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Resumo

O presente artigo tem como objetivo identificar as produções acadêmicas que tratam sobre a
Educação integral, em tempo integral, no Brasil, no período de 2009 a 2019. O referencial teórico
são estudos de Jaqueline Moll (2012), assim como, dos Documentos Oficiais que tratam da política
pública da educação em tempo integral no Brasil e no Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma
revisão sistemática realizada no Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES. A pesquisa analisou 39 artigos, dos quais foram retirados 04 por não
tratarem da temática. Os 35 artigos selecionados são favoráveis à ampliação da jornada escolar desde
a Educação Infantil ao Ensino Médio.

Abstract

This article aims to identify the academic productions that deal with full-time integral education in
Brazil from 2009 to 2019. The theoretical reference is studies by Jaqueline Moll (2012) as well as the
Official Documents that deal with the public policy of full-time education in Brazil and the State of
Minas Gerais. This is a systematic review carried out in the Portal of periodicals of the Coordination
for the Improvement of Higher Education Personnel - CAPES. The research analyzed 39 articles, of
which 04 were withdrawn because they did not address the theme. The 35 articles selected are
favorable to the expansion of the school day from kindergarten through high school.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo identificar las producciones académicas que abordan la educación
integral em tiempo integral, en Brasil, de 2009 a 2019. La referencia teórica son los estudios de
Jaqueline Moll (2012) así como los documentos oficiales que tratan sobre la política pública de
educación em tiempo integral, en Brasil y el estado de Minas Gerais. Se trata de una revisión
sistemática, realizada en el Portal de publicaciones periódicas de la Coordinación para
elperfeccionamiento del Personal de Educación Superior - CAPES. La investigación analizó 39
artículos, de loscuales 04 fueron retirados porque no abordaron el tema. Los 35 artículos
selecionados son favorables a laexpansión de la jornada escolar desde el jardín de infantes hasta la
escuela secundaria.
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INTRODUÇÃO

A escola de Educação Integral e em tempo integral tem raízes no legado de diferentes movimentos
teóricos e políticos e possui dispositivos legais que a amparam. Em âmbito nacional, um dos
primeiros marcos legais é a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que, em seu artigo 205,
apresenta a Educação como direito de todos e dever do Estado e da Família, promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade. Ressalta, também, sua importância para o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O tema da Educação Integral renasce, ainda, sob a inspiração da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), que prevê o aumento progressivo da jornada escolar para o regime de
tempo integral (artigos 34 e 87, § 5º).

Em 2016, o Estado de Minas Gerais adere a Portaria MEC 1.145, de 10 de outubro de 2016 que
institui o Programa de Fomento à implementação de Escolas em Tempo Integral no Ensino Médio,
criada pela Medida Provisória n. 746 de 22 de setembro de 2016, sendo selecionadas 44 escolas que
iniciariam a ampliação da carga horária após a discussão e construção de uma Proposta de Educação
Integral e Integrada para o Estado de Minas Gerais, o que aconteceu em agosto de 2017. A Portaria
número 727/MEC, de 13 de junho de 2017, estabelece novas diretrizes, novos parâmetros e critérios
para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI, em
Conformidade com a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Foram selecionadas pelo MEC mais
35 escolas que iniciariam a ampliação da carga horária em 2018, totalizando 79 escolas em todo o
estado chegando em 66 municípios e 42 Regionais de Ensino com previsão de atendimento a 21.000
estudantes.

Em agosto de 2017, foi publicado o decreto estadual número 47.227 (MINAS GERIAS, 2017) que
estabelece que a Educação Integral e Integrada visa assegurar o acesso e permanência dos estudantes
da educação básica, com melhoria da qualidade de ensino e o respeito à diversidade, garantindo as
condições necessárias ao desenvolvimento dos diversos saberes e habilidades pelos estudantes e a
ampliação da jornada diária escolar.

