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RESUMO 

A presente tese tem como objetivo central o de analisar e compreender as conceções dos(as) 

professores(as) sobre o currículo no contexto pedagógico da escola de tempo integral, 

considerando a ação protagónica destes na ressignificação das práticas curriculares. 

Enquadramos este estudo partindo do pressuposto de que a escola de tempo integral tem sido 

reconhecida como uma importante demanda para a escolarização básica de crianças e 

adolescentes. Focalizamos neste contexto o tempo integral e/ou a jornada ampliada dada a sua 

abrangência histórica e teórico-conceitual, que tem sido objeto de análise e escrutínio no bojo 

das discussões desenvolvidas nas últimas décadas no Brasil alusivas à educação integral e à 

garantia do direito à qualidade da educação pública. Na verdade, a educação integral tem estado 

associada, geralmente, à escola de tempo integral na qual aponta para um modelo 

convencionado numa lógica político-organizacional e pedagógica diferenciada da escola em 

turnos. Tal lógica caracteriza-se pelo alargamento do tempo diário de permanência na escola e 

acompanha uma organização curricular distinta em função do acréscimo de disciplinas, 

conteúdos e atividades ou da transformação do repertório formativo dos(as) alunos(as). No 

entanto, novas perspetivas em torno da formação produzem novas exigências curriculares. 

Assim, qualquer que seja a proposta, o modelo ou o projeto educativo que se submeta a uma 

nova perspetiva em torno da formação humana coloca em causa o currículo, visto que se 

constitui o caminho pelo qual se concretiza a formação. Concebemos o currículo escolar como 

resultado de uma construção humana, portanto, social e historicamente produzido, como um 

projeto de formação onde estão embutidas intenções educativas em disputa e negociação, pelas 

quais perpassam e se concatenam valores, crenças, normas, saberes, conhecimentos e práticas 

que corporificam interesses político-económicos, ideológicos e de grupos sociais. Por 

conseguinte, entendemos ser importante valorizar as vozes docentes, no que concerne à 

compreensão do currículo na perspetiva da formação integral dos(as) alunos(as), 

particularmente porque, enquanto atores e autores curriculares, os(as) professores(as) são 

pensadores, gestores, decisores e mediadores fundamentais do currículo, sobretudo, da natureza 

dos seus conteúdos no espaço-tempo da escola mas, nem por isso, têm sido convocados a 

participar ativamente das discussões e decisões curriculares que lhes competem como 

profissionais. A investigação realizada adotou uma abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo-interpretativo e privilegiou como orientação metodológica o estudo de caso, cujo 

desenvolvimento concretizou-se numa escola pública de tempo integral da rede estadual de 

ensino do Estado do Amazonas-Brasil. Para a recolha de dados utilizamos a entrevista 

semiestruturada aplicada aos professores, sujeitos-participantes privilegiados, e de forma 

planejada e sistematizada, a observação não participante e a análise documental. Optamos pela 

Análise de Conteúdo como vertente teórico-metodológica para o tratamento dos dados 

empíricos. Como resultado da análise empreendida, percecionamos das conceções e práticas 

dos(as) professores(as) no que toca ao currículo para a formação integral dos(as) alunos(as), 

uma plasticidade de perspetivas e uma permanente tensão entre atender as demandas das 

avaliações em larga escala apoiadas em requisitos curriculares de elevação do desempenho e os 

valores que os(as) professores(as) julgam ser importantes para a formação integral dos(as) 

alunos(as). Os(as) professores(as) reelaboram e recriam as experiências de ensino impingidos 

pelo tempo integral e, assim, ressignificam o currículo. Por sua vez, enfrentam condições de 

trabalho que impõem limitações materias e humanas e condicionam processos de reconstrução 

do currículo na perspetiva da educação e formação integral em tempo integral. 

Palavras-chave: currículo escolar, educação integral, tempo integral, práticas curriculares e 

pedagógicas dos professores. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objetive of this thesis is to analyse and understand the opinions of teachers about the 

curriculum in the educational context of full-time schools, given their central involvement in 

the reinterpretation of curricular practices. The study approach is based on the assumption that 

full-time school is recognized as a key requirement for the basic schooling of children and 

adolescents. Accordingly, we focus on full-time and / or the extended day, given their historical 

and theoretical-conceptual scope, which has been analysed and scrutinised in discussions in 

recent decades in Brazil on holistic education and the guaranteed right to quality public 

education. In fact, holistic education has generally been associated with full-time schooling, 

which reflects an agreed political-organizational and pedagogical model that is distinct from 

extended school education. This arrangement is characterized by the extension of the school 

day and involves a different organization of the curriculum with the addition of subjects, content 

and activities or the transformation of the learning repertoire of the students. However, new 

perspetives on education trigger new curricular requirements. Thus, whatever the educational 

initiative, the model or project that is the focus of a new perspetive in human education raises 

questions about the curriculum as the means by which the education finds practical form. We 

design the school curriculum, therefore, as the result of socially and historically determined 

human action, as an education project involving learning objetives that are up for debate and 

negotiation around values, beliefs, standards, knowledge, understanding and practices 

reflecting political-economic, ideological, and social group interests. Accordingly, we believe 

that it is important to gauge teachers' opinions in respect of their understanding of the 

curriculum from the perspetive of the holistic education of students, particularly because, as 

curriculum stakeholders and developers, teachers are the thinkers, managers, decision-makers 

and fundamental mediators of the curriculum - especially of the nature of curricular content in 

the physical context of the school. However, they have not been invited to participate actively 

in discussions and curricular decisions that concern them as professionals. This research 

adopted a qualitative, descriptive-interpretative approach with a methodological orientation 

based on a case study carried out in a full-time public school in the State of Amazonas, Brazil. 

Data was collected from semisstructured interviews with teachers, key subjects / participants, 

and planned and systematized, non-participatory observation and documentary analysis. We 

chose to process the empirical data using Content Analysis as a theoretical-methodological 

approach. The analysis shows that teachers' opinions and practices regarding the holistic 

education curriculum reflect flexible perspetives and a permanent tension between meeting the 

demands of large-scale evaluations based on curriculum requirements for raising attainment 

and the values that teachers judge to be important for the holistic education of the students. The 

teachers reconstruct and recreate the education experiences resulting from full-time teaching 

and thus ressignify the curriculum. In turn, they face working conditions that impose material 

and human limitations and condition processes for the reconstruction of the curriculum from 

the perspetive of full-time holistic education and training. 

Key words: school curriculum, holistic education, full-time, teachers' curricular and 

pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese “Currículo escolar para a formação integral dos alunos no ensino 

fundamental: sentidos atribuídos por professores dos anos iniciais de uma escola pública em 

tempo integral do município de Manaus” tem como objetivo analisar e compreender as 

conceções dos(as) professores(as) sobre o currículo no contexto pedagógico da escola de tempo 

integral, considerando a ação protagónica destes na (re)significação das práticas curriculares. 

O tema compagina-se à sua pertinência num cenário educacional, como o brasileiro, onde se 

assiste o recrudescimento e a “reinvenção” de experiências de educação integral em que a 

extensão do tempo escolar ou jornada ampliada representa elemento configurador da estrutura 

político-institucional, pedagógica e, simultaneamente, curricular da escola, tendo como pano 

de fundo a formação multidimensional dos(as) alunos(as). 

Partimos do pressuposto de que o aumento do tempo na perspetiva de uma formação 

integral supõe uma revisão teórico-prática do currículo. O aumento do tempo ou a jornada 

ampliada implica novas inserções no repertório curricular, ou seja, o currículo é complementado 

e/ou transformado para atender ao propósito desta formação. E, deste modo, entendemos que o 

processo de reconfiguração curricular, quer com caráter de complementação, quer de 

transformação, incide no trabalho pedagógico dos(as) professores(as), autores e atores 

curriculares. Neste sentido, atribuímos um valor particular às suas vozes, isto porque estão, 

inescapavelmente, situados como intelectuais e profissionais do currículo. Os(as) 

professores(as) não são meros executores daquilo que lhes é imposto, especialmente no tocante 

ao currículo, mas estão diretamente implicados na criação e recriação curricular, sendo de suma 

importância que saibam distinguir o currículo como um processo constituído sócio-histórico e 

culturalmente, processo que abriga interesses de natureza política, ética e formativa (Macedo, 

2012).  

Os(as) professores(as) como autores e atores curriculares estão constantemente a gerir 

e a decidir sobre as situações de ensino e aprendizagem, o que necessariamente apela à 

capacidade destes profissionais de mobilizar recursos teóricos, didáticos e metodológicos que 

se coadunem com as perspetivas de formação pleiteada. Da mesma forma, confere maior 

complexidade à práxis profissional. Logo, acreditamos que qualquer medida, modelo ou 

proposta que venha a ser oficializada nos sistemas educacionais e que aluda a mudanças em 

torno de conceções e práticas pedagógicas, como no caso da escola de tempo integral, traz em 
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seu bojo mudanças ao nível curricular que comportam questões sobre o quê, para quê, como e 

para quem ensinar, recolocando à prova a função social da escola, especificamente quanto às 

suas dimensões formativas.  

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, mais 

precisamente os artigos 34 e 87, se, por um lado, estabelecem a prerrogativa do aumento 

progressivo do tempo ou da jornada escolar no ensino fundamental, por outro, apontam para 

um outro arquétipo de escola - a escola de tempo integral - alternativo ao modelo escolar 

clássico que vem atendendo ao processo de massificação da educação, qual seja, a escola em 

turnos. A partir da referida lei, com efeito, emergem outros dispositivos jurídico-normativos 

que conferem maior visibilidade, no debate público, às ideias de ampliação da jornada, tempo 

integral e educação integral. Esta visibilidade tem repercutido na intensificação de produções 

académicas, seminários e congressos científicos de interesse não só governamental e das 

universidades, como também da sociedade civil organizada representada, especialmente, por 

Organizações Não-Governamentais (ONG) e entidades privadas que intervém e cada vez mais 

atuam de forma protagônica no campo educacional.  

Este amplo espetro de agentes vem atuando, nalguma medida, como interlocutores no 

direcionamento das políticas contemporâneas de educação integral, que se têm configurado 

numa agenda em construção, com o delineamento de caminhos e opções distintos, já que 

diferentes aceções para o conceito de educação integral colocam em tensão e em disputa os 

projetos educacionais e, muito particularmente, o currículo escolar. É de salientar que a 

conquista da universalização do acesso ao ensino fundamental público e gratuito no país, 

oportunizou o avanço dos debates em torno de questões relativas ao desafio da qualidade da 

permanência na escola que, por sua vez, tem sido demanda entrelaçada à ampliação da jornada 

escolar e da educação integral. Considerando este contexto, estados e municípios brasileiros 

estão cada vez mais mobilizados no sentido de assegurar a implementação de iniciativas, 

programas e projetos de educação integral promotores do alargamento da jornada escolar, em 

realidade, com a redefinição dos processos formativos, suscetíveis à incorporação de desenhos 

curriculares diversificados, designadamente com atividades sócio-educativas exercidas tanto no 

espaço escolar, como também para além de suas fronteiras físicas.   

Antes de mais, é preciso esclarecer que tempo integral/jornada ampliada e educação 

integral não assumem significados idênticos, uma vez que nos podemos deparar com escolas 

funcionando com horários ampliados, acima do mínimo de 4 horas - caso das escolas de tempo 

parcial, realidade preponderante no Brasil -, entretanto, sem que isso implique educação 
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integral. A conceção de educação integral com a qual lidamos repousa na ideia de uma formação 

abrangente, mais plural e diversificada, ou seja, que vislumbra o potencial e as múltiplas 

dimensões do humano e assegura os conhecimentos que o(a) aluno tem direito para conectar-

se autónoma e criticamente ao mundo como cidadão. Por ventura, não nos parece promissor, 

para o que é expectável quanto à formação dos(as) alunos(as), que o acréscimo de horas redunde 

no que as escolas já fazem habitualmente, isto é, asseverem uma carga de trabalho concentrada 

em formas mais tradicionais de transmissão de conteúdos, mantendo-se os mesmos métodos e 

estratégias de ensino cristalizados ou mesmo sem melhorias nas deficitárias condições de 

trabalho que afetam grande parte das escolas públicas (Paro, 2009; Coelho, 2014). Contudo, 

diante do quadro histórico brasileiro, no qual a educação formal das classes populares se 

plasmou numa jornada escolar minimalista, corroboramos com Cavaliere (2009), para quem a 

formação integral pode ser favorecida num tempo ampliado, certamente, tendo por retaguarda 

um projeto político-pedagógico crítico e emancipador.   

A “agenda de educação integral” ou a “ampliação da jornada” não é exclusiva do plano 

educacional brasileiro, visto que faz-se notar em vários países europeus e latino-americanos, 

com idiossincrasias e desdobramentos distintos para os sistemas de ensino naqueles países, com 

mudanças político-sociais e pedagógicas que lhes são próprias. Casos emblemáticos como o da 

Alemanha e o da Dinamarca, de acordo com Pereyra (2005), expressam soluções diferentes 

para a ampliação da jornada, atreladas às orientações sócio-económicas dos seus distintos 

modelos de Estado de Bem-Estar, mas congruentes pelas tradições históricas que possuem de 

disporem de uma rede de instituições sócio-educativas dedicadas ao atendimento das crianças 

e adolescentes após o término das atividades escolares, principalmente visando conciliar o 

horário das atividades escolares e extraescolares com a jornada de trabalho dos pais.  

Segundo os estudos desenvolvidos por Maurício (2014), a operacionalização da jornada 

contínua na Espanha esboçou-se em modelos distintos, efetivados de maneira fragmentada, 

manhã e tarde, ou numa sessão única contínua. Neste país, a jornada ampliada destina-se, 

primordialmente, ao Ensino Médio, tendo em vista que o mesmo possui um sistema de ensino 

bem alicerçado quanto ao atendimento de crianças até os 14 anos. Em relação à jornada 

ampliada em Portugal, traduzida pela política da “Escola a Tempo Inteiro”, Cosme e Trindade 

(2007) argumentam que a medida revela potencialidades e riscos. Potencialidades, na medida 

em que as ofertas educativas se ampliam às crianças e tentam responder a importantes princípios 

de justiça e de equidade sociais. Por outro lado, os riscos compreendem a desresponsabilização 

das famílias, com a assunção da “formação completa” por parte da escola; e a 
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hiperescolarização, com a introdução das atividades de enriquecimento curricular, 

especialmente, se estas converterem-se num perfil escolarizante. Os autores refutam o sentido 

institucionalizador e formal atribuído ao acréscimo de horas, pelo seu atrelamento à 

incorporação de atividades do âmbito da educação não-formal, muitas vezes sem uma 

articulação ao projeto que identifica e qualifica a escola, como também, a uniformização do 

modelo escolar, processo que poderá retrair os espaços de autonomia das escolas em suas 

decisões. 

Ainda sobre a escola a tempo inteiro, formulada pelo poder governamental e voltada 

para o 1º ciclo do ensino básico, o estudo desenvolvido por Pires (2014) problematiza esta 

política, sob o prisma de três importantes eixos: educativo, político e administrativo. No 

primeiro eixo, depreende o autor que o modelo representa o reforço e a expansão da forma 

escolar, uma vez que ao promover, no âmbito da escola, a formação global do(a) aluno(a), 

fomenta o ajuste escolar do não-formal e intensifica o valor do core curriculum. No segundo, 

enuncia ser a medida a prescrição de um novo paradigma de escola pública instituído pela 

política educativa do Estado, com caráter monopolizador e controlador, no qual os serviços 

educativos concentrados na escola contribuem para o esgotamento das funções educativas e de 

socialização que cumprem outras instituições e entidades comunitárias. No terceiro eixo, reflete 

a tendência híbrida que reveste a política, alusiva à descentralização e ao controlo fomentados 

pela mediação autárquica na prestação dos serviços educativos.  

Já no que se refere aos países latino-americanos como Chile, Argentina, Paraguai, 

Bolívia, Brasil, entre outros, do ponto de vista das políticas educacionais desencadeadas a partir 

das duas últimas décadas, é possível averiguar que o aumento do tempo constitui figura retórica 

comum nestes países, e tem sido declarado fator estratégico para a melhoria da qualidade e 

equidade educacionais, cujo foco central está na relação intrínseca entre o tempo pedagógico e 

as oportunidades educativas que dele podem depender. Por seu turno, uma das críticas à volta 

deste debate denota que o tempo estendido surge como medida de discriminação positiva 

visando compensar o baixo capital cultural dos(as) estudantes dos estratos sociais mais carentes, 

deixando a desejar no que concerne à sua constituição como política de caráter universal 

(Maurício, 2014).  

Em termos gerais, importa referir que medidas como as de ampliação da jornada não se 

externam fortuitamente. Para Libâneo (2014, 2016), as políticas e diretrizes educativas estão 

intersetadas pela atuação de forças políticas de agentes internacionais multilaterais (Banco 

Mundial, UNESCO, OCDE) que, subsumidas num contexto de globalização económica, 
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política e cultural, vêm fortalecendo uma agenda de regulação das políticas no campo 

estratégico da educação. Tal agenda tem sido concebida por estes agentes como veículo de 

promoção do progresso social e da expansão econômica, principalmente quando efetivadas em 

países emergentes ou em desenvolvimento. A visão propugnada nestas políticas e contempladas 

em documentos de referência e recomendações técnicas, para além de convergirem no sentido 

de assegurar mecanismos de legitimação da lógica neoliberal assentados em ações de 

mercadorização, de privatização e de desregulamentação, exprimem, como orientação 

dominante para estes países “políticas educativas de proteção à pobreza associadas ao currículo 

instrumental ou de resultados imediatistas” (idem, 2016, p. 41). Segundo o autor, os agentes 

multilaterais influenciam significativamente as decisões dos Estados-nacionais visto que atuam 

na configuração das políticas educacionais e curriculares institucionalizadas, nas quais são 

reverberadas em articulações de políticas, na elaboração de documentos legais, materiais 

didáticos, programas que integram uma série de diretrizes e expectativas de grande impacto 

para o campo educativo, ratificadas pela hegemonia exercida por estes agentes e, muito 

particularmente, operam na criação de instrumentos de avaliação de desempenho ao nível dos 

sistemas educativos dos estados e municípios.  

Desta maneira, o importante peso conferido às avaliações internacionais, como o PISA, 

ratifica a racionalização da eficiência e da produtividade empregada no contexto de uma 

“agenda globalmente estruturada para a educação” (Dale, 2004), uma vez que os resultados 

destes exames implicam em processos de ranqueamentos e redefinem tendências educacionais 

associadas quer à dimensão performativa passível de mensuração, quer à políticas de prestação 

de contas e de responsabilização. Salvaguardadas as características dos sistemas de ensino, estas 

tendências lançam bases conceituais e empíricas que se tornam comuns entre os países, como 

a elaboração e execução de dispositivos de avaliações em larga escala através de testes 

padronizados, cujas ideias subjacentes sobre eficácia do ensino, qualidade do tempo para 

aprendizagens produtivas e suas consequências sobre os rendimentos dos(as) estudantes 

relacionam-se direta ou indiretamente ao aumento da jornada escolar. 

A jornada ampliada ou o tempo integral, tendo em vista todo o aporte normativo em 

vigor, por mais que venha figurando em matéria de grande relevância pública, não é, por si, 

ideia inédita no contexto educacional brasileiro. Desde o século passado, experiências e projetos 

no sentido da ampliação da jornada foram difundidos alinhavados a diferentes construtos 

político-ideológicos e pedagógicos. Destacamos, a título de ilustração, desde os programas 

educativos dos anarquistas e integralistas, passando pela grande realização de Anísio Teixeira 
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na década de 1950, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro; na década de 1980, no Rio de 

Janeiro, a criação dos Centros Integrados de Educação Pública - CIEP e, logo depois, as 

experiências em âmbito governamental como os Centros de Atenção Integral à Criança – CAIC 

desenvolvidas na década de 1990. Estes projetos, programas ou experiências apresentam em 

comum a descontinuidade dos seus percursos. Alguns deles interrompidos, outros 

reformulados, dentre outras razões, por fatores associados quer a aspetos estruturais que dizem 

respeito ao financiamento, à infraestrutura, aos recursos materiais e humanos, quer relacionados 

a processos conjuntural-institucionais no que toca ao desenvolvimento profissional docente, 

valorização salarial, gestão participada, autonomia institucional, entre outros.  

A escola de tempo integral reflete a alteração dos ritmos escolares compreendendo 

sistemas de referências pedagógicas, culturais e sociais que se vinculam aos processos 

educativos que nela se consubstanciam, sobretudo, entretecendo os domínios multifacetados do 

currículo, dos tempos, dos espaços e sujeitos educativos. As justificativas para a escola de 

tempo integral são de matizes muito variados, sobretudo, assentados na sua valorização como 

modelo pedagógico e curricular alternativo para as escolas públicas brasileiras face às 

expectativas sociais contemporâneas que recaem sobre as responsabilidades educacionais da 

escola; como caminho possível para a qualidade social da educação que se conjuga à 

necessidade de dirimir os problemas dos sistemas de ensino (reprovação, abandono, insucesso), 

exprimindo uma orientação político-ideológica para redução das desigualdades educacionais,  

não obstante as contradições e ambiguidades que contornam o entendimento do que venha a ser 

qualidade.  

Mesmo considerando a razoabilidade de tais justificativas, o facto é que, como questiona 

Cavaliere (2014), a ampliação da jornada ou o tempo integral, embora tenha adquirido um 

estatuto jurídico-legal substancial que progressivamente sustenta o aumento do número de 

matrículas, coloca num patamar de incerteza a sua obrigatoriedade como um direito de todos(as) 

os(as) alunos(as). Politicamente, a escola de tempo integral inscreve-se num “paradigma de 

redenção” da escola pública básica. E, neste quesito, o que está em causa é a dicotomia presente 

na oferta deste tipo de atendimento escolar, ou seja, por um lado, uma escola de tempo integral 

que propõe a garantia de proteção social das crianças e adolescentes, especialmente, os mais 

economicamente carentes, submetidos a condições precárias de vida e expostos a distintas 

formas de vulnerabilidades e exclusões sociais. Este tipo de escola presta atenção, 

prioritariamente, às demandas prementes de cuidado e assistência aos alunos(as), sendo, 
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portanto, orientada mais precisamente por uma índole compensatória que serve para redimir o 

caráter deficitário das políticas públicas direcionadas a esta franja da sociedade.  

E, por outro lado, uma escola de tempo integral concebida como uma política de Estado 

assumida pela necessidade de melhoria da qualidade da formação envolvendo, num horizonte 

mais abrangente e complexo, as dimensões sociopolíticas, epistemológicas e pedagógicas 

orientadoras dos projetos educativos articulados à perspetiva sócio-histórica, crítica e 

emancipadora (Cavaliere, 2014a, 2014b; Coelho, 2014) comprometida com a busca por 

consolidar um sistema público de educação equitativo. Equacionar esta dicotomia constitui um 

dos desafios colocados no âmbito destes projetos, sobretudo, porque representam territórios 

tensos, disputados em função dos interesses implícitos ou explícitos que estão em jogo. 

A escola de tempo integral, no que respeita à sua extensão temporal, coloca em 

evidência a necessidade de (re)constituição da sua organização curricular e da formação nela 

implicada, gerando demandas às práticas pedagógicas, nem sempre fáceis de contornar. Daí 

que também se impõe a necessidade de tomar o currículo como projeto privilegiado de 

formação. O currículo figura como um instrumento potencializador para formar, informar e 

conformar subjetividades a partir da seleção cultural de conhecimentos, dado que o currículo 

constitui-se como “um histórico e poderoso organizador/implementador de conhecimentos 

eleitos como formativos” (Macedo, 2011). Logo, o currículo é um desafio para a escola de 

tempo integral que tenha por desiderato a educação integral, por se estabelecer como via 

condutora para a formação e inserção social dos(as) estudantes, particularmente, as crianças das 

classes populares e das suas famílias que recorrem e depositam na escola pública expectativas 

de um futuro menos iníquo.  

Nesta perspetiva, sendo o trabalho educativo coordenado de forma intencional, cabe 

colocar permanentemente em suspeita questões como: Que tipo de experiências curriculares e 

de aprendizagem deve a escola de tempo integral proporcionar? Como os(as) professores(as) 

podem contribuir para a formação integral das crianças, visto que, muitas vezes estes 

profissionais são incorporados aos projetos de educação integral sem que tenham conhecimento 

mais aprofundado e uma participação ativa nas questões que alicerçam o debate político, 

epistemológico e pedagógico dos mesmos? (Thiesen, 2014).  

Os(as) professores(as) como mediadores(as) culturais, gestores e decisores do currículo 

cumprem um papel substancial no ensino e nas aprendizagens a serem desenvolvidos, sendo 

assim, torna-se importante que a “liberdade intelectual” (Pinar, 2007) inerente à profissão seja 

elemento constituidor das conceções e práticas curriculares. Conceções e práticas que devem 
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ser constantemente revisitadas, problematizadas e tensionadas nas vertentes epistemológica, 

histórica, ética, política, estética e cultural, uma vez que não são dados naturais e abstratos, mas 

frutos de deliberações referenciadas num tempo e contexto histórico, cultural e social. 

Deliberações que estarão encarnadas no Projeto Político-Pedagógico e, por conseguinte, no 

projeto curricular.  

Mais do que técnicos e especialistas, os(as) professores (as) constituem-se em 

investigadores(as), (co)responsáveis eticamente pelo currículo perfilhado, pela formação de 

uma cultura escolar endogenamente autorreflexiva e (re)criativa em que o currículo deve ser 

visto como um poderoso instrumento de justiça, construído solidária e democraticamente em 

benefício das aprendizagens dos(as) estudantes(as) (Santomé, 2004) e de um projeto formativo 

mais amplo e inclusivo. Sendo assim, o(a) professor(a) é chamado(a) a assumir maior 

protagonismo na complexa e dinâmica tarefa de conceber, gerir e decidir curricularmente.  

Neste viés, é imperativo problematizar a organização curricular, os conteúdos culturais 

legitimados e refletidos nas finalidades educativas das instituições, as ênfases e omissões que 

caracterizam as propostas assumidas, em especial, quando associadas a um projeto mais 

arrojado como o é a Escola de Tempo Integral, cujo acréscimo de horas está intimamente 

conectado à maior responsabilidade pública da escola diante das demandas formativas que 

devem interagir com uma pluralidade de conhecimentos: científicos, estéticos, afetivos,  

corporais e éticos. Ademais, lançando mão do que preconiza Moreira (2007), a seleção, a 

organização e a sistematização dos conteúdos curriculares não podem ser negligenciadas, ao 

contrário, pois estamos tratando de conhecimentos que serão ensinados e aprendidos pelos(as) 

estudantes, conhecimentos que serão as ferramentas de emancipação e de abertura a novos 

horizontes e que, portanto, devem ser rigorosamente observados. 

 Se as decisões curriculares são tomadas, à partida, em função das baixas expectativas 

em relação aos estudantes quer por sua condição de classe, sua origem étnica ou seu contexto 

sociocultural, consequentemente, os seus efeitos poderão ser perversos. Nesta ótica, sabendo-

se que os conteúdos curriculares são basilares no processo formativo, há que se reconhecer a 

indispensabilidade de uma maior solidariedade epistémica (Macedo, 2008) entre os 

conhecimentos, sejam eles escolares ou não escolares, a fim de que a experiência pedagógica e 

as aprendizagens que dela resultam sejam vivenciadas a partir da integração de conteúdos, de 

valores e de experiências, bem como da contextualização curricular. Compreendemos que um 

currículo mais significativo passa pela consideração destes dois marcos da organização 

curricular: da integração, tanto ao nível das disciplinas, como da escola com seu entorno; e da 
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contextualização, pois estabelece a intercomunicação entre o currículo e as realidades culturais 

e sociais dos(as) estudantes. 

O currículo, na presente investigação, é assumido como um importante motor e núcleo 

das mudanças por representar e “constituir a matéria substantiva da ação da escola” e ser “a sua 

justificação institucional”, como sustenta Roldão (1999, p. 34). Neste sentido, o currículo como 

projeto formativo intencional (Pacheco, 2001) e construção participada (Pacheco & Morgado, 

2002) situa-se num contexto sociopolítico, cultural e económico, portanto, é socialmente 

construído, um artefato histórico-cultural (Goodson, 1995) e está embrenhado de significados 

culturais. Por isso, é território de disputa e negociação, é um produtor e difusor de sentidos 

(Silva, 2010). De facto, não é neutro e nem sua construção é feita desinteressadamente. Nele 

são projetados, materializados e reatualizados sistemas de representação e valores, 

normatizações, condutas, manifestações de ordem material e simbólica que corporificam, mas 

também legitimam e hibridizam interesses de classes, políticos e ideológicos.  

A este propósito, Thiesen (2014, p. 1491) reverbera ser o currículo “a expressão material 

e simbólica da educação formal com potencialidades para cindir ou integrar a formação dos 

sujeitos”. Uma interpretação mais alargada do currículo tem estreita relação com redefinições 

de sentidos, primordialmente, quando colocadas em relação simbiótica com a formação 

integral, cidadã e emancipadora dos(as) aprendentes – crianças do ensino fundamental - com 

direitos sociais, políticos e cívicos que lhes assistem.   

A formação dos(as) alunos(as) não escapa ao currículo escolar, vetor dos processos 

pedagógicos. Refletir criticamente o currículo implica a sua conexão com as realidades sócio-

culturais, políticas, humanas e ambientais, haja vista que vivemos num momento de intensas 

mudanças que afetam todos os domínios das experiências humanas e sociais. Diante disso, urge 

a necessidade de pensar coletiva e individualmente, de maneira detida e responsável, os rumos 

da condição humana nestes tempos de acirramento das desigualdades sociais. Ao mesmo tempo 

em que se verifica a expansão absoluta dos recursos tecnológicos, do acesso à informação, do 

crescente técnico-científico, vislumbramos múltiplas formas de malogros sociais traduzidos 

pelo aguçamento da violência que se explicita de vários modos, pelo alastramento da pobreza, 

da degradação dos laços sociais, da violação de direitos humanos fundamentais, do consumismo 

desconcertante, da ameaça aos bens naturais, enfim, pelas diversas formas de exploração 

geradoras de desesperanças, indiferenças, desumanizações etc. 

Respostas às questões das diferenças e da diversidade étnico-racial, religiosa, de género, 

de classe social, de geração e das relações de alteridade são exigências colocadas às teorias 
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educacionais e que, como pontos nodais, precisam ser enfrentados e corporizados em 

intervenções curriculares e pedagógicas, nomeadamente, as que se realizam na escola. A escola 

funciona num contexto de contradições, limitações e constrangimentos, portanto, vista como 

panacéia ou como redentora dos desequilíbrios sociais consiste, em última análise, numa ideia 

errática. Entretanto, como possibilidade de cooperar e ser corresponsável pela instauração de 

uma outra lógica formativa, não deve se furtar ao engajamento consciente e pautado no sentido 

bioético das relações e da vida, que passa, fundamentalmente, pela formação plena dos sujeitos 

a ser edificada nos princípios de justiça social, do espírito democrático, da solidariedade, da 

cidadania e da humanização.  

Como aspiração utópica, esta lógica formativa sugere a existência de um currículo 

diferenciado na sua conceção e prática, comparticipado pelos sujeitos escolares, decisões sobre 

a gestão e o desenvolvimento do currículo comprometidas e coerentes, dinâmicas de trabalho 

colaborativas, metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem com suficiente flexibilidade 

para atender às necessidades concretas das crianças e suas idiossincrasias, diga-se de passagem, 

numa escola pública pensada tanto na sua valorização como património e equipamento 

científico, cultural e social como na valorização dos seus profissionais. Quais seriam ou 

deveriam ser os fundamentos desse currículo, os processos de conceção, organização e gestão 

curriculares, em especial, no que concerne às funções e papéis dos(as) professores(as) na 

(re)estruturação (política, ética, organizacional e pedagógica) da escola de tempo integral? É 

neste horizonte que esta tese reverbera a premência do repensar e reconstruir espaços de 

interlocução e diálogo que recoloquem em causa o currículo imbricado aos projetos de 

educação integral em escolas de tempo integral.  

Num plano teórico, a escola de tempo integral supõe uma reorganização curricular, na 

medida em que reajusta o currículo a partir da extensão do tempo e espaço escolares e amplia 

as oportunidades educativas por meio da diversificação dos conteúdos e/ou das atividades 

socioeducativas. Nestes termos, o currículo escolar no contexto da escola de tempo integral na 

perspetiva dos(as) professores(as) constitui ponto nuclear desta investigação, neste caso, o 

currículo na/para a formação integral dos(as) alunos(as), visto enquanto desafio que implica: 

nas conceções docentes frente a um novo referencial teórico-prático que possa subsidiar as 

práticas curriculares e o trabalho pedagógico e, por conseguinte, influir nas condições de 

ensino-aprendizagem, de modo que também seja a escola o lugar, o tempo e o contexto para a 

formação integral dos(as) alunos(as). Importa-nos a relação entre o tempo integral e o currículo 

escolar, uma vez que remete para a expansão das formações, provocando o redesenho das 
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práticas pedagógicas, em especial, alterações teórico-metodológicas relacionadas às 

intervenções educativas dos(as) professores(as) -  atores e autores curriculares em contexto 

escolar.  

O interesse pelo tema desta pesquisa surge num contexto em que muitos Estados e 

Municípios brasileiros têm investido em iniciativas voltadas para a oferta de educação integral 

e também de Escolas de Tempo Integral, mobilizados pela profusão de normativos legais no 

domínio das políticas educativas nas quais estão subsidiando e promovendo a educação integral 

no país. É o caso do município de Manaus, o nosso lugar de referência. Nesta cidade, situada 

no Estado do Amazonas, atuamos como assessora pedagógica do ensino fundamental, um dos 

níveis da educação básica, na Divisão de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED). Nesta secretaria, responsável pela rede de escolas do município, quando 

do início deste estudo, não haviam escolas funcionando em tempo integral ou mesmo 

experiências de educação integral. Entretanto, já na Secretaria de Estado da Educação e 

Qualidade do Ensino do Amazonas (SEDUC), encarregada de gerenciar as escolas da rede 

estadual, desde as duas últimas décadas, vem apostando em escolas de tempo integral ou 

programas específicos de educação em tempo integral.  

A necessidade de responder ao ordenamento legal posto no contexto das políticas, a 

desvantagem em relação à rede estadual no cumprimento do que estas políticas apontam e o 

interesse do governo municipal local pela oferta da educação integral impulsionaram a 

Secretaria Municipal de Educação a colocar em marcha um plano em prol de projetos futuros 

que contemplassem a educação integral, a começar pelo ensino fundamental. Desta forma, 

integramos um grupo de trabalho e estudo, de cariz técnico-pedagógico, que tinha como 

objetivo precípuo criar espaços de interlocução com outros agentes e instituições vinculados ao 

campo educacional com a finalidade de pensar, debater, planear e propor ações que se 

articulassem à demanda da educação integral. Deste trabalho conjunto derivou uma “Proposta 

pedagógica para escolas de educação integral em tempo integral”, na qual a educação integral 

desponta, de modo consensualizado, acompanhada de uma jornada escolar diária maior e 

diferenciada das escolas em turnos. Com efeito, a nossa experiência profissional nesta atividade 

asseverou a inquietação por levar adiante um estudo mais aprofundado acerca do currículo 

escolar na perspetiva da formação integral dos(as) alunos(as), particularmente, quando 

coadunado ao desígnio da educação integral na escola de tempo integral. Portanto, o esboço da 

investigação deu-se com a intenção de contribuir para adensar e publicizar o debate da educação 

integral na escola de tempo integral numa escala mais alargada, plural e democrática, através 
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da discussão centrada no papel dos(as) professores(as) como críticos partícipes na construção 

curricular.  

O acesso aos debates realizados no grupo e a reflexão crítica gerada de toda uma gama 

de leituras de artigos, livros, teses, dissertações e relatos documentados de experiências de 

outras escolas nos âmbitos nacional e internacional, aprofundaram nosso conhecimento sobre 

o tema, além de ancorar e repercutir na produção desta investigação. A constatação de que

poucos estudos reportavam-se à educação integral no município de Manaus associados à 

categoria currículo confere legitimidade e relevância à nossa investigação sendo, portanto, fator 

influenciador da imersão que realizamos neste tema.  

No que compete à escolarização, como nos lembra Silva (2010), quando colocamos em 

xeque o currículo escolar (conceção, gestão, desenvolvimento) e seus desdobramentos, 

envolvemo-nos num complexo desafio de colocar em discussão o que queremos que as crianças, 

os adolescentes ou os jovens se tornem, uma vez que o currículo é um importante dispositivo 

de produção de identidades e subjetividades. Consiste num fenómeno social em cuja construção 

atuam interesses conflituosos, valores, crenças, saberes e poderes de diferentes grupos sociais 

e culturais em processos de disputas, silenciosas ou não, por hegemonia. E, nesta tarefa de 

tornar exequível o currículo, intriga-nos a responsabilidade ético-política e estética do(a) 

professor(a) sobre o currículo que ensina.  

