessidade de construção
de um currículo escolar que possa garantir aos sujeitos uma educação de qualidade, enquanto direito
constitucional respeitando a sua territorialidade, contemplando a vida em sociedade e as múltiplas
aprendizagens.

Palavras - chave: Educação Integral. Currículo. Tempo Integral

RESUMO

Em La Educación Integral entre todos los temas de relevância, tenemoslaquestión de laorganización que
necesitade ser pensada a parti delambito dela escuela y sus sujetos. Este texto tiene como desafio discutir
lãs posibilidades de construción de la propuesta de Educación Integral em tiempo integral, comtemplada
enel programa ¨Más Educación¨, em Las escuelas Municipales de Maceió. A partir de la pesquisa
bibliográfica y descritiva buscase responder las seguintes questiones: cuáles las condiciones necesarias
para que la escuela construa un currículo pautado enlos princípios de una nuevarelación de tiempo
Encuanto, después de lãs lecturas analíticas interpretativas, la descrición y analise muestrarón la
necesidad de construción de un currículo escuelar que pueda garantir a los sujetos una educación de
calidad , mientras directo constitucional respectando La su territorialidade, comtemplando la vida en
sociedade y las múltiplas aprendizagens.

. Palabras Chave: Educación Integral. Currículo. Tiempo Integral
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Introdução

O debate atual sobre a educação exige de todos os profissionais da educação na escola pública, uma nova
postura e a assunção de novas concepções que levem em consideração os novos aspectos desta
sociedade, considerando-a como uma sociedade do conhecimento e da informação, preocupada com a
construção de processos inclusivos que garantam os direitos dos sujeitos enquanto cidadãos. Defendemos
uma educação que contemple o desenvolvimento das várias dimensões dos sujeitos e todas as suas
potencialidades. Trata-se de Educação no sentido amplo que podemos chamar de Educação Integral que,
segundo Gadotti (2009), não é algo recente, vem desde a antiguidade em que, “[...] para Aristóteles, era
a educação que desabrochava todas as potencialidades humanas. O ser humano é um ser de múltiplas
dimensões que se desenvolvem ao longo de toda a vida.” - Gadotti (2009, p.21).

A partir desta contextualização, justifica-se o estudo desta temática pelo entendimento de que a sociedade
moderna está pautada numa concepção de novos paradigmas e a educação não pode dar conta de tantas
demandas se não procurar estabelecer uma ligação com o mundo social e cultural. É preciso voltar às
velhas e ainda atuais questões sobre que pessoas pretendemos formar e tipo de sociedade almejamos.
Acrescentamos que no contexto atual é preciso reconhecer o currículo escolar a partir da realidade onde
está inserida a escola considerando sua cultura, sua forma de viver, de se organiza em sociedade e de sua
identidade.

Há uma grande diversidade de programas no âmbito educacional, mas é preciso que tenhamos clareza
sobre quais princípios vamos nos pautar, levando em consideração a realidade existente na sociedade, que
não refletem os interesses das classes populares, todavia quando falamos de educação para a escola
pública nos referimos as perspectivas da educação popular, que segundo Brandão (2000, p.04)

mais do que um programa com metas prefixadas, métodos de comprovada
eficiência, sistemas importados de avaliação e relatórios notáveis de
fim-de-período, a educação popular aspira a ser, da parte dos educadores
comprometidos, uma presença militante, onde não raro a forma mais
consequente de trabalhar é não ter um programa de trabalho, mas servir aos dos
movimentos populares a que se destina

O que temos em discussão atualmente é a intenção de estabelecer nas redes educacionais municipais de
Maceió uma Educação Integral (EI), estando empenhada em oferecer as condições necessárias na
preparação de quatro escolas polos como experiência inicial para colocar em prática o trabalho de
efetivação de garantias de direito às crianças e jovens a uma educação de qualidade.

Neste sentido o Governo Federal estabelece na Meta 6 do Plano Nacional de Educação a ser construído por
todos os municípios: “oferecer educação em tempo integral a 50% dos alunos das escolas públicas em
educação básica até 2020”. A todos os municípios compete atender ao que é estabelecido em no referido
Plano e é o que está tentando fazer a rede municipal em Maceió - AL.