Este artigo se insere nesse contexto de debates e discussõesé parte de uma pesquisa em fase inicial,
que se propõe a investigar a temática da educação integral, na Superintendência Regional de Ensino
de Governador Valadares/ MG; cuja jurisdição de 40 municípios, e, neste ano de 2019, sendo
ofertada a Educação Integral e Integrada em 32 escolas estaduais de Ensino Fundamental e 01 de
Ensino Médio.

Para compreender melhor a temática da educação integral em tempo integral o objetivo do artigo foi
mapear a produção acadêmica brasileira, em artigos publicados no Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, nos últimos 10 anos. O
texto apresenta os resultados da revisão sistemática de 39 artigos analisados. Sendo selecionados 35
artigos que tratavam do estudo em questão. É o resultado desse mapeamento que trouxemos para
discussão neste texto.

O presente trabalho está organizado em seis seções. A primeira contextualiza a implementação da
educação integral no tempo integral dentro do cenário brasileiro. A segunda descreve a metodologia
de trabalho utilizada para identificação das produções acadêmicas que tratam o assunto. A terceira
apresenta os resultados da pesquisa em diálogo com especialista em educação integral. A quarta
seção discorre sobre percepção dos estudantes e demais atores sobre a ampliação do tempo escolar.
A quinta seção discute sobre o Ensino Médio em tempo integral e, finalmente, na sexta seção as
considerações finais.
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1. A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL

O reconhecimento da educação como um direito faz parte da agenda da educação Integral com
jornada diária ampliada como política pública, como destacado anteriormente. Consoante com esse
direito assume-se, neste artigo as contribuições de Jaqueline Moll (2012) nas considerações que faz
sobre a ampliação do tempo de permanência do estudante na escola: “vincula-se às idéias de
organização de territórios educadores a partir da escola e de articulação de arranjos educativos
construídos com base em ações intersetoriais” (MOLL. 2012. p. 132).

Em suas discussões a autora convoca a uma reorganização temporal e espacial da escola:

Trata-se, portanto, de ampliar o tempo de permanência na escola, garantir
aprendizagens e reinventar o modo de organização dos tempos, espaços e
lógicas que presidem os processos escolares, superando o caráter discursivo e
abstrato, predominante nas práticas escolares. (MOLL, 2012, p. 133)

Sendo estruturada pelo Programa Mais Educação, ampliar a jornada na escola significa mudar sua
rotina; pois não significa mais do mesmo ou a repetição do turno regular.

A secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais utilizou como base legal e orientações os
documentos: Programa Mais Educação/ Passo a passo 2011 (BRASIL, MEC, 2011); Documento
Orientador da Política de Educação Básica Integral e Integrada de Minas Gerais. Ensino
Fundamental e Médio, (MINAS GERAIS, 2019); Portaria nº 144 de 10 de outubro de 2016, que
institui o Programa Novo Mais Educação (BRASIL, MEC, 2016). Utilizou também Portaria nº
1.145, de 10 de outubro de 2016 e Portaria nº 727, de 10 de junho de 2017. Estabelecem novas
diretrizes, novos parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral – EMTI (BRASIL. MEC. 2016. 2017); Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012.
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, MEC, 2012).

Nessa intenção a Secretaria de Estado de Educação também compartilha com a concepção de
Educação Integral que realiza articulação da escola e espaços educativos fora da mesma:

A Educação Integral é um processo educativo, que parte do reconhecimento
do estudante como sujeito sociocultural e da necessidade de a prática
educativa dialogar com a realidade e com os saberes presentes nos territórios,
entendidos como “territórios educativos”. Nessa visão, a escola passa a
dialogar com o bairro, com a cidade, formando uma Rede Educativa (MINAS
GERAIS. 2019. p. 8)

