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Resumo:  

O ensino em tempo integral foi criado como uma proposta de solução para alunos do 
ensino fundamental e médio da rede pública de ensino. No Brasil, o ensino em tempo 
integral já tem sido testado em várias escolas públicas, que passaram a ser denominada 
de Centros de Excelência de Ensino, nomenclatura que faz menção ao horário que o 
aluno despende na instituição (alternando entre aulas convencionais e atividades 
interdisciplinares) e ao grau de qualidade do ensino. No Estado de Sergipe há escolas 
que já adotaram esse novo sistema de ensino, uma delas, e nosso objeto de estudo, é a 
Escola Ministro Marco Maciel, situada na capital do Estado, Aracaju. Neste artigo, 
serão (discutidos) analisados os benefícios e os novos desafios que escola, profissionais 
da educação e alunos passarão a enfrentar diante desta nova modalidade.  

Palavras chave: Ensino em tempo integral, Centro de Excelência Ministro Marco 
Maciel, Inclusão social. 
 
Abstract: 

The full-time teaching was created as a proposed solution for elementary students and 
middle public schools. In Brazil, the full-time teaching has already been tested in 
several public schools, which are now called Centers of Excellence in Teaching, the 
nomenclature which makes reference to the time the student spends in the institution 
(alternating between classes and interdisciplinary activities) and the musical quality of 
education. In the state of Sergipe there are schools that have adopted this new system of 
education, one of them, and our object of study is the School Minister Marco Maciel, 
located in the state capital of Aracaju. In this article, will be (discussed) analyzed the 
benefits and challenges that school, education professionals and students will face in 
front of this new modality. 

Keywords: Teaching full-time Centre of Excellence Minister Marco Maciel, Social 
Inclusion. 
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I-INTRODUÇÃO 

 O Sistema de Ensino Integral tem origem nos países desenvolvidos, onde a 

educação possui características peculiares e bem mais estruturada que no Brasil. Mesmo 

ciente dessa realidade a educação do nosso país tem passado por inúmeras 

transformações como intuito de qualificar os discentes, e uma dessas mudanças foi à 

implantação do Sistema de Ensino Integral que atualmente é alvo de críticas e 

questionamentos sobre sua eficácia, visto que neste sistema os alunos passam um 

período de tempo muito grande no ambiente escolar. 

Esse sistema traz em seu bojo a possibilidade de concretizar a 

interdisciplinaridade tão falada e muito pouco usada, adicionando saberes outros que, 

embora indispensáveis para a vida prática, são ignorados pela grade curricular 

tradicional. Esse novo método, que está sendo implantado aos poucos, constitui-se 

também como outra forma de pensar a questão do espaço e do tempo escolar. O espaço 

que vai além do da sala de aula e o tempo não mais limitado e mínimo para cada saber. 

Em verdade, a proposta da educação em tempo integral é a de que haja um ensino de 

qualidade a fim de que, ao final do processo, os alunos tenham desenvolvido atividades 

produtivas ao seu desenvolvimento cognitivo, psicossocial e psicológico. Entretanto, 

para que os fins reflitam os meios, ou seja, para que o produto final apresente resultados 

satisfatórios, é necessário o desenvolvimento de medidas cabíveis ao bom 

funcionamento do referido sistema. Além disso, a escola em tempo integral é um passo 

certo contra o aumento excessivo da desigualdade social brasileira, pois instigam 

questionamentos como o da igualdade de oportunidades para todos, bem como o de 

formar gerações que lutem para a mudança desse quadro.  