Os(as) professores(as) têm um compromisso pedagógico e público na reconstrução dos 

significados atribuídos ao currículo. E paradoxalmente estão, por vezes, subjugados 

intelectualmente, quando deslocados da arbitrária produção curricular, em várias dimensões, 

desde a sua conceção até a sua operacionalização (quando apenas reproduzem a cartilha do 

currículo). Recuperar a ação protagônica dos(as) professores(as) nesta tarefa é fundamental. 

O(a) professor(a) não é, como perfilham as teorias e práticas técnico-instrumentais do currículo, 

um técnico-consumidor do “programa curricular”. Do nosso ponto de vista, os(as) 

professores(as) são atores e autores curriculares, profissionais incumbidos da mediação dos 

conteúdos curriculares, que precisam conhecer os sujeitos – no caso deste estudo, crianças do 

ensino fundamental - implicados em suas ações, suas demandas, seus pertencimentos, seus 

saberes, suas linguagens, a fim de que esse conjunto de elementos esteja conectado às dinâmicas 

recriativas/disruptivas que uma práxis transformadora permite engendrar. Será que a 

implantação do tempo integral possibilitou o questionamento, a problematização ou um outro 

olhar sobre o currículo, apreendidos pelos(as) professores(as) para além de um formato pré-

estabelecido, rígido e de conhecimentos incontestáveis?. Esta questão foi determinante para o 
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esboço do nosso percurso investigativo, pois permitiu-nos delimitar o problema. Daí que 

lançamos as questões basilares do nosso estudo e às quais procuramos responder: 

i) Como o currículo da Escola Pública de Tempo Integral é perspetivado pelos(as) 

professores(as) dos anos iniciais do Ensino Fundamental?;  

ii) Como os(as) professores(as) compreendem teórico-metodologicamente a integração 

e a contextualização curriculares?;  

iii) Como a formação integral está conceituada no Projeto Político-Pedagógico da escola 

e quais os princípios ou expectativas de formação que apresenta? Como têm sido 

observadas/avaliadas pelos(as) professores(as) na prática cotidiana?;  

iv) Com o aumento da jornada escolar, quais as principais mudanças ou não, 

apropriações ou não, adaptações ou não que possam ser significativas para as práticas 

pedagógicas referidas pelos(as) professores(as) e observadas no desenvolvimento do currículo 

da escola de tempo integral?  

Considerando as questões nucleares, aventamos como objetivos principais:  

1) Analisar e compreender as perspetivas dos(as) professores(as) sobre o currículo na 

experiência do tempo integral, considerando a ação protagónica destes na (re)significação das 

práticas curriculares;  

2) Analisar as opiniões dos(as) professores(as) sobre integração e contextualização 

curriculares como dispositivos teórico-metodológicos para a formação integral dos(as) 

alunos(as);  

3) Descrever as perspetivas de educação/formação integral presentes no Projeto Político 

Pedagógico da escola, relacionando-as às perceções e avaliação dos(as) professores(as) acerca 

da sua viabilização no cotidiano escolar; e, 

4) Identificar se houve mudanças, apropriações ou adaptações nas práticas pedagógicas 

dos(as) professores(as) no desenvolvimento do currículo desta escola nas perspetivas dos(as) 

professores(as). 

O nosso estudo teórico-empírico enquadra-se no paradigma qualitativo, de caráter 

descritivo e crítico interpretativo. Trata-se de um estudo de caso, de tipo instrumental, tal como 

designado por Stake (2007). Do ponto de vista do referencial teórico, o nosso estudo está 

subsidiado pelas áreas disciplinares da Teoria e Desenvolvimento do Currículo e da Pedagogia 

Crítica. A investigação no terreno ocorreu por um período de três meses numa escola pública 

de tempo integral da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC). Os 

dados empíricos foram gerados pelo processo de observação das atividades cotidianas 
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realizadas na escola, pelas entrevistas semiestruturadas direcionadas ao corpo docente e a partir 

da análise de um conjunto de normativos legais nacionais e documentos institucionais tais como 

a Proposta Pedagógica das Escolas de Educação em Tempo Integral da Rede Pública Estadual 

de Ensino, o Projeto Político-Pedagógico da escola, os instrumentos de planeamento das aulas 

dos(as) professores(as). O trabalho de campo respeitou os procedimentos éticos pautados pela 

Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que aprova as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, endossados pelo Comité de 

Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos (CEP). Para a análise dos dados optamos pela 

técnica da Análise de Conteúdo (Bardin, 2006; Esteves, 2006), onde sistematizamos os dados 

em eixos temáticos formulados a priori, de acordo com as questões e os objetivos do estudo, 

assim como, a partir das inferências realizadas com o estudo teórico. 

Os sujeitos participantes priorizados nesta investigação são os(as) professores(as) da 

escola. A opção pelos(as) professores(as) como interlocutores(as) desta investigação vai ao 

encontro da nossa inquietação quanto à valorização da legitimidade das suas vozes, dado que 

encaramos as suas palavras/narrativas como parte intrínseca do que são e se vão tornando como 

profissionais, especialmente, no tocante ao seu papel de autor e ator curricular, ou seja, como 

agente politicamente ativo no desenvolvimento e gestão do currículo; intérprete crítico com 

alguma autonomia para (re)construir, em dinâmicas de integração e de contextualização, o 

trabalho educativo em seu viés curricular. Assim, valendo-nos de uma escuta compreensiva, 

que nos permitiu testemunhar os seus depoimentos e conhecer as opiniões, os sentidos e os 

significados atribuídos às proposições desta investigação, salientamos que o protagonismo 

docente, de alguma forma, é inerente à sua práxis, sobretudo porque há uma indissociabilidade 

desta última com a constante tomada de decisões no que compete ao currículo. Decisões que 

não são nem neutras nem exclusivamente monolíticas, mas que orientam os caminhos a 

percorrer na experiência curricular, e em vista disso, refletem no profissionalismo docente, na 

medida em que os saberes - técnico-científicos e pedagógicos - dos(as) professores(as) são 

mobilizados nesse processo. 

A tese está estruturada em 5 capítulos e as considerações finais. Os três primeiros 

integram o referencial teórico assumido, o quarto aborda o percurso teórico-metodológico da 

investigação e o quinto apresenta a análise e discussão dos dados empíricos.  

No primeiro capítulo, propomo-nos, aportados nos contributos do campo disciplinar da 

Teoria e Desenvolvimento do Currículo, a discussão do currículo escolar explicitando a 

complexidade que envolve a sua conceptualização em seus aspetos históricos, sociais e 
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culturais, sendo assim, situamos esta discussão atravessando as perspetivas das teorias 

curriculares. Analisamos de modo abreviado conceitos como gestão curricular, integração e 

contextualização curricular, projeto político-pedagógico e projeto curricular, de alguma forma, 

trazendo à tona as perspetivas que assumimos ao lançar nosso olhar sobre cada um deles. Estes 

conceitos permeiam o currículo escolar e, por esta razão, tornam-se importantes à sua 

compreensão em contexto escolar.  

No segundo capítulo, fazemos uma incursão sócio-histórica que buscou evidenciar as 

bases da conceção de educação integral configuradas no interior das principais correntes 

político-ideológicas que vigoraram no século XX, no contexto educacional brasileiro. 

Ilustramos experiências, como as colocadas em prática por Anísio Teixeira e por Darcy Ribeiro, 

marcantes e inspiradoras de novos projetos e iniciativas que revitalizam ideias de educação 

integral e ampliação da jornada escolar, sendo mais recente caso tributário do ideário 

escolanovista de Teixeira, o Programa Mais Educação do Governo Federal. Identificamos e 

refletimos as diferenças conceituais existentes entre educação integral e escola de tempo 

integral e, por fim, focamos como o tempo integral/jornada ampliada se estabeleceu na 

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas.   

No terceiro capítulo, discutimos o currículo escolar na sua lógica de organização, 

procurando relacioná-lo à perspetiva da educação integral em tempo integral. Argumentamos a 

partir da ideia de Pedagogia Curricular na qual enquadra o currículo como projeto formativo 

contextual, compartilhado e integrado. Em seguida, procedemos à análise dos elementos 

basilares da lógica curricular, tempo, espaços e sujeitos da experiência curricular. 

No quarto capítulo, explicitamos as trilhas do percurso empírico da investigação, 

apontando as nossas escolhas teórico-metodológicas, descrevendo o acesso ao campo, as 

técnicas e instrumentos utilizados no processo de recolha de dados, caracterizando os 

participantes da investigação, evidenciando os procedimentos para o tratamento dos dados e 

pontuando aspetos éticos da investigação.  

No quinto capítulo, apresentamos e analisamos o conjunto dos resultados obtidos com 

os diferentes instrumentos destinados à recolha de dados, de forma a dar repostas aos objetivos 

constantes no estudo, abordando os eixos temáticos, as categorias e as subcategorias 

correlacionadas. 

Nas considerações finais do estudo retomamos e refletimos sinteticamente os pontos-

chave identificados no movimento da análise dos dados e indicamos algumas perspetivas para 

futuras investigações que levem ao aprofundamento do tema. 
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CAPÍTULO 1 

CURRÍCULO: DOS CONCEITOS E TEORIAS AOS PROJETOS 

O currículo (...) tem se convertido em um dos 

núcleos de significação mais densos e extensos para 

que seja compreendido no contexto social e cultural 

e para que possamos entender as diversas formas 

pelas quais ele tem se institucionalizado (Sacristán, 

2013, p. 9). 

Neste capítulo discorremos sobre o currículo escolar, evidenciando sua polissemia a 

partir da opção por delimitar algumas definições, evocadas na análise deste campo de 

conhecimento, tão amplo como complexo. Estas definições enquadram-se nas construções 

teórico-metodológicas que caracterizam o campo dos estudos curriculares situando-se, mais 

precisamente, no âmbito das teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas. Realizamos 

um ‘mergulho’ na constituição do campo curricular no Brasil, como um importante objeto de 

análise para compreendermos como as discussões sobre currículo veem sendo demarcadas e 

transformadas no país em decorrência das diferentes perspetivas teóricas que estão colocadas. 

Desenvolvemos, ainda, algumas ideias das quais lançamos mão para abordagem e análise da 

gestão do currículo e do desenvolvimento curricular pretendendo a sua conjugação às ações 

pedagógicas, com ênfase na ação do(a) professor(a). E, por fim, buscamos consubstanciar uma 

linha condutora de reflexão sobre o Projeto Político-Pedagógico e o Projeto Curricular da escola 

como importantes instrumentos para o fortalecimento das ações pedagógicas e curriculares.  

1.1  Currículo: um conceito em permanente (re)construção no tempo histórico e social 

O currículo escolar destaca-se como um terreno conceitual adensado por perspetivas 

diversas e até mesmo ambíguas, no que concerne aos sentidos e significados que encerra. Nesta 

perspetiva, figura como um termo polissémico por se constituir entre tensões dialéticas (Roldão, 

1999). Para todos os efeitos, uma definição do que é o currículo está, inextricavelmente, 

associada ao tempo histórico e ao contexto social, diga-se de passagem, dinâmico e pluriforme 

em sua dimensão política, cultural, económica, ideológica, ética e estética (Pacheco, 2014).  
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Entre as suas variações semânticas, o currículo tem estado relacionado quer a programa 

de ensino previamente estruturado ou a plano de estudos, num sentido mais tradicional ou 

técnico-racional; quer por uma conotação mais abrangente, compreensiva e relacional, 

referindo-se ao conjunto de experiências educativas em conexão com os conhecimentos 

curriculares e que podem ser vivenciadas em contexto escolar e para além dele. Por este viés, e 

por tal definição estar marcada pela maior ou menor ênfase dada a um aspeto sobre outro, ou 

mais ainda, pelos dualismos e contradições que atravessam a definição, que Pinar (2007) afirma 

ser o currículo “uma conversação complexa”. Esta complexidade é compreensível já que “sua 

configuração e seu desenvolvimento envolvem práticas políticas, sociais, económicas, de 

produção de meios didáticos, práticas administrativas, de controlo ou supervisão do sistema 

educacional, etc” (Sacristán, 2013, p. 10), ou seja, está imbuída pela diversidade de fins 

educativos subordinados à escolarização.  

De facto, tratar desta complexidade em que o currículo está inscrito, reivindica-nos 

assumir uma posição político-educacional comprometida, no sentido crítico e eticamente 

desvelador da realidade na qual está implicado. Isto por entendermos ser o currículo um 

conceito fabricado num tempo e espaço sociais, em constante fluxo e transformação, território 

de disputa e de conflitos asseverado pelas relações de poder (Silva, 2010).  

O currículo corrobora aspirações formativas, intencionalmente criadas em torno da 

escolarização, portanto, em torno de um projeto sociocultural, político, económico que 

(en)forma o processo educativo. E, ainda, sobre o currículo pesa a sua qualidade empoderadora 

diante da sua constituição ontológica, tendo em vista o que nele contém e o que pode fazer para 

os(as) estudantes e a sociedade (Silva, 2010). Para Sacristán (2000, p. 15), quando definimos 

currículo “estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma 

particular de enfocá-la num momento histórico e social determinado, para um nível ou 

modalidade de educação, numa trama institucional, etc.”. Deste modo, tal assertiva sustenta a 

ideia de que o mesmo não consiste numa “realidade abstrata à margem do sistema educativo 

em que se desenvolve e para o qual se planeja” (idem, ibdem) e, por isso, contrariamente, seja 

um instrumento onde se incorporam tradições teóricas e práticas, discursos e valores que se 

legitimam e se hegemonizam, portanto, devem ser colocados em causa. 

De acordo com Pacheco (2001, p. 15), o lexema currículo provém do étimo latino 

currere, que significa “caminho, jornada, trajetória, percurso a seguir e encerra duas ideias 

principais: uma de sequência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos”. Por esta 

análise, podemos perceber, numa tradução mais ampla, indicações acerca do conceito, 
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remetendo tanto para um horizonte do planejamento intencional e sistematizado das 

experiências educativas, que incide sobre os conteúdos, os objetivos e as tarefas de 

aprendizagem, como para um plano de realização, estruturalmente prático e, consequentemente, 

com dimensões de avaliação.  

O termo curriculum, segundo Kemmis (1993), fundamentado nos estudos de Hamilton 

e Gibbons (1980), aparece pela primeira vez em 1633 em países de língua inglesa, mais 

precisamente na Universidade de Glasgow, onde neste mesmo ano também foi dicionarizado 

no Oxford English Dictionary e designado como plano estruturado de estudos numa escola ou 

universidade (Pacheco, 2005).  Em latim, o seu significado está atrelado à pista de atletismo ou 

pista de corridas para carros. Contudo, o termo passa a ser evocado no sentido de curso 

acadêmico, como seqüência ordenada e como totalidade, a partir das influências dos termos 

disciplina e ratio studiorum, utilizados pelos jesuítas desde os finais do século XVI, onde o 

primeiro designava uma ordem estrutural e, o segundo, um esquema de estudos. (idem, ibdem). 

Ainda através dos estudos de Kemmis (1993), verificamos que a emergência do termo 

e sua transformação tem estreita relação com as específicas circunstâncias sociais, políticas, 

econômicas e históricas da Reforma Calvinista Escocesa, cuja ideia de disciplina assumiu uma 

importante força social e, consequentemente, acompanhou a reforma introduzida na Europa. 

Nesta direção, articulando os factos, postula Pacheco (2005, p. 32) que “na perspetiva religiosa 

de Calvino a vida seria uma corrida ou um trilho de corridas”. E completa, apoiado em Doll 

(2000, citado por Pacheco, 2005, p. 32), que o mesmo se tivesse “apropriado ao termo 

curriculum (talvez retirado de Cícero – uma pista de corridas semelhante à do Circus Maximus 

– para descrever a trajetória, o percurso, a forma de vida que seus seguidores deveriam

prosseguir”. A par destas ideias, de acordo com Hamilton (1992, p. 45) “um currículo não só 

deveria ser seguido, como também, deveria ser concluído”. Nesses termos, o currículo absorve 

a ideia de disciplina e ordem. E buscando esta aproximação histórica à definição de currículo, 

mesmo que de forma sucinta, muito provavelmente o ensino ou a educação escolar, a partir da 

sua institucionalização, tenha convivido simultaneamente com o currículo, apesar do mesmo 

não se configurar de maneira objetiva, consistente e clara. 

Goodson (1995, p. 27) chama a atenção para a importância que se deve conferir ao 

caráter histórico e à construção social do currículo em determinadas condições, por sua 

“sistemática invenção de tradição numa área de produção e reprodução sociais”, uma vez que, 

por este ângulo, o currículo é considerado pelo autor como um artefacto marcadamente 

ideológico que mantém traços da sua (re)construção ao longo dos tempos. Na visão de 
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Hobsbawn (1985, citado por Goodson, 1995, p. 27) “tradição inventada significa um conjunto 

de práticas e ritos (...), o que tais práticas e ritos buscam é estabelecer continuidade com um 

passado histórico apropriado”. Isto posto, para o referido autor, tanto as práticas ligadas às 

normas, como os ritos caracteristicamente simbólicos, representam um processo de vínculo com 

a tradição. O que podemos constatar é que o currículo possui como fundamentos intrínsecos 

tradições articuladas histórica e socialmente e, em cada momento, prevalecem e estabilizam-se 

por intermédio de disputas e conflitos de interesse.  

De enfoques predominantemente mais funcionalistas, comportamentais ou 

psicologizantes à crescente pluralização teórica de cunho pós-moderno (Lopes & Macedo, 

2010), o currículo é instituído e instituinte, reinterpretado, redefinido por formulações não só 

tradicionalmente estruturadas, como também, instáveis e não-fixas. A partir desta conjetura, 

vamos delinear algumas das definições que nos parecem pertinentes a uma incursão sobre os 

múltiplos olhares e configurações conceptuais e discursivas dirigidas ao currículo.  

Iniciando esta incursão por definições mais tradicionalistas, instrucionais e técnicas, a 

noção de currículo descrita por Bobbit (1918, citado por Pacheco, 2005, p. 34) consiste numa 

“série de coisas que as crianças e jovens devem fazer e experimentar para desenvolverem 

capacidades para fazerem as coisas bem feitas, que preencham os afazeres da vida adulta, e para 

serem, em todos os aspetos, o que os adultos devem ser”. Nesta noção está embutido o preceito 

de eficiência social, uma vez que as atividades e as condutas devem orientar-se para objetivos 

específicos de aprendizagem, passíveis de mensuração, cujos resultados devem responder às 

exigências sociais. Portanto, tem por desenho curricular uma racionalidade técnico-

instrumental e a reprodução por função da escola, haja vista que a relação pedagógica pautava-

se na autoridade do professor e na passividade dos alunos .  

Já Tyler (1978), baseado em Bobbit (1918) e Charters (1923) propõe, mais 

alargadamente, porém ainda numa perspetiva de preponderância técnica, um conjunto de 

princípios racionais e balizadores, necessários à organização e desenvolvimento do currículo, 

considerados de forma linear e interdependente: os objetivos, os conteúdos, as atividades e a 

avaliação. Este conjunto bem ordenado de elementos, para a racionalidade tyleriana, pressupõe 

o currículo. Taba (1993, p. 76) depreende o currículo num modelo racional normativo,

reconhecendo-o como “um plano para a aprendizagem; por conseguinte tudo o que se conheça 

sobre o processo de aprendizagem e do desenvolvimento do indivíduo tem aplicação ao elaborá-

lo”. Na conceção de Dewey (2007 [1916]), o currículo deve atrelar-se às experiências de 

aprendizagem e à formação para uma sociedade democrática, sendo assim, “o currículo mais 
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apropriado para uma escola com estas características atentará seriamente aos interesses atuais 

das crianças, não como um “subterfúgio” para gerar motivação, mas como uma forma de 

ensinar a relação essencial entre conhecimento humano e experiência social” (Teitelbaum & 

Apple, 2001, p. 198). 

Outras definições, de aspetos prático e crítico, levam-nos a perceber o currículo para 

além dos objetivos, procedimentos, métodos e dos resultados. De acordo com Stenhouse (1984, 

p. 29) “um currículo é uma tentativa de comunicar os princípios e aspetos essenciais de um

propósito educativo, de modo que permaneça aberto à discussão crítica e possa ser efetivamente 

realizado”. Na opinião de Schwab (1969, apud Lopes & Macedo, 2011, p.115), que defende o 

currículo numa perspetiva pragmática, “o currículo só pode ser construído na prática pela 

deliberação em torno de diferentes teorias e do estudo empírico destas mesmas teorias”. 

Já para Young (2002, p. 23) o currículo “é uma construção social que assume dois 

pontos de vista: como facto e como prática”, ou seja, como facto é um currículo apriorístico, 

dado e, como prática, é revelador das dinâmicas que ocorrem nas experiências da sua realização. 

Para Sacristán (2013, p. 10) “o currículo é a expressão e a concretização do plano cultural que 

a instituição escolar torna realidade dentro de determinadas condições que determinam esse 

projeto”. Giroux (1997, p. 45), por seu lado, defende o “currículo como política cultural”, 

espaço onde se imbricam poder, conhecimento e luta cultural. Observa o conhecimento 

curricular como externo e imposto ao sujeito, em geral, o conhecimento das classes cultural e 

economicamente hegemónicas, e que, por isso, deve ser visto como “algo a ser questionado, 

analisado e negociado”.  

Segundo Forquin (1996, p. 188), currículo “é um programa de estudos ou um programa 

de formação, mas considerado em sua globalidade, em sua coerência didática e em sua 

continuidade temporal, isto é, de acordo com a organização sequencial das situações e das 

atividades de aprendizagem às quais dá lugar”. Por sua vez, Sacristán (2000, p. 165) afirma que 

“o currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos processos e na qual se entrecruzam 

diversos subsistemas ou práticas diferentes”. Em seu ponto de vista, o autor salienta a 

importância de se pensar o currículo como a expressão e a concretização de um projeto cultural 

que se materializa na realidade na escola. O conteúdo cultural que faz eco no currículo está 

ancorado em parâmetros epistemológicos, políticos, culturais e económicos que ganham 

legitimidade num tempo-espaço históricos. Na aceitação deste projeto cultural, outros se 

mantém a ele apartados. Silva (2010, p. 150), inspirado pelo pós-estruturalismo, sublinha que 

o currículo “é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória,
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viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se 

forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 

identidade”. 

As definições de currículo ligeiramente arroladas inserem-se em perspetivas técnicas, 

práticas, críticas ou pós-críticas, contudo, não as buscamos no sentido de criar polarizações, 

mas para acentuar sua versatilidade e elasticidade. Conforme aponta Pacheco (2005, p. 37) “(...) 

insistir numa definição abrangente de currículo poder-se-á tornar extemporâneo e negativo”, 

uma vez que, as tentativas de definições fechadas sobre o currículo, moldam-no em reduções 

conceituais fortemente enviesadas. O consenso partilhado em torno do currículo remete-nos a 

“um campo epistemológico específico – quanto ao objeto de estudo, que é de natureza prática 

e ligada à educação, e quanto à metodologia, que é de natureza interdisciplinar, no quadro das 

ciências humanas e sociais” (idem, ibdem). Em outras palavras, de acordo com Kemmis (1993, 

citado por Pacheco, 2001, p.32) “o currículo é um produto da história humana e social e um 

meio através do qual os grupos poderosos exerceram uma influência muito significativa sobre 

os processos mediante os quais eram e são educados os jovens”.  

Em torno do currículo existe uma série de deliberações que têm a ver com questões não 

só de ordem teórica, mas fundamentalmente práticas, vinculadas a sujeitos e contextos. Com 

efeito, é nessa linha de pensamento que Lopes e Macedo (2011) reafirmam a impossibilidade 

de uma definição do currículo pelo que lhe é característico, não por falta de clareza acerca do 

que é o currículo e seu campo de estudo, mas, sobretudo, porque todo conceito formulado diz 

respeito a um sentido (que poderia ser outro) que se constitui parcial e no qual é possível uma 

localização histórica. Sendo assim, as conceções de currículo estão substantivamente nutridas 

pelos valores educativos que lhe dão vigor, tanto em sua dimensão ontológica como 

praxeológica, e contribuem para trazer luz às teorias curriculares ou vice-versa.  

Certamente que nesta linha ilustrativa acerca das definições de currículo, outras 

poderiam estar presentes. Costuramos algumas definições que, para os propósitos deste 

capítulo, mostraram-se mais pertinentes. 
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1.2 Teorias Curriculares 

 

Às teorias do currículo1estão subjacentes abordagens ou enfoques plurais acerca do 

currículo. Por sua configuração sócio-histórica, o currículo tem relação intrínseca com a 

finalidade da escolarização, afinal, esta é uma questão que as teorias do currículo buscam 

responder. Para Pacheco (2005, p. 92) “a função da teoria curricular é a de descrever e 

compreender os fenómenos curriculares, servindo de programa para a orientação das atividades 

resultantes da prática com vista à sua melhoria”. A teoria contribui para sistematizar e também 

para justificar decisões epistemológicas (idem, ibdem). 

Dito de outro modo, a teoria serve para tornar inteligível uma realidade educacional, a 

partir de pressupostos culturais, sociais e ideológicos, sendo assim, irá marcar uma orientação 

(abarcando estes pressupostos) para o currículo. É, neste viés que, para Pacheco (2009, p. 387) 

“a teoria corresponde a uma forma concreta de interrogar, com vista à solução de problemas. A 

teoria é, assim, um conhecimento conjuntural, contestado, e não a verdade em si, já que a teoria 

tem o potencial de intervenção crítica”. 

Na interpretação de Silva (2010) se, por um lado, tomarmos a teoria para a definição do 

currículo, esta “supostamente descobre e descreve um objeto que tem uma existência 

independente relativamente à teoria”. Por outro lado, do ponto de vista do discurso sobre o 

currículo, “mesmo que pretenda descrevê-lo tal como ele realmente é, o que efetivamente faz é 

produzir uma noção particular de currículo” (Silva, 2010, p. 12), já que em termos discursivos, 

tratar teoricamente do objeto currículo também implica a própria criação deste mesmo objeto. 

Assim, a relação teoria e realidade, neste caso, curricular, é mediada pelas interpretações, 

perceções do observador sobre o objeto observado.  

De facto, as teorias curriculares produzem abordagens que demarcam conceções sobre 

o currículo (Pacheco, 2000) e se distinguem por específicos, provisórios e complexos 

enquadramentos teóricos atrelados às referências assumidas do ponto de vista histórico, 

filosófico e social. Portanto, tais teorias legitimam uma compreensão do currículo (en)formado-

a partir de conceções ideológicas e políticas sobre o modo de ver a realidade educacional e a 

sociedade.  

                                                             
1 Veiga-Neto (2005, p. 94) faz uso da expressão Teorias do Currículo “para designar um hoje amplo campo de conhecimentos que se vale ora 

da sociologia, ora da história, ora’ da pedagogia, ora da economia, ora da epistemologia, ora da lingüística – e todas elas nas suas mais variadas 

escolas, tendências ou perspetivas – para descrever, analisar – e, às vezes, intervir sobre – aquilo que é tomado como conteúdo e prática de 

uma cultura e é trazido, explícita ou implicitamente, para ser ensinado na escola e que vem sendo designado, nos últimos quatrocentos anos, 

de currículo”. 
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No campo dos estudos curriculares, é interessante destacar como diferentes autores 

classificam as teorias curriculares e agregam conotações conceituais pertinentes. Importa 

sublinhar a importância de compreender a teoria do currículo como “um campo de estudo 

distinto, com uma história única, um presente complexo, um futuro incerto” (Pinar, 2007, p. 

18). Pacheco (2014), em sua obra “Educação, Formação e Conhecimento” fornece uma 

compreensão das teorias curriculares, haja vista a centralidade do conhecimento em suas 

concatenações analíticas, classificando-as em teorias do Racionalismo Académico, de Instrução 

e (Pós)Crítica. Já Silva (2010) as diferencia em teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Neste 

estudo, lançaremos mão da classificação preconizada por este último.  

1.2.1 Teorias Tradicionais 

O currículo, como campo de estudos e de pesquisa, está relacionado à formação de um 

corpo de especialistas na área, de disciplinas e departamentos universitários, à 

institucionalização de setores especializados e ao surgimento de revistas académicas 

especializadas (Silva, 2010). Uma sistematização teórica do currículo que, de certa forma, 

permitiu-lhe uma distinção identitária, esboça-se nos Estados Unidos, nos finais do século XIX 

e início do século XX, não de forma ingénua, dado que o país vivia a efervescência da 

industrialização, determinante para a consolidação de uma nova ordem económica e para a 

viabilização de importantes transformações sociais. 

As mudanças operadas no tecido social promoveram a necessidade por uma mudança 

também na educação a nível nacional. A formação dos indivíduos passa a ser uma preocupação, 

tendo em vista a sua relação com a defesa e o desenvolvimento dos pressupostos liberais e 

económicos. Deste modo, correntes formativas de cunho manual e vocacional, embora 

ambíguas no que concerne às suas finalidades, consolidam-se nas escolas e, por consequência, 

no currículo, como uma estratégia social (Paraskeva, 2008). A escola é apreendida como 

agência de controlo social onde a eficiência condiciona o currículo, instrumento pelo qual os 

objetivos educacionais devem ser assegurados e aportados numa base científica. Kliebard 

(1968, apud Paraskeva, 2008, p. 34), afirma ter o ano de 1918 alcançado um patamar 

grandiloquente para o currículo: 

[...] não só pela publicação do livro “O currículo”, de Franklin Bobbit, que foi 

o primeiro livro aprofundado e que tratava integralmente do currículo, mas

também pelo aparecimento dos brilhantes “Principles of Secundary
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Education”, de Alexander Inglis, que, muito embora não fosse um livro de 

currículo, se preocupava essencialmente com as questões curriculares. Em 

1918, a Teachers College Record publicava um artigo de um dos jovens 

membros da Faculdade de Teachers College, William Kilpatrick. Tal artigo – 

“The Project Method” – viria a ter um impacto profundo no movimento 

curricular. Finalmente, a Comission on the Reorganization of Secundary 

Education publicaria os “Cardinal Principles of Secundary Education” com os 

seus bem destacados sete objetivos, um documento que determinaria a forma 

de se considerarem os objetivos curriculares. 

 

 

Cabe referir que muitas e diferentes obras e autores, em momentos específicos, foram 

extremamente profícuos nas suas contribuições no campo do currículo. Não obstante, Bobbit 

(1918), que reconhecidamente tem a eficiência social como doutrina, a partir da obra “The 

Curriculum” reverbera os objetivos (comportamentalistas) educacionais voltados às 

capacidades dos indivíduos, entendidos numa ótica utilitarista a serviço da sociedade. E, ainda, 

na segunda década do século XX, publica “How to Make a Curriculum”, onde viria a 

desenvolver especificamente inúmeros objetivos e atividades em função das necessidades 

dos(as) estudantes (sendo estes considerados passivos), tendo como pano de fundo uma 

perspetiva técnica ligada ao desenvolvimento curricular.  

Para Bobbit (idem), o currículo é um processo assente na gestão científica, lógica de 

administração que emerge a partir dos trabalhos de Taylor em “Principles of Scientific 

Management” de 1911, e de Thompson em “The Theory and Practice of Scientific 

Management” de 1917 (Pacheco, 2005). E baseado nesta lógica, este currículo corresponde a 

um conjunto de disciplinas em que estão incorporados conhecimentos condizentes com o 

alcance dos objetivos aprioristicamente propostos. Cabe destacar também um outro autor, 

Charters (1923) que, por meio de seus escritos em “Curriculum Construction”, assume uma 

ênfase diferenciada de Bobbit, dado que “deu especial atenção ao conhecimento no seu método 

de construção curricular” (Paraskeva, 2008, p. 40). Para Charters (1923, citado por Paraskeva, 

2008, p. 40), que não se desprende dos princípios da gestão científica e se apoia nos objetivos, 

o currículo deveria ser útil para a melhoria do ensino, assim, “analisou as atividades da vida 

pelo conteúdo do seu conhecimento e não porque eram necessárias as capacidades humanas 

como entendia Bobbit”.  

Muitas das orientações educacionais predominantes nos Estados Unidos, 

particularmente provenientes de Bobbit, estiveram calcadas na gestão científica, enquanto 

outras correntes ideológicas coexistiram e exerceram influência social, como as progressistas 

que tem como figura proeminente o filósofo Jonh Dewey. Dewey (2007, [1916]) assume 
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ideários educacionais de índole democrática, refutando os princípios, de natureza económica, 

privilegiados nas correntes da gestão científica. Em sua obra “The Children and the 

Curriculum”, escrita em 1902, concatena, em seus postulados, educação, ciência, filosofia e 

democracia, conceitos que irão ser desenvolvidos e consolidados em obras posteriores, como 

em “How we think “ (1910), “Democracy and education” (1916). Para Dewey (idem), era 

inegável o papel ativo da criança nas experiências educativas, cabendo à escola promover a 

aprendizagem por meio de experiências realizadas em situações práticas do dia a dia. O 

currículo deve orientar-se para que os temas nele tratados justifiquem a resolução de problemas 

colocados pela vida. A escola não está para a adaptabilidade, mas para a liberdade intelectual. 

Desta forma, a criança-aluno deveria ser estimulada a pensar e a formular seus próprios 

conceitos e, neste propósito, também o(a) professor(a) deve considerar relevante o pensamento, 

as vivências e os interesses das crianças.  

Segundo Beane (2002), William Kilpatrick, discípulo de Dewey, traz novos contornos 

ao desenvolvimento do currículo, quando da publicação, em 1918, do artigo “The Project 

Method”, onde apresenta uma proposta considerada reformista para a educação e para o 

currículo, amparada em quatro etapas, quais sejam: propósito, planificação, execução e 

avaliação. Neste método, o professor orienta o processo de ensino como um guia e não como 

centro do conhecimento. Kilpatrick “exigia um afastamento do ensino coercivo e da 

aprendizagem passiva em direção ao empenho das crianças em projetos significativos” (idem, 

p. 34), e olhava para a educação “como vida em si e não como uma mera preparação para a 

vida” (idem, p. 42). Em comum, Dewey e Kilpatrick compartilham a ideia de considerar 

relevantes os interesses dos(as) alunos(as) no processo curricular através de métodos mais 

ativos (idem, ibdem). 

A publicação, em 1949, do livro “Basic Principles of Curriculum and Instruction”, do 

americano Ralph Tyler, torna-se paradigmático para o campo dos estudos curriculares. Incrusta 

um modelo canónico de currículo (em termos de conceptualização e organização das práticas 

curriculares), por meio de uma estrutura fundamentada em quatro aspetos, linear e 

funcionalmente concebidos - objetivos, conteúdos, atividades e avaliação - o que viria fomentar 

o “Racionale Tyleriano”, vigorosamente vinculado à lógica eficientista do currículo. O 

pensamento curricular de Tyler, de acordo com Pacheco (2005), preserva uma tecnologia 

educacional cujo currículo se configura como um plano organizador das atividades de ensino e 

aprendizagem, e se estabelece inspirado numa filosofia liberal, numa sociologia positivista e 

numa psicologia behaviorista. 
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Tyler (1978) instituiu princípios notavelmente fecundos para a construção do currículo, 

sendo os mesmos colocados como questões para as quais é necessário buscar respostas: 

Que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? 2. Que 

experiências educacionais podem ser oferecidas que possibilitem a 

consecução desses objetivos? 3. Como podem essas experiências educacionais 

ser organizadas de modo eficiente? 4. Como podemos determinar se esses 

objetivos estão sendo alcançados? (Tyler, 1978, p.1).  

Estas perguntas passam, invariavelmente, pelas seguintes fases: enunciar objetivos, 

selecionar experiências, organizar experiências e avaliar o cumprimento dos objetivos. Tyler 

(idem, ibdem) atribuía um valor capital aos objetivos educacionais, considerando que, o estudo 

de qualquer programa educacional, realizado de forma sistematizada, deve assegurar de forma 

clara os objetivos a serem atingidos e que deveriam ser provenientes dos estudos sobre o(a) 

aluno(a), dos estudos sobre a sociedade e das sugestões oferecidas pelos especialistas no 

conteúdo (Kliebard, 2011). Tamanho é o influxo do racionale tyleriano que, até aos tempos 

atuais, o currículo é, grosso modo, compreendido como um plano de estudo ou ensino 

seqüencializado de modo ordenado.  

As teorias tradicionais do currículo, elucidadas entre a visão tecnocrática, que tem em 

Bobbit e Tyler seus maiores expoentes, e a visão progressista social (Lopes & Macedo, 2011), 

observada em Dewey e Kilpatrick, salvaguardadas as suas distintas ênfases e tendências, por 

um lado, confluem interesses por, de algum modo, representarem uma reação ao modelo 

educacional clássico humanista fundamentado no Trivium (gramática, retórica e dialética) e no 

Quadrivium (astronomia, geometria, música e aritmética), heranças da Idade Média e, por 

outro, constituírem teorias de aceitação, de adaptabilidade, dissimuladamente neutrais e 

desinteressadas. Por outras palavras, apontam para a manutenção do status quo e, nesta visão, 

o currículo está, nesta visão, sob a égide do como, ou seja, agarrado no tecnicismo que o reduzia

ao seu desenvolvimento (Silva, 2010).  