A Secretaria de Estado de Minas Gerais (SEE/MG) apresenta diretrizes para “A nova Educação
Integral”; onde prevê novos “modos operandi”, a partir do segundo semestre de 2019, com currículo
integrado; “na modalidade Regular Integral” no Ensino fundamental. Esta nova estrutura tem como
base legal um conjunto de documentos que reafirmam o direito a educação e orienta sobre a
organização curricular, tanto no País como em Minas Gerais. A referência norteadora é a Lei
9394/1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996); além de
documentos que organizam o currículo como a Resolução CNE/CEB nº 07/2010 que Fixa Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos (BRASIL, 2010) e no âmbito de Minas
Gerais pode se citar a Resolução nº 2197/2012 – Dispõe sobre a organização e o funcionamento do
ensino nas Escolas Estaduais de Educação Básica de Minas Gerais e dá outras providências (MINAS
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GERAIS, 2017) e o Parecer CEE nº 937/2018 que se manifesta sobre o Currículo de Referência para
implementação nas escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental do Sistema de Ensino de
Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2019)

A SEE/MG a partir do Documento Orientador oferece subsídios para a atuação dos docentes que
atuarão na Educação Integral e Integrada apresentando diretrizes para a construção do Projeto
Pedagógico da Escola, adequado à realidade da comunidade e do território, observando-se os
princípios da Educação Integral e Integrada, bem como as orientações gerais que norteiam a
formação plena dos estudantes (MINAS GERAIS, 2019)

Esse documento enfatiza que:

a ampliação da jornada objetiva a oferta de um currículo mais significativo
aos estudantes, integrando a formação básica a outros conteúdos e
experiências, garantindo-lhes a melhoria da aprendizagem em todas as áreas
do conhecimento, e, sobretudo, o desenvolvimento de habilidades que
ampliem o letramento em Língua Portuguesa e em Matemática. (MINAS
GERAIS. 2019. p. 3)

A partir de 2017 a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - SEE/MG também passou a
ampliar a jornada escolar no Ensino Médio, sendo vivenciado na jurisdição da Superintendência
Regional de Ensino de Governador Valadares – SRE/GV, em uma das escolas no ano de 2018 e
2019.

Tendo como base os princípios da Educação Integral e Integrada
estabelecidos no Decreto Estadual citado anteriormente, e tendo a garantia de
recursos e financiamento propostos pelas portarias 1145/16 e 727/17 do
MEC, Minas Gerais assume a oferta de um Ensino Médio Integral e
Integrado e oferece aos jovens uma proposta construída na perspectiva de
garantir sua formação integral e plena por meio do exercício diário de um
currículo integrado (MINAS GERAIS. 2019. p. 37)

Tanto para o Ensino fundamental quanto para o Ensino Médio, os documentos legais organizam o
currículo, e apresentam estratégias de monitoramento e avaliação da Educação Integral.

Para melhor compreensão da temática é que se propõe uma pesquisa em fase inicial sobre a produção
acadêmica a respeito da Educação Integral em tempo integral na última década.

2. VISÃO PANORMICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, EM TEMPO INTEGRAL: COMO
SE DEU A PESQUISA

Para este estudo, em fase inicial, no qual nos interessamos pela ampliação da jornada escolar, em
uma região de Minas Gerais, foi feito o exercício de compreender como a temática da educação
integral se apresenta no cenário brasileiro. Para isso, optou-se por uma revisão sistemática de artigos
produzidos no Brasil, em Língua Portuguesa, nos últimos 10 anos, com busca realizada no Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES,
utilizando-se como termos de busca “Educação Integral” e “Tempo Integral”.
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Castro (2001) explica a importância da revisão sistemática quando afirma que ela é sobretudo uma:

revisão planejada para responder a uma pergunta específica e que utiliza
métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar
criticamente os estudos, e para coletar e analisar os dados destes estudos
incluídos na revisão. Os métodos estatísticos (meta-análise) podem ou não
ser utilizados na análise e na síntese dos resultados dos estudos incluídos.
Assim, a revisão sistemática utiliza toda esta estruturação para evitar viés –
tendenciosidade - em cada uma de suas partes. (CASTRO, 2001, p. 01)

A partir dessa premissa sobre a revisão sistemática, a pesquisa realizada foi feita de forma criteriosa
a fim de identificar dados que ajudem a ampliar a compreensão sobre o assunto em pauta. Nesse
sentido, a pesquisa identificou 39 artigos que abordam a temática sobre educação integral, dos quais
foram 04 foram retirados da análise por não tratarem sobre o tema.