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em Maceió - AL, em concordância com o Plano de Metas do
Governo Federal, abriu espaço para discussão e efetivação da implantação da oferta de Educação Integral
em Tempo Integral, entendendo-a como oferta em regime de ampliação da jornada escolar mediante
atividades escolares que oportunizem aprendizagens significativas. Para isto, instituiu desde 2008 o
Programa Mais Educação pela Portaria Normativa Interministerial N. 17 de 24 de abril de 2007 e pelo
decreto N. 7.083, de janeiro de 2010 que, apresentando dados positivos resultou no crescimento do Índice
de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), após sua implantação em 2008. Tal resultado
impulsionou os sujeitos das escolas e da SEMED, envolvidos no processo para investir em condições
possíveis a estruturação da Educação Integral em tempo Integral.
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Todo este esforço pretende atender inicialmente ao que consta na Constituição Federal de 1988, artigos
205, 206, e 207; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 9.089/90; Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) 9394/96, artigos 34 e 87; Plano Nacional da Educação (PNE) Lei 10.172/01; Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei
nº 11.494/07 e Resolução Conselho Nacional de Educação/ Conselho Educação Básica) CNE/CEB Nº 7/10.

Tais princípios propõem a criação de processos educacionais nos quais “respeitar-se-ão os valores
culturais, artísticos e históricos próprio do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a
estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de culturas”. (Estatuto da Criança e do Adolescente,
capitulo IV, do Direito à Educação art.58), e estes processos devem chamar às responsabilidades, não
apenas da escola, mas a família e o Estado.

Por fim pretendemos evidenciar alguns percursos possíveis para a organização desta dinâmica como forma
de contribuir para o debate entre professores, gestores, coordenadores e técnicos da educação sobre a
temática em questão.

Educação Integral

Pensar a Educação Integral no contexto atual em que novas aprendizagens se apresentam, pressupõe
também pensar nas crianças e jovens como sujeitos de direito enquanto cidadãos e cidadãs e com direito
a todas as formas de aprendizagem em que não se pressupõe uma educação apenas no âmbito da escola,
mas considere todo o seu entorno, inclusive na sua comunidade. Não se nega aqui o papel da escola, mas
o que se quer é ampliar essa função da escola integrada à sua cidade, seus problemas, suas possibilidades
e potencialidades em que o professor e demais construtores da educação estejam preparados para
enfrentar este desafio. Segundo Gadotti (2009, p.13).

Vivemos numa “sociedade aprendente” que exige do educador permanente
atualização. E se falamos em educação integral como aquela que exige também um
“educador integral”, isso significa que todos os profissionais ou trabalhadores em
educação precisam, igualmente, aprender a lidar com os múltiplos espaços de
aprendizagem.

Nesse sentido, trata-se de uma interação entre os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, em
que se priorize a preocupação com as condições de vida, a relação do homem com a natureza, numa visão
comprometida com o planeta de maneira sustentável.

Ainda na LDB 9394/96 em seu Art. 2º- afirma que “a educação, é dever da família e do estado inspirada
nos princípios de liberdade e nos idéias de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.” Ora vivemos numa sociedade em que várias exigências estão sendo postas pelo contexto social,
não se fala apenas de ensinar a ler, escrever e contar como finalidade educativa, mas de ir além diante
das transformações que refletem este novo modelo de sociedade, caracterizada por vários autores. Como
nos afirma Libâneo - (2012), em “sociedade do conhecimento, sociedade técnico-informacional ou
sociedade tecnológica, o que significa que o conhecimento, o saber e a ciência assumem um papel muito
mais destacado que anteriormente”.

O direito à educação de qualidade é um elemento fundamental para a ampliação
e para a garantia dos demais direitos humanos e sociais, e condição para a
própria democracia, e a escola pública universal materializa esse direito.
Considerando-se a complexidade e a urgência das demandas sociais que
dialogam com os processos escolares, o desafio que está posto, na perspectiva da

Pág.3/9



atenção integral e da Educação Integral, é o da articulação dos processos
escolares com outras políticas sociais, outros profissionais e equipamentos
públicos, na perspectiva de garantir o sucesso escolar.