1.2.2 Teorias Críticas 

As teorias críticas caracterizam-se pela manifestação insurgente contra os arranjos 

educacionais e curriculares vigentes e pelo vínculo existente entre estes e as formas sociais 

dominantes. Questionam radicalmente as formas tradicionais do currículo ao anunciar e, 

portanto, denunciar (Freire, 2005) de modo problemático, a injustiça e a reprodução sociais 
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veiculadas pela escola, sendo esta última considerada seletiva e excludente. Silva (2010, p. 30) 

sustenta que “para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o 

currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz”. 

Inclinando o currículo para outras dimensões, até então “escamoteadas” ou adormecidas, as 

teorias críticas põem à prova a aparente neutralidade do currículo, operando a partir de outras 

categorias não convencionais nas teorias tradicionais, tais como: ideologia, reprodução cultural 

e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, 

emancipação e libertação, currículo oculto e resistência (Silva, 2010). 

O currículo, nas orientações críticas, passa a ser escrutinado por pressupostos 

conceituais no interior de tendências e correntes que buscam descrever, interpretar e 

compreender seus processos e as suas implicações político-sociais e culturais. Aqui, seu papel 

não é facilitar o consenso, mas incorporar e externar o conflito, sendo que a linguagem crítica 

não está conformada em ser apenas reativa, mas, sobretudo, de resistência e de possibilidade 

(Pacheco, 2005). Deste modo, assinala Pacheco (2013, p. 11): 

[...] a teoria crítica não só questiona a educação e o currículo no quadro das 

estruturas sociais, políticas e económicas que legitimam o conhecimento, mas 

também relaciona o conhecimento escolar com as questões de poder e 

controlo, pelo que o currículo, construído na diversidade de contextos, atores 

e propósitos diferenciados, contém relações de poder e não pode ser 

considerado como algo neutro e pretensamente técnico. 

Desde a década de 1960 do século XX, as teorias educacionais são atingidas pelos 

movimentos intelectuais contestadores da ordem social, política e cultural presentes na 

sociedade. As tendências hegemónicas, centradas em perspetivas técnicas e conservadoras do 

currículo, perdem estabilidade. A diversidade de estudos no campo do currículo acaba por 

apresentar demandas até então não levantadas e que trazem à baila questões de injustiça e de 

desigualdades sociais, nas quais a escola e o currículo têm papel de manutenção e reprodução. 

Estes estudos forjam novos olhares sobre a escola e, mais especificamente, sobre o currículo, 

problematizando-os e buscando responder aos interesses dos grupos desfavorecidos, 

minoritários e excluídos. 

No ano de 1973, realizou-se na Universidade de Rochester, em Nova Iorque, nos 

Estados Unidos, a I Conferência sobre Currículo, coordenada pelo grupo de pesquisa liderado 

por William Pinar. Este evento representou um marco para o campo dos estudos curriculares, 

resultando numa significativa obra, “Curriculum Studies: The Reconceptualization”, 
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organizada pelo mesmo (Pacheco, 2005). A obra aglutina textos de autores que apresentam um 

viés crítico em contraposição aos modelos burocráticos de Bobbit e Tyler (Silva, 2010). 

Influenciado pelas teorias sociais da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo e da Escola 

de Frankurt, o “movimento de reconceptualização”, assim denominado, constituiu dois campos 

antagónicos de crítica aos modelos referidos, conforme refere Silva (2010, p. 38): 

De um lado estavam aquelas pessoas que utilizavam os conceitos marxistas 

(...) como os de Gramsci e da Escola de Frankfurt para fazer a crítica da escola 

e do currículo existentes. Estas análises enfatizavam o papel das estruturas 

econômicas e políticas na reprodução cultural e social da educação e do 

currículo. Do outro lado, colocavam-se as críticas da educação e do currículo 

tradicionais inspiradas em estratégias interpretativas de investigação, como a 

fenomenologia e a hermenêutica. Aqui, a ênfase não estava no papel das 

estruturas ou em categorias teóricas abstratas (...) mas nos significados 

subjetivos que as pessoas dão às suas experiências pedagógicas e curriculares. 

O facto é que o movimento de reconceptualização do currículo englobou múltiplas 

referências teóricas, tanto vertentes fenomenológicas como marxistas, gerando controvérsias 

quanto à identificação dos seus autores com o movimento e fazendo com que este ficasse 

demarcado às conceções fenomenológicas, hermenêuticas e autobiográficas que enfatizam: os 

aspetos subjetivos, os sentidos que os sujeitos dão aos acontecimentos, os significados que 

atribuem às experiências vividas cotidianamente, as interações sociais que estabelecem e as 

implicações pessoais e coletivas derivadas destas. E, atualmente, a reconceptualização, segundo 

Silva (2010) se configura num movimento diluído no pós-estruturalismo, no feminismo, nos 

estudos culturais. 

No ensaio “Aparelhos Ideológicos do Estado”, de 1970, e no conjunto de outras obras, 

Louis Althusser projeta uma crítica contumaz ao Estado, visto como mecanismo de controlo 

social e como reprodutor da estrutura de classes, em especial, da sua divisão no sistema 

capitalista. Uma das críticas que mais assevera está no papel da ideologia e nos aparelhos 

ideológicos do Estado. A escola afigura-se como um destes aparelhos, onde no currículo se 

plasmam os interesses das classes dominantes por meio dos conteúdos disciplinares. Também 

conforma um conjunto de práticas e sistemas de representação fortalecidos pelo poder da 

ideologia e refletidos na formação dos sujeitos, consolidando, assim, as condições de 

reprodução dominantes (Lopes & Macedo, 2011).  

Baudelot e Establet, em “A escola capitalista na França”, de 1971, desvelam a aparente 

ideia de uma educação igualitária e única, geradora de oportunidades independente das 

condições materiais dos sujeitos. Evidenciam como o sistema escolar é pernicioso, pois busca 
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conformar as classes dominadas por meio da transmissão da ideologia burguesa e assim reforçar 

as desigualdades sociais pelas quais a escola tem um papel de reprodução significativo. Por seu 

lado, Bowles e Gintis, com o trabalho “Escolarização na América Capitalista”, de 1976, acenam 

para a função reprodutora da escola e centram-se na correspondência entre as relações sociais 

de produção e a educação (Silva, 2010). Assim, a escola é subsidiária do sistema capitalista ao 

criar processos de estratificação interna nas suas práticas pedagógicas, pois sendo a “escola uma 

instituição determinada pela economia, e dada a relação entre a estrutura de reprodução e a 

estrutura de produção, o conhecimento que nela é veiculado destina-se a manter a correlação 

de forças existentes” (Pacheco, 2005, p. 78). 

Os trabalhos de Althusser, Baudelot e Establet, Gintis e Bowles apresentam a 

sistematização de conceções de bases marxistas, que ficaram conhecidas como Teorias da 

Correspondência ou da Reprodução, já que “os autores estabelecem uma correspondência entre 

a estrutura social e a estrutura de produção, identificando como divisões e hierarquizações 

necessárias à participação controlada do trabalhador no mercado são construídas a partir da 

organização das experiências escolares, numa correspondência bastante direta” (Lopes & 

Macedo, 2011). Por outro lado, estes trabalhos não se propõem a esquadrinhar analiticamente 

a escola e o currículo. Todavia, tornaram-se muito expressivos para os estudos críticos do 

currículo, por dar notoriedade ao carácter reprodutor da educação e do que nela se faz, 

refletindo-se nas relações sociais correntes. 

Em “A reprodução” (1970), trabalho dos sociólogos franceses Bourdieu e Passeron, os 

autores sustentam uma teoria geral do ensino e defendem que o sistema de ensino está baseado 

na cultura dominante, sendo a escola reprodutora da ordem social vigente, visto que daí “(...) 

opera com códigos de transmissão cultural familiares apenas para as classes médias, 

dificultando a escolarização das crianças de classes populares, mas, principalmente, 

naturalizando essa cultura e escondendo seu caráter de classe” (idem, p. 28). Sendo assim, 

empreendem uma crítica à escola capitalista para além de uma análise marxista, posto que 

“abordam o duplo arbítrio da escola” (Pacheco, 2005, p.121) ao ilustrarem que “toda a ação 

pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder 

arbitrário, de um arbítrio cultural” (idem, p. 121). 

Na esteira das críticas à reprodução da escola, surge na Inglaterra, o movimento da Nova 

Sociologia da Educação (NSE) disparado com a publicação, em 1971, do livro organizado por 

Michael Young “Conhecimento e controle: novas direções para a sociologia da educação” e 

que reúne ensaios críticos de vários autores. A NSE fomentou reflexões sociológicas sobre o 
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currículo, especialmente no que diz respeito à seleção e organização do conhecimento escolar. 

E, nesta linha de pensamento, corroborou o “conhecimento escolar e o currículo existentes 

como invenções sociais, como o resultado de um processo envolvendo conflitos e disputas em 

torno de quais conhecimentos deveriam fazer parte do currículo” (Silva, 2010, p. 67). Segundo 

Macedo (2012, p. 40), Young “toma uma orientação mais estruturalista, centrando-se na 

preocupação em refletir as conexões entre currículo e poder, entre a organização do 

conhecimento e a distribuição do poder”. Ao relacionar a organização curricular com a estrutura 

de poder na sociedade, o autor assinalou para questões que envolvem as determinações sociais 

sobre a escola, tornando visíveis, sobretudo, as determinações políticas, culturais e económicas 

sobre os conhecimentos, pelas quais uns conhecimentos são privilegiados em detrimento de 

outros, já que em se tratando de seleção de conhecimentos há operações de poder. E, nesse 

contexto, o currículo é visto como uma construção social capaz de potencializar a reprodução, 

tanto de forma simbólica como material.  

Um outro autor que contribui para uma teoria sociológica do currículo, para Silva (2010, 

p.71) é Basil Bernstein que aparece não tão preocupado com o conteúdo do currículo, com o

que se ensina através dele ou com qual conhecimento está sendo privilegiado, mas “com as 

relações estruturais entre os diferentes tipos de conhecimento que constituem o currículo” e 

“como os diferentes tipos de organização do currículo estão ligados a princípios diferentes de 

poder e controlo” (idem, ibdem). Bernstein (1996) desenvolveu, entre outros conceitos, os de: 

currículo coleção, currículo integrado, classificação, códigos restrito e elaborado, dispositivo 

pedagógico e recontextualização que, dada a extensão conceitual dos mesmos, não serão aqui 

explicitados. De facto, Bernstein trouxe importante contribuição aos estudos curriculares, visto 

que sua perspetiva estruturalista apresenta uma linguagem particular para compreender o papel 

central da escola e do currículo na reprodução cultural e social, especialmente através dos seus 

códigos socializados, no sentido de “construir uma teoria capaz de permitir o entendimento das 

estruturas sociais, decorrentes da divisão social do trabalho, que garantam o controlo simbólico 

e a reprodução das relações de poder em qualquer contexto” (Lopes & Macedo, 2011, p. 100).  

O pensamento crítico neomarxista de Michael Apple e Henry Giroux, fundamentados 

na Escola de Frankfurt e nas ideias de Grasmci, contribuiu significativamente para os estudos 

no campo do curriculo, ao questionarem, de modo alternativo, os fundamentos das teorias 

tradicionais, bem como a sua racionalidade técnica. Os teóricos, ao problematizarem a função 

ideológica do currículo, politizam a teorização sobre o próprio currículo. Segundo Paraskeva 

(2002, p. 113): 
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Para Michael Apple era fundamental o questionamento das formas de 

conhecimento difundido – de quem é esta cultura?, a que grupo social pertence 

este conhecimento? e de acordo com o interesse de quem é que se transmite 

determinado conhecimento (factos, destrezas, propensões e disposições) em 

instituições culturais como as escolas?, uma posição que revela também as 

suas ligações com a Nova Sociologia da Educação em Inglaterra. 

Para Apple (2008), o currículo tem relação com a estrutura económica e social mais 

ampla, posto que o currículo não é elaborado desinteressadamente. Daí sua crítica aos 

curriculistas tradicionais que esvaziam a discussão do currículo quando não conectam 

conhecimento às relações de poder, às lutas travadas entre os grupos sociais pela defesa dos 

seus diferentes interesses. Problematiza o currículo não apenas quando se trata da seleção e 

distribuição de conhecimentos, evidenciando as ênfases e omissões que se fazem na sua 

constituição, porque “a questão não é saber qual conhecimento é verdadeiro, mas qual 

conhecimento é considerado verdadeiro” (Silva, 2010, p. 46).  

Nesta perspetiva, Apple (2008) é elucidativo quando afirma que os conhecimentos 

legitimados se convertem em hegemónicos e representam a opção ideológica, económica e 

social das classes dominantes, pois reforçam a estrutura estratificada. Logo, entende que “o 

conhecimento hegemônico é todo um corpo de conceções, significados e valores que 

constituem as práticas cotidianas e a compreensão humana sobre o mundo. Quanto maior é a 

capacidade desse conhecimento hegemónico se constituir como senso comum, mais facilmente 

exerce sua hegemonia” (Lopes & Macedo, 2010, p. 83). Por outro lado, o autor concebe a escola 

como espaço de resistência e de contra-hegemonia, já que a mesma não cumpre somente “a 

finalidade de distribuir o conhecimento técnico para garantir a reprodução das desigualdades 

sociais” (idem, p. 82). A escola também tem a capacidade de desafiar as determinações 

dominantes de modo insurgente contra as formas de opressão e subalternização, na reconstrução 

de currículos mais democráticos e justos. O autor também analisa o conceito de currículo oculto, 

que segundo sua visão compreende “normas e valores que são implícitos, porém efetivamente 

transmitidos pelas escolas e que habitualmente não são mencionados na apresentação feita pelos 

professores dos fins e objetivos (Apple, 2008, p. 127). Em sua interpretação crítica, que se 

distingue da visão funcionalista do conceito adotado por Philip Jackson, no livro “Life in 

Classroons”, de 1968, no qual o termo currículo oculto talvez tenha aparecido pela primeira 

vez (Lopes & Macedo, 2011), Apple (2008) postula que, por meio do currículo oculto são 

transmitidas conceções de mundo, de sociedade, de sujeito. Neles estão incutidas as ideologias 
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dominantes, os interesses de grupos sociais hegemónicos, que atuam na conformação ou na 

reprodução das desigualdades sociais. Assim, cabe aos professores(as) a problematização, o 

questionamento e desmitificação da aparente neutralidade do currículo e, não só, das atividades 

educativas que ocorrem na escola.  

Já Henry Giroux (1997), sob influência dos teóricos da Escola de Frankfut como 

Adorno, Horkeimer e Marcuse, vai buscar no conceito de resistência “as bases para desenvolver 

uma teorização crítica, mas alternativa, sobre a pedagogia e o currículo” (Silva, 2010, p. 53). 

Nesta perspetiva, compreende o currículo a partir dos conceitos de emancipação e libertação, 

pois sua intenção está em pensar a pedagogia e o currículo com “um conteúdo claramente 

político e que sejam críticos das crenças e dos arranjos sociais dominantes” (idem, p. 54). Com 

esta ênfase, valoriza a ideia de uma pedagogia e de um currículo potencialmente emancipadores 

e libertadores, cujo papel do(a) professor(a) como intelectual transformador(a) se contitui como 

central, pois quando consciente de que as práticas socias se imbricam às relações de poder, uma 

atuação política do(a) professor(a) contribui para a emancipação e libertação dos sujeitos. Julga 

de forma contundente o “status” do(a) professor(a) como técnico e burocrata escolar, cuja 

função se centra em “administrar e implementar programas curriculares, mais do que 

desenvolver ou se apropriar criticamente de currículos que satisfaçam objetivos pedagógicos 

específicos” (Giroux, 19997, p. 158). Invoca uma “pedagogia da possibilidade” em 

contraposição ao pessimismo intrínseco às teorias da reprodução. Sua crítica paira sobre a forma 

como as desigualdades sociais afetam o currículo e, nesta análise, corrobora as implicações das 

ideologias, do poder e da cultura no conhecimento escolar. Por sua vez, Giroux “sugere que 

existem mediações e ações no nível da escola e do currículo que podem trabalhar contra os 

desígnios do poder e do controlo” (Silva, 2010, p. 54).  

Uma das importantes influências para a teorização crítica do currículo pauta-se no 

pensamento de Paulo Freire que, apesar de suas raízes no marxismo, “constrói uma teoria 

eclética para a qual muito colaboram a fenomenologia e o existencialismo” (Lopes & Macedo, 

2011, p. 34). A visão de Freire (2005) coaduna-se ao movimento de reconceptualização, já que 

denunciava as práticas de dominação exercidas pela escola e pelo currículo (embora não tenha 

utilizado propriamente o termo), pelas quais traduziu por educação bancária. Sua crítica em 

relação à escola, dada a sutentação de uma educação bancária, assevera a forte conotação 

antidialógica e de opressão nela presente, facto que preserva uma “cultura do silenciamento”. 

Por isso, questiona e, ao mesmo tempo, desvela os processos de subordinação que permeiam a 

transmissão do conhecimento no espaço escolar, posicionando-se contra a conceção 



1 Currículo: dos conceitos e teorias aos projetos 

34 
 

hierarquizada em torno do conhecimento, excessivamente academicista e tradicional, onde os 

mesmos são compartimentados e não se entrecruzam com as realidades vividas pelos sujeitos. 

O que, aliás, permite acentuar uma visão “depreciativa” do(a) educando(a) como um sujeito 

passivo e não pensante. Ainda nesse sentido, Freire “parte da compreensão de que os seres 

humanos são históricos, vivem realidades concretas em situação de opressão” (Lopes & 

Macedo, 2011, p. 85). Daí ser extremamente importante que a escola se converta em espaço de 

emancipação e libertação, através da disseminação crítica do conhecimento, aliás, sendo este 

um palco aglutinador que considere os saberes dos(as) educandos(as), seus contextos, suas lutas 

cotidianas. Neste aspeto, educação não é imposição (de lógicas, de valores), mas uma práxis 

problematizadora, dialógica e crítica, já que o ato pedagógico é, fundamentalmente, um ato 

político que “exige reflexão e ação transformadora” (idem, p. 85). Sua obra inspirou teorias de 

curriculistas norte-americanos como Peter McLaren e Henry Giroux e repercutiu intensamente 

em vários países, em particular, na reflexão que produziu sobre as práticas de educação popular. 

No Brasil, a pedagogia crítica freireana ganha relevo após a ditatura militar, num processo de 

redemocratização política do país. 

Neste breve panorama das teorias curriculares críticas, com alguns destaques para a 

força apresentada pelas distintas correntes, ressaltamos como estas se plasmam num movimento 

pluriforme que potencializou diferentes abordagens para pensar o currículo, posto que “o 

desenvolvimento das teorias críticas sobre currículo (...) esteve estreitamente ligado – em 

contraposição ao empirismo e ao pragmatismo vulgar das teorias tradicionais – à utilização da 

teoria social crítica mais ampla” (Silva, 2010, p. 52).  

1.2.3 Teorias Pós-Críticas 

As teorias pós-críticas do currículo não aparecem nem como superação, nem como 

prolongamento das teorias críticas (Pacheco, 2005). Representam uma forma distinta de olhar 

para o currículo que tem, substantivamente, conexão com os aportes teóricos do pensamento 

pós-moderno. Há uma elasticidade quanto à abrangência destas teorias assente em visões pós-

coloniais, pós-fundacionais, pós-estruturalistas e nos estudos culturais, nas quais estão 

“articuladas a uma perspetiva crítica ampliada, e ligadas às pautas teóricas e agendas 

propositivas multiculturais e desconstrucionistas que hoje circulam no mundo” (Macedo, 2012, 

p. 38).
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Segundo Pacheco (2013) esta pluralidade de denominações recobre as abordagens pós-

críticas, nas quais partilham em comum a valorização das subjetividades, da primazia do 

pessoal sobre o social, da descredibilização das metanarrativas e, por fim, do realce posto na 

afirmação da identidade, da diferença e da emancipação. Muitos questionamentos presentes nas 

teorias críticas permanecem como ponto de interrogação nas teorias pós-críticas, só que agora 

com ênfases diferentes. Associadas ao pós-modernismo2, um movimento de expressão da pós-

modernidade (Hargreaves, 1998), as teorias pós-críticas emergem num mosaico de referências 

teóricas, abordagens e discursos presentes neste universo pós-moderno.  

Sob o significado de pós-modernidade pairam construtos conceituais (enfoques e 

interpretações) muito distintos e, assim, entre apegos e rejeições ao termo, estas distinções 

tornam-se dissonantes e não consensuais. Face a esta constatação, será mesmo adequada a 

expressão pós-modernidade para caracterizar o momento contemporâneo encarnado pelas 

mudanças na história, na cultura, nas ciências, nos projetos sociais?. Na aceção de Zygmunt 

Bauman (2003a), para este cenário de transformações estruturais que atravessam todos os 

domínios das atividades humanas, denomina de “modernidade líquida”. Já David Harvey 

(1996) chama de pós-modernidade a esta fase de desenvolvimento do capitalismo tardio, aquele 

que produz novas configurações de subjetividades, novas formas de experimentar o espaço e o 

tempo provocadas por um capitalismo que tende para a homogeneização e fragmentação 

cultural. Já Giddens (1991) assume o termo “modernidade tardia” em detrimento de pós-

modernidade, optando pela continuidade entre os momentos distintos da “sociedade pós-

tradicional”. Lyotard (2000), ao levantar uma discussão sobre a crise da modernidade, propõe 

uma perspetiva pós-moderna, centrando sua preocupação no estatuto do saber na sociedade pós-

industrial. Por sua vez, para Hargreaves (1998, citado por Pacheco, 2005, p. 139) “a pós-

modernidade é uma condição social que compreende padrões partidos de reações sociais, 

económicas, políticas e culturais”.   

O argumento pós-moderno penetra o campo curricular buscando desmontar assertivas 

do currículo moderno, ainda suportado pelas teorias críticas, que recai sobre os essencialismos 

incorporados aos conceitos de razão, de sujeito, de ciência e de progresso. No que se refere ao 

sujeito moderno, Silva (2010, pp. 113-114) declara que “(...) é unitário: sua consciência não 

admite divisões ou contradições. (...) ele é identitário: sua consciência coincide com seu 

                                                             
2 Para Hargreaves (1998, p. 43) “o pós-modernismo é um fenómeno estético, cultural e intelectual que engloba um 

conjunto particular de estilos, de práticas e de formas culturais presentes na arte, na literatura, na música, na 

arquitetura, na filosofia e no discurso intelectual mais global – pastiche, colagem, desconstrução, ausência de 

linearidade, mistura de períodos, assim como estilos e ideias semelhantes”. 
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pensamento. (...) é dirigido a partir do exterior: pelas estruturas, pelas instituições, pelo 

discurso. (...) o sujeito moderno é uma ficção”. Por seu lado, o pós-modernismo coloca sob 

suspeita as metanarrativas engendradas pela modernidade e tem uma posição de desconfiança 

sobre as verdades estabelecidas, absolutas e totalizantes, sobre os conhecimentos universais que 

são, afinal, historicamente produzidos. Aliás, o que conta como verdade é uma questão sob 

exame da pós-modernidade. O pós-modernismo, de acordo com Macedo (2012, p. 63): 

[...] é um conjunto de perspetivas que abrange os campos estético, político e 

epistemológico que começa nos meados do século XX e tem sua configuração 

no questionamento dos princípios e pressupostos do pensamento social e 

político estabelecidos a partir do Iluminismo. Trata-se de um movimento 

antiessencialista. 

Ao questionar os fundamentos do paradigma moderno, também traz consigo incertezas 

e inseguranças, já que as verdades aceites são pensadas nas suas contradições históricas, são 

refutadas pelas possibilidades de outros olhares sobre o mundo e outros saberes coexistentes e 

legitimamante imbuídos de poder. O pós-modernismo abre grandes fissuras quanto às certezas 

construídas em relação aos valores e às utopias, onde estes passam a estar sob dúvida. No que 

lhe diz respeito, o pós-modernismo coloca em xeque a pedagogia crítica, em razão de sua 

perspetiva vincada na emancipação e na libertação dos sujeitos. Questiona, assim, o próprio 

currículo como uma “invenção moderna, baseado em certezas estáveis, com características 

linear, sequencial, estática, binária, onde se valoriza fundamentalmente a estabilidade e a ordem 

das coisas e das pessoas”(idem, p. 64).  

Neste cenário de críticas constituídas pelo pós-modernismo e numa análise social 

contemporânea, o pós-estruturalismo intensifica o questionamento sobre o currículo como um 

campo de confrontação (Silva, 2010), apontando para uma ressignificação do conceito de 

currículo. As abordagens pós-estruturalistas são multifacetadas e internalizam em suas matrizes 

teóricas pressupostos elaborados e fomentados nos trabalhos de filósofos como Michael 

Foucault, Jacques Derridá, Gilles Deleuze e Félix Guattari. O pós-estruturalismo envolve 

“autores que dialogam especialmente com o estruturalismo, assumindo alguns de seus 

pressupostos e questionando outros” (Lopes & Macedo, 2011, p. 38). Às vezes passa até a ser 

confundido com o pós-modernismo, visto que suas críticas incorrem também naquelas tecidas 

em seu bojo. Constitui-se como uma vertente contraposta ao estruturalismo e suas bases 

fundacionais. 
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 O conceito de estruturalismo, inicialmente ligado aos estudos antropológicos, amplia-

se na sua admissão em outros campos científicos, como na Filosofia, História, Sociologia, 

Linguística, Psicanálise, etc, que abrigam diferentes conceções estruturalistas. As estruturas 

estão associadas a um contexto, a uma rede simbólica que inclui crenças, valores e 

comportamentos que configuram o modo de ser e pensar dos sujeitos. Portanto, as estruturas 

também contêm regras específicas, significados e códigos adquiridos e compartilhados pelos 

sujeitos. Os sujeitos estão enredados num conjunto de significados, de relações que se dão numa 

estrutura “invariante que constitui ela mesma a realidade” (idem, p. 38). Deste modo, “o 

estruturalismo elimina o sujeito como até então postulava a Modernidade, seja porque os 

sentidos estão na estrutura, seja porque a própria “consciência humana” é também ela produzida 

por estruturas invariantes (idem, p. 39). 

 O currículo, para o estruturalismo, vincula-se a uma rede de significados que configura 

um propósito e uma prática, ou seja, há uma ordem estrutural no currículo ao nível das intenções 

e das práticas, uma vez que o mesmo é decidido no âmbito das estruturas. De facto, o currículo 

consiste num instrumento poderoso e hábil na sua competência para amarrar os sujeitos às 

estruturas (Pacheco, 2015). Para o estruturalismo a língua é a estrutura e a fala é a utilização 

concreta, pelos falantes, de uma língua particular. Consoante Silva (2010), o pós-estruturalismo 

partilha com o estruturalismo a mesma ênfase na linguagem como um sistema de significação, 

mas a suposta fixidez do significado, assumida pelo estruturalismo, transforma-se em fluidez, 

indeterminação e incerteza.  

O pós-estruturalismo opera por deslocamentos conceituais e defende a “ideia de que o 

significado é socialmente construído e vive de forma ineliminável a incerteza e a opacidade. O 

significado, portanto, não é preexistente, mas culturalmente edificado, bem como se dinamiza 

nas relações de poder ao qual está implicado ou implica” (Macedo, 2012, p. 65). Inspirado em 

Foucault e Derridá, a concatenação entre poder e saber dar-se num movimento indivisível, 

verificado nos discursos.  

O poder é algo difuso, não está preso a uma única fonte e “enquanto para a teorização 

crítica de inspiração marxista, por exemplo, o poder distorce, reprime, mistifica, para o pós-

estruturalimo, o poder constitui, produz, cria identidades e subjetividades” (Silva, 1994, p. 252). 

Nestes termos, currículo é texto de poder e discurso, pois “currículo é, ele mesmo, uma prática 

discursiva. Isso significa que ele é uma prática de poder, mas também uma prática de 

significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos governa, constrange nosso 

comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos” (Lopes & Macedo, 
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2011, p. 41). Considerando que o currículo está irremediavelmente implicado em relações de 

poder e de constituição de sentidos, como também, em modos de hegemonizá-los, “as palavras 

que um currículo utiliza para nomear as coisas, factos, realidades, sujeitos, são produtos de seu 

sistema de significação, ou de significações, que disputa com outros sistemas” (Corazza, 2001, 

p. 10). O conhecimento traduzido no currículo não é nem exterior e nem opositor ao poder, mas 

é inseparável deste. Além disso, para Silva (2010, p. 117) o pós-estruturalismo também 

problematiza a conceção de sujeito “centrado e autónomo do modernismo e do humanismo”, 

uma vez que o sujeito é construído pela linguagem e “não passa de uma invenção cultural, social 

e histórica, não possuindo nenhuma propriedade essencial ou originária (idem, p. 120). 

Com base em Silva (idem, ibdem), a partir de Derridá, a atitude pós-estruturalista em 

relação ao currículo procuraria, por exemplo, fazer uma desconstrução dos “inúmeros 

binarismos de que é feito o conhecimento que constitui o currículo: masculino/feminino; 

heterossexual/homossexual; branco/negro; científico/não-científico” (idem, ibdem, p. 124). 

Neste aspeto, tais polarizações e diferenças são basilares na preservação de hierarquias e de 

subordinações, suprimem a compreensão das relações complexas e de poder que se dão entre 

cada uma das partes, assim, emprega a desconstrução para perquerir, desmobilizar as 

hierarquias postas.  

Em função dos relativismos em torno do conhecimento e das subjetividades, o currículo 

é perspetivado pela pluralidade de vozes, pelas diferenças e pelas singularidades dos sujeitos. 

Neste viés, o currículo deve considerar as heterogeneidades, as construções identitárias 

híbridas. Em suma, para as teorias pós-críticas, em suas ramificações interpretativas (pós-

modernismo, pós-estruturalismo, teorias pós-coloniais, estudos culturais), não há um interesse 

conceitual em tentar definir o currículo ou construir uma realidade curricular com o propósito 

de superação ou transformação radical do projeto social hegemónico. Entretanto, torna-se 

fundamental compreender o currículo como um dispositivo que se reconstrói, seja do ponto de 

vista subjetivo, como também do social, nos contextos e nas experiências educacionais. O 

currículo não é um dado objetivo, não é um construto técnico, não pode ser linearizado 

burocraticamente. É uma prática discursiva e de poder em permanente processo de 

reconstrução, é uma prática complexa.  

Em jeito de síntese, o quadro abaixo oferece-nos um panorama das características 

tomadas pelas diferentes perspetivas curriculares, no que tange a visão de currículo, de 

conhecimento e de escola: 
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Quadro 1 - Análise comparativa das teorias curriculares 

TEORIAS VISÃO DE CURRÍCULO VISÃO DE 

CONHECIMENTO 

VISÃO DE ESCOLA 

TRADICIONAIS 

- O currículo está associado

ao conjunto de saberes

académicos, ou seja, ao

conjunto de matérias a 

ensinar e à estrutura 

organizativa dessa 

transmissão; 

- É tido como um 

instrumento de transmissão 

do conhecimento 

organizado em torno das 

disciplinas; 

- O currículo constitui-se

como um meio para a

produção de sujeitos

“domesticados” pelo saber;

O currículo é concebido 

como uma tecnologia, na 

qual deve apresentar uma 

solução técnica para sua 

operacionalização. Tem, 

ainda, os conteúdos 

organizados em disciplinas. 

- Está sedimentado numa

perspetiva prescritiva e

normativa.

- O currículo converte-se

numa didática geral e numa

didática específica erigidas

em termos de ensino, em

função dos objetivos,

conteúdos, atividades e

avaliação.

- É definido tendo em vista

os contextos laborais.

- O conhecimento tem

caráter enciclopédico e é

de ordem disciplinar.

Está organizado em 

função do controlo, 

portanto, obedece a um 

padrão seqüencial e 

rigidamente 

estabelecido. O 

conhecimento é 

objetivo, verdadeiro, 

portanto, de orientação 

positivista. 

- Logocêntrico,

fragmentado e

descontextualizado,

onde o professor figura

como o centro do saber.

E, no contexto da classe

ou turma, segue um

curso individualizante;

- Os conhecimentos

configuram-se como

performativos, técnicos

e especializados. Nesses

termos, contextualizar 

significa ligar os 

conhecimentos a 

situações práticas. 

- A escola tem como

principal função a

transmissão dos saberes

universais,

hierarquicamente

determinados e a

disciplinarização como

método;

- A escola está orientada

para uma formação

instrumental,

predominantemente,

cognitiva;

- Como mecanismo de

poder, utiliza-se da

uniformização de regras

e dos exames com fins

de classificação. Seu

carácter seletivo serve de

base para a adaptação

social e a manutenção do

status quo;

- Valorização da 

produtividade e 

preocupação com os 

aspetos observáveis e 

mensuráveis da 

aprendizagem; 

- A escola está 

fundamentada numa 

formação de cunho 

comportamentalista, 

com vista nos resultados 

(produto), ou seja, a 

formação dos indivíduos 

está para atender as 

exigências da sociedade 

industrial e tecnológica. 

- O currículo está 

perspetivado criticamente, 

desse modo, é assumido 

com desconfiança e 

questionamento, com a 

pretensão de sua 

transformação radical; 

- O conhecimento é uma

construção social,

cultural e historicamente

produzido. O 

conhecimento é 

problematizado como 

um campo onde estão 

- A função socializadora

e de transmissão dos

conhecimentos é

questionada. Para as

correntes críticas

(teóricos

reconceptualistas, da
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CRÍTICAS 

- O currículo é um artefato

social cultural, poderoso

instrumento de formação e

emancipação. O currículo é

relações de poder, é um

projeto político.

presentes as relações de 

poder, assim, não é 

neutro, nem pode ser 

admitido como verdade 

absoluta.  É relacional, 

portanto, o diálogo é um 

importante elemento 

didático; 

- Os conteúdos 

selecionados são 

resultado de um 

processo que reflete os 

interesses das classes e 

grupos dominantes. 

Coloca em xeque a 

reprodução ideológica 

por meio dos conteúdos. 

Afinal de quem e para 

quem é o conhecimento 

transmitido na escola? 

reprodução e 

neomarxistas), de um 

modo geral, a escola 

contribui para a 

(re)produção de 

desigualdades sociais 

através da sua forma de 

organização 

meritocrática. 

(PÓS)CRÍTICA 

- Neste enquadramento, não

há uma unificação teórica

em torno do conceito de

currículo, há um conjunto

variado de perspetivas, 

abrangendo uma 

diversidade de campos 

políticos, estéticos e 

epistemológicos. 

- O currículo é 

compreendido como 

linguagem, dotado de 

significados, textos e 

práticas discursivas. Não 

obedece a lógicas 

universais. 

- O conhecimento é

relativizado. A verdade

científica não é a única

fonte para interpretação

da  realidade e

compreensão do mundo.

Outras fontes de saber

são valorizadas;

- Vincula conhecimento

à identidade e poder.

- As correntes pós-

críticas (pós-

estruturalistas),

contrapõem-se ao 

empirismo e ao 

pragmatismo, à razão 

iluminista e à 

racionalidade técnica. 

Colocam em questão a 

lógica doutrinária da 

escola, sua padronização 

e as práticas 

monoculturais, 

enfocando as 

identidades, as 

subjetividades, os 

saberes cotidianos e as 

diferenças culturais. 

Aqui, as correntes 

críticas e pós-criticas 

não podem ser tomadas 

como oposicionistas ou 

disjuntivas, pois ambas 

assinalam para 

diferentes formas quanto 

ao papel da escola, o que 

produz e reproduz 

socialmente. 

 Quadro-síntese elaborado pela pesquisadora com base nas formulações empreendidas por Silva (2010) e 

Pacheco (2001, 2005, 2014) que tomam como fio condutor para a discussão conceptual das teorias 

curriculares a ênfase colocada no conhecimento escolar. 
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1.2.4 O pensamento curricular no Brasil: influências, tendências e desdobramentos 

No Brasil, por volta dos anos 20 e 30 do século XX, os primeiros estudos sobre o 

currículo aparecem sob forte influência das ideias progressivistas de Jonh Dewey e William 

Kilpatrick. Estas ideias se consolidaram em reformas educacionais implementadas em vários 

estados brasileiros sob a liderança de educadores filiados ao Movimento da Escola Nova. O 

movimento apregoava princípios democráticos no interior da escolarização e seus signatários 

estavam convencidos de que a educação, laica e gratuita, se constituía a via para a igualdade de 

oportunidades e para o progresso do país. Nas primeiras décadas do século XX, o país passava 

por transformações sociais, políticas e econômicas provocadas pelos processos de 

industrialização e urbanização. Esta conjuntura desencadeou uma preocupação com a educação 

quanto às suas finalidades sociais (Moreira, 2008).  