 Essa nova modalidade de ensino, nesse sentido, surge como um espaço a favor 

dos vários saberes e de cidadãos também comprometidos em usá-los para o bem 

comum. Ela passa a ser um lugar onde se forma um cidadão crítico, tornando-o ativo e 

não apenas receptor de conteúdos descontextualizados. É necessário destacar que a boa 

estrutura física para a realização das aulas, um ambiente apropriado para o 

desenvolvimento das atividades laboratoriais, além de profissionais qualificados e 

especializados neste tipo de ensino é indispensável. 
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 A modalidade em questão é defendida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nacional - LDB 9394-96. Esta lei, ao mesmo tempo em que defende a 

implantação de tal sistema e o aumento progressivo da jornada escolar, aplaude a 

vinculação de instituições que também ajudam a escola a desenvolver atividades que 

vão além do espaço escolar, pois a escola não é o único lugar onde se desenvolve a 

dinâmica da socialização. Ela precisa estar envolvida com outros segmentos e com eles 

fazer parceria, já que a educação, no seu sentido mais amplo, se constitui nas vivências 

em vários ambientes e de formas variadas, além do que os modos de ensinar e as formas 

de transmissão e aquisição de conhecimentos são inúmeros. Nesse sentido, é necessário 

agregar todas as formas de interação possíveis e aplicáveis para a obtenção de 

resultados positivos.   A respeito da jornada escolar ampliada diz a LDB:  

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas 
alternativas de organização autorizadas nesta Lei. 
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. [...] 
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a 
partir da publicação desta Lei. [...] 
§ 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das 
redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime 
de escolas de tempo integral. 

 

 É possível, também, associar a educação em tempo integral a uma espécie de 

educação protetora social, tendo em vista a crescente violência, sobretudo a urbana. O 

tempo ampliado para outras atividades, bem como a interação com os colegas, faz da 

escola que adota essa modalidade um ambiente acolhedor, protegendo-os dos malefícios 

modernos, ou no mínimo tentando, em detrimento de tarefas que incentivem e explorem 

o potencial criativo dos mesmos.  

Não se trata apenas de uma nova maneira de estruturar o horário escolar, 

embora a carga horária dessas escolas tenha conseqüentemente, sido estendida, mas de 

um novo e diferenciado modelo de ensino-aprendizagem no qual se incluem as aulas 

tradicionais e as atividades complementares. Dessa forma, o aluno poderá assistir às 

aulas no turno matutino e à tarde realizar algumas atividades como oficina de leitura, 

matemática, línguas, laboratórios e artes. 
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No entanto, há uma questão-chave a ser discutida em relação à implantação 

desse sistema ampliado de permanência na escola: a da relação entre essa extensão 

quantitativa de tempo versus a qualidade da exploração do mesmo. Será que existe uma 

relação de equivalência, ou seja, a forma como ele é utilizado proporciona, de fato, os 

resultados esperados? Devemos levar em consideração que, embora a implantação do 

tempo integral nas escolas vise resultados semelhantes em todos os centros em que 

forem inseridos, percebem-se efeitos diferenciados em cada uma das escolas. Tal fato se 

justifica pela diversidade entre comunidades, alunos, profissionais do ensino e demais 

envolvidos no processo. O comprometimento de todos os indivíduos, neste caso, é fator 

determinante para que se verifiquem bons resultados. Dessa forma, é preciso que haja 

aceitação e colaboração da comunidade onde a escola está inserida para que o primeiro 

passo tenha sido dado; compromisso dos educadores e membros pedagógicos para que 

as atividades sejam desenvolvidas com a qualidade necessária ao desenvolvimento dos 

alunos; e a aceitação destes à nova mudança estabelecida, visto que os mesmos 

gozavam de certa ociosidade quando do antigo modelo e o fato de passar mais tempo na 

escola poderá acarretar rejeição por parte de alguns alunos.  

 Contudo, as horas ampliadas devem, de fato, ser aproveitadas de forma 

produtiva e não simplesmente delineadas no plano de gestão escolar apenas para 

compor um sistema que na prática não funciona, pois o ócio, para os alunos, constituiria 

não só em perda de tempo, que poderia ter sido utilizado com atividades didático-

pedagógicas, mas a privação de conhecimentos outros, resumindo um grande projeto a 

esforços inválidos, visto que qualidade se obtém mediante empenho e incentivo por 

parte daqueles que pretendem alcançá-la. 