Os artigos foram organizados por ano de publicação, após sua leitura observaram-se neles os
seguintes aspectos: referência, aporte teórico, objeto de estudo, objetivo geral, metodologia,
hipóteses e resultados. Uma vez organizados, tabularam-se por ano de produção e quantidade,
temáticas especificamente abordadas em relação à educação integral e ano de publicação.

Os 35 artigos selecionados para análise discutem a educação integral desde a Educação Infantil até o
Ensino Médio, e destacam-se temáticas como: o alcance da política de ampliação da jornada escolar;
a abordagem histórica/concepção de educação integral em tempo integral, as Políticas Públicas de
educação integral em tempo integral, a Relação aprendizagem X tempo, o financiamento e direito,
Currículo X tempo, as atividades esportivas, o Território Educativo e Corporeidade. Todos esses
artigos são favoráveis à ampliação da jornada escolar.

3. AFINAL, O QUE SE PRODUZIU SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, EM TEMPO
INTEGRAL, NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS?

Para esta análise utilizou-se do método de revisão sistemática, pesquisando a produção acadêmica
nos últimos dez anos a respeito da ampliação da jornada escolar.

A produção acadêmica analisada entre 2009 a 2019 mostra que os anos em que houve maior
quantidade de artigos produzidos foram 2015 com 06 artigos e 2018 com 07 artigos.

A pesquisa mostrou que em determinado ano, ou período as produções deram ênfase a temas
específicos. Sendo observado que a maioria dos artigos discutia “Abordagem histórica/concepção de
educação integral em tempo integral” e “Programa Mais Educação e Políticas Públicas de educação
integral em tempo integral” e algumas temáticas como a “Educação Infantil” e o “Ensino Médio”
têm recebido pouca atenção dos pesquisadores.

A pesquisa revela que as temáticas apresentadas com mais freqüência foram:

• Abordagem histórica (03 artigos publicados nos anos de 2011 e 2018);
• Políticas Públicas (04 artigos publicados nos anos de 2013, 2014, 2017, 2018)
• Programa Mais Educação (PME) (03 artigos publicados em 2012, 2014, 2017)
• Ensino Médio X tempo integral: (03 artigos publicados no ano de 2018)
• Percepção de estudantes sobre a ampliação da jornada escolar diária – sobre a percepção de

crianças foram publicados 03 artigos nos anos de 2012, 2014 e 2015; e sobre a percepção de
jovens, adolescentes e educadores foram publicados 03 artigos, em 2015, 2016 e 2016,
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respectivamente.
Os artigos discutem temáticas da educação integral maioritariamente dos Estados da Região Sul do
Brasil, nas seguintes cidades: Maringá (PR); Alegre (RS), Esteio (RS); Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. No Sudeste destaca-se: Petrópolis (RJ); Pirassununga (SP), São José dos Campos
(SP), Presidente Prudente (SP). Falando sobre educação integral do Estado de Minas Gerais
apareceram as cidades de Belo Horizonte em 02 artigos e Governador Valadares em 01. Sobre o
Distrito Federal, houve 01 artigo referente a cidade de Paguatinga. Em relação à educação integral no
Estado de Goiás em 01 artigo, na cidade de Goiânia. Os demais tratam de questões abordando todo o
território brasileiro, com temática como currículo, políticas públicas, Programa Mais Educação,
corporeidade.