O movimento da Escola Nova esteve marcado por amibiguidades, uma vez que as 

tendências educacionais que o enredaram eram diversificadas “desde uma postura liberal 

conservadora a uma posição mais radical” (idem, ibdem, p. 82). Contudo, a perspetiva 

epistemológica assente no progressismo vigorou no Brasil até os anos de 1960. A criação do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 1938, impulsionou o campo 

dos estudos em currículo ao empreender um conjunto de iniciativas na área e ao estabelecer 

cursos e incentivos aos estudos nos Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (Souza, 2006, 

p. 11).

O INEP tornou-se num importante difusor do pensamento curricular ao publicar a 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e o livro Introdução ao Estudo da Escola Primária, 

entre as décadas de 1940 e 1950. O Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 

Elementar (PABAEE), vigente entre 1956 a 1964, surgiu de um acordo entre Brasil e Estados 

Unidos e visava à melhoria educacional brasileira, especialmente, através da formação de 

professores. O programa perfilhou-se em padrões tecnicistas, de inspiração americana, ao tratar 

de currículo e contribuiu para legitimar modelos de ensino pautados em procedimentos, técnicas 

e recursos adaptados à realidade brasileira e às condições reais de viabilização sem perder o seu 

carácter conservador (Moreira, 2008).  

Outro aspeto relevante para o desenvolvimento do pensamento curricular brasileiro 

prende-se à incorporação, nos cursos de Pedagogia, da disciplina Currículos e Programas, 

estabelecida pela Lei 5.540 de 1968, conhecida pela Lei da Reforma Universitária. Na década 

de 1970, a influência norte-americana persiste, principalmente, com a tradução do livro de 
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Tyler, Princípios Básicos de Currículo e Ensino, cujas orientações pedagógicas formaram uma 

âncora para as propostas curriculares posteriores. Portanto, até a década de 1980, “o campo foi 

marcado pela transferência instrumental de teorizações americanas” (Lopes & Macedo, 2010, 

p. 13). Os modelos curriculares neste período estiveram referencializados pelo funcionalismo

norte-americano, tendencialmente psicologizantes. 

A partir dos anos 80, despontam as vertentes marxistas (idem, p. 13) e o pensamento 

curricular assume sua feição crítica e de cunho mais sociológico. Em âmbito nacional “dois 

grupos nacionais – pedagogia histórico-crítica e pedagogia do oprimido – disputavam 

hegemonia nos discursos educacionais e na capacidade de intervenção politica” (idem, ibdem). 

Entremeados a estes discursos, pesava a influência de autores de língua inglesa  vinculados à 

Nova Sociologia da Educação. A tradução dos trabalhos de Michael Apple e Henry Giroux, 

respetivamente, Ideologia e Currículo (1982) e Pedagogia Radical (1983) tornaram-se numa 

importante pedra-angular para a consolidação do campo curricular, sobretudo pelas pesquisas 

desenvolvidas por pesquisadores brasileiros em Programas de Pós-Graduação em Educação e 

em grupos de pesquisa que ampliavam, cada vez mais, o seu cabedal de influência por meio das 

produções internacionais em língua francesa e dos teóricos do marxismo europeu (Lopes & 

Macedo, 2010).  

Os anos 90 imprimem, definitivamente, uma guinada ao campo curricular pela adoção 

de um arcabouço teórico multifacetado, pois as referências se diversificam, na medida em que 

as abordagens tecnocráticas são desalojadas por perspetivas de natureza mais compreensiva do 

currículo, com análises comprometidas em desvelar as relações de poder que comporta, sendo 

assim, o currículo como texto político se apresentava como ideia hegemónica, visto que “só 

pode ser compreendido quando contextualizado política, econômica e socialmente” (idem, p. 

14). Autores do currículo como Freire, Apple, Giroux, Young, bem como, da sociologia e da 

filosofia como Marx, Gramsci, Bourdieu, Lefèbvre, Habermas e Bachelard compõem o quadro 

de referências, primordialmente pelas contribuições críticas.  

Nestes termos, a década de 90 configurou-se num período bastante profícuo para os 

estudos curriculares, em função, especialmente, das produções dos Programas de Pós-

Graduação observados no Grupo de Trabalho – GT – Currículo da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). Na segunda metade de 90, a teorização curricular 

passa a ter certa robustez  por seu revestimento pós-moderno e pós-estruturalista oriundo do 

pensamento de autores como Foucault, Derridá, Deleuze, Guattari e Morin. Desta forma, frente 

a uma multiplicidade de enfoques e tendências que ocuparam cada vez mais espaço na discussão 
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teórico-prática do currículo, com diferentes desdobramentos nas instituições de ensino e 

pesquisa e nos fóruns em torno da questão, é que o campo no Brasil constituiu-se e é 

reconhecido por seu hibridismo teórico (Lopes & Macedo, 2010). 

Ainda na esteira de Lopes & Macedo (idem), numa sistematização que realizam do 

campo curricular no Brasil, assinalam para três grupos intelectualmente emblemáticos que o 

formam: perspetiva pós-estruturalista, currículo e conhecimento em rede, e história do currículo 

e constituição do conhecimento escolar. De forma sumária, podemos dizer que no primeiro 

grupo pós-estruturalista, as produções do Grupo Currículo, liderado por Tomaz Tadeu da Silva, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foram significativas para os estudos 

curriculares no Brasil, sendo desenvolvidas desde a metade da década de 1990. Tais produções 

fundamentaram-se em bases teóricas procedentes de Michel Foulcault, dos estudos culturais e 

feministas, e das contribuições de Derridá, Deleuze e Guattari (idem, ibdem).  

O segundo grupo também desenrolado a partir da década de 1990, embora com trabalhos 

já constituídos na década de 1980, consolida-se em duas universidades: na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sob a coordenação de Nilda Alves e, na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), com a liderança de Regina Leite Garcia. Os estudos enfocam o currículo 

em rede e apoiam-se, em grande parte, em literatura francesa, especialmente, em autores como 

Certeau, Lefèbvre, Morin, Guattari e Deleuze. Também com notável referência aos trabalhos 

do sociólogo Boaventura de Sousa Santos. As categorias centrais destes estudos aportam-se nos 

estudos do cotidiano (curricular) e na formação de professores. Uma outra argumentação forte 

está na ideia de conhecimento em rede e nos “múltiplos contextos que constituem o sujeito 

enquanto redes de subjetividades” (idem, ibdem, p. 38). 

Já o terceiro grupo corresponde aos estudos que se constituíram na década de 1980, 

pelos quais as discussões da Nova Sociologia da Educação inglesa e dos trabalhos de Apple e 

Giroux impuseram-se. Os estudos históricos no campo do currículo passaram a ser uma das 

temáticas expressivas do Núcleo de Estudos de Currículo (NEC), coordenado por Antônio 

Flávio Moreira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Neste núcleo os estudos 

desdobraram-se em duas linhas: o estudo do pensamento curricular brasileiro e o estudo das 

disciplinas escolares. Na primeira linha, Moreira analisou “os limites dos enfoques 

tradicionalmente utilizados para o estudo do fenómeno da transferência educacional” (idem, 

ibdem, p. 40), onde questionava as interpretações simplistas cujas afirmações incidiam sobre a 

aceitação acrítica do tecnicismo curricular americano.  
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Neste enfoque, as referências teóricas alicerçaram-se nas posições críticas de Apple, 

Giroux e Young e, na história do currículo, ligavam-se à Franklin, Goodson e Ball. Mais tarde, 

a discussão sobre transferência educacional expande-se e engloba categorias como 

globalização, hibridização cultural e cosmopolitismo, acolhendo referências como Hannertz e 

Canclini. Recentemente, o grupo vem analisando a questão do multiculturalismo na produção 

sobre currículo no Brasil, em articulação com “o conceito de hibridismo e introduzindo 

preocupações com a discussão sobre identidade” (idem, p. 41). Moreira também apresenta sua 

defesa face a necessidade de uma reconfiguração do campo do currículo ao analisar “os 

impasses e as contribuições da teoria curricular crítica nos tempos pós-modernos” (idem, 

ibdem).  

No que concerne à segunda linha, o diálogo com T. Popkewitz, I. Goodson e S. Ball 

sustentam as discussões acerca da história das disciplinas escolares. Especificamente os dois 

últimos autores contribuem significativamente para a análise relacional entre as disciplinas 

escolares e as instituições educacionais. Para além disso, as investigações e produções 

brasileiras, nesse sentido, tem se alargado, incluindo análises dos processos de entrecruzamento 

entre as disciplinas escolares e a constituição do conhecimento escolar. 

Enfim, o campo do currículo no Brasil tem sido hermeneuticamente construído sob a 

égide do hibridismo, transitando por uma diversidade de tendências teóricas (Lopes & Macedo, 

2010). Este campo assenta-se na contestação, num caldeirão de influências, como também 

insere-se em processos de exclusões, por conta das opções realizadas. No cenário atual, a partir 

de aglutinações e desdobramentos, move-se entre “o discurso pós-moderno e o foco político na 

teorização crítica” (idem, p. 47). 

 

1.3 O desenvolvimento curricular e sua dinâmica 

 

Compreender o desenvolvimento curricular exige estabelecer relação com o conceito de 

currículo. Sendo o currículo interpretado por um viés técnico-linear e burocrático, ao 

desenvolvimento curricular corresponde a concretização de um programa ordenado e 

estruturado, encerrando numa operacionalização do currículo para fins determinados (produto 

final). Nele, por exemplo, encaixa-se a racionalidade tyleriana, na qual o desenvolvimento do 

currículo se esquematiza numa planificação englobadora dos objetivos, conteúdos, atividades 

e avaliação, sendo assim, com esses elementos ordenadores, regula-se o desenvolvimento do 

currículo. De outro modo, o currículo a partir de uma visão crítica e sistêmica, confere ao 
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desenvolvimento curricular um dinamismo cujo conjunto interdependente de intervenientes 

contextuais determina, mutuamente, o seguimento e a continuidade do processo. Neste caso, o 

desenvolvimento do currículo “deve ser compreendido como uma problemática, reconhecendo-

se, quer aos professores quer aos alunos, a liberdade para negociar e determinar os conteúdos 

curriculares” (Pacheco, 2001, p. 63). 

Para Pacheco (idem), o desenvolvimento curricular carrega intrinsecamente a noção de 

processo, interligando conceção, implementação e avaliação numa práxis integradora, bem 

como está em conexão com diferentes contextos/níveis de decisão curricular enredados num 

continum entre fases e etapas de concretização: a) político-administrativo - equivalente às 

decisões que se dão na administração central, sendo as regras estabelecidas centralmente; b) de 

gestão – decisões circunscritas à administracção regional e à escola, ou seja, ao nível 

institucional; c) de realização – decisões relativas à sala de aula, ao território propriamente 

educativo e às especificidades que lhe conformam (Pacheco, 2005). Tendo em conta tais 

níveis/contextos, o desenvolvimento curricular expressa uma rationale, portanto, comporta 

intencionalidades vinculadas a um modelo educacional e, consequentemente, a uma matriz 

curricular.  

Nesta direção, sublinha Pacheco (2005, p. 49) que “o desenvolvimento curricular é um 

processo complexo e dinâmico que equivale a uma (re)construção de decisões de modo a 

estabelecer-se, na base de princípios concretos, uma ponte entre a intenção e a realidade, ou 

melhor, entre o projeto socioeducativo e o projeto didático”. Em realidade, sua dinâmica 

implica a conceção, a deliberação, a realização e a avaliação curricular em estratégia de 

conjugação e interação, e não por uma sequenciação parcelada e estática, daí que, tanto a 

organização curricular como a gestão curricular em níveis macro e micro constituam dimensões 

fundamentais do desenvolvimento curricular (Gaspar & Roldão, 2007). 

Pacheco (2005), na esteira de Gimeno Sacristán (2000), explicita o que se poderia 

chamar de fases do desenvolvimento curricular que integram e traduzem tanto o projeto 

socioeducativo mais amplo de um país, como o projeto educativo e curricular-didático 

materializado na escola. Assim, o desenvolvimento curricular corresponde a decisões presentes 

nestas fases: 

a)  A primeira fase diz respeito ao currículo prescrito ou currículo oficial, ou 

currículo escrito (Goodson, 2001), isto é, trata-se do currículo normativo, programado 

e planificado no campo da administração central, portanto, tem natureza administrativa 



1 Currículo: dos conceitos e teorias aos projetos 

46 
 

(programas), cujos conteúdos obedecem certas prescrições que orientam o que deve ser 

seguido pela instituição escolar.  

b) A segunda fase refere-se ao currículo apresentado aos professores, revelado a

partir dos livros didáticos, dos textos de referência, ou seja, sinalizados pelas Editoras 

(natureza editorial), porém, sem a interferência dos professores em sua elaboração.  

c) A terceira fase corresponde ao currículo moldado ou percebido (Goodlad, 1979),

é o currículo construído, programado e planificado na escola pelos professores. 

d) A quarta fase é a do currículo em ação ou do currículo como atividade de sala de

aula (Goodson, 2001). Dito de outro modo, é o currículo operacional que acontece em 

sala de aula ou nos espaços da escola mediante a ação educativa dos professores e das 

atividades dos alunos e, como tal, é comparado ao currículo oficial.  

e) Decorre desta comparação, o currículo realizado que atende, mediante as ações de

ensino e aprendizagem, às prescrições curriculares previamente definidas, entretanto, 

quando o que foi prescrito não for trabalhado na escola, o currículo torna-se nulo. O 

currículo realizado reflete-se diretamente nas aprendizagens dos alunos. 

f) Por fim, a última fase é a do currículo avaliado que tem ligação direta com os órgãos

da administração central e os mecanismos utilizados com este intuito. O currículo 

avaliado exerce uma espécie de controlo e redefinição das práticas educativas. 

Cada uma dessas fases, compreendidas em sua globalidade, marca processos de 

transformação do currículo que se dá pela atuação de diferentes atores, pelas decisões tomadas 

num espaço/tempo determinado, onde não se pode perder de vista, segundo Machado e 

Gonçalves (1999, p. 66) que "os elementos essenciais do currículo envolvem questões de poder, 

pessoas, procedimentos e participação”. Por este prisma, os autores defendem o 

desenvolvimento do currículo: 1) como um processo interpessoal; 2) como um processo 

político; 3) como um processo social; 4) como um empreendimento de colaboração e 

participação e, por fim, 5) como um sistema desarticulado da prática de tomada de decisões 

(idem, ibdem). Na interrelação das fases do desenvolvimento do currículo, é fundamental 

reconhecer o currículo oculto, por assumir expressão nas experiências escolares e fazer parte 

da totalidade do currículo (Pacheco, 2005), onde a partir dele aprendizagens outras são 

interiorizadas. 
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1.4 Gestão Curricular e os desafios à docência 

Gestão e desenvolvimento curricular constituem processos, dinâmicos e complexos, 

indissociáveis do currículo. A gestão curricular incorre numa processualidade do trabalho 

escolar e, em especial, do trabalho do(a) professor(a), estando, portanto, neles impresso. É 

inerente ao conjunto de atividades pedagógicas que, de uma forma ou de outra, o(a) professor(a) 

planeja, organiza e implementa, e por este motivo está enredado à gestão do currículo.  

A gestão curricular pode estar balizada por uma lógica prescritiva e normativa, ou seja, 

aquela em que o(a)  professor(a)  percebe o currículo como ‘algo pronto’ para sua execução, ou 

por uma lógica da autonomia, em que escola e professores(as)  têm uma função ativa e 

partilhada na conceção e gestão do currículo, por meio de importantes e necessários dispositivos 

pedagógicos, tais como o Projeto Político Pedagógico ou o Projeto Educativo global da escola, 

o projeto curricular, o planeamento, enfim, componentes com substanciais desdobramentos em

termos curriculares. 

Numa aceção crítica, problematizadora e democrática, a gestão curricular pressupõe a 

rutura com uma racionalidade normatizadora e orientadora da organização curricular vinculada 

a relações hierarquizantes e a padrões curriculares com forte poder regulador e de controlo, 

sendo estes padrões não isentos de componentes ideológicos. Em contrapartida, neste tipo de 

gestão curricular, em particular, no contexto escolar, torna-se expectável que aconteça mediante 

a cooperação entre professores(as) e alunos(as), ambos protagonistas da relação pedagógica, 

tendo em vista a necessidade de diferenciação desta gestão em função das singularidades 

dos(as)  alunos(as)  e das “particularidades epistemológicas dos objetos de conhecimento” 

(Cosme & Trindade, 2012, p. 79).   

Não obstante, mesmo que discursos exteriores materializados em documentos, normas, 

programas, etc, sejam impostos como referentes à escola, seus agentes educativos possuem um 

potencial de intervenção e recontextualização do currículo quando o redimensionam, buscando 

comprometê-lo com as necessidades de aprendizagem apresentadas pelos(as)  alunos(as) 

levando-se em conta as suas características, os obstáculos que encontram nos seus percursos e 

os desafios escolares na (re)construção dos conhecimentos (idem), de modo que o currículo se 

corporifique organicamente com o contexto multifacetado da escola e de seu entorno. Esta ideia 

encontra algumas ressonâncias naquilo que Cortesão (2012, p. 728) designa por dispositivos de 

diferenciação pedagógica, isto é, uma série de: 
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[...] materiais a que se pode recorrer no processo de ensino/aprendizagem, cuja 

conceção e produção obedece a uma orientação epistemológica bem diferente 

da que subjaz aos materiais didáticos. Eles são concebidos e utilizados num 

determinado contexto educativo e sócio-cultural, para e com um determinado 

tipo de alunos, considerando problemas e/ou interesses e saberes que, se 

descobre, assumem para eles, particular relevância.  

O(a) professor(a) contribui, através das possibilidades criadoras geradas nesta dinâmica 

curricular para promover aprendizagens com sentido de vida, mediadas por histórias e 

identidades, pela pluralidade e demandas dos(as) alunos(as) que também produzem sentidos 

para o currículo. Na gestão curricular, as experiências dos(as) alunos(as) advindas dos seus 

contextos socioculturais são tomadas como elementos para a produção do conhecimento, 

insumo indispensável nas relações de educabilidade. Precisamente aqui reside uma maneira, 

dentre tantas outras, do(a)  professor(a) assumir-se enquanto decisor político e decisor 

curricular (Pacheco, 2001) e, por este viés, nas palavras de Pacheco (2001, p.48): 

[...] se assume um papel de implementador do programa, como um conjunto 

de matérias prescritas, tornar-se-á o executor, o operário ou o consumidor; se 

assume um papel prático e de reflexão sobre o programa, valorizando 

criticamente o trabalho que desenvolve e incorporando as necessidades dos 

alunos, tornar-se-á o construtor, o arquiteto e o investigador prático. 

Dito isto, a gestão do currículo firma-se como uma exigência à docência e, 

simultaneamente, como prática de resistência porque reveladora de uma posição política e que 

supõe tomada de decisões (Roldão, 1999). A gestão do currículo é algo que sempre existiu e 

continua a existir, implicando diretamente em decisões e “posições” acerca de questões 

fundamentais: o quê ensinar, como, quando, para quê e para quem.  Estas decisões dão-se em 

dois níveis no contexto educacional: ao nível central, de um currículo nacional, basilar e 

parametral, e ao nível das escolas (idem, ibdem) de um currículo construído individual e 

coletivamente, por diretores(as) ou gestores(as), professores(as) e alunos(as).  

Por seu turno, há uma prerrogativa, dentre tantas outras, da qual a escola não deve abrir 

mão no desenvolvimento da gestão curricular: o diálogo, que compreendido pela “ótica 

freireana”, pressupõe capacidade de escuta, de abertura, de interação, de intercâmbio e 

possibilidade de realizar novas conexões, de ato de criação de vínculos, daí ser um instrumento 

para a produção e desenvolvimento do currículo, pois “(...) é uma exigência existencial. (...) 

encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado” (Freire, 2005, p. 91).  
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É uma das razões pelas quais a gestão curricular não escapa ao seu sentido 

contextualizado, logo que se constitui num caminho que se faz em diálogo com as referências 

socioculturais dos sujeitos, com as suas experiências que comportam outros mundos possíveis, 

outros modos de ler, sentir, agir, outros saberes, linguagens e representações. A escola e as salas 

de aula precisam ser espaços privilegiados de compartilhamento, de reinvenção, de 

aprendizagens significativas, de gestão curricular flexível e contextualizada (Morgado et al, 

2011). A gestão curricular como parte incontornável da atividade docente implica considerar 

os desafios subjacentes aos processos de ensino e aprendizagem e ao desenvolvimento dos 

alunos, no tocante aos níveis cognitivo, epistemológico e sociocultural. Tais desafios vinculam-

se à ação formativa na sala de aula.  

Em relação ao nível cognitivo, à gestão curricular cabe olhar com atenção às 

singularidades em termos de perfis cognitivos dos(as) alunos(as), às necessidades e aos 

interesses dos mesmos, conciliando-os aos processos interventivos que o(a) professor(a) vai 

realizando quanto ao desenvolvimento do currículo, buscando promover, com certa dose de 

maleabilidade, as habilidades e aprendizagens, moldadas entre as decisões tomadas na transição 

do currículo prescrito ao currículo em ação.  

A gestão curricular está, de modo inequívoco, imbricada aos conteúdos de ensino, daí 

que, ao nível epistemológico, as decisões sobre quais conhecimentos devem ser incluídos no 

currículo se vinculem às finalidades da escolarização e à conceção de conhecimento 

implicitamente configuradas. Em realidade, os conhecimentos escolares precisam ser 

perspetivados de forma compreensiva, “que tanto focaliza como estrutura político-económica 

e social e atua nesses processos quanto investiga os modos pessoais de dar significado aos 

diferentes saberes” (Lopes & Macedo, 2011, p. 77). Neste aspeto, os conhecimentos não são 

dados neutrais, fixos e apolíticos, por isso, devem ser problematizados criticamente nos seus 

modos de seleção e produção, como também, importa referir que devem se articular aos 

diferentes saberes oriundos das realidades concretas dos sujeitos, da pluralidade de demandas 

que constituem as diferentes visões de mundo e projetos sociais. 

No que diz respeito ao nível sociocultural, é condição sine qua non para a gestão 

curricular, considerar as diferenças socioculturais no contexto escolar, onde coexistem e 

convivem sujeitos diferentes constituídos por uma profusão de experiências, tradições, valores, 

representações, linguagens etc. No conjunto das complexas implicações que a diversidade e as 

diferenças comportam, é imprescindível que as decisões tomadas sejam flexibilizadas em 

função dos conteúdos, das estratégias, dos saberes e das múltiplas experiências formativas 
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possíveis, ou seja, que sejam ressignificadas dando lugar aos  pertencimentos, às identidades, 

às narrativas dos sujeitos. Estes três níveis coadunam-se e acomodam axiomas pedagógicos, se 

pensados em termos de maior equidade nos processos de ensino-aprendizagem e, na sua 

exequibilidade em questão de fomentar a justiça curricular (Torres Santomé, 2013).  

1.4.1 O(a) professor(a) como gestor(a) curricular 

O modo como o(a) professor(a) compreende a escola, o currículo, o ensino, a 

aprendizagem e a formação assume considerável valor no processo de gestão curricular. 

Partindo da noção em que gestão curricular é “decidir o que ensinar e porquê, como, quando, 

com que prioridades, com que meios, com que organização, com que resultados” (Roldão, 1999, 

p. 18), presume-se que o(a) professor(a) cumpra um papel de mediador(a) político entre o

currículo e os(as) alunos(as). Nesta análise, seu protagonismo, responsabilidade e autonomia 

são pilares fundamentais na gestão do currículo, que se constitui como uma prática social em 

permanente (re)construção. 

No bojo das práticas instituídas no processo de gestão do currículo, que incide sobre 

conteúdos, metodologias, recursos pedagógicos e as experiências de aprendizagem, o(a) 

professor(a), numa perspetiva crítica e emancipadora, envolve-se em decisões, onde não lhe 

pode escapar um pensamento complexo que considere todas as variantes constituintes da 

realidade educacional mais ampla e, ao mesmo tempo, específica da escola em termos sociais, 

materiais e simbólicos, que permeiam a gestão curricular.  

Importa referir que, no espaço da gestão curricular, os(as) professores(as) estão 

contribuindo para desenvolver os propósitos da escola pública, seus objetivos sociais e 

pedagógicos que se prendem à capacidade de dar respostas sobre a consecução de um plano 

formativo coerente e consistente a uma educação democrática e cidadã, que se materializa a 

partir de um currículo integrador, flexível, dialógico, diferenciado e inclusivo. Um currículo 

potencialmente configurador de conhecimentos éticos, políticos, técnicos, étnico-culturais, 

estéticos eleitos como formativos (Macedo, 2012). Esta posição justifica-se pela centralidade 

do conhecimento quando colocamos em causa a gestão do currículo, que tem relação intrínseca 

com as finalidades da escola.  

Ao tornar tangível uma gestão curricular comprometida com a formação integral do(a) 

aluno(a), como um ser complexo em sua inteireza, cabe ao professor(a) diferenciar o olhar sobre 

sua ação pedagógica, assumindo a gestão do currículo como uma estratégia possível para 
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suplantar a tecnocracia presente na execução de um currículo verticalizado, em que o(a) 

professor(a) é apenas implementador. Como gestor do currículo, o(a) professor(a) tem hoje 

novos desafios a enfrentar, decorrentes das exigências da sociedade (pós)moderna e da 

diversificação do público escolar, o que exige avaliação e reflexão periódica sobre suas práticas 

profissionais.  

 

1.5 Integração Curricular: entre interpretações e configurações  

 

A integração curricular notabilizou-se como um importante objeto nas práticas 

educativas ou lugar comum na produção de discursos e reformas curriculares, especialmente, 

naqueles em que a crítica se empreende face às limitações da organização disciplinar e ao 

isolamento dos saberes que promove. Assim, vem ocupando um lugar valorizado nos discursos 

educacionais contemporâneos. Como ilustra Lopes (2008, p. 33) a “ênfase na integração 

curricular relaciona-se com o entendimento de que, no contexto do paradigma pós-fordista, há 

necessidade de formação de habilidades e competências mais complexas e superiores, as quais 

seriam mais facilmente desenvolvidas numa perspetiva integrada”. A centralidade conferida à 

integração curricular tem sido assumida, através de diferentes modelos de ajustes e 

recontextualizações, por propostas curriculares que se afirmam em vários países, reforçadas 

pelo entendimento de que a produção do conhecimento no mundo globalizado exige maior 

inter-relação entre as disciplinas em função de uma formação para processos de trabalho cada 

vez mais complexos.  Neste particular, as agências multilaterais (a exemplo da UNESCO, do 

Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – OCDE e 

outros) incorporam orientações gerais que funcionam como balizadores de uma agenda política 

que não se constitui unilateralmente, entretanto, cria convergências quanto à hegemonização de 

tendências educacionais. 

Em realidade, não se trata de uma novidade contemporânea no campo curricular, pois 

várias foram as tentativas, ao longo da história do currículo e, da educação de um modo geral, 

de incorporação das práticas de integração relacionadas às formas de organização do 

conhecimento, principalmente, em alternativa à disciplinarização que, aliás, tem sido 

hegemónica historicamente (Lopes & Macedo, 2002).  

Tais práticas de integração, de algum modo, estão ou estiveram associadas à inovação 

ou melhoria dos processos de ensino-aprendizagem (Pacheco, 2000). Com precedentes 

progressistas, a ideia de integração curricular emerge nos princípios do século XX relacionada 
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com a “integração social, as salas de aula democráticas, a teoria de aprendizagem como um 

todo e a integração do conhecimento” (Beane, 2002, p. 9). Beane (2002) julga ser seminal o 

trabalho de William Kilpatrick, quando propôs o método de projeto como alternativa para o 

ensino e a aprendizagem centrados nos interesses e nas necessidades dos(as) alunos(as). Assim, 

“(...) por volta de 1920, o conceito de integração estava pronto para vir à superfície como uma 

ideia central no movimento emergente da educação progressista” (idem, p. 34). 

A título de ilustração, com base nestas ideias, no Brasil, o movimento escolanovista3, 

corporifica um sentido renovador da escola e das práticas curriculares sob influência dos 

pensadores europeus da Escola Nova e do ideário progressista norte-americano, especialmente 

de John Dewey. Seguindo pressupostos filiados a uma visão democrática de educação escolar, 

o ensino deve focar-se no(a) aluno(a), nas suas necessidades, nos seus interesses, nas atividades

e no seu desenvolvimento interno. As experiências das crianças e as questões sociais mais 

amplas devem articular-se aos conteúdos curriculares e ao seu desenvolvimento em função das 

aprendizagens. Com este propósito, as crianças são sujeitos ativos e o currículo deve promover 

uma formação integral, conjugando aspetos cognitivos, físicos, estéticos e sociais. 

As conceções e as práticas de integração curricular são muito diversificadas, contudo, 

parecem ter em comum o questionamento sobre as formas tradicionais de organização 

curricular que privilegiam a estrutura disciplinar. Neste sentido, Lopes (2008) e Lopes & 

Macedo (2011) apontam para três modalidades de integração ou matrizes do pensamento 

clássico sobre a organização curricular. Consistem em modalidades que adotam princípios 

distintos e que, portanto, distinguem-se no que concerne às suas finalidades sociais: a) currículo 

por competências (competency curriculum); b) currículo centrado nas disciplinas de referência 

(discipline-centered curriculum); e c) currículo centrado nas disciplinas ou matérias escolares 

(subject-centeredcurriculum).  

A primeira modalidade de integração pelas competências e habilidades a serem 

formadas nos alunos, enquadra-se na linha pedagógica dos eficientistas sociais como Bobbit,  

Charters e Tyler4, salvaguardadas as diferenças existentes entre eles, os mesmos tinham “em 

comum a estreita associação entre currículo e mundo produtivo, visando: a eficiência do 

processo educacional; a adequação da educação aos interesses da sociedade e ao controlo do 

3 Sobre este movimento, no capítulo 2 desta tese, abordamos com mais detalhes. 

4 Tyler associa os princípios defendidos pelos eficientistas sociais Bobbit e Charters, como foco nos objetivos, nos 

métodos e no planejamento do currículo ao pensamento de Dewey, no qual os alunos e suas atividades são centrais. 

(Lopes, 2008). 
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trabalho docente; e a administração do trabalho escolar (idem, ibdem). Nesta perspetiva, os 

objetivos educacionais, de natureza comportamentalista, alinhavam-se a princípios tylorista-

fordistas, ou seja, da administração científica fomentada por um rigoroso planejamento em 

função dos objetivos pré-determinados, eminentemente empírico-positivistas, a serem 

alcançados. A ideia de competência surge na década de 1970, em substituição aos objetivos 

comportamentais, inicialmente, associada ao programa de formação de professores(as) e, mais 

tarde, expande-se para o ensino em suas diferentes áreas (Lopes, 2008).  

Embora com uma visão mais humanista e alargada voltada para metas sociais, as 

competências mantêm ligação a comportamentos mensuráveis porque comprometidas com um 

saber-fazer correlacionado à produção no trabalho fabril. Neste sentido, as competências são 

basilares na organização curricular e funcionam como dispositivos reguladores aliançados ao 

tecnicismo. O currículo é organizado por módulos de ensino que englobam um conjunto de 

saberes disciplinares consoantes as competências pretendidas e, ainda que subordinados às 

disciplinas, estes módulos as suplantam. Cabe sublinhar que a integração preconizada nesta 

modalidade não se insere numa postura crítica, já que preserva seu sentido de ajuste e adequação 

sociais sincronizados com os processos de controlo via  desenvolvimento do currículo. 

A segunda diz respeito ao currículo centrado nas disciplinas de referência e “é possível 

afirmar que ela tem as suas bases em Johann F. Herbart (1776-1841), é ampliada pelos trabalhos 

dos herbatianos americanos e dos filósofos do currículo, Phenix, Hirste Peters, e atinge seu auge 

nos anos 1960, com a primeira fase do pensamento de Jerome Bruner” (Lopes, 2008, p. 69). De 

modo geral, os herbartianos buscam construir relações entre as disciplinas escolares com as 

disciplinas de referência. Daí suas nuances integradoras, sendo que o processo educativo deve 

combinar-se à transmissão da lógica, dos conceitos e dos princípios que sustentam o 

conhecimento de referência.  

Por sua vez, Jerome Bruner se baseia na estrutura das disciplinas e das suas 

particularidades, visto que “compreender a estrutura da disciplina permite ao aluno 

compreender como a disciplina trabalha: entender seus problemas, as questões metodológicas 

e conceituais utilizadas para resolver problemas, no que constitui o conhecimento disciplinar” 

(idem, p. 70). Em suma, neste âmbito, as disciplinas de referência e o conhecimento 

especializado (científico) são valorizados como aportes substanciais para a constituição do 

currículo e para a determinação dos objetivos da escolarização. Princípios de integração existem 

na organização do conhecimento escolar a partir da correlação e interrelação entre os conceitos, 

estruturas, domínios e formas provenientes dos conhecimentos de referência. Há, sobretudo, 
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um servilismo às ciências especializadas. É nessa direção que, de acordo com Lopes (2008), 

esta conceção é suportada na interdisciplinaridade. 

E, por fim, a terceira refere-se à integração via interesse dos(as) alunos(as), buscando 

referência nas demandas sociais e, eventualmente, nas questões políticas mais amplas. É a 

integração baseada no currículo centrado nas disciplinas ou matérias escolares. Nesta 

conceção, as disciplinas escolares vinculam-se às finalidades sociais, diferentemente do 

currículo centrado nas competências, em que as disciplinas escolares estão diretamente 

dependentes das disciplinas de referência. Os princípios integradores amparam-se nas 

disciplinas ou nos conhecimentos escolares. Contudo, as finalidades sociais subjacentes não se 

voltam para o mundo produtivo, mas compreendem a relação democrática a ser estabelecida na 

vida social e comunitária, incluindo-se a escola (Lopes, 2008). 

Autores como Dewey, Decroly e Kilpatrick, além de outros progressistas, com reservas 

às diferenças entre eles, representam esta conceção. No pensamento de Dewey “o aprendizado 

não deve ser uma preparação para uma possível vida futura do aluno, nesta ou naquela 

organização social, mas um processo contínuo e ativo que faça sentido para a vida atual do 

aluno” (Lopes & Macedo, 2011, p. 109). O currículo, por meio das disciplinas escolares, deve 

promover atividades e resolução de problemas ligadas ao desenvolvimento da vida social e 

comunitária e, além disso, que estas façam sentido para a criança. O currículo deve 

corresponder aos interesses e as demandas das crianças, sendo orientado numa perspetiva 

psicológica do conhecimento, ou seja, onde “o conhecimento precisa ser visto como modo ou 

forma de experiência de vida individual, um meio pelo qual os indivíduos sentem e pensam o 

mundo” (idem, p. 75). 

Beane (2002), progressista e um dos especialistas contemporâneos no tema, assume uma 

conceção de integração onde a ideia de “centro de organização curricular” é nuclear, pois, é a 

partir dele que o currículo se articula com o mundo social. Um centro de organização curricular 

consiste num tema, num problema ou em questões significativas identificados de modo 

colaborativo entre professores(as) e alunos(as), cujas atividades curriculares implicam não só 

as disciplinas escolares, como também, transpõem as suas barreiras. Na sua teoria, a integração 

curricular está articulada a quatro dimensões que se interinfluenciam e, portanto, dizem respeito 

à integração das experiências, a integração social, a integração do conhecimento e a integração 

como uma conceção curricular.  

O argumento sobre  a integração das experiências equivale a considerar as vivências 

dos sujeitos e as aprendizagens que delas fazem parte como recursos fulcrais para a resolução 
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dos problemas, para lidar com questões tanto de ordem pessoal como social, visto que esquemas 

de significados são construídos a partir das experiências mais apreciáveis dos sujeitos e servem 

para integrá-las a intepretações ou situações em que novos esquemas de significados são 

organizados diante das experiências que se sucedem. 

Por integração social, Beane (2002) entende que as experiências educacionais devem 

promover valores comuns partilhados numa sociedade democrática que se estende para além 

de uma educação geral, em que o currículo é elaborado colaborativamente por professores(as) 

e alunos(as) com vista à integração dos conhecimentos.  

O sentido de integração do conhecimento remete para o questionamento do 

conhecimento parcelado presente na abordagem por disciplinas e pelo confinamento desta. Tal 

conhecimento, da cultura dominante e que reflete os seus interesses, substancialmente 

académico e abstrato, aparece apartado dos problemas e da vida real dos sujeitos, sendo assim, 

é limitador “dado que a divisão do conhecimento ou disciplinas se concentra apenas em tópicos 

no seio das próprias matérias, outros tipos de questões e de conhecimentos são impedidos de 

entrar no currículo planificado” (Beane, 2002, p. 19). De outra forma, um currículo organizado 

e implicado com questões pessoais e sociais, permite que conhecimentos relevantes possam 

decorrer destas questões, abarcando, assim, outros conhecimentos, não mais restritos às 

matérias escolares, mas relacionados à vida cotidiana, à cultura popular, sendo estes 

agregadores de novos significados para o currículo e, por sua vez, vinculam-se a interesses e 

entendimentos de um espectro alargado da sociedade (idem, ibdem). 