 

II- IMPLANTAÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL 

Agregar ou implantar novas metodologias ou sistemas de ensino é algo 

complexo, porém, possível. E quando se trata do sistema educacional brasileiro as 

dificuldades tomam proporções ainda maiores. Isso se deve ao fato de que, embora com 

de erros ao longo da sua história, qualquer mudança ou incorporação de um novo 

elemento só se dará com a participação dos vários segmentos sociais, e depois de 

inúmeras discussões a respeito da sua viabilidade tanto por parte de especialistas em 

educação como de representantes da sociedade em geral. Vê-se, com isso, um ponto 
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positivo quando se trata de um segmento tão discutido, porém não menos criticado, que 

é a educação. A esse respeito defende a carta magna: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
 

 Analisando essas questões é possível perceber o porquê da implantação do 

sistema de educação em tempo integral ainda encontra dificuldades no Brasil. Mas isso 

não se dá unicamente pela demora em estudar a viabilidade para fixar qualquer novo 

método ou sistema. Trata-se de uma matéria muito mais complexa do que se imagina 

quando levadas em consideração - e isso é imperativo – as reais condições estruturais 

das escolas onde se pretende inserir a modalidade em questão, bem como o seu aparato 

humano para a concretização do projeto. Ou seja, se trata de um grande projeto em que 

é necessária uma mobilização igualmente proporcional.    

 Nos estados ou cidades onde já fora adotada, como é o caso de Aracaju, 

somente se restringe ao Centro de Excelência Ministro Marco Maciel, ao Centro de 

Excelência Atheneu Sergipense e ao Centro de Excelência Santa Maria que são tidas 

como Centros de Excelência, numa demonstração óbvia de prioridade, pois somente 

privilegia a poucos. Além disso, vale ressaltar que, a princípio, o objetivo dessa nova 

modalidade de ensino é de que ela seja aplicada nas camadas socialmente menos 

favorecidas ou ainda em estratos cuja eminência de marginalidade e violência seja mais 

evidente, bem como onde há índices relevantes de evasão e repetência escolar.  Segundo 

o Plano Nacional de Educação (PNE), 

 

A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos 
escolares, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na 
escola o tempo necessário para concluir este nível de ensino, 
eliminando mais celeremente o analfabetismo e elevando 
gradativamente a escolaridade da população brasileira. A ampliação 
da jornada escolar para turno integral tem dado bons resultados. O 
atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no 
cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, 
desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação adequada, no 
mínimo em duas refeições, é um avanço significativo para diminuir as 
desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades 
de aprendizagem. O turno integral e as classes de aceleração são 
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modalidades inovadoras na tentativa de solucionar a universalização 
do ensino e minimizar a repetência. (PNE, 2000, p.23). 
 

É bem verdade que para a implementação e manutenção desse grande projeto 

seria necessária uma infraestrutura ainda não vista sequer para o ensino tradicional. 

Ademais, será, também, notadamente indispensável, uma operacionalização político 

pedagógica para o andamento do novo serviço, o que demandaria recursos humanos.  

Quem poderá garantir que maior tempo na escola seja sinônimo de qualidade 

de ensino? É justamente essa característica fundamental que o ensino em tempo integral 

tem o propósito de proporcionar aos seus alunos. A modificação começa no ambiente 

escolar, que ganha não só uma nova roupagem, mas acessórios indispensáveis ao 

funcionamento do sistema. O desdobramento da escola em vários espaços de educação e 

aprendizagem, fugindo de seu padrão convencional, pode ser considerado a força motriz 

necessária para se alcançar o acesso, a permanência e sucesso de crianças e adolescentes 

nas escolas da rede pública, para a melhoria da qualidade da aprendizagem.  

A modalidade de ensino integral nas escolas da rede pública é criada, visando 

amparar os alunos em um ambiente escolar especialmente adaptado a esse sistema de 

ensino e munido de corpo docente e administrativo capacitado a conduzir os alunos pelo 

caminho da inclusão social, com vistas ao desenvolvimento da cidadania, formando 

indivíduos cada vez mais comprometidos com a sociedade em que estão inseridos e 

capazes de enxergar as suas facetas, porém, portadores de opinião própria e imbuídos de 

senso crítico.  