Dos artigos encontrados um artigo tratava da educação integral na Educação Infantil e 02 artigos
discutiam sobre a relação da educação integral para as crianças entre 6 a 8 anos e a ludicidade. Nesse
sentido, Carvalho (2015) afirma que “Ao se pensar a formação integral das crianças, é necessário
possibilitar espaços e tempos educativos que sejam dialógicos e reflexivos. A educação (em tempo)
integral pode criar oportunidades de formação em dimensões vivenciais, cognitivas, afetivas,
emocionais, contribuindo, em amplitude, para a formação humana” (CARVALHO. 2015. p. 15).

O supracitado autor relata que a sua pesquisa mostrou que o Programa Escola Integrada,
desenvolvido para crianças de 6 a 8 anos, contribuiu para uma maior compreensão da criança e de
suas formas de participação na vida social. Por outro lado, ele afirma que se faz necessário uma
maior articulação entre a educação e a proteção social quando expressa que:

[...] buscou-se neste texto evidenciar uma trama que envolve as reflexões
acerca da infância e da educação (em tempo) integral, no Brasil. A proposta
aqui não foi realizar uma avaliação do programa Escola Integrada, mas sim
analisar como sua especificidade contribui para uma maior compreensão da
criança e de suas formas de participação na vida social. [...] Evidenciou-se a
necessidade de articulação entre educação e a proteção social, na prevenção
de situações de violação dos direitos da criança, principalmente em territórios
vulneráveis. Assim, concorda-se com Moll (2010, p. 2) quando para a autora
afirma que “a educação (em tempo) integral está relacionada ao compromisso
democrático e republicano de uma escola para todos, lócus de enfrentamento
de desigualdades sociais” (CARVALHO. 2015. p. 2 e 15)

Nessa mesma perspectiva, Barbosa (2015) argumenta que pensar o tempo integral para crianças
implica refletir se os turnos prolongados garantem de fato uma “Educação Integral”. Ela afirma que:

Na educação infantil, o diálogo entre diferentes campos de conhecimentos e
distintas experiências no e com o mundo constituem a condição de uma
educação integral, aqui concebida como acesso tanto ao direito à educação
quanto ao direito a viver os tempos da infância, ou seja, comprometida com a
absoluta singularidade de aprender a partilhar a experiência temporal –
geracional e intergeracional – de coexistir no mesmo mundo [...]
(BARBOSA. 2015. p. 7 e 8)

Esta autora insiste em que é preciso verificar qual a intencionalidade de promover a articulação entre
escola e as áreas da saúde, da cultura e da justiça e de proporcionar a integração do projeto
pedagógico, as relações da escola no tempo e no seu entorno.

Por sua vez, Azevedo e Betti (2014), trataram da temática referente ao público do 1º ano do Ensino
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Fundamental em tempo integral. Seu estudo foi relacionado à ampliação do ensino fundamental de
oito para nove anos no Brasil e à implantação da educação integral no município de Presidente
Prudente (SP), que recebeu o nome de programa Cidadescola e recomendando a valorização de jogos
e brincadeiras. Teve como objetivo investigar os pontos de vista das crianças sobre as atividades
desenvolvidas nesse contexto, com especial atenção ao tema da “ludicidade”.

Azevedo; Betti (2014) discutem sobre a implantação da educação integral no município de
Presidente Prudente (SP) através do programa Cidadescola, alertando os educadores sobre a
importância de propor atividades lúdicas para as crianças dentro e fora da sala de aula. A pesquisa
realizada por eles revelou que:

que a forma como os educadores propõem suas atividades é muito importante
para que a criança as considere como lúdicas ou não. E que para a maioria
das crianças as atividades ministradas na sala de aula parecem não ser tão
atrativas quanto as que fazem fora dela. (AZEVEDO; BETTI. 2014. p. 13)

Entre as temáticas encontradas nos artigos, chamam a atenção aqueles que trazem as percepções dos
autores, crianças, adolescentes, jovens e educadores em relação à experiência que vivenciaram com
ampliação do tempo na escola.