No que respeita à integração como uma conceção curricular, o autor destaca que está 

estreitamente ligado ao modo particular de conceber a integração curricular, ou seja, não se 

trata de relacionar a integração a qualquer outra abordagem que vise superar a abordagem 

disciplinar, mas prende-se, fundamentalmente, a um conceito mais amplo de educação 

democrática, em que a distinta conceção de integração curricular está assente em características, 

tais como: 

 

Em primeiro lugar, o currículo é organizado à volta de problemas e de 

questões que são de significado pessoal e social no mundo real. Em segundo 

lugar, as experiências de aprendizagem em relação ao centro de organização 

são planificadas de modo a integrar o conhecimento pertinente no contexto 

dos centros de organização. Em terceiro lugar, o conhecimento é desenvolvido 

e usado para responder ao centro de organização normalmente em estudo, em 

vez de preparar para qualquer teste posterior e subida de nível. Finalmente, a 

ênfase colocada em projetos substantivos e outras atividades que envolvem a 

aplicação real do conhecimento aumenta a possibilidade de os jovens 

integrarem as experiências curriculares nos seus esquemas de significado e de 
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experimentarem o processo democrático de resolução de problema (Beane, 

2002, p. 20). 

Assim, outro aspeto crucial nesta conceção é colmatado pela indispensável participação 

dos(as) estudantes(as) na planificação das suas experiências em torno do currículo, sugerindo 

uma integração ativa, encorajadora e crítica. 

Autores como Dewey, Kilpatrick, Bernstein, Decroly, Beane e Santomé defendem 

propostas de integração curricular, embora perspetivadas por enfoques diferentes, em que estas 

sobrelevam  a necessidade de um currículo engendrado por uma visão mais global da realidade, 

cujos saberes das áreas disciplinares, os conhecimentos escolares, constituam a interconexão e 

a interação capazes de avançar na construção de conhecimentos para a inteireza, mais 

sincréticos, no sentido de permitir pensar, refletir e considerar a realidade a partir das suas 

múltiplas nuances, mobilizando os diversos saberes das diferentes disciplinas e, para além 

delas, a fim de romper com as fronteiras entre elas e a simplificação criada face à rigidez das 

fragmentações observadas no currículo. 

Contudo, ainda verificamos, de forma predominante, uma inflexão disciplinar 

orientadora das práticas e ações curriculares em âmbito escolar. Por um lado, é visível no 

trabalho pedagógico de professores(as) dos primeiros anos de escolarização - onde 

supostamente, estes(as) professores(as) possuem maior facilidade para promover a integração 

e a gestão mais atuante em função da posição monodocente e da formação generalista - a 

manutenção do tratamento hierárquico entre as disciplinas, no que concerne ao privilégio 

daquelas mais académicas ou que se afiguram no rol avaliativo dos standards educativos, em 

detrimento, por exemplo, daquelas artísticas, estéticas ou desportivas que não podem escapar à 

formação integral do(a) aluno(a) (Alonso & Sousa, 2013). E, por outro lado, cabe ressaltar a 

forma desconexa e compartimentada pela qual os conteúdos são apresentados aos 

educandos(as), onde pesam sobre esta situação quer um espetro de organização escolar 

culturalmente arraigado numa lógica que substancia as atomizações e desarticulações, quer, 

além disso,  pela insistente formação de professores(as) justificada na especialização. Nesta 

direção, Sacristán (1993, apud Alonso, 2002, p. 64) é elucidativo quando afirma que, 

[...] a especialização vem acompanhada de prestígio e o que denominamos 

como 'professor generalista' é uma denominação enganosa, já que não lhe 

define uma alta competência para integrar conhecimentos em visões gerais, 

mas costuma coincidir antes com a imagem de um conhecedor elementar de 

tudo - com baixo nível de formação- para lecionar conhecimentos elementares 

em várias áreas do saber. A divisão que se faz no sistema educativo entre 
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professores especialistas e generalistas implica diferentes níveis de formação 

inicial e não posições perante o dilema da integração ou da especialização do 

conhecimento.  

Assim, esta inabilidade que acompanha o trabalho pedagógico do(a) professor(a) no 

tocante à integração curricular tem relação estreita com a formação para a docência. É nessa 

linha de pensamento que Morgado (2000) advoga ser necessário que se definam novas 

exigências à formação, tanto inicial como continuada do(a) professor(a), em relação ao 

enfrentamento da problemática da integração curricular, que passa por uma maior autonomia 

profissional no desenvolvimento da ação educativa, bem como, pela necessidade de 

reposicionar o currículo como tempo-espaço de deliberação que, ao nível individual e coletivo, 

faz-se por meio de decisões que estão implicadas em negociações e renegociações constantes 

que repercutem no processo de ensino-aprendizagem. Quanto a este propósito, o autor assevera 

ainda a necessidade do(a) professor(a) impor-se “como um agente social e não como um sujeito 

técnico, emprestando ao processo todos os seus ideais, perspetivas, desejos e volitudes e que, 

ao interatuar com os seus pares, fará do campo curricular um campo deliberativo, mas sobretudo 

um locus permanentemente descontinuado” (idem, p. 462). 

Também alude ao papel do livro didático (manual) na fragilização da formação, 

realçando como este é tido como uma das principais referências e meio conducente para a 

realização curricular. O livro didático tem figurado como uma tecnologia para a transmissão 

dos conteúdos e, por conseguinte, para um certo ‘enquadramento do conhecimento’, pois 

conforma ritmos através da proposição de uma sequencialização didática, além de atuar como 

mecanismo de controlo, com uma contundente intervenção ideológica sobre o trabalho escolar. 

A imposição do seu cumprimento, como mais um elemento de burocratização institucional, 

incide sobre o desempenho docente, sobre as formas de construção do conhecimento, de gestão 

e desenvolvimento do currículo e, assim, obstaculiza a integração ao operar pedagogicamente 

de forma redutora e tecnicista. 

Nesta análise, rever a formação e o papel do livro didático é condição indispensável para 

potencializar a integração curricular como questão de justiça social. Esta é uma questão 

reanimada por Torres Santomé (2012, p. 284), que aponta para modelos curriculares 

alternativos, inclusive chamando atenção para a organização curricular integrada, na qual “mais 

que uma estratégia didática, traduz uma filosofia sociopolítica, que tem implícita uma conceção 

de socialização das novas gerações, um ideal de sociedade, do sentido e do valor do 

conhecimento também e como se podem facilitar os processos de ensino e aprendizagem”.  
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A efusiva crítica realizada por Torres Santomé ao currículo puzzle, parcelar e 

especializado faz-se pertinente, em última análise, por este não corresponder ou ignorar as 

dinâmicas, tensões e transformações que se dão no mundo exterior, como também a crescente 

complexificação da realidade. Desta forma, o currículo integrado torna-se veículo teórico-

prático, uma estratégia no sentido da reflexão e revisão dos conteúdos culturais e da sua 

concretização no currículo. 

A integração curricular deve servir para que os conteúdos sejam mais significativos e 

relevantes para a formação dos(as) estudantes, que possam levantar perguntas vitais que não se 

enclausuram nas áreas disciplinares, que possam fomentar a capacidade de análise crítica, 

integradora e relacional dos conhecimentos para desafiar todas as formas de injustiças, de 

marginalização, de precarização da vida. Os conteúdos escolares devem servir para se criar 

condições de conectar a escola com os universos culturais plurais, para “desenvolver as 

capacidades cognitivas, afetivas e sociais com as quais poderão (os alunos) tirar o melhor 

partido para seus direitos e deveres como cidadãos” (Torres Santomé, 2013) a fim de que 

possam conhecer, compreender o mundo e nele intervir responsavelmente.  

Cruz e Costa (2015) reforçam que, do ponto de vista teórico, a integração curricular não 

possui sentido unívoco e consensual, sublinhando que as diversas opiniões existentes sobre o 

assunto compartilham o facto de colocar em xeque a lógica disciplinar e a forma como esta 

condiciona os conhecimentos escolares. Todavia, é possível constatar uma heterogeneidade que 

recai: 

 

i) sobre o tipo de conexões que se podem fazer (e.g. competências, conteúdos, 

temas, tópicos, conceitos, saberes); ii) sobre a fonte dos centros de 

organização do currículo, podendo ser intrínseca às disciplinas escolares (e.g. 

metas de aprendizagem, competências disciplinares) ou extrínseca (e.g. temas 

ou problemas sociais, interesses ou preocupações dos alunos); e iii) sobre o 

grau de intensidade entre as disciplinas em situações que visam desenvolver 

ou mobilizar procedimentos/conteúdos/saberes ditos disciplinares 

(abordagens multi-, inter- ou transdisciplinares) (Cruz & Costa, 2015, p. 201). 

 

 

Os autores elencam três razões pelas quais o interesse emergente pela integração 

curricular se justifica: a razão epistemológica, em síntese, está relacionada ao campo científico 

e à crise do pensamento cartesiano, cuja discussão centra-se na fragmentação dos saberes e na 

especialização; a razão sociocultural está ligada ao campo social e remete para a crise da 

modernidade e das transformações decorrentes dos processos da globalização e do pensamento 

pós-moderno; e a razão psicopedagógica que, alinhavada ao campo pedagógico, traz à baila a 
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crise da pedagogia tradicional, apresentando alternativas de integração dos conhecimentos 

tendo em vista outras correntes psicopedagógicas ancoradas nos contributos da psicologia 

gestalt (Marx Wertheimer, Kurt Kofka, Wolfgang Köhler), da psicologia histórico-social (Lev 

Vygotsky), da psicologia da aprendizagem (David Ausubel, Joseph Novak, Gaea Leinhardt 

entre outros), da epistemologia genética (Jean Piaget), da teoria das inteligências múltiplas 

(Howard Gardner) (idem, ibdem). 

Não obstante, os discursos e as práticas de articulação dos campos disciplinares e dos 

conhecimentos deles derivados, persiste o lugar das disciplinas escolares como conformação da 

organização e controlo do currículo, pois, de acordo com Lopes e Macedo (2002, p. 82), as 

disciplinas “tendem a manter-se como “tecnologia” de organização curricular relacionada com 

fins sociais do conhecimento e da educação”. Isto quer dizer que a integração curricular poderá 

até instituir outros discursos de cunho não disciplinar e provocar possibilidades inovadoras de 

mobilização curricular, contudo, com implicações práticas limitadoras, porque “dificultada pela 

força simbólica da ideia de disciplina” (idem, p. 84). 

1.6 Contextualização curricular 

Qual o lugar da contextualização no currículo? O que significa contextualizar no espaço 

educativo da escola? De que forma a contextualização favorece processos de ensino-

aprendizagem mais significativos? Qual o sentido das aprendizagens contextuais para a 

formação integral dos(as) alunos(as)? Certamente, as respostas às questões colocadas não são 

unívocas ou consensuais, já que podem partir de pressupostos distintos que se prendem às 

formas de olhar a educação, a escola e o currículo. Considerando o terreno escolar, buscamos 

partir de uma análise em que contextualizar exprima um sentido configurador do currículo e da 

práxis docente (Morgado et al, 2011), o que pressupõe operar na interligação da prática 

pedagógica aos múltiplos contextos em que está enredada. O currículo constitui-se no veículo 

propulsor para o processo de formação e de educação desdobrado em torno do conhecimento, 

das dimensões da vida humana e social,  da hominização  e humanização dos sujeitos (Freire, 

2005).  

Neste sentido, por se inscrever num domínio político-pedagógico, a sua construção não 

pode prescindir do contexto em que se estabelecem as tramas, os dilemas, os paradoxos e os 

desafios escolares. Macedo (2004, p. 65) refere que 
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[...] etimologicamente, o termo contexto nasce do latim contextus, do verbo 

contexture, entrelaçar, reunir tecendo. O verbo já significava juntar 

genericamente e, em Quintiliano “compor um discurso, escrever um texto”, 

assim como em Plínio, o Antigo, “tratar de um assunto”. Em Cícero e mais 

tarde em Isidoro Hispaliense, o advérbio contexte significa “continuadamente, 

sem interrupção.  

Considerando sua origem latina, contextualizar na educação e, mais especificamente, 

no currículo implica, entrelaçar, costurar, emaranhar e interrelacionar aspetos da realidade 

política, social, económica e cultural nas esferas global e local que se transversalizam às práticas 

pedagógicas materializadas no chão da escola. Em outras palavras, contextualizar é um 

mecanismo de interiorização de referências que dão significado às ações educativas. Realidade 

que não é abstrata e nem externa ao que se faz/produz na escola, mas referência inalienável para 

os sujeitos socioculturais e para a construção de seus processos de aprendizagem, uma vez que 

a “separação que existe entre a escola, local de aquisição do saber teórico, e a atividade social, 

lugar da atividade prática, é uma desvantagem importante para o conhecimento do mundo e a 

inserção futura dos alunos na vida ativa” (Lipovetsky & Serroy, 2010, p. 171). Assim, 

corresponde a um que-fazer educativo (Freire, 1992) dialógica e dialeticamente inclinado às 

questões locais e aos saberes constituídos contextualmente e que, historicamente, foram 

silenciados, reprimidos ou negados pela imposição pungente dos saberes universais instalados 

na tradição curricular científico-académica.  

Quando falamos em contextualização curricular reportamo-nos para ruturas ou para a 

desestabilização das epistemologias curriculares hegemónicas e suas formas de colonização dos 

conhecimentos, prescritos no currículo como normatização dos trajetos escolares, naturalmente 

alheado das relações dinâmicas que os sujeitos estabelecem com o mundo, com suas 

representações, linguagens, imaginário e seu capital simbólico. Significa alterar as relações 

hierárquicas dos conteúdos, daí ser o currículo concebido como um potente instrumento 

oportuno para pautar a interrelação não excludente entre os saberes locais e conhecimentos não 

científicos com os saberes globais e conhecimentos universais.  

Significa, ainda, “eclipsar” discursos, narrativas e práticas rigidamente  

“exterodeterminados” (Macedo, 2012) que deslegitimam e desautorizam outros saberes e 

conhecimentos que não se enquadram no core curriculum. Nesta perspetiva, um currículo 

contextualizado alude para um sentido amplo e aglutinador de saberes, opera incluindo e 

buscando sinergias e convergências entre as experiências, as vivências, as vozes e os universos 

culturais dos sujeitos implicados, coadunando os saberes locais e globais, aqueles que vinculam 
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os sujeitos a uma realidade. Também denota um movimento não só de democratização escolar 

relativo ao reconhecimento e à identificação dos sujeitos/estudantes como protagonistas e 

participantes na tomada de decisões no currículo, mas eticamente revitalizador dos processos 

de produção e construção de conhecimentos contextualizados que tendem para “a emergência 

de um pensamento “ecologizante”, no sentido em que situa todo acontecimento, informação ou 

conhecimento em relação de inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, 

económico, político e, é claro, natural” (Morin, 2007, pp. 24-25). 

Há que ser considerado que o sujeito aprendente, especialmente o(a) educando, não 

chega à escola “vazio”, pronto para ser conformado às proposições formativas que amparam a 

escola no sentido da construção indentitária do sujeito, naturalizada no academicismo e na 

transmissão dos conhecimentos escolares previamente formulados. A escola como uma 

instituição moderna foi pensada e organizada (espaço, tempo, atividades e ritmos) tendo em 

vista a uniformização dos processos pedagógicos, através da imposição de um cânone cultural 

materializado nos conteúdos curriculares. Configurou-se num espaço/tempo instrucional em 

que o ensino sobrepuja a aprendizagem, em que a disciplinarização consiste numa invariante. 

Com estes contornos, o currículo representa uma cartografia estável, um dispositivo 

desta maquinaria escolar.  Em contrapartida, a contextualização curricular fragiliza a relação 

dicotómica entre os saberes “eruditos”, académicos e os saberes populares, locais, atribuindo 

novos sentidos ao currículo, cuja valorização dos diferentes saberes, especialmente, os locais, 

que numa aceção freireana se denominam os ‘saberes de experiência feitos”, implica 

necessariamente o respeito ao contexto cultural. A “localidade” dos(as) educandos(as) é o ponto 

de partida para o conhecimento que eles vão criando do mundo. “Seu mundo em última análise 

é a primeira e inevitável face do mundo mesmo” (Freire, 2007, p. 44). Ainda no bojo desta 

reflexão freireana, concatenar os saberes é uma maneira de desobstaculizar ideologicamente o 

currículo e, na esteira, o próprio processo ensino-aprendizagem, evitando-se cair em percursos 

epistemológicos enviesados. É uma busca inequívoca pela deselitização escolar.  

Neste horizonte, a intenção pedagógica na contextualização curricular orienta-se para a 

produção de um currículo significativo, coerente e democratizador (Apple & Beane, 2000). 

Partir da localidade, não se fechando nela, é buscar dar sentido as ações educativas que se 

debruçam sobre os marcos contextuais (físicos, éticos, estéticos e culturais) dos(as) 

educandos(as) e supõe, na verdade, uma inovação profunda no modo de se fazer escola 

(Zabalza, 2012). Trata-se de uma proposta cuja adequação do currículo aos interesses, aos 

saberes e às expectativas dos educandos acrescenta valor na potencialização dos resultados 
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escolares,  visto que “o ensino e a aprendizagem seriam mais relevantes e significativos e, como 

consequência, os alunos veriam que as instituições escolares lhes ajudam muito a conhecer a 

entender seu próprio entorno, outros lugares mais distantes, o mundo e vida neste planeta cada 

vez mais globalizado e, portanto, interdependente” (Torres Santomé,  2013, p. 319). 

Nesta linha de pensamento, Fernandes et al (2011) constatam, a partir de uma revisão 

de literatura realizada sobre a problemática da contextualização curricular, que há diferentes 

tendências e enfoques teórico-práticos em volta do conceito, porém, parece haver algo em 

comum que os aproxima, isto é, tais enfoques compartilham e defendem que as práticas de 

contextualização contribuem para melhorar as aprendizagens e, por conseguinte, para alcançar 

níveis mais elevados de sucesso escolar. Isto porque estabelecem conexões fundamentais entre 

a ‘cultura curricular’ da escola e os enraizamentos culturais e a vida dos(as) educandos(as). Os 

autores identificam perspetivas diferentes associadas ao termo: 1. O local como referência 2. O 

sujeito/aluno como referência 3. A prática pedagógica como referência 4. A formação para a 

diversidade como referência.  

Em linhas gerais, na abordagem em que a contextualização se dá tendo por referência o 

local, há aqui a assertiva de que o currículo deve estar estreitamente emaranhado ao contexto 

local, ao seu entorno e às suas características, cujos conteúdos dialogam com as situações reais 

da vida, os problemas e as contradições que atravessam estas situações. Já a contextualização 

que tem o sujeito como referência diz respeito ao currículo adequado ao aluno, às suas ideias, 

formas de ser e estar, aos seus interesses e hábitos, a relevância do seu protagonismo como 

agente de aprendizagem. No que respeita a abordagem em que a referência reside na prática 

pedagógica, a contextualização consiste em fator provocador das mudanças no ensino-

aprendizagem e aporta-se na diferenciação curricular como vetor de ressignificação 

pedagógica. Na última abordagem, a contextualização é vislumbrada como possibilidade de 

privilegiar o desafio da diversidade (étnica, religiosa, de género ou de classe) na edificação de 

cenários mais inclusivos e justos, em que as oportunidades de sucesso escolar se estendam a 

todos (Fernandes et al, 2011).  

Enfim, no que respeita à pluralização de significados conferidos à contextualização 

curricular, o facto é que, numa perspetiva crítica e politicamente situada, o currículo, quando 

contextualizado, habilita e contribui para a desconstrução de modelos unívocos no processo de 

escolarização, repercutindo na valorização dos sujeitos sociais, das suas identidades e tradições 

culturais. A contextualização deve permitir que os(as) alunos(as) acedam às formas críticas de 

problematização e compreensão da realidade, onde a concatenação dos conteúdos curriculares 
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e dos saberes que se articulam com o cotidiano, sirva de base para intervir na realidade, tendo 

em vista a autonomia intelectual que, não por acaso, é incentivada e subsidiada pelas 

multirreferências nas quais os sujeitos adquirem/disseminam capital cultural. E, neste caminho, 

estruturam-se meios para a consolidação de práticas educativas sinalizadoras da formação 

integral. 

1.7 Diferentes níveis de realização de projetos: Do Projeto Político-Pedagógico ao Projeto 

Curricular 

O projeto é a conjetura que se define com 

clareza, é o sonho possível a ser 

viabilizado pela ação política (Paulo 

Freire). 

1.7.1 Projeto 

A origem etimológica da palavra projeto, de acordo com Veiga (2008, p. 12), “vem do 

latim projectu, particípio passado do verbo projicere que significa lançar para diante”. A ideia 

subjacente é a de que o projeto se constitui por movimento, por dinamicidade, por mudança e 

deve partir de uma interligação entre o passado, o presente e o futuro. Um termo que não é 

consensual, tendo em vista a ampla literatura sobre o tema. Em âmbito institucional, neste caso, 

a escola, o projeto assume um sentido para as ações, sejam elas coletivas ou individuais em 

função das expectativas empenhadas no presente e focalizadas no futuro. Há, então, na ideia de 

projeto uma dimensão prospetiva, de antecipação ou idealização de um real possível na sua 

concretude (Barbier, 1996).  

Exprime um conjunto de intenções aliançadas na singularidade, no território local, uma 

vez que cada escola tem uma identidade própria materializada por meio dos seus projetos, ações 

e relações. Por sua vez, a decisão por trabalhar em projeto deve estar acompanhada da análise 

e interpretação da realidade, quer a nível endógeno (aspetos materiais, humanos, valorativos e 

simbólicos que envolvem as práticas pedagógico-curriculares), quer a nível exógeno 

(articulação com o exterior), pois estes dois níveis considerados permitem um olhar 

globalizador das questões problemáticas e relevantes que reivindicam um tratamento 

acautelado, intencionalmente planeado e orientado para mudanças. 

Gadotti (1994 apud Veiga, 2008a, p. 12), neste horizonte, destaca que 
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[...] projeto significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 

função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 

determinadas ruturas.  

Portanto, o projeto reclama um sentido nuclear de renovação, de revitalização e de 

transformação teórico-prática que, por um lado, resvala na responsabilização dos seus 

autores/atores e, por outro, nas ações conscientes e organizadas em função do que se pretende 

com sua construção. Sendo simultaneamente intenção e ação, para não cair num desvio 

burocrático ou estar condenado a ser documento de gabinete, com requintes de prescrição 

técnica, o projeto supõe a participação dos intervenientes educativos. E, nesta perspetiva, a 

construção do projeto significa um caminho escolhido que passa ao largo do fundamento 

centralizador e hierárquico, mas  apoia-se no comunitário, na ideia de um comum partilhado e 

aberto (Pacheco, 2001).  

Um projeto nasce pelo desejo da inovação, possível na reflexão, discussão, participação 

e interação entre os que nele estão envolvidos. Deste modo, vai gradualmente ganhando corpo 

e consistência na medida em que vai se fazendo num movimento plural e polifónico. E, para 

isso, como propõe Veiga (2008b), nesta construção é necessário considerar os princípios de 

igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério que devem ser 

assumidos pela escola. Pensar esses princípios requer ações sistemáticas, e não improvisadas, 

requer abertura dialógica e política para negociação. É por isso que o projeto, por estar ligado 

aos sujeitos, radica na ordem do relacional, portanto, entre decisões acertadas, mas também em 

conflitualidades que serão superadas pelo ajustamento de estratégias individuais e grupais, 

reforçando o sentido de pertença a uma comunidade educativa (Barroso, 1992). 

Nas últimas décadas, o conceito de projeto tem sido revigorado nos contextos 

educativos. Embora não seja uma novidade pedagógica, visto que ao longo da história da 

educação, em particular, no século XX5, muitos trabalhos educativos foram desenvolvidos 

tendo o conceito de projeto como fundamento, este reaparece como uma estratégia eivada de 

pontecialidades no que tange aos processos de ensino-aprendizagem. Nos dias atuais, muitos 

são os desafios colocados à educação escolar em torno do seu importante mandato no que 

respeita à formação numa realidade social cada vez mais imprevisível, instável, fluida, 

complexa. Neste cenário, formar os sujeitos com consciência dos problemas que os circundam, 

5 Refrimo-nos às contribuições de Dewey e Kilpatrick mencionados neste capítulo, bem como Decroly e Freinet. 
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com iniciativa para intervir de modo crítico e perscrutador, com capacidade de participação, 

solidariedade e transformação no enfrentamento das questões complexas que devem lidar na 

vida cotidiana torna-se uma tarefa indispensável. A escola pública deve abrir-se para ampliar 

suas possibilidades quanto à melhoria de suas práticas, recriando suas formas de abordagem e 

metodologias para atender às mudanças que a atingem, não descuidando de interrogar-se 

criticamente nesse processo, compreendendo as suas limitações, contradições e alternativas 

consequentes, sobretudo, por distinguir-se de outras instituições sociais.  

1.7.2 Projeto Político-Pedagógico 

Em contexto escolar, a construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP), ou qualquer 

outra designação que venha assumir (Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Projeto 

Institucional entre outros) pressupõe “uma ação intencional, com um sentido explícito, com um 

compromisso definido coletivamente” (Veiga, 2008a, p. 13). Reporta-nos para a ideia de que 

esta intencionalidade multifacetada (política, epistemológica, cultural, axiológica, pedagógica) 

constitui-se num aspeto fundamental do projeto. Ainda para Veiga (2008b), a construção do 

PPP viabiliza-se pelo movimento interdependente entre o ato situacional, o ato conceitual e o 

ato operacional.  

Por ato situacional depreende-se que se trata de buscar “ler” a realidade para além do 

imediatismo das práticas rotineiras, mas substanciar esta leitura a partir de outros referentes: 

antropológico, económico, social, cultural, educacional. No que tange ao ato conceitual, é 

preciso (re)pensar, questionar, problematizar e (re)fundamentar a compreensão acerca da 

relação sociedade e educação, portanto, quais os marcos teóricos e pressupostos que deverão 

balizar os conceitos sobre escola, sujeito, currículo, ensino, aprendizagem essenciais na 

orientação do trabalho pedagógico. O ato operacional baseia-se no como tornar as ações 

exequíveis, adequadas aos marcos teóricos defendidos. Para isso, exige-se pensar sobre o tipo 

de gestão, os processos de decisão, as relações de poder e as hierarquias no trabalho. 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) consiste num projeto educacional, social e 

histórico que tem a escola, espaço-tempo por excelência para sua afirmação. A partir do PPP 

se define uma identidade escolar, uma inteligibilidade, propósitos gerais que podem se 

estabelecer a pequeno, médio e longo prazos, além de estratégias para viabilizar um modelo 

organizacional. A sua construção implica autonomia e deliberação por parte dos autores/atores 

e não uma exigência decretada. E ao mesmo tempo requer procedimentos fiáveis e bem 
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suportados. Para que seu sentido de inovação seja validado, o PPP não pode ser um “documento 

estático” ou camisa de força, sendo imperioso a sua sujeição a constantes revisões e alterações 

para responder às necessidades da escola, especialmente, aos reptos complexos enfrentados 

diante dos impactos da globalização, das tecnologias e das comunicações, das transformações 

nos processos produtivos, das incertezas e liquidez nos valores e nas relações (Bauman, 2003a).  

O PPP consiste numa dinâmica, numa tensão permanente que se desdobra entre o que se deseja 

e o que se faz. Por meio de questões como: o que queremos? O que fazemos? O que fazemos 

funciona? Qual plano reflete o que queremos? torna-se possível, num processo consciente, 

encerrar uma visão, encontrar interfaces, solidificar um caminho, a propósito, sempre 

inacabado. Estas questões articulam-se e aludem às dimensões de diagnóstico, de planejamento, 

de realização e avaliação do PPP. Para uma visão ampliada do PPP, explicitamos algumas de 

suas características que, pensadas dialeticamente, ponderamos expressar seu caráter integrador, 

sistémico e tangível:  

Quadro 2 - Características gerais do Projeto Político Pedagógico 

Projeto Político Pedagógico 

Características Gerais 

 Global – inclui as dimensões

organizacionais, administrativas e pedagógicas 

 Revela uma identidade institucional

singular 

 Pressupõe autonomia e deliberação

 Construído por um coletivo: 

comunidade educativa 

 Coerente e articulado (ações e relações

internas e externas) 

 Aberto, flexível e dinâmico

 Útil e necessário para atender as

especificidades educativas 

 Formalizado e público

 Deve ser constantemente  avaliado

Fonte: Adaptado de Alves e Reis (2010). 

O PPP, por sua abrangência e importância na gestão e nas decisões a serem tomadas, 

articula-se a diferentes funções nas quais se pretende congruência e coesão das ações que se 

efetivam na escola. A legislação educacional prevê no art. 12, inciso I, da LDB nº 9.394/96 que 

“os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica”. Com base neste 
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dispositivo político-normativo, o PPP ganha importância fulcral no processo de organização do 

trabalho pedagógico, todavia, deve ser assegurado como um compromisso dos autores/atores 

escolares, por meio de uma gestão participativa, da autonomia institucional e dos sujeitos da 

ação educativa que se desenvolve pela permanente reflexão coletiva, pelo trabalho colaborativo 

e integrado que deve envolver a comunidade escolar e seus setores representativos. 

Assim, é extremamente fecundo conceber e problematizar o PPP à luz das condições 

concretas, objetivas e cotidianas existentes para sua realização, dos recursos disponíveis, 

olhando para os sujeitos que dão corpo e vida à escola, para as possibilidades e as limitações 

presentes porque atreladas aos ordenamentos político-administrativos emanados das instâncias 

educacionais superiores, para os contextos configuradores da realidade que interpelam e 

desafiam o trabalho pedagógico. Isso tudo para não se correr o risco de tornar o PPP um objeto 

idealizado e inoperante, mas, sobretudo, impulsionador de mudanças que transcendam os 

intramuros da escola, porque firmado em uma conceção de educação inconformada, 

propositiva, dialógica, relacional, resistente a toda forma de alienação.  

Impõe-se que o PPP se constitua num instrumento de luta e justiça educacional, bandeira 

incontornável na promoção do direito por uma educação de qualidade para todos(as), onde seja 

compartilhado e edificado coletiva e solidariamente. E como uma construção comum, daí ser 

imprescindível advir de um planeamento sistematizado, articulado e integrado em função de 

suas intenções educativas.  

1.7.3 Projeto Curricular: implicações para a formação 

O Projeto Curricular (PC) deriva do PPP, por entendermos que a cumplicidade entre 

ambos é condição sine qua non para coerência e legitimidade da sua operacionalização. 

Segundo Roldão (1999) o PC tem características específicas que se relacionam ao contexto 

onde é produzido, tem a virtualidade de ser reconstruído e ressignificado dadas as situações 

reais da escola, implica modos de organização e gestão curricular singulares que devem 

orientar-se para favorecer os processos de ensino-aprendizagem voltados para o coletivo de 

alunos(as), como também para cada aluno(a) em particular, daí que “o projeto curricular que 

uma escola constrói é sempre um currículo contextualizado e admite ainda a construção de 

projetos curriculares mais específicos, que nele se integrem adequadamente” (idem, p. 44). É 

preciso considerar que ao falar de PC, estamos, inevitavelmente, assumindo uma conceção 

formativa. 
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Nesta perspetiva, o PC enuncia uma visão curricular que não prescinde da 

contextualização e integração, portanto, consiste numa intervenção sociopolítica destinada a 

edificação de aprendizagens significativas, tendo a escola como locus de uma formação mais 

holística e integral, aliás, um dos fatores que endossam a sua existência e, os(as) professores(as) 

como agentes e interventores críticos e criativos na problematização, na construção e 

implementação do projeto partilhado com seus pares e com os(as) alunos(as). Assim, “um 

projeto curricular de escola pode alterar substantivamente as práticas curriculares se os 

professores sentirem a necessidade de ultrapassar dificuldades e obstáculos que lhes surgem no 

processo de ensino-aprendizagem, buscando alternativas de ação no interiror da própria escola” 

(Pacheco & Morgado, 2002, p. 58).  

O PC poderá, além de desafiar aqueles conhecimentos consolidados pelos(as) 

professores(as), mobilizar conhecimentos novos, potencializar experiências formativas em que 

os(as) professores(as) poderão desenvolver novos ciclos de aprendizagem, alicerçando, ao nível 

das práticas, outros sentidos ao projeto curricular. Daí que podemos dizer que o PC implica em 

prática investigativa. Compreendendo que o PC exige dos(as) professores(as) uma atuação mais 

profícua em função da consolidação das aprendizagens dos(as) alunos(as) de forma qualitativa, 

importa haver a responsabilidade da criação, da adequação, da flexibilização e da avaliação do 

PC, pois tais processos instigam os(as) professores(as) a repensarem as suas práticas educativas, 

conceções de ensino, estratégias didáticas, o que, certamente, implica no desenvolvimento 

profissional destes e na própria reconstrução curricular. 

Apostar no Projeto Curricular, decorrente de uma visão de integração curricular 

(Alonso, 2002; Beane, 2002; Roldão 1999, 2000; Pacheco, 2005), como um dispositivo 

pedagógico, consiste em ter em mente, por um lado, um movimento necessário de mobilização 

e reconstrução do desenho curricular que se pretende adotar, uma vez que tal empreendimento 

se ancora numa abordagem aberta, flexível e multirreferencializada, não redutível às fronteiras 

disciplinares do currículo académico e tecnológico e, por outro, no bojo deste movimento, é 

importante que o fazer docente seja revisitado com vista ao seu redimensionamento. O(a) 

professor(a), a partir do seu contexto de trabalho, deve analisar criticamente o sentido da 

integração curricular para que possa efetivamente passar por processos substanciais de 

transformação, visto que a assunção do PC, encarnado no trabalho educativo em benefício das 

aprendizagens, supõe alterações atitudinais dos(as) professores(as), que envolvem a sua forma 

de pensar a educação, a escola, o currículo, o(a) educando(a), bem como, pensar as suas próprias 
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práticas, importando um reposicionamento frente à sua intervenção e protagonismo no processo 

de desenvolvimento curricular. Sublinha Alonso (2002, p. 70): 

[...] a integração curricular assume as perspetivas subjacentes aos dois 

conceitos de globalização e interdisciplinaridade, embora os ultrapasse e 

aprofunde ao contemplar necessariamente quatro dimensões inter-

relacionadas que, no contexto da escola atual, devem ser trabalhadas 

conjuntamente nos projetos curriculares, isto é: a integração das experiências 

dos alunos, a integração do conhecimento, a integração social e a integração 

dos professores.  

A perspetiva do PC apela para a compreensão de uma escola cuja extensão curricular, 

ultrapasse os curricula pré-moldados, centrados mais no ensino que na aprendizagem. Assim, 

permite que os contextos formativos tornem-se coerentes com os desafios e as prementes 

necessidades apresentadas pelos sujeitos que integram e viabilizam o currículo, a par da 

interação suscitada na ação educativa em que estão envolvidos. Nessa direção, “a construção 

de projetos curriculares corresponde a uma lógica de autonomia, recontextualizada ao nível dos 

territórios da escola e da sala de aula” (Pacheco, 2000, p.21). 

Trata-se da construção de processos deliberativos conferidos ao currículo, onde a 

interação entre os atores/autores curriculares assegura a legitimidade da proposta que se 

territorializa tendo em vista a realidade educativa da escola. O desenvolvimento do PC 

demanda, portanto, aos professores(as) e alunos(as) a descoberta de novos horizontes ao nível 

da formação e autoformação, uma vez que enseja em vivências educativas distintas das 

abordagens epistemológicas convencionais, resultantes da segmentação disciplinar e do ensino 

pautado em metodologias expositivas e verticalizadas. Aí reside seu caráter inovador porque 

concebe e justifica uma estrutura curricular ecológica, plural e eticamente sustentada (Alonso, 

2002), que não se pauta na padronização, mas na diferenciação. O que pretendemos afirmar é 

que o PC corresponde ao desmantelamento da lógica top down no que respeita às decisões 

curriculares, pois professores(as) e alunos(as) podem negociar, combinar e traçar caminhos de 

modo colaborativo e, neste âmbito, desenvolvem capacidades de comunicação, de pensamento 

crítico, maior autonomia e criatividade, respeito às diferenças, etc. 