III- CENTROS DE EXCELÊNCIA: UMA NOVA PROPOSTA 

 

Etimologicamente falando, a palavra excelência, de origem latina “excellentia”, 

significa grandeza, elevação e superioridade, termos que fazem menção à proposta do 

novo modelo de ensino em tempo integral.  

Transformar escolas tradicionais já estabelecidas na sociedade em um centro de 

excelência, e sobre este se entenda por uma instituição educacional dotada de subsídios 

ao pleno desenvolvimento do aluno enquanto indivíduo social, não parece ser uma 

tarefa fácil. 
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Em 2006, em uma escala de 0 a 10, o IDEB identificou sistemas de 
ensino com índices que variavam de 1,8 a 6,0 e escolas que variavam 
de 0,7 a 8,5. Essa discrepância revela profundas desigualdades nas 
condições de acesso, permanência e aprendizagem na educação 
escolar, refletindo a complexidade de um processo em que se 
entrelaçam diversos fatores relativos tanto à estruturação social, 
política e econômica da sociedade brasileira, quanto ao trabalho 
pedagógico realizado no cotidiano por professores e demais 
profissionais nas escolas públicas. (MOLL, 2009, p. 13) 
 

Mas, o que de fato são esses centros de excelência e o que e o que eles têm a 

propor à sociedade? Em uma época na qual as diferenças sociais são cada vez mais 

acentuadas, inclusão é a palavra de ordem em se tratando de educação nos estratos mais 

carentes de oportunidade. Dessa forma, foi elaborado um projeto que propicie uma 

escola inclusiva, projetada para assegurar a qualidade de vida dos alunos mediante 

práticas pedagógicas e atividades complementares, reduzindo índices de evasão escolar, 

repetência e distorções entre idade/série dos alunos.   

Com isso, a proposta de ensino em tempo integral traz em seu bojo a (re) 

significação do tempo e espaço escolar, de modo a ampliar a carga horária 

preestabelecida e a adaptar o espaço educacional à realização das atividades 

complementares nas quais os alunos estarão envolvidos. Vale ressaltar que quando se 

fala em mudança na estrutura espacial da escola, estamos incluindo não apenas 

condições adequadas do espaço físico, mas também do corpo organizacional, levando-se 

em conta tanto os docentes quanto demais funcionários administrativos, salas de aula, 

mobiliário adequado ao número de alunos, salas próprias (laboratórios) para leitura, 

informática e ciências. 

Percebe-se que não se trata apenas de uma mudança quantitativa em relação às 

horas ofertadas aos educandos, mas uma reformulação qualitativa acerca do conteúdo, 

de forma que as atividades extraclasses sejam um complemento das aulas regulares, 

porém desenvolvido com vistas ao aprimoramento de competências do aluno, a 

transformá-lo em um sujeito crítico, autônomo e elemento participante de uma 

sociedade democrática. 

As atividades extraclasses são geralmente trabalhadas com foco na 

aproximação daquilo que é estudado com aquilo que é vivenciado pelo aluno em seu 

cotidiano. A aprendizagem que vai além da sala de aula e se realiza em um ambiente 
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diferenciado proporciona ao aluno um novo olhar sobre algo do qual ele já tinha 

conhecimento, além da interação com os demais colegas de classe.  

Desempenhando todas essas atividades com primazia, a escola, enquanto 

centro de excelência, terá transformado seus alunos em cidadãos com competências 

diversas desenvolvidas e cumprido, assim, a sua função social.  

 

IV- CENTRO DE EXECELÊNCIA MINISTRO MARCO MACIEL: UM 

MODELO A SER SEGUIDO 

 O Centro de Excelência Ministro Marco Maciel, passou a ser denominada desta 

forma a partir de 2006, quando começou a adotar o novo modelo de ensino em tempo 

integral, abandonando, assim seu antigo nome, Escola Estadual Ministro Marco Maciel, 

mudança esta que não se deu apenas no nome. 