Na seção a seguir trataremos um pouco sobre os artigos encontrados na pesquisa que discutem a
percepção do público da educação em tempo integral a partir de suas experiências neste contexto.

4. PERCEPÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS E DEMAIS ATORES SOBRE A
AMPLIAÇÃO DO TEMPO ESCOLAR

O presente tópico se propõe analisar as falas das crianças e jovens e de outros atores da escola
presentes em 06 dos 35 analisados sobre a ampliação da jornada escolar diária.

Dois artigos (Da Silva, 2012) mostraram que algumas crianças e adolescentes durante entrevistas, a
princípio do projeto, demonstraram desinteresse. Souza, Charlot (2016) argumentam que no início
alguns estudantes se queixaram do cansaço com mais tempo na escola; porém no decorrer do
desenvolvimento; perceberam melhora no aprendizado, nas relações interpessoais. Os educadores
relataram que é fundamental o trabalho com atividades significativas, a articulação com instituições
(saúde, lazer, cultura) no entorno da escola e utilização de outros espaços educativos.

Azevedo, Betti (2014) relata a pesquisa sobre uma experiência de ampliação do ensino fundamental
de 9 anos e em tempo integral na cidade de Presidente Prudente (SP), investigando o que as crianças
pensavam a respeito das atividades lúdicas desenvolvidas nesse contexto. Constataram na sua
pesquisa que as crianças, com a autorização dos responsáveis (em pesquisa etnográfica), expressaram
através de desenhos, gestos, palavras; falaram que brincadeiras mais gostaram e menos gostaram. As
crianças sabiam distinguir o que era jogo e que era trabalho, o que era cansativo e rotineiro e davam
opiniões a respeito das atividades para agradá-las.

Carvalho (2015) propõe uma leitura de processos infantis de inserção e participação na cena social
em novas configurações de institucionalização da infância, em especial a Educação em Tempo
Integral. Apresentando episódios que contribuem para a compreensão dos condicionamentos, da
experiência da infância e dos significados que as crianças atribuem às suas vivências. Onde a escuta
às crianças entre 06 a 08 anos ocorre em uma escola pública de Belo Horizonte, a qual oferece o
“Programa Escola Integrada” – PEI. Nesta pesquisa o aluno entrevistado através de desenho e
linguagem oral expressa a produção simbólica (um revólver) visto a violação de direitos em
territórios vulneráveis. Pelo depoimento de outras crianças, elas afirmaram que tinham a tarefa de
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levar a irmãzinha para a creche e que tinham medo do “Conselho Tutelar”, pois a mãe deles
precisava sair muito cedo para o trabalho.

Leite, Ramalho (2015) discutiu as mudanças percebidas por um grupo de sujeitos, com idades entre
15 e 18 anos, em suas ações e em seus valores, a partir da sua participação em um programa de
educação integral em tempo integral – Programa Escola integrada (PEI) – do município de Belo
Horizonte. Estes estudantes egressos do ensino fundamental em tempo integral, durante a entrevista
disseram ter saudades: demonstraram ter paixão pela escola integral, que nem viam o tempo passar e
que tinham vontade de voltar para a escola integrada.

Souza e Charlot (2016) discutem a respeito da relação que os estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental estabelecem com o saber e a escola em jornada ampliada. A pesquisa mostrou que os
alguns estudantes se sentiam cansados no início ou não gostavam do projeto, outros gostavam. Em
entrevista, um aluno disse que o objetivo do projeto em “tirar os adolescentes das ruas” não resolveu
o problema, agravou; na percepção dele fez com muitos alunos evadissem. Já, nesta mesma pesquisa,
apresenta que alguns estudantes afirmam ver o “lado bom” do tempo integral, que os ajuda a sair das
drogas, tráfico e os ajuda a aprender. Os estudos evidenciam que o desafio da escola em tempo
integral não é só pedagógico, é também social e político.