O PC pode representar um trampolim para o alcance de novas possibilidades na 

qualificação do processo pedagógico na escola e, inequivocadamente, das aprendizagens das 

crianças, adolescentes e jovens que a frequentam, enriquecendo a formação tanto dos(as) 

estudantes quanto dos(as) professores(as) cujas destrezas necessárias (saberes, atitudes e 
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capacidades) serão mobilizadas nas ações exigidas para a operacionalização do currículo nestes 

termos. 
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CAPÍTULO 2 

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BRASIL: HISTÓRIA, EXPERIÊNCIAS, 

CONCEÇÕES E POLÍTICAS 

Neste capítulo explicitamos experiências de educação integral efetivamente inscritas 

nos marcos sócio-históricos da educação brasileira no decorrer do século XX até aos dias 

atuais. Situamos neste recorte temporal, os movimentos anarquista, integralista e escolanovista 

marcando as diferenças político-ideológicas que os consubstanciam no plano teórico-prático, 

mas também evidenciando as conexões que estes movimentos estabelecem na projeção de 

ações portadoras da ideia de educação integral. Descrevemos, de modo sumário, as 

experiências consideradas as mais emblemáticas neste percurso, realçando o Programa Mais 

Educação, por se constituir numa política emanada do governo federal que abrange o território 

nacional e por seu papel indutor da educação integral contemporânea. Buscamos balizar 

reflexivamente as distinções entre educação integral e escola de tempo integral, para assim, 

assumirmos uma posição na qual defendemos “educação integral em tempo integral” 

perspetivada por uma visão sócio-histórica crítica e emancipadora, cuja ideia de qualidade se 

prende ao acesso aos conhecimentos relevantes, às múltiplas dimensões formativas, além de 

compaginar-se com os direitos da criança e do seu bem-estar na escola. 

2.1 Incursão sócio-histórica pelas experiências brasileiras de educação integral a partir 

do século XX 

O ideal da educação integral não é algo vislumbrado apenas no projeto da modernidade. 

Desde a Antiguidade clássica grega e romana, a intenção da formação “inteira” constituiu as 

bases para o pleno desenvolvimento da personalidade, centrando-se na formação do corpo e 

espírito. A Paidéia grega tem relação intrínseca com um ideal de formação do Homem que, por 

sua vez, carrega princípios da educação integral. Salvarguardadas as dimensões singular e 

complexa daquele tempo histórico em que se elabora um sentido próprio à educabilidade, o 

facto é que influenciou a Humanitas romana e, mais tarde, o que viria a ser a paideia cristã 

(Jaeger, 1994). A educação integral atravessa vários períodos históricos ressurgindo “na 



2 Escola de tempo integral no brasil: história, experiências, conceções e políticas 

72 
 

filosofia escolástica, no movimento renascentista, nos movimentos da reforma e 

contrarreforma, no movimento iluminista do século XVIII (...) ligada à ideia de uma 

personalidade culta, (...) completa que vai se formando pela ciência, pela arte, pela literatura” 

(Libâneo, 2012, p. 2). No Brasil, particularmente, a educação integral figurou em escolas de 

tempo integral reservadas às elites, conforme aponta Giolo (2012, p. 94): 

[…] os colégios jesuíticos do período colonial eram de tempo integral; os 

colégios e liceus onde estudava a elite imperial eram também de tempo 

integral e, na maioria das vezes, internatos; o mesmo pode-se dizer dos 

grandes colégios da república, dirigidos por ordens religiosas ou por 

empresários laicos. 

Com a massificação do ensino, despontada por mudanças nas estruturas 

socioeconómicas, a escolarização passa a ter natureza pública e gratuita; controlada pelo 

Estado, consistiu num tipo de oferta de tempo reduzido ou turno parcial. No decorrer do século 

XX, emergiram diferentes projetos acolhedores da educação integral assentes em visões 

particulares de sociedade, contemplando conceções, práticas e propósitos distintos. Estes 

projetos enquadram-se nas lentes políticas, filosóficas e pedagógicas dos movimentos que 

conferiram à educação integral uma disposição estratégica para uma possível e “necessária” 

renovação social. Coelho e Portilho (2009) assinalam para três importantes movimentos: o 

anarquista, o integralista e o da Escola Nova e chamam atenção para as diferenças político-

ideológicas que os amparam. Nesta direção, lançamos mão de algumas das principais ideias, a 

nosso ver, contidas nestes movimentos a fim de as situarmos, em termos histórico-sociais, no 

que concerne às suas proposições educacionais.  

2.1.1 A visão anarquista 

O movimento político-social anarquista, desencadeado no século XIX, esteve presente 

em vários países6 (Gallo, 2005, 2007, 2013; Moraes, 2009). Está marcado por sua crítica 

veemente ao capitalismo e aos valores da sociedade burguesa, fazendo um apelo à educação 

integral da classe operária, bem como, à sua emancipação. Seus principais representantes, como 

6 O movimento anarquista espraiou-se por vários países europeus como França, Alemanha, Espanha, Itália e 

Inglaterra. Também teve forte militância em países do leste europeu, como na Rússia e em países da América 

Latina. Sendo assim, mostrou um leque amplo e diverso de conceções teóricas e práticas, principalmente em 

relação às formas de organização político-social. 
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Fourier (1772-1837), Proudhon (1809-1865), Bakunin (1814-1876), Robin (1837-1912) e 

Ferrer y Guardia (1849-1909) levantaram questões que entrecruzavam educação e trabalho. 

Apesar de existirem diferenças no pensamento destes autores, de certo modo, acreditaram numa 

educação transformadora, intimamente associada à sua capacidade de resistir aos dogmas do 

ensino religioso e ao ideário da escola estatal hegemónicos na época, cujos princípios 

reforçavam as diferenças de classe social. Assim, propuseram outros valores societários, 

firmados na solidariedade, liberdade do indivíduo, autonomia, responsabilidade, autogestão e 

participação política que deveriam ser fundamentalmente vivenciados na escola, mas também 

em outros espaços públicos e de socialização (Gallo & Moraes, 2005).   

Segundo Gallo & Moraes (idem, ibdem), duas importantes experiências de educação 

integral realizadas pelos anarquistas influenciaram muitas outras experiências na Europa, e 

também na América Latina, até mesmo no Brasil. A primeira, desenvolvida pelo “pedagogo 

libertário” e expoente militante francês Paul Robin (1837–1912), no período em que dirigia o 

Orfanato Prévost, em Cempius, na França. O orfanato converteu-se numa escola libertária, 

forjada para atender pressupostos da integralidade na formação da plena liberdade e 

emancipação do indivíduo. Na realidade, nesta experiência, a educação integral vincula-se à 

contemplação de três aspetos nucleares: intelectual, físico e moral. Neste seguimento, a 

educação está embasada na instrução científica primando pelas habilidades de observação, 

curiosidade, descoberta, verificação como elementos da conceção indutiva privilegiada no 

aperfeiçoamento do “espírito científico” moderno.  

O trabalho educativo desenvolve-se na atividade das crianças e jovens, aliando-se 

teoria-prática; na construção de conhecimentos a partir da experiência; na diferenciação de 

métodos didático-pedagógicos como os jogos, tarefas ao ar livre e oficinas, assim como, na 

disponibilização de instrumentos de pesquisa e laboratórios; no estímulo aos cuidados com o 

corpo (saúde, higiene e práticas de desportos como natação e equitação); na formação estética 

com dedicação às artes e à literatura; na realização cooperativa das tarefas coletivas voltadas 

para fomentar a justiça social. Desta maneira, resumidamente, a educação “é a cultura, o 

desenvolvimento harmónico de todas as faculdades do ser humano, saúde, vigor, beleza, 

inteligência e bondade, e repousa exclusivamente sobre as realidades experimentais 

depreciando as conceções metafísicas” (Robin, 1901 apud Moraes, 2009, p. 32).  

A segunda, também muito expressiva, foi instaurada pelo espanhol Francisco Ferrer y 

Guardia (1859-1909). Tratava-se da Escola Moderna de Barcelona, orientada pela pedagogia 

racional. Esta última se contrapunha ao pensamento conservador e doutrinário do ensino 



2 Escola de tempo integral no brasil: história, experiências, conceções e políticas 

74 
 

religioso e estatal. Dito de outro modo, sua filosofia educacional assentava na razão, no 

pensamento inquiridor, na valorização da capacidade, inerente ao indivíduo, de conhecer o 

mundo e emitir seus próprios juízos de valor de modo independente. Mas, segundo Gallo (2013, 

p. 244), as ideias defendidas por Ferrer y Guardia não circunscreviam-se ao racionalismo

extremado, já que “para ele, o ser humano não é apenas razão, mas um composto de razão, 

vontade, desejo e afeto, e um processo pedagógico não pode negligenciar nenhum desses 

aspetos”. As ciências naturais eram muito valorizadas no ensino, entretanto, as crianças eram 

conduzidas à realização de suas próprias descobertas científicas, num modelo pedagógico ativo, 

voltado para formação profissional, social, física e ética-moral (Gallo & Moraes, 2005). Neste 

caso, o processo instrutivo adequava-se a cada criança, atendendo às suas necessidades, 

portanto, não pretendia a competição e nem a meritocracia. Sua proposta pedagógica não se 

descurava dos problemas sociais, afinal, via a educação como instrumento revolucionário para 

a transformação do estado de subordinação ao poder das classes dominantes, aos processos de 

conformação impostos pelo Estado e pela Igreja, como dispositivo de luta contra as 

desigualdades geradas pelo sistema capitalista e como possibilidade de melhoria das condições 

sociais e de vida dos trabalhadores.  

No Brasil7, as ideias anarquistas de educação fundaram-se nos postulados da pedagogia 

racional libertária. Várias instituições8 de ensino foram implantadas sujeitadas à intenção de 

estabelecer uma sociedade justa e igualitária, sendo a escola uma estratégia nesta conquista. 

Neste horizonte, foram criadas as Escolas Modernas brasileiras onde as práticas educativas 

deveriam assegurar uma sólida base científica ao ensino, uma formação completa que 

favorecesse a liberdade, a autonomia e o senso crítico da criança. As escolas modernas 

instituíram as classes mistas, indiferenciando o ensino para meninos e meninas, ou seja, na 

coeducação (Gallo, 2013, Gallo & Moraes, 2005).  

7 Os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e intelectuais brasileiros contribuíram significativamente para 

que o movimento ganhasse força no país, no período da Primeira República (1889-1930). Cf. Gallo (2007). 

8 No período entre 1885 e 1925, surigiram cerca de quarenta instituições de ensino anarquistas no país. A primeira 

foi a Escola União Operária, em Porto Alegre (RS). Em Fortaleza (CE) funcionou a Escola Germinal (1906); em 

Campinas (SP), a Escola Livre (1908); no Rio de Janeiro, a Escola Operária 1° de maio (1919), a Escola Livre, 

criada pelos operários da indústria têxtil de Petrópolis (1920), as Escolas Profissionais, fundadas pela União 

Operária, em diversas fábricas de tecidos; a Escola da Liga da Construção Civil, no ano de 1921, em Niterói; a 

Escola Operária, do Centro de Resistência dos Cocheiros e a Escola Noturna de Artes e Ofícios. e a Universidade 

Popular, do Centro Internacional dos Pintores, em (1904), e em São Paulo, as Escolas Modernas nº 1 e nº 2 (todas 

de 1912), entre muitas outras. Cf. Gallo e Moraes (2005). 
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O currículo abarcava um leque diversificado de disciplinas9, incluindo as de cunho 

artístico, sendo que as atividades educativas estendiam-se para outros espaços fora da escola, 

como eventos operários, conferências, atividades culturais e palestras nos Centros de Cultura 

Social fundados pelos anarquistas, já que reconheciam o potencial não só da educação formal, 

como também da não-formal e informal. De um modo geral, estas escolas não tiveram vida 

longa e passaram por intensas reprimendas, uma vez que não eram bem aceites pelos setores 

conservadores, que as relacionavam ao anarquismo, tida como uma ideologia nociva à moral 

social (idem, ibdem). Contudo, o ideário pedagógico que sustentou as escolas de cunho 

anarquista exerceu influência em propostas como as desenvolvidas por Freinet (1896-1966), 

por John Dewey (1859-1952) e a Escola Nova, por Paulo Freire (1921-1997) em sua pedagogia 

libertadora e, mais atualmente, pelo movimento das Escolas Democráticas. 

 

2.1.2 A visão integralista 

 

Com um cariz ideológico oposto ao que propunha o anarquismo, o integralismo 

consistiu num movimento que detinha um projeto de sociedade nacionalista. Os princípios 

basilares para a construção da Nação Brasileira ou “Pátria Integral” centravam-se na tríade 

hierárquica Deus, Pátria e Família (Cavalari, 1999). A ordem, a hierarquia e a obediência 

constituíam motores para o progresso e fortalecimento do país. Estes elementos carregavam em 

suas raízes filosóficas orientações positivistas, além do poderoso apelo à moral religiosa e à 

disciplina. Sendo assim, as classes sociais precisavam manter-se de modo organicamente 

harmonioso, que era uma forma de esconder os conflitos que lhes são próprios e os respetivos 

interesses que manifestam.  

As ideias integralistas começaram a ser difundidas a partir de 1930 no Brasil, pelo seu 

mentor e principal líder Plínio Salgado (1895-1974), influenciado pela Doutrina Social 

apregoada pela Igreja Católica que, no início de século XX, surgiu em Portugal. Em 1932, 

Plínio Salgado junto com outros intelectuais, principalmente da classe média, fundam a 

Associação Integralista Brasileira – AIB10 - que se configuraria num partido político 

                                                             
9 Encontrando-se a leitura, a caligrafia, a gramática, a aritmética, a geografia, a geometria, a botânica, a geologia, 

a mineralogia, a física, a química, a história e o desenho.  

 
10 A AIB ficou conhecida como “facismo brasileiro”. Contudo, esta visão tornou-se um tanto controversa, em 

razão das diferentes interpretações historiográficas sobre o integralismo, como pode ser verificado no trabalho de 

Serrato (2007).    
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tradicionalista, conservador e autoritário, fortemente persuadido pelas doutrinas dos partidos 

totalitários europeus, principalmente, o fascismo italiano. À sombra destas forças, guardavam 

um posicionamento anticomunista e antiliberal. Os seus militantes e seguidores, chamados 

“camisas verdes”, por suas indumentárias típicas, cumprimentavam-se com a saudação 

indígena “Anauê”, cujo significado é “Você é meu irmão” (Coelho, 2005a; 2005b, 2006).  

A configuração ideológica da educação, no movimento integralista, como afirma 

Coelho (2009), pauta-se na espiritualidade, no nacionalismo cívico e na disciplina, onde é 

possível verificar seu pendor ou opção política ultraconservadora. A formação integral 

defendida no escopo integralista envolve o desenvolvimento intelectual, físico e moral, 

apresentando forte tendência doutrinadora, já que “se a educação e o doutrinamento salvariam 

a nação, tornando o povo consciente de sua força e importância nacional, na perceção 

integralista também o tornaria consciente para lutar contra seus inimigos, entre eles o 

comunismo” (Simões, 2015). Desta maneira, pretendia Plínio Salgado que “o verdadeiro ideal 

educativo [fosse] o que se propõe a educar o homem todo” (Salgado, apud Simões, 2015, s/p 

grifo nosso), ou seja, do seu ponto de vista, o homem todo implicava o físico, o intelectual, o 

cívico, o artístico, o científico e o espiritual.  

O grande interesse do movimento no incentivo à abertura de escolas atrelava-se à 

pretensão de veicular e incutir os valores integralistas tais como: submissão, patriotismo, 

sacrifício e disciplina. Entretanto, esta visão de educação integral estava marcada, segundo 

Coelho (2004b, p. 4) por “um forte componente moralista, em que as verdades fundamentais 

do movimento são sempre trazidas à tona, consolidando visão altamente reprodutora na relação 

educação-ensino”, podendo ser organizada em diferentes espaços educativos, quer formal quer 

não-formal.  

Os integralistas atribuíam à educação um valor determinante na concretização do seu 

projeto11, assim, mobilizaram esforços em vários sentidos, a fim de que os valores e os discursos 

que lhes eram caros fossem propalados, sejam em escolas ou noutros espaços formais ou não-

formais por eles utilizados como jornais, revistas, panfletos, nas reuniões doutrinárias, nas 

bibliotecas e nos museus, etc. Atuaram no ensino primário, na alfabetização de adultos e até no 

11 Os estudos de Cavalari (1999) e Coelho (2005a, 2006) têm contribuído para esclarecer acerca do projeto de 

educação dos integralistas. O movimento e o partido não apresentam produção teórica específica no tocante ao 

projeto educativo integralista: “o que se encontra são textos esparsos, inclusive no próprio volume IX da 

Enciclopédia do Integralismo que se refere, especificamente, à educação. Há ainda referências ao projeto e à 

pedagogia do movimento em livros, jornais e revistas publicados entre 1932 e 1937, motivo que nos leva à procura 

destes vestígios, documentais ou pessoais, de forma a abrir mais um flanco de pesquisa sobre o tema” (Coelho, 

2004a).  
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ensino profissional - na oferta de cursos como enfermagem, corte e costura, datilografia, 

taquigrafia entre outros (Coelho, 2005a).  

O desejo de alfabetizar as massas imbricava-se ao cunho político-eleitoral do 

integralismo, uma vez que pairava no horizonte da Ação Integralista Brasileira o alcance da 

presidência do país e, portanto, era necessário arregimentar essa parte da população face ao 

elevado número de analfabetos. Aliás, importava instruir o povo para lutar contra os perigos do 

comunismo ou de outras correntes ideológicas coexistentes à época. Por sua vez, o discurso 

educativo coadunava-se à uma consciência política submetida a uma ordem cívica e espiritual, 

de ajustamento e obediência aos princípios preconizados pelo movimento (Cavalari, 1999).  

2.1.3 A visão escolanovista 

O movimento renovador da educação, a Escola Nova, Ativa ou Progressista12, quer na 

sua interpretação europeia, quer norte-americana, inspirou vários grupos de intelectuais e 

educadores brasileiros13. O movimento da Escola Nova consolidou-se entre os finais do século 

XIX, estendendo-se pelas primeiras décadas do século XX. No Brasil, foi um movimento que 

teve forte repercussão no campo educacional entre as décadas de 1920 e 1930, onde reformas 

educacionais foram implementadas em vários estados14, inseridas, especialmente, num cenário 

político-económico propício à expansão da escola pública, visto que o modelo socioeconómico 

agrário-exportador até então dominante perdia espaço para o urbano-industrial, exigindo, assim, 

aumento de mão de obra qualificada para o trabalho e capacidade de adaptação do indivíduo às 

transformações sociais experimentadas.  

A reboque da crescente industrialização (com suas formas de exploração do trabalho) e 

do acelerado alastramento demográfico, expandiam-se as mazelas sociais no meio urbano, bem 

12 Diversas experiências educacionais foram produzidas tendo como linha condutora as ideias e práticas 

escolanovistas. Conforme aponta Cavaliere (2002) entre elas, estão as Escolas de Vida Completa, experiências 

inglesas; os Lares de Educação no Campo e as Comunidades Escolares Livres, desenvolvidas na Alemanha; a 

Escola Universitária nos EUA; as Casas das Crianças orientadas por Montessori, na Itália; a Casa dos Pequenos, 

criada por Claparède e Bovet em Genebra; a Escola para a Vida, criada por Decroly em Bruxelas, entre outras. 

13 Além de Anísio Teixeira estão, entre outros, Fernando de Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1897-1970), 

Cecília Meireles (1901-1964), Armanda Alberto (1892-1974), além de outras gerações, como Darcy Ribeiro 

(1922-1997) e Florestan Fernades (1920-1995).  

14 São reformas implantadas sob inspiração do escolanovismo, salvaguardadas as suas diferentes matizes teóricas, 

como as de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923; a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco 

Campos e MarioCasassanta, em Minas Gerais, em 1927; a de Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, 

em 1928; e a de Carneiro Leão, em Pernambuco, em 1928. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Louren%C3%A7o_Filho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1923
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADsio_Teixeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Campos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Casassanta&action=editredlink
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/1927
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Azevedo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carneiro_Le%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
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como recrudesciam as desigualdades no país verificadas, dentre outros fatores, pelos altos 

índices de analfabetismo registrados na época (preocupação também verificada no movimento 

integralista atrás mencionado). Para o movimento escolanovista, era necessário suplantar o 

modelo tradicional de educação por um outro passível às configurações sociais em vigor e aos 

seus impactos, capaz de formar indivíduos atuantes, com liberdade e responsabilidade, ou seja, 

era extremamente compulsória uma nova escola, com uma dinâmica pedagógica diferente que 

servisse à modernização do país (Cavaliere, 2002a, 2010a, Coelho, 2009).  

Anísio Teixeira (1900-1971), através do contato com o pensamento de John Dewey 

(1859-1952) e de William Kilpatrick (1871-1965) tornou-se num importante adepto e 

disseminador dos princípios pedagógicos escolanovistas. Princípios que tinham por orientação 

a atividade prática (experiência), o pensamento ativo, a individualidade, o espírito crítico e 

criativo, a autonomia, o sentido social e comunitário, e cujas críticas se firmaram na 

contraposição ao academicismo, ao ensino transmissivo e passivo, à rigidez instrutiva e ao 

dualismo público/privado (escolas para os ricos, as elites – escolas para os pobres, classes 

populares) que sempre marcou a história da educação brasileira (Giolo, 2012). Teixeira foi um 

educador, administrador e político que defendeu um projeto de educação de caráter integral, no 

qual pudesse corresponder às necessidades da sociedade brasileira em transição e transformação 

intensas. E, neste viés, a educação integral deveria constituir-se “com o objetivo de reconstrução 

das bases sociais para o desenvolvimento democrático, o qual só se poderia dar a partir de 

indivíduos intencionalmente formados para a cooperação e participação” (Cavaliere, 2010a, p. 

249). Para Teixeira (1994, p. 63) a escola tal como se apresentava era restritiva, pois não 

proporcionava as condições para empreender novos caminhos em torno de um projeto social: 

 
[...] não se pode conseguir essa formação em uma escola por sessões, com os 

curtos períodos letivos que hoje tem a escola brasileira. Precisamos restituir-

lhe o dia integral, enriquecer-lhe o programa com atividades práticas, dar-lhe 

amplas oportunidades de formação de hábitos de vida real, organizando a 

escola como miniatura da comunidade, com toda a gama de suas atividades 

de trabalho, de estudo, de recreação e de arte. 

 

Nestes termos, a ampliação das funções sociais e culturais da escola consistia numa das 

prerrogativas imputadas à educação. Corroborando o exposto, recorremos a Coelho (2009, p. 

89): 

 

[...] essa formação completa defendida por Anísio Teixeira tem como uma de 

suas bases a formação para o progresso, para o desenvolvimento da civilização 
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técnica e industrial, aspetos político-desenvolvimentistas, o que constitui 

pressuposto importante do pensamento/ação liberal. Nesse sentido, a 

formação completa da criança – via educação – teria como meta a construção 

do adulto civilizado, pronto para encarar o progresso capaz de alavancar o 

País. 

 

Teixeira empenhou-se na luta pela educação pública de qualidade como direito de todos, 

bem como, explicitou os problemas e as injustiças que acompanhavam a educação brasileira, 

quanto aos altos índices de abandono e quanto às suas finalidades um tanto limitadoras, já que 

o ensino primário preparava para o ginásio e, posteriormente, para a faculdade sendo, nestes 

moldes, deficitária na sua competência para formar o indivíduo completo (idem). Com efeito, 

em 1932, torna-se num dos signatários e intelectuais do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (Cavaliere, 2010a), documento que advoga como questão central a educação como dever 

do Estado, portanto, devendo ser obrigatória, pública, gratuita, laica e conjugada ao princípio 

da “escola comum” para todos. O manifesto refere que a educação: 

 

[…] se propõe, antes de tudo, a desenvolver ao máximo a capacidade vital do 

ser humano, deve ser considerada “uma só” a função educacional, cujos 

diferentes graus estão destinados a servir às diferentes fases de seu 

crescimento, “que são partes orgânicas de um todo que biologicamente deve 

ser levado à sua completa formação (Manifesto, 1932, p. 46).   

 

O Estado deveria oferecer as condições para o pleno desenvolvimento do indivíduo, por 

meio do acesso igualitário à escola, em todos os níveis. Entretanto, trata-se de uma visão 

enquadrada numa perspetiva liberal e “democrática” com o propósito de atingir o 

desenvolvimento e progresso sociais sem, contudo, um questionamento mais aprofundado no 

que concerne as contradições e diferenças de classe num contexto capitalista de produção. 

Postulava ser a educação via para a sustentação de determinado projeto civilizatório, pautado 

nas possibilidades de ascenção social a partir de parâmetros meritocráticos, devendo preparar 

“para formar a 'hierarquia democrática' pela 'hierarquia das capacidades', recrutadas em todos 

os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação” (Manifesto, 1932, p. 

42). 

A educação nova baseava-se no pragmatismo, onde as atividades escolares deveriam 

relevar os interesses da criança, sejam os naturais ou espontâneos, particularizando uma visão 

na qual a criança é o sujeito central do ensino, não situada na lógica do adulto, portanto, o 

ensino precisa considerar a lógica biopsicológica “que se baseia na natureza e no funcionamento 

do espírito infantil” (idem, p. 50). Assim, “a atividade que está na base de todos seus trabalhos 
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é a atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio 

indivíduo” (idem, p. 49), todavia, é necessário também impelir a capacidade da criança de 

observar, experimentar e criar, integrando as atividades ao meio social. Nesta linha 

argumentativa, o trabalho representa um importante elemento formador, sendo instrumento de 

estímulo ao esforço e favorecedor da capacidade criadora, ou seja, a criança deve ser preparada 

com/pelo trabalho. Desde o ensino primário até a Universidade, os esforços criadores devem 

ser instituídos nos diferentes níveis levando: 

[...] à formação da personalidade integral do aluno e ao desenvolvimento de 

sua faculdade produtora e de seu poder criador, pela aplicação, na escola, para 

a aquisição ativa de conhecimentos, dos mesmos métodos (observação, 

pesquisa e experiência), que segue o espírito maduro, nas investigações 

científicas” (idem, p. 54). 

Os pontos precípuos do escolanovismo filiavam-se ao ideário deweyano no qual a 

educação não deveria ser preparação para a vida, mas a própria vida. Em sua vida pública, 

Teixeira integrou o Governo Federal, onde foi responsável pela criação do Instituto Nacional 

de Pesquisa e Estudos Educacionais – INEP. Também ocupou, entre 1947 e 1951, o cargo de 

Secretário da Educação e da Saúde em Salvador - Bahia. Foi durante seu mandato como 

secretário neste estado que estabeleceu uma proposta de educação bastante arrojada para a 

época, ao idealizar uma das experiências mais notáveis no tocante à educação integral, o 

“Centro Educacional Carneiro Ribeiro – CECR”. O CECR ficou conhecido por sua perspetiva 

diferenciada de educação que “visava a alternar atividades intelectuais com atividades práticas” 

(Gadotti, 2009, p. 23). Constituiu-se num projeto de educação primária15 pioneiro que, segundo 

Teixeira, foi “uma tentativa de se produzir um modelo para a nossa escola primária” (Teixeira 

apud Pereira, 2009, p. 42) abrangente e de qualidade.  

O projeto era composto por quatro “Escolas-Classe” funcionando em dois turnos, 

portanto, em horários parciais, sendo cada escola para mil alunos e formada por doze salas; e 

uma “Escola-Parque”16composta por sete pavilhões voltados para as práticas educativas 

complementares às ofertadas na escola-classe, na qual as crianças teriam a oportunidade de 

15 Nos dias atuais corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. 

16 As atividades escolares traduzidas nas disciplinas tradicionais do programa de ensino eram trabalhadas nas 

Escolas-Classe e, por outro lado, na Escola-Parque eram ofertadas atividades de artes, desenho, música, dança, 

jogos, recreação, teatro, educação física, noções de higiene e saúde etc. As atividades eram alternadas e distribuídas 

ao longo do dia. Cf. Eboli (1971). 
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extensão da permanência em processo educativo. O modelo visava à formação integral da 

criança por meio de um currículo mais diversificado e abrangente, envolvendo as dimensões 

intelectual, física, artística, cultural e social. Era considerado um Centro Popular de Educação, 

como bem expresso nas intenções de Teixeira em discurso proferido à inauguração: 

 

Desejamos dar, de novo, à escola primária, seu dia letivo completo. 

Desejamos dar-lhe seus cinco anos de curso. E desejamos dar-lhe seu 

programa completo de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, 

artes industriais, desenho, música, dança e educação física. Além disso, 

desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive 

aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua civilização — essa 

civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais 

difícil e complexa por estar em mutação permanente. E, além disso, desejamos 

que a escola dê saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no 

grau de desnutrição e abandono em que vive (Teixeira apud Eboli, 1971, , p. 

14). 

 

O CECR contava com biblioteca, dormitórios, serviços de assitência médica e 

odontológica. Constituiu num plano de reestruturação da educação no tocante ao propósito de 

renovação do ensino primário na sua correpondencia à perspetiva humanista canalizada para a 

vida, para a existência. Em suma, foi um ambicioso projeto que vislumbou a ideia de um semi-

internato, porém, face aos investimentos elevados que exigia, recebeu muitas críticas e não 

alcançou a expansão inicialmente prevista por seu idealizador (Maurício, 2004, 2007). 

 

2.1.4 A educação popular de bases freireanas 

 

Paulo Freire (1921-1997) constitui uma referência considerável para o pensamento 

pedagógico brasileiro. Como intelectual e militante da educação, sua ação ou melhor, sua 

práxis, refletida criticamente e inscrita num tempo histórico concreto, distingue-se pelo 

profundo engajamento político, não no sentido político-partidário, mas do fazer humano em 

uma posição lúcida a favor dos que ainda não são, mas podem ser, a favor dos “esfarrapados” 

do mundo – excluídos, desprovidos, destituídos, ignorados. Freire (1996) consolida uma 

proposta de formação humana integral onde considera ser indispensável pensar os homens e as 

mulheres formando-se social, cultural e historicamente em comunhão.  

A ideia de “educação popular”, no sentido dado por Freire, evoca a capacidade de 

organização que possuem as classes populares em contraporem-se às injunções do sistema 

capitalista e de sua lógica econômica arbitrária. Por sua vez, enseja a valorização dos saberes 
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populares, da cultura local, das histórias de vida, das vivências e do mundo onde o(a) 

educando(a) está situado(a), tendo como objetivo a sua inserção crítica e problematizadora, 

visto que no processo educativo o autoritarismo, a submissão e a transmissão de conhecimentos 

são contudentemente refutados, prevalecendo a construção partilhada do conhecimento, a 

participação, a escuta e o diálogo respeitoso.  

Em vista disso, a educação popular freireana configura-se numa dinâmica educativa de 

compreensão do mundo reflexiva, proprositiva e interventiva. Para Freire (1996), a educação 

como um ato político consubstancia um processo de humanização e de libertação que passa 

pelo desvelamento do mundo, pela denúncia das contradições, da dominação e da opressão que 

colocam os sujeitos em “situações-limite”, ou seja, de subalternização, de injustiça e exclusão 

(Freire, 2005). Mas também pelo anúncio de possibilidades, que se faz pela inquietação 

construtiva, pela práxis humana, pela exiquibilidade do “inédito-viável”, da utopia como 

compromisso histórico e ético.  

Na verdade, o homem como possibilidade, na recusa a qualquer tipo de fatalismo e de 

determinismos, tem por vocação ontológica “ser mais”, quer dizer, por sua incompletude e 

inacabamento, movimenta-se pela curiosidade epistemológica que o projeta para saber mais e, 

assim, ir ressignificando suas experiências por meio da conscientização que, para Freire, 

implica na relação dialética que o homem estabelece no/com o mundo, porque não é objeto no 

mundo, mas sujeito com capacidade para transformar a sua existência. Não obstante, 

conscientizar-se supõe desalienação, consciência crítica sobre si como sujeito da realidade em 

que está situado, a leitura crítica do mundo que permite a tomada da palavra, uma forma de 

inscrição no mundo (Freire, 2008).  

Em sua conceção de educação intrinsecamente ligada à emancipação, o ser humano é 

compreendido na totalidade de sua existência, como um ser racional, emocional, estético, ético, 

espiritual e de linguagem, um ser de múltiplas dimensões e potencialidades. A relação 

pedagógica educador(a) e educando(a) se expressa numa perspetiva horizontal, onde quem 

ensina aprende ao ensinar. Por sua vez, o(a) educando(a) não é depósito para os conhecimentos 

transmitidos pelo(a) professor(a). Aliás, Freire (2005) formulou, por meio da expressão 

“educação bancária”, uma crítica assertivamente séria e comprometida acerca dos mecanismos 

autoritários e domesticadores que figuram na educação tradicional, problematizando o 

dogmatismo nela presente, as formas de reprodução/manutenção do status quo das classes 

privilegiadas e as conflitivas relações de poder exercidas na sociedade e na escola.  
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Em contrapartida, aponta para uma educação dialógica, construída na interseção de 

saberes, onde o conhecimento científico imbrica-se aos saberes de “experiência-feito”, aqueles 

que constituem os (as) educandos (as) enquanto seres culturais e de relações. Nesta perspetiva 

onde o diálogo é biunívoco e instrumento pedagógico, o(a) educando(a) é respeitado(a) em sua 

autonomia de ser e em seu direito de tomar a palavra, é respeitado como sujeito participativo e 

ativo na sua própria educação. Esta dialogicidade permite uma comunicação aberta, sensível e 

libertadora, diferentemente da relação de dominação, em que o poder da palavra concentra-se 

em pessoas e grupos específicos, ficando à margem e silenciadas as vozes das minorias, 

subalternizadas por sua condição de classe, étnica, de género etc. A pedagogia freireana, de 

bases críticas, postula a educação como ato político, portanto, educação não é neutra e, 

consequentemente está a serviço de um projeto social e cultural e pedagógico emancipador 

(Freire, 1992,1996, 2000, 2005, 2008). 

2.1.5 Os Centros Integrados de Educação Pública e outras experiências de educação 

integral  

Outras experiências destacaram-se no cenário educacional brasileiro como os Centros 

Integrados de Educação Pública, os CIEPs ou Brizolões, implementados nos anos 80 e 90, no 

Estado do Rio de Janeiro, durante os dois mandatos do governo de Leonel Brizola (1983-1986 

e 1991-1994), por meio do I Programa Especial de Educação (I PEE), entre 1983 e 1986 e II 

Programa Especial de Educação (II PEE), entre 1991 e 1994 (Teixeira, 1986). Os CIEPs foram 

concebidos pelo educador Darcy Ribeiro (1922-1997), projetados pelo arquiteto Oscar 

Niemayer, tornando-se grandes complexos escolares. Neste período foram mais de quinhentas 

escolas criadas e constituíram-se em experiências de educação integral em tempo integral 

(Coelho, 2009). Diante de um quadro deficitário de escolas e dada a precarização do sistema de 

ensino no Estado, os CIEPs representaram “a generalização de um padrão de escola pública, 

capaz de oferecer um ensino de melhor qualidade às crianças, principalmente à maioria 

proveniente das camadas populares” (Ribeiro, 1986, p. 19).   

Em termos estruturais, cada CIEP possuía três blocos, assim divididos: o bloco 

principal, com três andares onde ficavam as salas de aula, um centro médico, a cozinha, o 

refeitório, as áreas de apoio e recreação; o segundo bloco, com um ginásio polivalente que 

servia para as atividades desportivas, teatrais, musicais e outros eventos; e, por fim, o terceiro 

bloco abrangia a biblioteca e os dormitórios para alunos-residentes. No que concerne aos 



2 Escola de tempo integral no brasil: história, experiências, conceções e políticas 

84 
 

aspetos organizacionais e pedagógicos, os CIEPs funcionavam nos turnos diurno (das oito às 

dezassete horas) para o ensino fundamental (alfabetização à 4ª série, 5ª à 8ª série) e noturno 

(das dezoito às vinte e duas horas) para jovens de catorze a vinte anos. Os estudantes do horário 

diurno recebiam quatro refeições, assistência médica e odontológica. E, para aqueles em 

situação de desassistência temporária e vulnerabilidade, era possibilitada sua integração ao 

projeto Alunos-Residentes, no qual permaneciam durante à noite sob os cuidados e a orientação 

de casais previamente selecionados. Com uma proposta educacional que visava a formação 

integral, incorporava um currículo comum alinhado aos normativos vigentes à epoca, com aulas 

e sessões de estudo, como também atividades culturais e desportivas. Os CIEPs funcionavam 

como centros culturais e recreativos promovendo, desse modo, uma maior articulação com o 

seu meio, a comunidade (idem, ibdem). 