Situado à Avenida Visconde de Maracaju, no bairro 18 do Forte, zona norte da 

capital sergipana, o Colégio Estadual Ministro Marco Maciel contempla, dentre tantos 

outros projetos, a educação integral no ensino médio. De acordo com o PGIE (Plano de 

Gestão Integrado da Escola), documento elaborado pela Secretaria de Estado da 

Educação e pela Assessoria de Planejamento, a Escola em questão tem como pontos 

fortes o alto índice de aprovação e o baixo índice de abandono nas séries em que a 

educação integral está implantada. As séries, os turnos e a quantidade de turmas em que 

a modalidade é aplicada estão expostos no quadro abaixo. 

SÉRIE TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

1° ano médio 05 integral 05 integral 

2° ano médio 01 integral 01 integral 

3° ano médio 02 integral 02 integral 

Tabela 1: Séries, turnos e turmas do Centro de Excelência Ministro Marco Maciel, do ano 2009. 
Fonte: PGE 

 

Em sua estrutura física, além de dispor de 20 salas de aula, o colégio dispõe 

também de: Diretoria, Secretaria, Sala de professores, Coordenação pedagógica, 
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Orientação educacional, Biblioteca, Sala de TV e vídeo, Sala de informática, Sala de 

multimeios, Laboratório de ciências, Sala de rádio, Auditório, Almoxarifado, Dispensa, 

Refeitório, Recreio coberto, Quadras de esporte coberta e descoberta, Sanitários 

(inclusive para portadores de necessidades especiais) e Vestiários. Ainda de acordo com 

o documento citado anteriormente, o estado de conservação da escola, bem como das 

suas instalações hidráulica e elétrica são considerados regulares. As instalações 

telefônicas e sanitárias estão em boas condições. 

Na pesquisa realizada com uma amostra dos discentes do Centro de Excelência 

Ministro Marco Maciel em que 25% deles eram do sexo masculino e 75% do sexo 

feminino, escolhidos aleatoriamente, com faixa etária ilustrada na tabela abaixo: 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) 

Entre 12 e 15 Entre 16 e 20 Acima de 20 

18% 72% 0 

Tabela 2: Fonte da pesquisa de campo no Centro de Excelência Ministro Marco Maciel 

Podemos perceber que apesar de tantos benefícios oferecidos nessa modalidade de 

ensino, a pesquisa realizada nos revela uma insatisfação por parte dos alunos, pois a 

maioria classifica o Sistema de Ensino Integral como péssimo ou regular, conforme 

tabela abaixo:  

COMO VOCÊ CLASSIFICA O SISTEMA DE ENSINO INTEGRAL? 

Péssimo 0% 

Regular 47% 

Bom 47% 

Ótimo 6% 

Tabela 3: Fonte da pesquisa de campo no Centro de Excelência Ministro Marco Maciel. 
 

 Para os discentes as principais vantagens de se estudar num Centro de 

Excelência são: 

� Maior tempo para o estudo; 

� Melhor preparação para o vestibular; 

� Oportunidade de ter aulas em laboratórios; 
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� Professores mais qualificados e a disposição para tirar dúvidas 

Em contrapartida, os alunos do Centro de Excelência Ministro Marco Maciel 

destacam algumas desvantagens em estudar no Sistema de Ensino Integral, tais como: 

� Carga horária excessiva no colégio; 

� Falta de material escolar (apostilas); 

� Não poder trabalhar; 

 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como podemos perceber o modelo de educação em tempo integral ainda ensaia 

os seus primeiros passos, se comparado ao tipo de educação desenvolvido nas escolas 

da rede pública. Contudo, suas perspectivas superam em muito as do antigo modelo em 

todos os sentidos, incluindo segurança, melhoria da estrutura física do ambiente escolar, 

capacitação dos docentes envolvidos, desenvolvimento de atividades extraclasse que 

complementem o conteúdo pedagógico abordado em sala, alimentação entre os turnos, 

possibilidade de redução de evasão e repetência, inclusão social, entre tantos outros.  