Leite (2016) discute a relação escola e território, a abertura da escola para espaços educativos no
bairro Vera Cruz em que estava inserida, em Belo Horizonte/ MG em uma escola do Projeto Escola
Integrada – PEI. Percebendo em sua pesquisa que, a constituição de territórios educativos está ligada
ao vínculo que educadores e educandos tem com o bairro do entorno da escola e que na opinião dos
estudantes e professores a articulação da escola com os mesmos proporcionam melhoria no processo
educativo dos alunos. Na entrevista, alunos afirmaram que o sentimento pelo bairro tem a ver com o
fato de a escola pertencer ao mesmo, que gosta da escola, seus pais estudaram nela e que a
comunidade se junta com a escola para resolver problemas.

Da Silva (2012) relata estudos através de entrevista com 175 estudantes entre 06 a 12 anos
praticantes de esportes, tendo como resultado melhoria na aprendizagem e comportamento na visão
destes alunos a partir da ampliação do tempo e o impacto das atividades esportivas e música para
estes estudantes que no início da participação do projeto havia demonstrado desinteresse. As crianças
entrevistadas disseram nos questionários da pesquisa que se sentiam felizes em participar da escola
integral e querem que ela continue. Disseram também que a participação no esporte os ajudou a
melhorar a disciplina e respeito aos professores.

Um fato que ficou em destaque na pesquisa foi a presença de 03 artigos do ano de 2018, que
discutiam a Educação integral no Ensino Médio, visto que é política pública recente para este
público, sendo implementada no Brasil no de 2017.

Estes três artigos também são favoráveis à ampliação do tempo escolar, chamando à atenção das
autoridades para investimento nesta etapa de ensino em tempo integral.

Falaremos um pouco, a seguir, sobre o que motivou a implantação do Ensino Médio em tempo
integral e sobre os 03 únicos artigos presentes na pesquisa que tratam desta temática.

5. O ENSINO MÉDIO EM FOCO

O Ensino Médio revelado pelo Saeb 2017 (BRASIL. 2017) apresenta resultados não satisfatório. O
desempenho insuficiente dos estudantes, edição após edição da avaliação reforça a necessidade de se
repensar essa etapa da educação básica. Pelo Saeb o Ensino Médio nacional encontra-se estagnado
desde 2009. (MINAS GERAIS, SEE/MG. 2019)

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/visao_panoramica_da_educacao_integral_em_tempo_integral_no_bras.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



De um total de 1.459.747 estudantes dos anos finais do Ensino Médio, no país inteiro e, segundo os
dados compilados pelo Saeb, eles apresentaram nível 2 de Proficiência média em Língua Portuguesa
e Matemática, o que significa habilidades básicas relativas ao sexto e sétimo ano do ensino
fundamental. Na avaliação de Matemática, cerca de 70% dos estudantes que participaram da prova
apresentaram resultados insuficientes e o mesmo ocorreu em Língua Portuguesa. O Saeb 2017
evidencia, mais uma vez, a urgência da implantação e do apoio a programas que evidenciem o
protagonismo juvenil, o diálogo com as necessidades das juventudes.

O cenário ruim do EM é fruto dos problemas acumulados ao longo de toda a Educação Básica. O
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) indica que a queda de matrículas no
Ensino Médio se dá, principalmente, por dois motivos: redução dos alunos que concluem o
Fundamental que se matriculam para a etapa seguinte e percentual de evasão de 11,2% ao longo dos
três anos do EM.

A Educação Integral pode ser um caminho para a melhoria desse quadro.

Ampliar a jornada e permitir que os jovens se interessem mais pela escola, que concluam seus
estudos aprendendo e ampliando seus conhecimentos ao longo da vida é fundamental.

Os artigos sobre o Ensino Médio encontrados nesta pesquisa foram 03, publicados em 2018, visto o
início da ampliação da jornada na escola nesta etapa de ensino na educação básica.