Os CIEPs serviram como padrão a seguir e inspiraram o nascimento de novas 

experiências pelo país, como os Centros Integrados de Apoio à Criança – CIAPs - criados na 

década de 1990, no governo de Fernado Collor de Mello. Os CIAPs compuseram um programa 

federal chamado “Projeto Minha Gente” sob a coordenação do Ministério da Criança. Por um 

lado, uma iniciativa que partia das políticas neoliberais que marcaram o governo na referida 

década e, por outro, tratava-se de um projeto que tinha por objetivo implantar ações integradas 

alargadas envolvendo áreas como educação, saúde, assistência social destinadas às crianças e 

adolescentes oriundos de classes populares (Gadotti, 2009). Inicialmente, estava prevista a 

construção de cinco mil escolas, entretanto, alcançou o número de quatrocentos e quatro, cuja 

expansão deu-se por vários estados do país. Com a saída de Collor, em razão de sua renúncia e 

do impeachment sofrido, assume o governo o vice-presidente Itamar Franco. Com o novo 

governo, face a algumas reformas ministeriais, o Projeto Minha Gente transformou-se em 

Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente - PRONAICA. No seu âmbito, os 

CIAPs passam a ser denominados como Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

– CAICs, agora sob a supervisão da Secretaria de Projetos Especiais, após a extinção do 

Ministério da Criança. Os CAICs consistiram em programas de educação nos quais a criança 

permanecia na escola por oito horas diárias. As atividades incluíam, para além das disciplinas 

de natureza mais formal, as de cunho recreativo, artístico, desportivo e social. Assistência 

médica, odontológica, educação para a higiene e para o trabalho, pelo menos três refeições 

durante o dia, creche e desenvolvimento comunitário também integravam o programa (Gadotti, 

2009).   
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Enfim, trazendo à baila as experiências atrás mencionadas, é evidente que a educação 

integral foi objeto de muitas ações políticas, corporizadas em projetos “especiais” ou paliativos, 

constituídos por intenções pedagógicas distintas, entretanto, não se firmou como parte de uma 

política de governo continuada no tempo e não teve força suficiente para alcançar sentido de 

universalidade, certamente, razões de ordem política justificam tal facto. 

2.2 O contexto da política brasileira de ampliação do tempo escolar 

O Brasil tem apresentado um investimento cada vez maior na escolarização em tempo 

integral (jornada escolar ampliada), com a introdução e difusão de políticas e programas de 

educação integral nas esferas federal, estadual e municipal. Nestas esferas, as experiências de 

educação integral figuram como promotoras de novos arranjos educativos e ensejam em vários 

aspetos funcionais da escola como na sua gestão, sobretudo, no currículo e na diversificação 

curricular. São experiências assimétricas quanto à forma de implementação, por associarem-se 

às políticas das diferentes redes de ensino existentes no país. Conforme assevera Moll (2012), 

o país vem enfrentando o desafio da construção de uma agenda política da educação integral.

E diríamos que esta agenda reporta para outras agendas, já que construídas em diferentes 

contextos, entre diferentes atores sociais, e em meio a interesses, conflitos, consensos e 

incertezas no que respeita à sustentabilidade das políticas, já que em alguns lugares estamos 

falando de políticas de governo.  

Os marcos legais (re)afirmam a ideia de educação integral, ao sinalizar para a ampliação 

do tempo (jornada escolar). A Constituição Federal (CF) de 1988, embora não aborde 

explicitamente a educação integral, embasa a legislação consequente, visto que o Artigo 205 

assegura: “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” ficando subentendido 

o direito à educação integral. Considerada “constituição cidadã”, representou para a sociedade

brasileira um marco no processo de (re)democratização do país, especialmente pelos avanços 

apresentados no que tange aos direitos humanos (sociais, políticos e civis).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990, materializa-se como 

expressão das reinvindicações sociais no campo dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente. Consolidou-se como um instrumento de luta política, quer por assegurar proteção 

social e oportunidades para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes primando pelas 
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condições de dignidade e liberdade, quer por potencializar a consciência coletiva para uma 

visão crítica acerca da construção e promoção da cidadania ativa destes grupos sociais e das 

diferenças a eles conferidas. É uma lei que tem por fundamentos basilares o preconizado na 

Doutrina da Proteção Social, visibilizada pela Declaração dos Direitos da Criança de 1959, 

acolhido pela Organização das Nações Unidas – ONU. A CF, no Artigo 227, incorpora as linhas 

de orientação presente nesta declaração e prevê ser   

 [...] dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Ainda nesta ordem normativo-legal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB nº 9.394/1996, no Artigo 34, § 2º, indicou o aumento progressivo da jornada escolar: “o

ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas 

de ensino” firmando, assim, um horizonte para as políticas públicas, além de secundar a 

finalidade prevista na CF do “pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

O Artigo 87 da mesma lei faz referência ao progressivo aumento de escolas de tempo 

integral nas redes públicas, num apelo à conjugação de esforços dos entes federados para a 

concretização deste objetivo. É importante observar que o avanço apresentado pela LDB quanto 

à questão da ampliação, privilegia o ensino fundamental, uma vez que não menciona outros 

níveis (educacão infantil e ensino médio) e/ou modalidades (educação índígena, quilombola, 

do campo, especial e de jovens e adultos) ficando ao critério dos sistemas de ensino este 

compromisso. Contudo, é por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB que isto viria a ser alterado. Criado 

pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, o fundo determina e regulamenta a educação básica 

em tempo integral, assinalando que a legislação decorrente deverá normatizar essa modalidade 

de educação (MEC, 2009). 

O FUNDEB marca significativamente a questão do financiamento da educação básica, 

uma vez que ao abranger todas as suas etapas e modalidades, também ratifica valores acrescidos 

e diferenciados para o tempo integral, sendo reservado 10% para creche, 15% para pré-escola, 

25% para o ensino fundamental e 30% para o ensino médio (FUNDEB, 2007). Segundo 
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Menezes (2009, p. 77), o FUNDEB, ao instituir coeficientes de distribuição de recursos, 

evidencia “uma tentativa inicial de garantir o direito à educação em tempo integral, uma vez 

que o direito só se realiza de facto quando associado a fontes significativas e estáveis de 

recursos”. 

O Plano Nacional da Educação – PNE17, Lei nº 10.172/01, apontou e, por isso, reforçou 

a ampliação da jornada escolar como um avanço significativo no sentido de diminuir as 

desigualdades sociais e expandir democraticamente as oportunidades de aprendizagem. Não 

obstante, é preciso realçar que o aumento progressivo do tempo escolar estabelecido neste plano 

prioriza “as crianças das camadas sociais mais necessitadas”, configurando de forma redutora 

a ampliação prevista (Menezes, 2009). O Ministério da Educação apresenta em 2007, o Plano 

de Desenvolvimento da Educação - PDE, que traz como objetivo precípuo a melhoria da 

qualidade da educação básica, derivando daí o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação18, regulamentado pelo Decreto nº 6.094 de 2007, no qual abrange 28 diretrizes, entre 

as quais 7 delas estão associadas à educação integral ou ampliação da jornada. Neste plano de 

metas, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, familias e comunidade estão designados a 

cumprir, em regime de colaboração, o compromisso pela qualidade, presupondo um processo 

de corresponsabilização. 

A Resolução nº 04 de 2010 – CNE/CEB19, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e a Resolução nº 07 de 2010 – CNE/CEB, que trata das Diretrizes 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, estabelecem a ampliação da jornada escolar e 

consideram que as atividades educativas serão desenvolvidas dentro do espaço escolar 

conforme a disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do 

território em que está situada a unidade escolar, mediante a utilização de equipamentos sociais 

e culturais aí existentes e o estabelecimento de parcerias com órgãos e entidades locais, sempre 

de acordo com o respetivo Projeto-Político Pedagógico – PPP de cada escola. 

17A despeito do PNE, consiste numa importante ferramenta governamental que orienta a execução e o 

aprimoramento de políticas públicas para a educação brasileira. O plano é elaborado por meio da participação de 

atores sociais diversos (movimentos sociais, conselhos e fóruns de educação institucionais, organizações não-

governamentais e sociedade civil, dentre outros) e o poder público, onde são instiuídos objetivos e metas para o 

ensino em todos os níveis – infantil, básico e superior – a serem executados num período de dez anos. A União, 

os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar em regime de colaboração para atingir as metas e 

implementar as estratégias previstas no plano (Brasil, 2014). 

18 O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação tem como foco os índices de desempenho, aferidos 

principalmente pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

19 Conselho Nacional de Educação – CNE/ Câmara de Educação Básica – CEB. 
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O novo Plano Nacional de Educação para o decénio 2014/2024, Lei nº 13.005/14, prevê 

através da meta 6, um percentual de 50% das escolas públicas funcionando em horário integral, 

de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da educação básica.  

A Educação Integral também se insere nas ações do Ministério da Educação - MEC que, 

através do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE20, institucionaliza o Programa Mais 

Educação - PME, criado por meio da Portaria Normativa Interministerial nº 17 de 200721 e 

regulamentado pelo Decreto nº 7.083 de 2010. O programa vem sendo financiado por meio dos 

recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE22 e do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 

sendo designado como estratégia de indução da ampliação da jornada escolar da educação 

básica em tempo integral nos estados, municípios e distrito federal com foco na melhoria da 

“qualidade da escola pública brasileira” e na diminuição das desigualdades educacionais 

convertidas em evasões, reprovações e desfasagem idade-ano de escolaridade, bem como, 

busca atacar peregrinamente as persistentes desigualdades nas condições de acesso, 

permanência e aprendizagem historicamente observadas na educação escolar pública em 

contextos sociais brasileiros onde se conflagram assimetrias e complexidades.  

Com base nestas ideias, refere Moll (2012, p. 134) acerca das ações do programa 

assumirem um “caráter de discriminação positiva e de política afirmativa”. Ademais, conforme 

texto de referência do PME, “uma análise das desigualdades sociais, que relacione tanto os 

problemas de distribuição de renda quanto os contextos de privação de liberdades, é requerida 

para a construção da proposta de Educação Integral. Essa construção, no Brasil, é 

contemporânea aos esforços do Estado para ofertar políticas redistributivas de combate à 

pobreza (Brasil, 2009, p. 10). 

Face ao estímulo deste conjunto de ferramentas legais, principalmente, com a atuação 

do PME, o número de matrículas em tempo integral no ensino fundamental tem sido crescente, 

como podemos observar no quadro: 

20 O PDE foi criado no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, integrando uma importante estratégia 

governamental a partir de um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação, no seus 

diferentes níveis e modalidades. 

21 O PME compõe um conjunto de ações intersetoriais executadas com a participação de diferentes ministérios: da 

Educação, da Cultura, do Meio Ambiente, do Esporte, do desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência 

e da Tecnologia e, ainda, da Secretaria Nacional de Juventude e Assessoria Especial da Presidência da República.  

22 O PDDE destina anualmente, em caráter suplementar, recursos financeiros às escolas públicas que possuam 

alunos matriculados na educação básica visando o provimento das necessidades prioritárias. 



2 Escola de tempo integral no brasil: história, experiências, conceções e políticas 

89  

Quadro 3 - Matrículas em tempo integral no ensino fundamental, rede pública e privada, de acordo com a 

duração do turno de escolarização 

 

 

 

Ano 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Total geral Pública Privada 

Total  

Tempo 

Tempo 

Integral 

Total  

Tempo 

Tempo 

Integral 

Total  

Tempo 

Tempo 

Integral 

2008   

32.086.700  

       

767.492  

  

28.468.696  

       

722.830  

   

3.618.004  

         

44.662  

2010   

31.005.341  

   

1.327.129  

  

27.064.103  

   

1.264.309  

   

3.941.238  

         

63.120  

2012   

29.702.498  

   

2.184.079  

  

25.431.566  

   

2.101.735  

   

4.270.932  

         

82.344  

2014   

28.459.667  

   

4.477.113  

  

23.982.657  

   

4.371.298  

   

4.477.010  

       

105.815  

 

Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais (INEP)/Censo 

escolar/2010. Adaptado pela pesquisadora. 

 

Consoante o Artigo 1º do decreto do PME, o tempo integral ou a jornada ampliada é 

aquela “com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 

compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares 

em outros espaços educacionais”. Também estão enunciados no Artigo 3º deste decreto os 

objetivos do PME: 

 

I - formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II - promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III - favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 

IV - disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de 

educação integral; e 

V - convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos 

humanos, educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes, integração entre escola e 

comunidade, para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico de 

educação integral.  

 

 

Um aspeto fulcral despontado pelo PME diz respeito à revitalização do debate nacional 

à volta da educação integral, colocando em cena aspetos teórico-conceituais, históricos e 

pedagógicos. O programa explicita seu compromisso com educação integral, e o faz 

concatenando ampliação do tempo, dos espaços e das oportunidades educativas que se devem 
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realizar para além dos muros da escola (na sua interação com o exterior). Ademais, o PME 

sinaliza para uma unidade formada por diversos agentes sociais (Estado, família e outros setores 

públicos ou privados, comunidade local) na corresponsabilização pela tarefa de educar, com o 

propósito de potencializar o direito à aprendizagem como condição incontornável ao 

desenvolvimento pessoal e social de forma mais territorializada, onde interesses são alinhados 

em torno de uma rede de proteção de direitos direcionada, nomeadamente, às crianças e 

adolescentes em condições de vulnerabilidade social. Como podemos observar no excerto, a 

saber: 

[...] construção participativa de uma proposta de Educação Integral – por meio 

da ação articulada entre os entes federados e/ou também das organizações da 

sociedade civil e dos atores dos processos educativos – aponta para esse 

enfrentamento, sobretudo para a superação das desigualdades e da afirmação 

do direito às diferenças (Brasil, 2009, p. 9). 

Cabe ressaltar que esta visão de educação traz à baila uma reconfiguração da educação 

pública e da sua função, instituindo novos contornos ao seu modelo de gestão e organização 

curricular. Também suscita e expande o debate público acerca da ideia de integração e 

integralidade na educação e formação. Considerando a sua aposta num modelo de gestão 

intersetorial, o programa alavanca um processo de articulação de ações que congregam políticas 

públicas educacionais e sociais como uma forma de construção de territórios educativos e de 

cidades educadoras, retomando o ideal de “educação integral numa perspetiva contemporânea” 

(MEC, 2009b). Propondo formas de reorientar as tradicionais antinomias turno e contraturno, 

formal e não-formal, curricular e extracurricular, sem que isto signifique centralidade da escola, 

aponta para que as experiências educativas que acontecem fora da escola como sendo tão 

relevantes quanto àquelas que se realizam em seu espaço. 

Nesta linha de pensamento, faz-se fundamental entender o território e a cidade como 

espaços sócio-educativos que dispõem de equipamentos sociais e culturais que se constituem 

em recursos potenciais, capazes de enriquecer e integrar as experiências de aprendizagem e 

formação de crianças, adolescentes e jovens, tais como parques, bibliotecas, museus, praças, 

áreas desportivas, cinemas, teatros, associações recreativas, entre outros. A escola, neste 

contexto, deve “contribuir para criar as condições que viabilizem a cidadania, por meio da 

socialização da informação, da discussão, da transparência, gerando uma nova mentalidade, 

uma nova cultura, em relação ao caráter público do espaço da cidade” (Gadotti, 2006, p. 136), 
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ou seja, nesta análise, a escola cria novas relações e conhecimentos, favorece a participação 

cidadã e colabora para um movimento de transformação social. 

O PME, em tese, orienta-se no sentido de incentivar e apoiar projetos e ações sócio-

educativas destinados gratuitamente às crianças, adolescentes e jovens, pautados numa 

formação integral considerada “emancipadora”, bem como propõe que estes projetos e ações 

dialoguem com o Projeto Político Pedagógico das redes de ensino e escolas, que as crianças, 

adolescentes e jovens sejam compreendidos como sujeitos de direitos e protagonistas na sua 

formação, que seja efetiva a participação das famílias e da comunidade local, da sociedade civil, 

das organizaçãoes não-governamentais no fomento das atividades desenvolvidas e que o Poder 

Público viabilize ações mais consistentes nas áreas consideradas vulneráveis e de risco social 

(Brasil, 2007). Nesta perspetiva, o decreto que instituiu o programa dispõe no Artigo 2º sobre 

os princípios da educação integral que o amparam: 

 

I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de 

conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o; 

II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de 

atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços escolares 

com equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, 

praças, parques, museus e cinemas; 

III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução 

com as comunidades escolares; 

IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral 

como inspiradoras da educação integral na contemporaneidade; 

V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a 

readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à 

formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade 

ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; 

VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, 

na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, 

geracional, de género, de orientação sexual, de opção política e de 

nacionalidade, por meio da inserção da temática dos direitos humanos na 

formação de professores, nos currículos e no desenvolvimento de materiais 

didáticos; e 

VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para 

assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica e 

a formação inicial e continuada dos profissionais no campo da educação 

integral.  

 

 

O programa entrou em vigor no ano de 2008, nos 26 estados e Distrito Federal, 

contemplando 1.380 escolas públicas e 386 mil estudantes em 55 municípios. Este quadro 

estatístico foi expressivamente recrudescendo e, no ano de 2014, o programa esteve presente 
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em 51.44023 escolas. O programa passa a realizar-se nas escolas por meio de adesão, atualmente 

priorizando, nas áreas urbanas, aquelas que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica24, com maior número de estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família 

e que tenham acima de 150 estudantes e, nas áreas do campo, aquelas situadas em territórios 

prioritários (estipulados no Plano Brasil sem Miséria), em municípios com elevada pobreza, 

municípios que tenham expressiva faixa populacional acima dos 15 anos não-alfabetizada, 

municípios com presença de população do campo com cerca de 30%, dentre outros25.  

Congruentes com as prescrições do programa são arrolados alguns critérios para a 

inserção e participação dos(as) estudantes, quais sejam: expostos à situações de vulnerabilidade 

e risco social, baixo desempenho escolar, histórico de repetência e evasão, desfasagem 

idade/escolaridade, detenham grau de liderança e influência em relação aos seus pares, 

perteçam a famílias contempladas pelo Programa Bolsa Família.  

O PME compreende a implantação de atividades socioeducativas no contraturno escolar 

contempladas em macrocampos. As atividades são coordenadas pela escola, possuem natureza 

diversa e abrangem múltiplas temáticas. Assim que o programa entrou em vigor, as atividades 

envolviam 10 macrocampos, onde as escolas poderiam fazer a opção por seis atividades 

inscritas em diferentes macrocampos.  

A partir de 2014, os macrocampos restringiram-se a 7, podendo as escolas decidirem 

por 4 atividades. As opções, feitas anualmente, deverão ter por observação a sua adequação ao 

Projeto Político Pedagógico da escola. Cada macrocampo reúne um conjunto de opções como, 

por exemplo, no macrocampo Esporte e Lazer há atletismo, basquete, basquete de rua, ciclismo, 

futebol, futsal, ginástica rítmica, andebol, ioga, judo, karaté, natação, taekwondo, ténis de 

campo, ténis de mesa, voleibol, xadrez tradicional e virtual. São, portanto, os seguintes 

macrocampos: 1. Acompanhamento Pedagógico, sendo a atividade “Orientação de Estudos e 

Leitura” de caráter obrigatório; 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/Educação económica (educação 

23 Informação que pode ser observada em http://www.educacaointegral.org.br. 

24 O IDEB consiste num indicador nacional da qualidade da educação básica, calculado a partir da consideração 

de dois itens: o desempenho dos estudantes nas avaliações (Prova Brasil e SAEB) e o fluxo escolar (taxa de 

aprovação). Foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  – 

INEP. 

25 Sobre estes dados ver Roteiro para Adesão Escolas Mais Educação, disponível em https://undime.org.br. 

http://www.educacaointegral.org.br/
https://undime.org.br/
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financeira e fiscal); 5. Desporto e Lazer; 6. Educação em Direitos Humanos e 7. Promoção em 

Saúde (MEC, 2014).  

Cada escola atribui ao Professor Comunitário, profissional vinculado ao seu quadro 

efetivo e à própria comunidade, a incumbência para coordenar e viabilizar de forma integrada 

as atividades acolhidas, organizando o trabalho a ser realizado pelos monitores26 (voluntários 

encarregados do desenvolvimento das atividades junto aos estudantes) sendo, portanto, um 

importante interlocutor e mediador no que tange às ações (planejamento e monitoria) do 

programa na escola e na sua relação com a comunidade.  

No sentido de acompanhar, apoiar e estabelecer redes de diálogo entre diferentes agentes 

educativos e políticas públicas, bem como de integrar parcerias que estimulem a consolidação 

da política de educação integral, foi proposto no escopo do programa a criação dos Comités 

Territoriais e dos Comités Locais que “devem fomentar, articular e integrar os diferentes 

setores, atores e políticas sociais envolvidos com a implementação do Programa Mais 

Educação, e com suas ações (Relação Escola-Comunidade/Jovens de 15 a 17 anos), nas escolas 

e nas regiões onde estão acontecendo, tendo caráter consultivo para qualificação da educação 

integral” (MEC, 2014, p. 39). A pertinência destes comités, como espaços de reflexão e 

discussão plural, está perentoriamente na proposição de ações intersetoriais, na conciliação de 

forças e mobilização social em prol da educação integral no território, atendendo as demandas 

existentes de forma contextual e específica.  

Desde o seu lançamento, o PME ensejou princípios substanciadores da ideia de 

educação integral, nutrindo perspetivas teórico-metodológicas amplamente saturadas e 

difundidas através de uma série de documentos oficiais27 - com diferentes enfoques temáticos 

- formulados com o “(...) propósito de contribuir para a conceituação, a operacionalização e a

implementação do Programa Mais Educação” (MEC, 2009a), além disso, promovem e buscam 

26 Os monitores e tutores do PME são voluntários que serão responsáveis pelas turmas e/ou oficinas do Programa 

e deverão ser estudantes universitários com formação específica para a área de atuação, comunitários ou 

educadores populares com saberes e habilidades aproriados para as atividades a serem desenvolvidas como, por 

exemplo, um mestre em capoeira, ou ainda estudantes da Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Médio maiores 

de 16 anos que disponham de conhecimentos teórico-práticos para o desempenho na função. É importante destacar 

que o(a) monitor(a) voluntário(a) não constitui vínculo empregaticio, apenas recebe “ajuda de custo”, ou seja, um 

suporte financeiro destinado aos gastos com alimentação e transporte.  

27 Consistem em cadernos temáticos da chamanda Série Mais Educação, produzidos no âmbito da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD do Ministério da Educação, responsável pela 

coordenação do Programa Mais Educação. Os cadernos desta trilogia foram publicados no ano de 2009, sendo: 1. 

Gestão Intersetorial no Território, 2. Educação Integral: texto de referência e, 3. Rede de Saberes Mais Educação. 
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uma sinergia discursiva intencionalmente manifestada para o fomento da educação integral no 

país.  

Num destes documentos, intitulado “Rede de Saberes”, fica demonstrado como 

propostas de educação integral podem ser formuladas com base na inter-relação e mediação 

entre saberes comunitários ou da cultura local, saberes escolares e saberes dos Programas do 

Governo Federal, por meio do dispositivo pedagógico da Mandala de Saberes que “funciona 

como ferramenta de auxílio à construção de estratégias pedagógicas capaz de promover 

condições de troca entre saberes diferenciados” (MEC, 2009b, p. 23) dirigido à estruturação 

curricular e das aprendizagens:  

Figura 1 - Dinâmica apresentada na Mandala de Saberes Mais Educação 

Fonte: Caderno Mais Educação /SECAD/MEC/ 2009b. 

A Mandala de Saberes consiste num procedimento metodológico envolvendo círculos 

concêntricos. Esta representação, consoante o documento (MEC, 2009b), vai ao encontro de 

uma configuração dialógica que procura instituir maior aproximação intercultural entre os 

diferentes saberes ao dissipar as fronteiras que os hierarquizam e os distanciam. Esta 

aproximação decorre da iniciativa da escola no sentido de promover integração, vista como 

processo intercultural, com a comunidade. Todavia, permanece implícito nesta prerrogativa, 
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como arrazoam Gabriel e Cavaliere (2012), uma visão universalista de escola, por um lado, 

traduzida por seu contorno monocultural e fechado e, por outro, uma visão idealizada de 

comunidade, pois “se no caso da generalização do sentido de escola prevalece a marca do 

estereótipo de uma escola atrelada ao mundo acadêmico-científico, engessada e fechada para a 

vida, no caso do sentido de comunidade o processo de generalização está associado a uma visão 

idealizada” (idem, p. 290). No primeiro caso, a visão homogeneizadora de escola afasta as 

possibilidades de considerarmos que outros fazeres educativos, que outras realidades existentes, 

ancoradas em práticas inovadoras que buscam interrelacionar os conhecimentos e saberes 

sociais tem sido comuns no cotidiano de muitas escolas. No segundo, a visão idealizada de 

comunidade, desfoca a análise das tensões, disputas e contradições que atravessam a relação 

escola-comunidade, neste caso particular, os saberes escolares e os comunitários. Ao observar 

o trecho “a marca da comunidade é o bem comum, seus membros estão sempre em uma relação

de igualdade entre si, sem mediações. Possuem igualmente o sentido de unidade e destino 

comum” (MEC, 2009b, p. 37), podemos inferir a noção subsumida de harmonia, sem um 

questionamento mais consistente sobre a problemática.   

A Mandala de Saberes opera como uma “obra-aberta”, ou seja, como “obra que não 

encerra em si suas possibilidades, mas se abre para que diferentes sujeitos possam escolher suas 

condições, sequências, formas, transformando a prática educacional em espaço de diálogo e 

negociação, ou talvez em espaço de criação” (idem, p. 28). Encerra aqui o pensamento de que 

os saberes (escolares, cotidianos e comunitários), construídos em rede, entre diferentes espaços 

e sujeitos, constituem possibilidades para a configuração do currículo escolar, em sua 

flexibilidade e dinamicidade. Entretanto, ausentam-se desta discussão as relações de poder e o 

seu enfrentamento, as disputas de sentido e o tenso jogo político que colocam em causa a 

seleção, organização e distribuição dos conhecimentos considerados válidos em contexto 

escolar, quer dizer, tornando-se, assim, ambivalente, conforme Gabriel e Cavaliere (2012, p. 

291) problematizam:

O Currículo-Mandala embora se estruture em torno de uma demanda de 

democratização de saberes, tende a reforçar a manutenção das relações sociais 

hierárquicas, na medida em que não enfrenta radicalmente as implicações, 

para as práticas pedagógicas e para a organização curricular, do 

reconhecimento da hierarquização entre os diferentes saberes. 

Como acautelam as autoras, tratam-se os diferentes saberes como se estes combinassem 

harmonicamente sem intervenção político-ideológica. Deste modo, o projeto pedagógico que 
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se busca delinear deve partir da interação destes saberes, dos sentidos e dos significados que 

fazem parte das experiências e da formação identitária dos(as) estudantes em sua totalidade, 

que remetem tanto para a vida comunitária, como para a escolar. Assim assinalado, a educação 

integral consiste numa educação intercultural.  

 Em síntese, o PME reporta para o que está consagrado na Constituição Federal quando 

trata da responsabilização da Família, do Estado como Poder Público, da Comunidade e da 

Sociedade sobre a educação de crianças e adolescentes, para a LDBN 9.394/96 no que respeita 

ao aumento da permanência dos estudantes na escola, para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente quando chancela o direito à proteção integral, assim como, aponta também para 

uma plataforma político-educacional estratégica e consequente, tendo por motes centrais: 

ampliação de espaços e tempos, diversificação curricular através da ampliação das 

oportunidades educativas, o entrecruzamento dos saberes comunitários e saberes escolares, 

gestão intersetorial e participativa no estabelecimento de políticas sociais e educativas 

convergentes, visando intensificar as ideias de cidade educadora, território educativo e 

comunidades de aprendizagem.  

2.2.1 Possíveis limitações/constrangimentos vinculados ao Programa Mais Educação 

O Programa Mais Educação, desde sua implantação pelo Governo Federal, impulsionou 

a formulação de uma série de estudos e pesquisas28 acerca da sua afirmação como política 

educacional, interpretada em função de pontos de vista ideologicamente diferentes, da 

qualidade e eficácia de suas ações, dos resultados sobre o desempenho dos(as) estudantes e 

melhoria dos índices de avaliação escolar. Neste âmbito, o programa vem sendo questionado 

no tocante aos seus vários pressupostos teórico-práticos, explicitando, de algum modo, 

ambiguidades e contradições que fragilizam e constrangem sua imagem social. Assim, sem 

pretender uma análise aprofundada da política do PME, destrinçamos sinteticamente alguns 

pontos sob evidente escrutínio em tais questionamentos, apoiando-nos em Silva e Silva (2013, 

2014) e Silva, (2015):  

I. Ampliação das funções da escola – A assunção da premissa “protetora” impõe uma

índole compensatória, onde o aumento da jornada está vinculada à tarefa de proteção social, em 

que os principais destinatários são estudantes dos estratos sociais empobrecidos, cabendo à 

28 Estas pesquisas vem se desenvolvendo no âmbito de programas de Pós-Graduação pelo país. 
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escola oferecer-lhes abrigo e segurança face às situações de violência, de aliciamento ao 

trabalho precoce, de envolvimento com ilícitos e drogas e de outros riscos sociais. Certamente 

que a escola cumpre um importante papel de proteção e cuidado, todavia, tal desígnio não 

poderá sobrepor-se às suas funções pedagógicas, muito menos, pela supressão de investimento 

público necessário à sua manutenção. Daí que o desempenho assistencial se torna ilustrativo do 

desmantelamento e do desinvestimento em políticas sociais que demandam do Estado maior 

atuação. 

No cenário de hegemonia neoliberal, a ampliação das funções da escola, 

incorporando tarefas de “proteção social”, é uma expressão do 

aprofundamento da redução das políticas sociais que transformam a escola 

pública brasileira em uma espécie de “posto avançado do Estado”, utilizada 

para garantir certas condições de controlo populacional e territorial, formas 

variadas de negociação do poder em diferentes escalas e certa “economia de 

presença” em outros âmbitos da vida social” (Silva & Silva, 2014, p. 103). 

II. Gestão intersetorial – A intersetorialidade expressa um traço particular do programa,

tendo em vista que o mesmo surgiu da corresponsabilização interministerial. A ideia da 

mobilização de distintos setores sociais se traduz num tipo de gestão interdependente, 

contingente e de complementaridade. Aliás, almeja-se haver entre os setores a combinação de 

propósitos, políticas e ações na promoção da educação integral das crianças, adolescentes e 

jovens. Neste enquadramento, pretende-se estabelecer parcerias, seja entre os setores públicos, 

ou ainda, parcerias público-privadas com o objetivo de alargar os espaços e aperfeiçoar as ações 

socioeducativas. Além disto, ao potencializar a participação de organizações não-

governamentais (ONGs) e sociedade civil, busca-se empreender compromissos em pactuações 

e criar redes educativas – instituições e atores - que se disponham a adotar parâmetros comuns 

para maior efetividade dos seus processos e ações. Conforme sustenta Cavaliere (2010) é 

necessário observar alguns aspetos quanto à questão em relevo, quais sejam: a tradição 

administrativa do Estado brasileiro arreigada na compartimentação e frágil comunicação em 

torno do planejamento, das decisões e da execução das políticas; as ações educativas a um nível 

intersetorial impõem maior legitimidade e reciprocidade entre os atores implicados, o que 

muitas vezes esbarra nas injunções político-partidárias que orientam as atividades específicas 

dos mesmos; as parcerias público-privadas abrem grande margem para os imperativos de uma 

racionalidade de competição, concorrência, controlo e eficiência dos “serviços educacionais”, 
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podendo condicionar a licitude da educação pública, equitativa e de qualidade baseada nos 

direitos da educação e da cidadania. 

III. Voluntarismo – O programa propõe que as atividades educativas sejam praticadas

noutros espaços físicos para além das dependências da escola, mediadas por outros agentes 

educativos, não obstante, voluntários, comunitários parceiros ou monitores (geralmente 

estudantes de licenciatura com formação incompleta). Para tanto, estes agentes recebem “ajuda 

de custo” adequada ao número de turmas assumidas e, em decorrência, o valor a ser pago sofre 

oscilações. O entusiasmado apelo e incentivo ao trabalho voluntário são patentes. A estratégia 

tem sido criticada por encobrir a transferência de responsabilidades do Estado, uma vez que o 

encargo educativo passa a ser distribuído sem que sejam dispensados recursos financeiros 

suficientes para contratações. Realidade que implica em terceirizações, desprestígio 

profissional e precarização do trabalho educativo. Outro aspeto preocupante tem sido o facto 

dos voluntários não serem profissionais específicos da área de educação. 

IV. Desarticulação turno e contraturno – As atividades curriculares previstas nos

macrocampos do Programa Mais Educação sinalizam para uma oferta educativa no contraturno 

escolar. Isto passa a revelar práticas curriculares antagónicas, visto que os turnos apresentam 

rotinas e organizações diferenciadas, geralmente, o turno da manhã com um currículo denso, 

fragmentado e maçante e, o turno da tarde com currículo flexível, dinâmico e mais lúdico. Neste 

sentido, importa repensar uma articulação mais efetiva e credível que comporte uma 

organização curricular conciliada ao Projeto Polítco-Pedagógico da escola. Por sua vez, em 

função das pressões que sofrem as escolas, condicionadas pelos seus respetivos sistemas de 

ensino, por melhores resultados nos índices educacionais (Provinha Brasil, Prova Brasil, 

IDEB), as oficinas ou atividades extracurriculares têm-se caracterizado pelo reforço exaustivo 

dos conteúdos em que os(as) estudantes apresentam respostas desfavoráveis (geralmente 

português e matemática), tonificando, cada vez mais, o currículo formal ou as disciplinas 

“duras”. Além disto, estas têm ilustrado um meio ou válvula de escape para atenuar as 

problemáticas do cotidiano, como indisciplina e violência, trazendo estas temáticas para o 

centro, dada a urgência que suscitam.  

V. Infraestrutura escolares e dos espaços disponíveis nas comunidades – A ampliação da

jornada escolar, apanágio do programa, materalizou-se sem que os espaços físicos das escolas 

fossem alterados/reformados, tendendo ao facto que modificações deste tipo não constituem 

suas prerrogativas. Esta realidade, por um lado, impacta, sobremaneira, o cotidiano das escolas. 

A existência de um número expressivo de escolas com espaços deficitários ou ausência destes 
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(quadras desportivas, auditórios, laboratórios ou até mesmo bibliotecas), compromete o bom 

funcionamento das atividades dos macrocampos. Por outro, tendo em vista as diferentes 

realidades em que se encontram as escolas (seja nas áreas urbanas, do campo ou de zonas 

ribeirinhas), o alcance dos objetivos propostos de disponibilização/uso dos espaços da 

comunidade dependerá examente destas mesmas realidades, já que há contextos em que a escola 

aparece como o único equipamento cultural de usufruto comunitário. Assim, considerar o 

contexto socioeconómico da realidade escolar como um todo parece aqui elemento que não se 

pode subestimar.  

VI. Caráter seletivo das escolas e dos estudantes – Embora tenha anualmente recrudescido

o número de matrículas no programa, este, por sua vez, ainda traz a marca da seletividade. Os

crítérios fixados pelo Ministério da Educação são restritivos, pois ao direcionar o atendimento 

em relação às escolas e ao perfil dos(as) estudantes, obstruem a sua universalização e, 

simultaneamente, contrariam as prerrogativas de inclusão, justiça social e democracia que o 

inspiram teoricamente. 

2.3 Educação Integral e Escola de Tempo Integral no cenário contemporâneo: para uma 

análise elucidativa 

Temáticas como educação integral e escola de tempo integral tornaram-se lugares-

comuns no cenário educacional brasileiro, evocadas para indicar “novo” projeto de 

escolarização. Na realidade, como desenredamos em tópicos anteriores, constituem matérias 

que vigoraram durante o século passado e que retomaram a sua notoriedade na atualidade. 

Implica isto em asserções quer de natureza libertária, caso do movimento anarquista, quer do 

tipo doutrinário assumido pelo movimento integralista, ou mesmo aquelas instituídas com o 

propósito do alargamento das dimensões da escola republicana, caso do movimento 

escolanovista. Assim, parece-nos que algumas questões precisam ser problematizadas face a 

presença destes temas no contexto educacional brasileiro, nomeadamente: O que perseguimos 

quando desejamos educação integral para as gerações de crianças e jovens? Educação integral 

necessariamente associada a tempo integral na escola? Em que sentido é possível progredir para 

consolidar uma proposta de educação integral capaz de realizar formação plena, 

emancipadora?. 

Há, portanto, uma intencionalidade pedagógico-curricular que se afilia a pressupostos 

políticos, éticos e filosóficos nucleares nestes questionamentos. No sentido de aclarar com certa 
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cautela os conceitos “educação integral” e “escola de tempo integral”, precisamos distinguir 

conceitualmente as diferenças que os marcam, de modo que não sejam utilizados 

indiscriminadamente, embora possam os conceitos estar relacionados.  

A princípio, importa distinguir duas correntes conceptuais que condensam as discussões 

sobre educação integral: 1. a sócio-histórica e 2. a contemporânea: 

A primeira tem, como base, uma perspetiva de formação humana 

multidimensional, necessária na construção de uma cidadania mais crítica e 

emancipadora. Já a segunda traz, em seu bojo, algumas ideias que vem se 

construindo principalmente  ao longo dos séculos XX e XXI, primando por 

uma visão em que a escola aparece como mais um dos equipamentos 

educativos, ao lado das cidades “que educam”, da integração com outros 

“serviços”, como os de assitência social, entre outras características (Coelho, 

2014, p. 187). 