No entanto, a medida de proteção sugerida talvez seja uma das maiores 

vantagens que a escola em tempo integral tenha feito por seus alunos, visto que essa 

nova modalidade tende a ser aplicada em estratos sociais cuja violência urbana seja 

mais evidente entre os indivíduos, de modo que os alunos passem a despender o dobro 

do tempo na escola, ou seja, são dois turnos em contato com o conhecimento, 

diminuindo, por conseguinte, o tempo que os aprendentes possivelmente gastariam nas 

ruas, à mercê da marginalidade e violência iminentes. 

Todavia, quando a escola se propõe a acolher seu aluno em tempo integral 

como medida para protegê-lo dos males sociais aos quais ele está vulnerável, não estaria 

ela tendo uma perspectiva protecionista e assistencialista, porém desviando-se do seu 

dever fundamental? A resposta seria não, pois hoje a sociedade cobra do ambiente 

escolar uma nova postura, novas responsabilidades e inúmeras funções que antes não 

lhe cabia, justamente para atender a indivíduos de uma nova realidade.  
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Para uns, a escola em tempo integral não mais tem cara de escola, para 

outros, essa é a escola de outrora, porém com uma nova roupagem, reconstruída e 

ressignificada. Mas não foi apenas a escola que mudou também os seus membros assim 

o fizeram em especial o professor, que de igual forma precisa adotar uma nova postura 

em sala de aula ou mesmo fora dela, além de reinventar novas formas de ensinar, 

aprender a interagir e, assim, ensinar aprendendo, ou mesmo aprender ensinando. 

Como se trata de algo novo e ainda por mostrar resultados de fato concretos, 

muitos questionamentos e opiniões estão sendo feitos à medida que essa nova 

modalidade é implementada. Porém, muito já pode ser comprovado, como é o caso de 

alguns colégios que já aderiram ao novo sistema e atestam com resultados o potencial 

que pode ser alcançado mediante o empenho de todos os envolvidos. 

O Centro de Excelência Marco Maciel é um exemplo de que o ensino em 

tempo integral pode mudar a realidade não só dos alunos, mas também de toda uma 

comunidade, pois trabalhando o quadro educacional dos alunos é possível construir 

indivíduos conscientes da sua função social e da sua importância enquanto futuros 

cidadãos.  

Projetado para implantar a nova modalidade de ensino, o supracitado Centro 

foi capaz de oferecer aos seus alunos uma estrutura adequada às atividades didático-

pedagógicas, além de opções de acessibilidade a alunos portadores de necessidades 

especiais, como banheiros próprios. Também o conteúdo programático aplicado foi 

aperfeiçoado, com vistas ao melhor desempenho dos alunos, preparando-os para o 

ensino médio, de forma que eles possam alcançá-lo aptos a competirem oportunidades, 

em pé de igualdade, com alunos que tiveram melhores chances de ter um ensino de 

qualidade. O antigo Colégio Estadual Ministro Marco Maciel constitui atualmente um 

modelo educacional público a ser seguido, pois com tal mudança conseguiu superar 

problemas que antes eram de difícil solução, tais como baixo índice de aprovação, 

elevado índice de evasão, repetência e distorções entre idade/série. 

A Educação em tempo integral, além de pretender, há de ser um espaço 

onde ela também se faça integral, explorando habilidosamente as potencialidades e 

inteligências múltiplas dos aprendizes com as mais diversas formas de inclusão, 
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incentivando o respeito às diferenças e transformando-os em sujeitos ativos e 

participativos de seu próprio crescimento intelectual.  

O acesso a uma educação de qualidade constitui direito elementar a todos, 

dessa forma, pretende “a Educação Integral [...] assegurar o compromisso coletivo com 

a construção de um projeto de educação que estimule o respeito aos direitos humanos e 

o exercício da democracia.” (MOLL, 2009, p. 29).  
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