As temáticas discutidas nestes artigos são relevantes: política pública que visa a guarda dos jovens e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, flexibilização curricular de qualidade, Fomento ou
captação de recursos financeiros para garantia do direito destes jovens à educação.

Silva (2018) debate o contexto atual da Educação integral no Ensino Médio. Sua pesquisa indica que
a educação integral no Ensino Médio vem sendo utilizada para captura da subjetividade dos jovens; a
necessidade de políticas públicas mais consistentes para a guarda e proteção dos estudantes.

Da Silva (2018) discute acerca da trajetória histórica e político-ideológica do Programa Ensino
Médio Inovador (ProEMI), que, desde 2009, tem-se caracterizado como a principal política federal
de implantação do ensino médio em tempo integral no Brasil. Apresenta o cenário de disputa
ideológica implantação das políticas de ensino médio no Brasil desde 1990.

Araújo (2018) trata sobre Reforma do Ensino Médio implementada pela Medida Provisória n.746, de
2016 e depois consolidada na Lei n. 13.415/17, bem como ampliação das escolas com jornada de
tempo integral. Para Araújo Reforma pode promover ações de desmercadorização do Ensino Médio
apresentadas em fragmentação do currículo. Em sua pesquisa documental e bibliográfica,
problematiza as pretensões de melhoria da qualidade da educação por meio da flexibilização
curricular e da ampliação das escolas com jornada de tempo integral.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No intuito de atualizar as informações pesquisadas, cabe acrescentar que no ano de 2016, há um
momento para nova adesão ao Programa no PDDE, agora com a nomenclatura de Programa Novo
Mais Educação para escolas públicas estaduais e municipais. (BRASIL, 2107). A PORTARIA No-
1.144, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016/MEC (BRASIL, 2016) que institui o Programa Novo Mais
Educação, que visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no
ensinofundamental.

No ano de 2017/2018, em parceria com o Ministério da Educação – MEC/ Brasil, o Programa
Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, proporcionou a formação de educadores que
atuavam na Educação integral.
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No ano de 2019, os macrocampos que compunham a organização curricular do Programa Mais
Educação, passaram a se chamar Campo de Integração Curricular – CIC, conforme Documento
Orientador Educação Integral e Integrada – Secretaria de Estado de Educação / MG.

Esta pesquisa, ainda em fase inicial, se fez pertinente e aponta a necessidade de refletir sobre a
compreensão dos educadores acerca da educação integral, bem como a necessidade de consistência
das políticas públicas educacionais quanto ao financiamento e ao direito à educação pública de
qualidade. Ao analisar os artigos de tantas regiões no Brasil, nos convida a pensar no território em
que estamos inseridos e como as produções acadêmicas podem contribuir para o enriquecimento da
temática em estudo.

Conclui-se nesta fase inicial de pesquisa, que a mesma foi de grande relevância, visto a contribuição
das produções acadêmicas localizadas. Observa-se que nas regiões sul e sudeste do Brasil, houve
mais produção, sendo que no estado de Minas Gerais apresentou 02 pesquisas na cidade de Belo
Horizonte e 01 em Governador Valadares. Há mais pesquisas em relação ao ensino fundamental. A
pesquisa apresentou somente 01 produção em relação ao atendimento da Educação Infantil em tempo
Integral. Em relação ao Ensino Médio, como é política recente, houve somente 03 artigos, mas de
grande importância e chama a atenção para estudos mais aprofundados, uma vez que está sendo
implementado no Estado de Minas Gerais. Percebe-se uma lacuna quanto à produção sobre a jornada
ampliada em Educação Infantil; já no Ensino Médio Integral foi despertado o interesse a partir de
2018. O que me cama a atenção também neste processo de pesquisa, uma vez que a respeito de
outras temáticas (abordagem histórica, política pública para o ensino fundamental em tempo integral)
já houve um quantitativo considerável de produção nos últimos dez anos. Diante deste fato me
interessei em observar a percepção dos estudantes e a ampliação do tempo escolar no Ensino Médio.
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