Caderno de Ed integral ( P. 15)

Considera-se então que as pessoas não aprendem apenas na escola, mas em todos os lugares e de várias
formas, o que não significa preocupar-se com a existência ou não da escola, mas preocupar-se com a
escola de Educação Básica de qualidade. Na concepção de muitos educadores, há sim a necessidade de
proposta que vise à educação integral dos sujeitos.

Uma proposta de Educação Integral implica estabelecer um novo paradigma para a
educação enquanto responsabilidade coletiva, mobilizando diversos atores sociais
na construção e no desenvolvimento de projetos pedagógicos próprios de
diferentes comunidades educativas, comprometidas com a formação integral de
crianças, adolescentes e jovens. TITTON (2008, p.30)

A Concepção de Educação Integral está intimamente baseada na ideologia de Educação Popular da
formação do sujeito para o exercício pleno da cidadania, nos respeitos às diferenças, a negação da
exclusão, a valorização das identidades individuais e coletivas “[...] a educação popular não parece ser um
modelo único e paralelo de prática pedagógica, mas um domínio de idéias e práticas regido pela diferença,
para explorar o próprio sentido da educação, através de percorrer os diferente modos de ser” Brandão
(2013, p. 06). A abordagem de educação integral deve desenvolver os educandos em todos os seus
aspectos: psicológicos, cognitivos, afetivos, emotivos, biológicos, comportamental, sexual, ético, estéticos,
criativo, artístico, político, ambiental, profissional e tecnológico. Contemplados em todas as esferas
educacionais sejam elas públicas ou privadas através do Projeto Político Pedagógico de cada escola.

A referência feita ao termo Educação Integral em Tempo Integral diz respeito à ampliação progressiva da
jornada escolar de, pelo menos, 7 horas diárias que deve proporcionar atividades pedagógicas que
segundo Brandão (2013) “baseadas vivência de novas oportunidades de aprendizagem, para a
reapropriação pedagógica de espaços de sociabilidade e de diálogo com a comunidade local, regional e
global”.

Currículo na Perspectiva de Educação Integral

Durante o primeiro semestre de 2013, foi realizada uma reunião com a coordenadora do Programa Mais
Educação e com os gestores de 13 escolas da Rede Municipal de Maceió, no sentido de firmar o pacto
entre as referidas escolas para assumir a Educação Integral em Tempo Integral.

A escolha das escolas - piloto que participariam desta nova ação levou em conta dois aspectos: o primeiro
está relacionado à sua situação de vulnerabilidade social, tendo como aspectos serem escolas localizadas
nos territórios prioritários do plano Brasil sem miséria, contempladas no PDDE escola e que possuem o
IDEB abaixo de 4.2 nas séries iniciais, com índice igual ou superior a 50% dos estudantes participantes do
Programa Bolsa Família. O segundo diz respeito aos resultados positivos, obtidos através das ações no
Programa Mais Educação, abraçado pelas referidas escolas segundo a própria coordenadora. Dentre este
grupo de 13 escolas foi possível eleger as que apresentavam situação mais agravante em relação à falta
de estrutura física, recursos humanos, recursos materiais como equipamentos para salas de aula e demais
ambientes educacionais. Vale salientar que neste primeiro ano apenas quatro deste grupo serão atendidas
por uma questão de prioridades, adaptações logísticas, visto que se refere a um experimento educacional
na rede, automaticamente as demais escolas seriam adaptadas para o atendimento em 2014 para o
ingresso dos alunos na proposta de Educação Integral em Tempo Integral.
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Outro aspecto importante ao qual nos deteremos neste trabalho refere-se à organização curricular e a
nossa preocupação se deve ao fato de termos percebido que ainda nos Projetos Políticos Pedagógicos das
instituições escolares necessitarão de uma modificação em suas concepções para que possam contemplar
a proposta de Educação Integral em tempo integral, afastando-se do que as remete às matrizes
curriculares arcaicas construídas desde 2005.

O Programa Mais Educação representou a ponte para as iniciativas de efetivação da Educação Integral em
Tempo Integral, pois a SEMED se propôs a incentivar a formação de grupos de estudo voltados para a
reformulação da rede, inclusive da política e proposta de educação integral. Durante o processo de
pesquisa não foi encontrado nenhum documento específico que tratasse da proposta de Educação Integral
na rede, pois ainda não se encontra contemplada nos documentos oficiais das escolas, refletindo-se um
distanciamento dos princípios de educação básica de qualidade, revelando no trabalho com o Programa
Mais Educação que acontece de forma fragmentada e dissociada das propostas de ensino da própria
escola.

Esta fragmentação pode estar aliada a fatores que são específicos para a consecução dos programas no
contexto escolar, pois deixa transparecer em seu cotidiano a fragilidade na garantia de condições
indispensáveis como: infraestrutura, recursos materiais e recursos humanos, o remanejamento constante
de professores, exigindo professores efetivados com dedicação exclusiva para atividades específicas na
escola. Não é possível se fazer educação de qualidade com pessoas sob a condição de voluntariado. É
indispensável que se comece com a formação dos sujeitos capacitados, habilitados para a efetivação das
ações. Só é possível educação de qualidade quando houver o comprometimento com a qualidade desde os
mínimos aspectos.

A proposta é superar a concepção ainda corrente que agrega ao currículo
atividades de natureza extracurricular, atividades complementares ou ainda a
conhecida parte diversificada. Esta concepção é altamente marcada pelo modelo
reprodutivo dicotomizador de um paradigma técnico-burocratizante que remonta
os anos 70. THIESEN (2006, p. 07)

As escolas colocaram nas suas atividades complementares estudos de Acompanhamento Pedagógico,
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Esporte e Lazer, Educação em Direitos Humanos,
Cultura, Arte e Educação Patrimonial, Cultura Digital, Promoção da Saúde, Comunicação e Uso das Mídias,
Investigação no Campo das Ciências da natureza, Educação Econômica, que podem acontecer tanto na
escola como também em seu entorno. De acordo com a tabulação abaixo, verificamos a programação de
atividades internas propostas pelas escolas citadas e que pouco ou nada se voltam para um currículo que
levem em conta aspectos indispensáveis à cidadania a partir dos múltiplos espaços de aprendizagem.

Tabela 1

Escola A
Alunos: 384
Atividades complementares
Acompanhamento Pedagógico – Orientação de Estudos e Leitura
Cultura, Artes e Educação Patrimonial - Danças
Esporte e Lazer / Esporte na Escola / Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas (
basquete, futebol, handebol, voleibol, xadrez).
Comunicação Uso das mídias e Cultura Digital e Tecnologia / Tecnologia Educacional
Esporte e Lazer / Tênis de mesa

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação – SIMEC
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Tabela 2

Escola B
Alunos: 698
Atividades complementares
Acompanhamento Pedagógico – Orientação de Estudos e Leitura
Cultura, Artes e Educação Patrimonial –Iniciação de Instrumentos de Cordas.
Esporte e Lazer / Esporte na Escola / Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas (
basquete, futebol, handebol, voleibol, xadrez).
Comunicação Uso das mídias e Cultura Digital e Tecnologia / Rádio Escolar
Educação Ambiental e Sociedade Sustentável / Conservação do solo e Compoteira:
Canteiros sustentável (Horta) e de Jardinagem escolar.

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação - SIMEC

Tabela 3

Escola C
Alunos: 338
Atividades complementares
Acompanhamento Pedagógico – Alfabetização / Letramento
Cultura, Artes e Educação Patrimonial – Banda
Cultura, Artes e Educação Patrimonial – Danças
Esporte e Lazer / Esporte na Escola / Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas (
basquete, futebol, handebol, voleibol, xadrez).
Comunicação Uso das mídias e Cultura Digital e Tecnologia / Rádio Escolar
Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária e Criativa /
Educação Econômica / Horta Escolar e / ou Comunitária.

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação - SIMEC

TABELA 4

Escola D
Alunos: 263
Atividades complementares
Acompanhamento Pedagógico – Orientação de Estudos e Leitura
Cultura, Artes e Educação Patrimonial – Sala temática para Estudo de Língua Estrangeira
Esporte e Lazer / Esporte na Escola / Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas (
basquete, futebol, handebol, voleibol, xadrez).
Cultura, Artes e Educação Patrimonial – Iniciação Musical por meio de flauta doce.
Esporte e Lazer / Judô

Fonte: Dados retirados do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação - SIMEC
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As tabelas acima representam a fragmentação das ações curriculares na escola, pois percebemos
dificuldades em integração dos aspectos curriculares vividos na escola com a prática pedagógica dos
sujeitos que atuam no Programa Mais Educação, daí que em se tratando de Educação Integral teremos
que rever alguns aspectos que serão indispensáveis à concretização de Educação Básica de qualidade.
Reconhecer que os espaços não são apenas escolares, mas contemplam a comunidade em que a escolas e
seus sujeitos estão situados, outro fator é quanto ao tempo em relação às vivências organizada
promovendo as aprendizagens nos vários aspectos do ser humano, respeitando a sua
multidimensionalidade. E o currículo deve expressar essa possibilidade, pois segundo Costa (1998, p. 44)

O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e normatizado
de saberes, regidos por uma determinada ordem, estabelecida em uma arena em
que estão em luta visões de mundo e onde se produzem, elegem e transmitem
representações, narrativas, significados sobre as coisas e seres do mundo".
Trata-se de um texto que “pode nos contar muitas histórias: histórias sobre os
indivíduos, grupos, sociedade, culturas, tradições; histórias que pretendem relatar
como as coisas são ou como deveriam ser”. Constituído-se numa “prodigiosa
maquinaria destinada a excluir.”

A escola precisa construir em seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) espaço de convivência humana, de
troca de experiências, de exploração de aprendizagem externa que respeite as suas historicidades, que vá
além dos muros das salas de aula. Essas atividades escolhidas pelas escolas se não for desenvolvida de
forma interdisciplinar com todos os atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem fica sendo mais
uma atribuição de programa a ser executado, fugindo da formação humana que almejamos e discutimos
como real objetivo de uma Educação Integral.

Falar sobre Educação Integral implica, então, considerar a questão das variáveis
tempo, com referência à ampliação da jornada escolar, e espaço, com referência
aos territórios em que cada escola está situada. Tratam-se de tempos e espaços
escolares reconhecidos, graças à vivência de novas oportunidades de
aprendizagem, para a reapropriação pedagógica de espaços de sociabilidade e de
diálogo com a comunidade local, regional e global.

Caderno de Ed Integral (2009 p.19)

Os projetos construídos na e pela escola representam a expressão da comunidade escolar dentro e fora da
escola, como a família e seu entorno, considerando os fatores em que estão envolvidos e as dificuldades a
serem superadas. A educação Integral pode contribuir com as potencialidades da comunidade, entrando
neste contexto a igreja, os clubes, associações, quadras, praças, museus, teatros, etc. na perspectiva da
promoção do sujeito e sua comunidade.

Considerações

Após a realização da analise, os resultados fortaleceram a hipótese de que há a necessidade de construção
de um currículo escolar que possa garantir aos sujeitos uma educação de qualidade, enquanto direito
constitucional respeitando a sua territorialidade, contemplando a vida em sociedade e as múltiplas
aprendizagens, superando os velhos paradigmas educacionais.

Por fim entendemos que a Educação Integral em Tempo Integral precisa se estabelecer enquanto
realidade em todas as escolas públicas, em que as políticas públicas fortaleçam os princípios de igualdade
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para que realmente aconteça uma Educação Básica de qualidade para todos. O currículo é a alma da
escola, precisa expressar a realidade da cidadania como realidade local, devem caminhar de mãos dadas e
a escola deve ser prazerosa e agradável uma vez que o estudante precisa permanecer mais tempo nela.

Neste contexto a Educação Integral em Tempo Integral, pressupõe, Os currículos escolares devem
explorar além dos muros das escolas e que no projeto político pedagógico deixe bem definido qual cultura
cidadã devemos promover contemplando à cultura local e regional, os saberes de cada comunidade, a
historicidade da sua cidade seus conjuntos e saberes, vivência e costumes. Reconhecendo que esta não
pode ser mais um opção de programas ou de projetos, mas que deve se edificar como uma efetivação de
direito a cidadania para todos que da escola fazem parte, contextualizando a escola no contexto
dimensional global da informação e comunicação.

Escola e poderes públicos em parceria para a viabilização do reconhecimento dos sujeitos enquanto
cidadãos de direitos.
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