A conceção sócio-histórica de educação integral corresponde a um processo formativo 

multidimensional (Cavaliere, 2007, Coelho, 2010, 2014). Representa uma conceção de 

educação, de ser humano que extrapola os reducionismos intrínsecos à educação escolarizada 

que, historicamente, privilegiou o aspeto cognitivo sobre outras dimensões da formação 

humana quando pensada na sua inteireza. Para que o desígnio da formação multidimensional 

seja possível é necessário que o tempo de formação das crianças e jovens seja ampliado, desde 

que a escola seja também fortalecida como instituição educativa, através da mobilização de 

outros parâmetros epistemológico, sociocultural e pedagógico.  

Conjugados aos parâmetros referidos, situam-se a democratização do acesso à educação, 

a universalização da educação legitimada pela oferta qualitativa, implicando maior 

investimento nas infraestruturas das escolas, na profissionalização e valorização dos(as) 

professores(as) e demais profissionais da educação e, não menos importante, a reformulação 

das bases que sustentam o trabalho educativo da escola.  

Na conceção sócio-histórica, o trabalho educativo da escola supõe a explicitação da 

natureza pública, democrática, inclusiva e crítico-emancipadora que deve subscrever-se num 

projeto educativo integrado, consistente e coerente, no qual a prerrogativa da formação humana 

integral constitui num compromisso e responsabilidade política incontornável da escola.  Sendo 

uma instituição formal e intencional, cabe-lhe assegurar percursos equitativos às crianças-

alunos(as), considerando as diferenças dos seus pontos de partida, posicionando-se no sentido 

de que todos(as) tenham acesso aos conhecimentos - científicos, éticos, estéticos, corporais, 



2 Escola de tempo integral no brasil: história, experiências, conceções e políticas 

101 

tecnológicos – que lhes permitam desenvolver-se plenamente. Nas palavras de Coelho (2014, 

p. 186 - 87):

 […] consideramos educação integral o trabalho educativo que entretece as 

várias possibilidades de conhecimentos e saberes que consolidam, sócio-

historicamente falando, a formação humana. Esta formação se dá, não só, mas 

também na escola e, nesse espaço, ela é formal e intencional. E- 

acrescentamos – se nele houver um trabalho critico, compromissado e 

responsivo, a extensão da jornada escolar para o tempo integral será uma 

possibilidade a mais, na construção de uma educação de qualidade. 

Na visão da autora, o desenvolvimento humano traduz-se numa totalidade indivisível, 

plena e, por isso, complexa. Daí que o conceito de educação integral não pode ser limitado à 

educação escolar. Educação integral constitui num processo ininterrupto ao longo da vida, pois 

é possível ao sujeito aprender em muitos e diferentes espaços públicos ou privados, 

institucionalizados ou não, sendo a escola mais um deles. Agora, para Coelho (2004, 2009, 

2014), quando o conceito de educação integral associa-se à escola, o mesmo já não consiste 

numa noção autoexplicativa, visto que tem a ver com o quê, de facto, as instituições escolares 

podem realizar nesta perspetiva, dada as condições não só estruturais, mas também conjunturais 

que as objetivam. Sendo assim, a reflexão sobre educação integral que inter-relaciona 

ampliação do tempo e formação integral não prescinde do questionamento e da problematização 

dos fatores intra e extraescolares que interferem na “identidade da escola”.  

Por sua vez, os enfoques e sentidos que atravessam o conceito de educação integral 

reportado à escola são diversos e até contraditórios, definidos a partir de interesses e orientações 

teórico-metodológicas com diferentes enfoques. Não há unanimidade na compreensão do que 

venha a ser educação integral. Em última análise, este entendimento se coaduna e está radicado 

em projetos de sociedade em disputa que, grosso modo, vêm se constituindo em raízes político-

ideológicas (socialismo, liberalismo e conservadorismo), como observado neste capítulo, ora 

revestidas em cariz mais conservador, ora mais progressista, correlacionadas ou não ao tempo 

integral ou jornada ampliada.

De uma forma mais genérica Gabriel e Cavaliere (2012) apontam para dois cenários 

distintos quanto às experiências de educação integral em curso no país. Um primeiro, em que 

há investimentos consideráveis na infraestrutura ou discretas adaptações no interiror das 

instituições escolares, nomeadamente, nos espaços, nos tempos e nas atividades curriculares 

que nelas se concretizam, onde o trabalho educativo decorre fundamentalmente em âmbito 

escolar, ou seja, experiências de educação integral conciliadas à conceção sócio-histórica posto 
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que visa a valorização da escola pública como património coletivo. E um segundo, em que não 

está necessariamente atrelado a modificações na arquitetura escolar. Contudo, nele são 

vislumbradas possibilidades de articulação da escola com o meio exterior, no sentido da 

diversificação da oferta curricular, ou seja, museus, praças, igrejas, parques, bibliotecas, clubes, 

etc são potencialmente espaços educativos para as crianças-alunos(as). Representa, neste caso, 

uma visão multissetorial que dialoga com a ideia de cidade educadora e território educativo. 

Este segundo cenário corresponde, de modo particular, à conceção de educação integral 

interiorizada no Programa Mais Educação e tem sido interpretada também como uma conceção 

contemporânea de educação integral.  

Não entrando no mérito das variantes em torno das pesrpetivas que adotam em suas 

análises, mas buscando convergir pormenores que os aproximam, autores como Guará (2006), 

Coelho (2009), Cavaliere (2002), Moll (2012), Setúbal e Carvalho (2012), afiançam ser crucial 

a aliança da educação integral com o aumento da jornada escolar (tempo integral). É um 

posicionamento que se prende à crítica realizada pelas autoras sobre a “escola em turnos”, 

naturalizada no país para atender às contingências e demandas de universalização do acesso, 

diga-se de passagem, aumentando o número de salas de aula (vagas) para corresponder ao 

modelo socioeconómico de produção capitalista. Corolário da omissão e desinteresse do poder 

público no investimento necessário à escolarização dos diversos grupos sociais que reclamam 

direitos, incluindo à educação escolar. Por conseguinte, conformou historicamente um tempo 

escolar parcial e minimalista, adotando uma racionalização capturada pela lógica do controlo e 

uso minucioso do tempo. De certo modo, as autoras asseveram que as poucas horas diárias em 

que os(as) estudantes estão na escola seriam insuficientes ou pouco produtivas diante das 

exigências consideradas básicas à formação num mundo em constantes transformações que 

apela à capacidade reconstrutiva das escolas. Atinente à consciência da escola minimalista, 

Cavaliere (2006, p. 93, grifos nossos) chama atenção para a relação estreita entre o tempo social 

e o tempo escolar, declarando:  

[…] por estar dirigido às crianças e adolescentes, isto é, às idades de formação 

-, ele [o tempo] nos permite enxergar as expectativas, os projetos e as 

prioridades de um dado grupo social, constituindo-se assim em mais um meio 

de compreensão da cultura e do ethos de uma sociedade. 

É por esta razão que a autora nos adverte sobre a importância de examinarmos modos 

alternativos de uso do tempo no processo educativo institucionalizado, e como pode ser 
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transformado num tempo eminentemente formativo, combinado à multidimensionalidade dos 

sujeitos como seres biopsicossociais, dado que o tempo escolar, como uma construção 

sociocultural e histórica e dimensão intrínseca da cultura institucional, estabeleceu-se em 

padrões rígidos e uniformizantes. Nesta linha de pensamento, Menezes (2009) pondera ser 

importante não criar a ilusão de que a jornada ampliada (tempo integral) se coaduna 

irrestritamente ao propósito da formação integral, pois o aumento da jornada não garante, ainda 

que seja estabelecida na LDBN nº 9.493/96 a ampliação do tempo, nem a formação plena nem 

a qualidade desejada.  

Nas escolas de turnos (parciais), segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio 

Vargas (2009) com o título “Tempo de Permanência na Escola”29, os estudantes na faixa etária 

entre 4 e 17 anos despendem apenas 3,47 horas diárias em trabalho pedagógico, ou seja, um 

tempo inferior ao tempo regular oficial de 4 horas preconizado na legislação vigente. Para além 

do que os números indicam, um tempo diminuto na escola implica consequentemente o 

esquadrinhar das condições concretas em que se realizam as práticas educativas no tocante à 

uma efetiva qualidade. Logo, como se verificam as formas de organização e desenvolvimento 

curricular, didático-metodológicas, as relações de poder entre os grupos socais.  

A noção de qualidade e as expectativas dela decorrentes tem estado colada à educação 

integral, especialmente, pela prerrogativa do tempo ampliado. Entretanto, é necessário marcar 

uma ressalva sobre a qualidade, posto que sua interpretação não está consensualizada no meio 

educacional, estando seguramente balizada de muitos modos face às contradições, dilemas e 

aos problemas crónicos existentes nos sistemas públicos de ensino do país. Assinalamos que 

uma proposta qualitativa de educação integral vincula-se à pespectiva sócio-histórica e crítico-

emancipadora, visto que está comprometida com a formação integral alicerçada nos saberes, 

conhecimentos, vivências e experiências dos(as) alunos(as)-crianças em sua condição humana, 

no reconhecimento dos sujeitos em termos histórico e cultural (simbólico), tendo o(a) aluno(a)-

criança como “centro das preocupações e indagações da educação (…) realçando a necessidade 

de desenvolvimento integrado de suas faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais, 

resgatando, como tarefa prioritária da educação a formação do homem compreendido na sua 

totalidade” (Guará, 2006, p.16).  

Esta integralidade se dá pela interconexão de elementos e não pela fragmentação. Neste 

propósito, o sentido da integralidade está na multidimensionalidade e no desenvolvimento das 

29 Este estudo poderá ser acessado no endereço:http://www.cps.fgv.br/ibrecps/rede/tpe/. 
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potencialidades do ser humano, como um compromisso ético-político inescapável à educação 

integral. Na ótica de Yus (2009), a integralidade está na base da educação holística, que prima 

pelo desenvolvimento integral através de um currículo integrado, onde os conhecimentos são 

instrumentos para o desenvolvimento pessoal, social e moral, como também propulsores para 

a resolução de problemas, especialmente diante da realidade complexa contemporânea. O autor 

contesta a incisiva cultura académica da escola e o vigor do pensamento analítico-cartesiano 

sobre a estruturação do currículo. Para ele, é possível desenvolver um projeto escolar de 

educação integral, que se propõe a uma reorientação curricular, sem que o tempo de trabalho 

dos(as) professores(as) e alunos(as) seja maior. Para isso, torna-se indispensável que os tempos 

e os espaços sejam utilizados de maneira inovadora, que o currículo seja flexível, que a proposta 

pedagógica seja coerente, consistente e potencializada para os fins educativos almejados (idem).  

Ter em conta que a oferta de mais tempo na escola não produz qualidade educativa, 

necessária à escolarização da população, em particular das classes desfavorecidas, consiste 

numa alegação minimamente razoável. Na verdade, poderá, per se, repercutir em 

hiperescolarização (Cosme & Trindade, 2007), ainda mais se considerarmos que uma efetiva 

qualidade exige alterações no modus operandi da escola, suas estruturas, crenças e valores. Para 

Cosme e Trindade (2007), o aumento do tempo da criança na escola não pode retrair o tempo 

do brincar, o tempo da convivência na família, o tempo da condição infantil tão necessário à 

formação. Por sua vez, vale ressaltar que a qualidade postulada à educação, sobretudo, pública, 

é tensionada pelas dinâmicas sociais, políticas, económicas e ideológicas presentes na 

sociedade brasileira, bem como pelas assimetrias entre os sistemas de ensino. Indo além, é de 

frisar que as diferenças de classe, de género, étnico-racial, religiosa que desafiam culturalmente 

os projetos e experiências educacionais de educação integral, em tempo integral ou não. Nestes 

termos, assinala Cavaliere (2006, p. 101): 

 

Um tempo de escola organizado de forma convencional e meramente 

duplicado em horas é desnecessário e ineficaz. A proposta de ampliação do 

tempo diário de escola só faz sentido, especialmente na sociedade brasileira, 

dada as peculiaridades culturais [...], se trouxer uma reorganização inteligente 

desse tempo e que leve em conta essas peculiaridades. 

 

A questão da ampliação do tempo constitui-se num vasto campo argumentativo, quer 

para um parecer favorável quer contra, levantando, por seu turno, controvérsias que se arrastam 

de longas datas, principalmente a partir de experiências como a do Centro Cultural Carneiro 

Ribeiro de Anísio Teixeira até à implantação dos Centros Integrados de Educação Pública – 
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CIEP, de Darcy Ribeiro. As críticas30, de diversa ordem, acerca destes projetos e programas ou 

do modelo escolar que apresentam, e que podemos também transportar para os dias atuais, 

mostram-se bastante contundentes:  

- Alto investimento pleiteado do poder público no que concerne à infraestrutura e

recursos materiais e humanos; 

- Pouca confiabilidade na universalização de um modelo escolar de tempo integral para

uma elevada parcela de escolas brasileiras; 

- Um modelo contrastante a muitas escolas de período parcial que funcionam, muitas

vezes, em condições concretas de escassez e precariedade, sendo prioritariamente necessário 

investir e garantir nestas escolas ensino de qualidade para as crianças e adolescentes das classes 

populares que atendem;  

- Ênfase no assistencialismo, posto que tais programas e projetos intencionam, ao retirar

a criança e o adolescente das ruas, afastá-los dos perigos que assombram esses espaços e os 

desvirtuam para dar-lhes a possibilidade de proteção e cuidado, de oportunidades educativas 

diversas as quais não teriam acesso face às desigualdades em que estão submetidos e que os 

privam de compartilhar os bens culturais produzidos socialmente. Nestes termos, a adoção de 

políticas de educação integral se associa à proteção de crianças e adolescentes em condições ou 

situação de vulnerabilidade social como as representadas pela violência, pelas drogas, pela 

exploração sexual, etc.;  

- Alegação de que modelos escolares de tempo integral exprimem a falta de eficácia do

Estado em gerir e assegurar políticas sociais públicas capazes de satisfazer às necessidades mais 

prementes da população, especialmente, das classes populares alijadas das condições dignas de 

usufruir dos direitos sociais constitucionais que lhes são inerentes (Paro, 1988; Libâneo, 2012). 

Diante destas críticas, é importante considerar que os projetos ou programas de escolas 

de tempo integral também interiorizam outras reinvindicações sociais que colocam em causa, 

não só a proteção social das crianças e dos adolescentes, mas os direitos conquistados das mães 

e dos pais trabalhadores. Quanto ao último aspeto referido, cabe realçar a participação 

recalcitrante dos movimentos sociais reinvindicatórios e políticos (das mulheres/mães, dos 

trabalhadores, dos sem terrra, das minorias étnicas entre outros) que, como atores coletivos, 

lutam por direitos, equidade, justiça e ratificam sua presença na construção democrática das 

30 Cf. Maurício (2004, 2006) e Mignot (2008). 
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políticas públicas porque reconhecem as assimetrias produzidas socialmente e as situações de 

marginalização e opressão nos quais estão submetidos.  

As muitas vozes presentes nestes coletivos anunciam a diversidade cultural e de pautas 

políticas, em certas circunstâncias históricas, negadas, invisibilizadas e deslegitimadas na 

sociedade. E, sendo a educação compreendida como espaço de conflitos e do contraditório, bem 

como território em constante disputa (Arroyo, 2013), enquanto processo de afirmação de 

direitos: 

[…] esses programas [escolas de tempo integral] têm como um dos seus 

significados políticos serem tentativas de respostas públicas a esses 

movimentos sociais por vivências de tempos-espaços mais dignos. […] Que 

esses programas virem políticas públicas, de estado, compulsórias para toda a 

infância-adolescência popular, ainda submetidas a condições precárias de 

sobrevivência que negam o direito a um viver humano (Arroyo, 2012, p. 35, 

grifos nossos). 

Ao pôr em causa, no contexto brasileiro, o tempo exíguo de permanência dos estudantes 

na escola, sobretudo das classes populares, o autor salienta que o significativo avanço da 

conscientização coletiva a respeito do direito à educação e do dever do Estado em assegurar 

tempo maior de escolarização e de formação, alavancou a concretização de experiências como 

escolas de tempo integral. Para tanto, justifica a necessidade deste tempo se articular aos demais 

tempos que integram a vida das crianças e dos adolescentes. 

Por conseguinte, busca problematizar o sentido ético e político do alargamento do tempo 

escolar (jornada ampliada) na sua interrelação com os direitos das crianças, adolescentes e 

jovens, interpelando como a escola poderá contribuir para que este tempo a mais seja de 

emancipação e não de ajustamento; para que este tempo fortaleça a presença destes sujeitos, na 

sua historicidade e materialidade, desmontando, com a insurgência indispensável, as injustiças 

e exclusões que atravessam suas existências (Arroyo, 1988). Na sequência destas ideias, é 

bastante pertinente trazer à cena a função social da escola para não cairmos em argumentações 

românticas, cujos pressupostos vulgarizam a escola de tempo integral como alternativa ou 

solução para o enfrentamento da que abate a educação escolar que, segundo Barroso (2004, p. 

11) “não deve servir para negar a validade dos seus princípios e do ideal de educação que lhes

estão subjacentes, nem justifica o recurso ao modelo do mercado como alternativa para a 

regulação e provisão do serviço público educativo”.  

Nóvoa (2009), por seu lado, é taxativo em relação à dilatação do mandato da escola 

(pública) no decorrer do século XX até aos dias atuais. Suscita criticamente o debate acerca dos 
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desvios de tarefas da escola, cuja implicacão recai diretamente sobre a sua “perda de 

especificidades”. De acordo com sua perspetiva, as instituições estão vindo a abarcar, 

fundamentalmente, missões sociais que deveriam constituir-se em presenças e 

responsabilidades compartilhadas por outras entidades em diferentes áreas: cultura, desporto, 

saúde, artes, meio ambiente, etc. Assim, o autor afirma uma análise que reposiciona a escola 

como “organização centrada na aprendizagem”: 

 

A sociedade foi lançando para dentro da escola muitas tarefas – que foram aos 

poucos apropriadas pelos professores com grande generosidade, com grande 

voluntarismo –, o que tem levado em muitos casos a um excesso de dispersão, 

à dificuldade de definir prioridades, como se tudo fosse importante. Muitas 

das nossas escolas são instituições distraídas, dispersivas, incapazes de um 

foco, de definir estratégias claras. E quando se enuncia cada uma dessas 

missões ninguém ousa dizer que não são importantes. Mas a pergunta que se 

deve fazer é: a escola pode fazer tudo? É preciso combater esse 

“transbordamento”. Tudo é importante, desde que não se esqueça que a 

prioridade primeira dos docentes é a aprendizagem dos alunos (Nóvoa, 2007, 

p. 6). 

 

 

Para o educador, este “transbordamento” vem corrompendo a capacidade pedagógica 

da escola de promover, como prioridade, o domínio do conhecimento e a apropriação da cultura. 

Defende, portanto, que a escola possa retrair-se no sentido de que suas sobrecargas de trabalho 

sejam removidas/redestribuídas. Para isso, evidentemente, torna-se necessário que a sociedade, 

por meio de suas distintas instituições educativas (formais e não formais) ou com potencial para 

tal, assuma o compromisso pela viabilização e fortalecimento de um “espaço público de 

educação”, ou seja, pela conjugação de esforços e intercâmbios entre os setores institucionais 

de modo capilarizado, visto que a formação integral das crianças e adolescentes não está 

confinada ao espaço-tempo da escola. Centrando-se nas aprendizagens dos estudantes, a escola 

pode contribuir para consolidar processos de inserção social mais justos, uma vez que, nas 

palavras de Nóvoa (2009, p. 61) estamos testemunhando “o crescimento de uma “escola a duas 

velocidades”, isto é, de uma escola centrada na aprendizagem para os ricos e no acolhimento 

social para os pobres”.  

  Aportando-se em Arendt (2007), para Nóvoa (2009), a assunção da escola como 

espaço público converte-se na expressão da heterogeneidade, do confronto e do diálogo, lugar 

de deliberação e da decisão coletiva em função de questões de interesse comum. Por ser espaço 

público, é espaço em permanente construção, possível na comunicação-palavra, na visibilidade 

do real, na ação e no discurso pois “são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam 
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uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas enquanto homens (idem, p. 189). 

Incrementando esta reflexão, Afonso (2014, p. 51) demonstra sua preocupação quanto a uma 

questão conceitual que se impõe: o que precisamente se quer dizer em relação ao “público”, 

evitando-se, desta maneira, que o conceito ao ser redefinido, adquira outras conotações como 

“público não-estatal” e, por consequência, se transfigure em práticas nas quais se alastram os 

imperativos do “mercado educacional, ao abrir novas possibilidades de liberalização e/ou 

privatização da educação escolar”. Não só é importante, como extremamente urgente que 

possamos pensar na redefinição das tarefas da escola, em que o sentido público esteja assentado 

numa racionalidade de teor democrático e participativo, entretecidos em valores humanos, 

sociais e culturais como componentes para a transformação do público, enquanto objetivos que 

se ajustam por aspirações confluentes, mobilizadoras de alianças e ações que vislumbrem a 

educação como bem comum. 

Partilhando das ideias de Nóvoa, o educador brasileiro Libâneo (2012, 2014a, 2014b,) 

é deveras provocativo ao advertir sobre a incisiva influência das orientações de organismos 

internacionais e agências multilateriais - Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e Banco Mundial 

(BM) - exercida sobre as políticas educacionais no país, francamente verificadas a partir da 

década de 1990. As políticas, de natureza neoliberal, institucionalizam-se sob o standarte do 

“alívio da pobreza e redução da exclusão” atribuindo à educação o papel elementar de proteção 

social e acolhimento, consubstanciado pela ênfase nas performances e instrumentalização das 

atividades educativas focadas no imediatismo e na elevação dos resultados. E, para além, estas 

orientações visam legitimar mecanismos de controlo sobre as políticas, reforçam dicotomias 

como escolas para os ricos, assentadas na aprendizagem e no conhecimento e, escolas para os 

pobres, alicerçadas no acolhimento social.  

Para Libâneo (2015, p. 257) é improtelável o descortinar dos preceitos nocivos desta 

versão, visto que ganhou supremacia entre os meios educacional e político, dedicando-se em 

“criar políticas educacionais para os países pobres baseadas no papel da educação para o 

desenvolvimento económico global”. Com efeito, trata-se de eclipsar configurações outras de 

escola em que o acesso e a apropriação do conhecimento científico, o desenvolvimento da 

capacidade de pensar crítica e criativamente a realidade, tal como uma sólida formação cultural, 

cívica, ética e cidadã sejam o mote principal ou eixo norteador das práticas educativas. 

Contrariamente, conformam um modelo económico e ideológico que veicula em suas políticas 
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e práticas um sentido comum, porém estratégico, que contempla a construção, como destaca 

Torres Santomé (2013), de “personalidades neoliberais”, por outras palavras, personalidades 

conservadoras e colonialistas. 

A análise realizada por Algebaile (2009) coloca em xeque as funções da escola pública 

a partir da expansão da sua oferta, acelerada nas últimas décadas por meio de uma larga 

ordenação normativo-legal. Traz à tona as incongruências existentes entre quantidade e 

qualidade, ao depreender que a quantidade não significou redução das desigualdades 

educacionais, ao contrário, traduziu um projeto de ações educativas inconsistentes porque 

vincada num cariz assistencial. Assim como a qualidade, fomentada pelo “robustecimento” da 

escola, acomodou um leque vasto de funções, dado que “as novas tarefas que migram para ela 

não representam expansão/ampliação efetiva da educação escolar, mas, fundamentalmente, 

apenas mais coisas por meio da escola, em detrimento do tempo, do espaço, dos recursos e das 

energias que deveriam estar a serviço do conhecimento” (idem, p. 329). Nestes termos, a autora 

destaca como a escola vem sendo utilizada para responder a outras finalidades distanciadas 

daquelas de cárater educacional que lhe é inerente e que tem os conhecimentos, considerados 

património histórico-cultural, como relevante substrato para a formação. Também infere sobre 

a questão da expansão não representar benefícios reais, voltados para alterar qualitativamente 

as condições estruturais: com melhorias e adequações das escolas, ajustes salariais e formação 

dos professores, com significativo aprimoramento das ações pedagógicas em prol dos 

estudantes, especialmente os das classes populares com acentuada dificuldade para granjear 

percurso escolar exitoso. Portanto, levar em conta estas reflexões sobre educação integral e, 

inevitavelmente, sobre a ampliação do tempo ou da jornada escolar é primordial para nos 

desvencilharmos das emaranhadas estratagemas em que se toma o assistencial como 

educacional. 

A escola de tempo integral vem sendo justificada como um tipo de organização escolar 

na qual os estudantes tem assegurado um tempo estendido de permanência na escola, cuja oferta 

educativa é “enriquecida” com o acréscimo de atividades formativas que suportam 

aprendizagens diferenciadas (desportivas, artísticas, lúdicas) em relação àquelas mais 

tradicionais do currículo. Neste tipo de escola, acredita-se ser factível empregar os princípios 

da educação integral e, consequentemente, da formação plena (Libâneo, 2012).  
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De outra parte, cabe problematizar a qualidade do tempo considerado do ponto de vista 

pedagógico. É por esta razão que podemos verificar em alguns estudos31 a preocupação legítima 

com a questão do alargamento do tempo ou jornada ampliada, especialmente quando, por um 

lado, as atividades são oferecidas no contraturno desconectadas do Projeto Político-Pedagógico 

da escola, implicando em ‘duas escolas em uma’, já que num turno são trabalhadas as 

“disciplinas” do currículo duro e, noutro, as extracurriculares (Moll, 2012). E quando também, 

por outro lado, não correspondem à qualificação do trabalho pedagógico através de um 

redimensionamento e avaliação crítica das conceções que a escola assume em torno do 

currículo, da formação, das aprendizagens, das metodologias e estratégias didáticas cruciais à 

formação das crianças, adolescentes e dos jovens, podendo incorrer em processos 

reprodutivistas que consistem apenas em oferecer “mais do mesmo”.  

Cavaliere (2007, p. 1028), pesquisadora brasileira que se tem dedicado à temática da 

educação integral e à escola de tempo integral, há algumas décadas, elenca quatro conceções 

de escola de tempo integral incorporadas à atual conjuntura educacional: a primeira é a 

assistencialista, que “vê a escola de tempo integral como uma escola para os desprivilegiados, 

que deve suprir deficiências gerais da formação dos alunos; uma escola que substitui a família 

e onde o mais relevante não é o conhecimento e sim, a ocupação do tempo e a socialização 

primária”. Segundo a autora, é a visão predominante face às experiências existentes.  

A segunda se constitui pela visão autoritária, “na qual a escola de tempo integral é uma 

espécie de instituição de prevenção ao crime. Estar “preso” na escola é sempre melhor do que 

estar na rua” (idem, p. 1028). Corresponde à ideia apregoada pelos antigos “reformatórios”, nos 

quais a rigidez e disciplina serviam como antídotos para a violência e a deliquência na infância.  

A terceira diz respeito a uma visão democrática com papel emancipatório, portanto, “o 

tempo integral seria um meio a proporcionar uma educação mais efetiva do ponto de vista 

cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências 

democráticas” (idem, p. 1029).  

E por fim, a quarta visão concebida como multissetorial, ou seja, aquela em que a escola 

não representa o único espaço de formação dos estudantes. Outros possíveis atores e espaços 

sociais (como as diferentes secretarias ligadas à infância e adolescência, as Organizações Não-

Governamentais, as associações de bairro, parques, museus, etc) participam ou tornam-se 

                                                             
31  Ver Libâneo (2013); Coelho (2009, 2012), Paro (2009), Cavaliere ( 2002,  2007, 2014 ), Arroyo (2012). 
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corresponsáveis pela formação dos estudantes e, neste caso, não necessariamente a escola deva 

ser em tempo integral ao promover este tipo de articulação institucional (idem, ibdem).  

Para a autora, escola de tempo integral deve expressar claramente uma perspetiva de 

educação integral e os propósitos formativos que engendra, inclusivamente acompanhada de 

tempo integral ou jornada ampliada como preconizado nos dispositivos legais. Também reforça 

que as atividades educativas não são exclusividade da escola, podendo ultrapassar suas 

fonteiras. Dito de outro modo, direcionadas para espaços potenciais do bairro, da comunidade, 

da cidade ou do território. Todavia, as atividades instituídas devem estar sintonizadas com o 

Projeto Político-Pedagógico da escola, com o seu planejamento, com os horizontes educativos 

que promove. Cabendo o protagonismo inescapável da escola em ser o principal elemento 

articulador e formador na constituição de um projeto mais amplo e compartilhado por uma 

coletividade. 

Posicionamo-nos, associados às ideias de Sarmento (2015a, p. 29), onde o autor 

evidencia a existência de diferentes entendimentos (visões de mundo, princípios e valores 

comuns) operados para justificar o tempo integral na educação da infância nos dias atuais. 

Ainda que seu olhar esteja voltado para o segmento da primeira infância, consideramos seu 

arcabouço teórico-analítico pertinente e profícuo para refletir a “educação integral em tempo 

integral” na linha condutória crítica com a qual coadunamos. Sarmento (2015a; 2015b) 

apresenta-nos os princípios de justiça que legitimam as lógicas de ação presentes nos processos 

educativos institucionalizados. Compreende que os princípios de justica “são os fundamentos 

da ação coletiva que se corporizam nas razões explicativas, implícitas ou explícitas, das 

decisões tomadas perante várias possibilidades” (2015a, p. 33). Tais princípios de justiça, por 

ele elencados, são: “o princípio da performatividade, que se exprime na lógica de mercado, o 

princípio da compensação que se exprime na lógica de ação comunitária e o princípio cívico do 

bem-estar que se exprime na lógica de ação dos direitos da criança” (idem, p. 34).  

O princípio da performatividade está atrelado ao viés mercadológico, cuja lógica 

orientadora, centra-se na transformação da educação em espaços de ordenamento empresarial, 

calcados em princípios de produtividade, competitividade, eficiência e eficácia. Neste 

propósito, o poderoso mercado educacional, entendido numa ótica gerencialista, está sob o jugo 

colonizador de uma miríade de dispositivos que tendem, designadamente, a “qualificar” o 

serviço público de educação e seus processos pedagógicos através de engenhosos materiais 

didáticos, um amplo aparato digital e de tecnologias educativas, sistemas avançados de controlo 
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e regulação dos resultados, modelos pedagógicos projetados para incidir sobre os desempenhos 

(produtividade).  

Enfim, toda uma parafernália de recursos para “consumo pedagógico”, muitas vezes, 

dissonantes dos contextos reais das escolas e das peculiaridades que guardam; formulados para 

forjar uma formação da criança a mais congruente possível com os padrões e interesses ‘sub-

reptícios’ (outras vezes, já não mais mascaradas) das políticas de espetro economicamente 

neoconservador que instituem formas e conteúdos educacionais concatenados às dinâmicas que 

sustentam o sistema produtivo. Deste modo, o tempo na escola não pode ser desperdiçado, mas 

rentabilizado para uma “formação cidadã” (ocultamente consumista) adequada às urgências 

pragmáticas, inconstantes e imprevisíveis desta sociedade. Conforme observa Sarmento (idem, 

p. 36), neste horizonte, “o tempo integral na educação de infância tenderá a ser pensado como

mais uma oportunidade para o negócio da “expertise” pedagógica empresarial e um 

prolongamento da eficácia da construção de uma infância conformada a uma conceção de ser 

em devir para a sociedade de mercado”. A escola é um empreendimento social valioso e 

participa na tarefa de mobilização contra as desigualdades nas suas diferentes matizes, portanto, 

representa um vínculo histórico com as classes populares que não pode ser negligenciado e nem 

sucumbir por critérios de ordem mercadológica.  

O princípio compensatório decorre de uma lógica de ação fundada na noção de 

“superioridade cultural da cultura científica e das elites culturais” (idem, p. 36) sobre as quais 

as crianças oriundas, especialmente, dos segmentos sociais populares encontram-se diante de 

um acesso limitado ou condicionado num contexto de configuração material e simbólica 

desfavorável. Por este prisma, estes grupos sociais, situam-se em “desvantagem” em relação às 

crianças e aos adolescentes das classes economicamente mais privilegiadas em que lhes são 

asseguradas maiores possibilidades de acesso às oportunidades de aprendizagens, de 

sociabilidade, de formação e de instrução.  

Neste enfoque, o tempo integral ajusta-se à ideia de “dar tempo à ampliação da formação 

cultural que as crianças não têm em contexto familiar e comunitário” (idem, ibdem). Assim, é 

preciso que as crianças se ocupem de atividades culturais que lhes proporcionem ampliar seu 

repertório cultural, principalmente, o científico, para estarem aptas a desenvolverem-se em seu 

tempo de escolaridade. Como resposta ao enfrentamento das desigualdades educacionais, 

desencadeiam-se hábitos de estudos aconselháveis e consequentes, integrados à vida 

comunitária. Tudo isto para salvaguardar o sucesso educativo. 
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Apesar das intenções de inclusão e de retração das desigualdades educacionais, esta 

linha de raciocínio afigura-se numa lógica na qual as crianças são vistas pela situação de 

“deficit” ou carência cultural resultante de um meio social com baixo incentivo ao 

desenvolvimento de habilidades e destrezas comumente valorizadas na escola. Desta forma, 

tais carências devem ser compensadas a fim de que as crianças não fiquem possivelmente 

subjugadas a um processo educacional mal sucedido, em função das dificuldades na 

aprendizagem dos conteúdos próprios à tradição escolar. Entretanto, acaba sendo uma 

perspetiva redutora quando, de alguma forma, não perscruta as causas e os problemas 

fundamentais que estruturam as desigualdades sociais, ao contrário, as escamoteiam ou 

silenciam. 

Já o princípio do bem-estar reconhece as crianças como atores sociais integrantes e 

partícipes num contexto histórico concreto de existência, com direitos que lhes conferem e que 

os distinguem dos adultos. A “lógica emergente” (Samento, 2002) contida neste princípio 

coloca ênfase sobre os direitos da criança e o bem-estar infantil. Este último “considerado numa 

visão holística que condensa, à uma, a complexidade da realidade social contemporânea com o 

respeito pelas identidades individuais e que observa, em simultâneo, dimensões de direitos 

individuais de uma cidadania plena” (Sarmento, 2010, p. 186), ou seja, o bem-estar infantil 

possível no horizonte dos direitos conferidos à criança no que respeita à saúde, à educação, ao 

lazer, à proteção, à cidadania entre outros. 

 Nas últimas décadas, estamos vindo a assistir um amplo movimento, constituído 

internacionalmente, favorável à infância, às crianças e aos seus direitos. Movimento com 

notória expressão, transmitida por meio de um conjunto de documentos de caráter jurídico-

legal, tanto oportuno como propulsor de mudanças acerca das imagens sociais das crianças e 

da infância, nas suas múltiplas determinações contextuais, nas suas culturas e singularidades. 

Um importante veículo disseminador destas mudanças reside nos princípios propalados na 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) de 20 de novembro de 1989, entre outros32, 

visto que repercutiu significativamente para que em muitos países fosse exeqüível a abertura 

legislativa em torno do reconhecimento e legitimação dos direitos da criança, aliás, direitos de 

ordem diversa: civis, políticos, sociais, económicos, culturais e especiais (proteção). 

                                                             
32 Documentos tais como a Declaração de Genebra (1923), a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959). 

No Brasil, a Constituição Federal (1988) enuncia premissas basilares que conferem às crianças o estatuto de sujeito 

de direitos, disposto no artigo 227, bem como, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) que estabelece, a 

partir de políticas e programas, uma rede ampla de proteção social às crianças e aos adolescentes. Em 1990, o 

Brasil ratificou a Convenção dos Direitos da Criança. 
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Circundado por críticas e ambiguidades33 que incidem sobre uma panóplia de conceitos 

incorporados à CDC, especialmente em torno das contradições emergentes da relação proteção 

e liberdade (participação) e, do mesmo modo, por estar marcado pela cultura ocidentalizada, 

eurocêntrica e de caráter universalista – fatores que colocam em causa o não alinhamento de 

seus pressupostos a um conjunto de princípios, crenças e valores que afetam a soberania 

nacional dos países, convergindo, assim, a tentativa de não ratificação pelos mesmos - é de 

ressaltar o facto de tal diploma jurídico-normativo ter espelhado uma perspetiva inovadora para 

o modo de compreender a infância.

Todavia, como acautelam Soares e Tomás (2004), salta à vista a necessidade de 

ultrapassar os discursos meramente retóricos assumidos pelos princípios ratificados em todo 

este aparato (desde documentos ou diretrizes internacionais a legislações nacionais), para que 

venham ser traduzidos concretamente na garantia e no rigoroso cumprimento dos direitos. É 

sempre urgente enfrentar o paradoxo referido, condição sine qua non na afirmação dos direitos 

da criança. Por sua vez, afirmar direitos significa antes tornar conhecidas as condições 

históricas específicas ou a realidade objetiva em que vive a criança (no que se refere à exclusão 

social constatada entre as diferentes infâncias), primordialmente quando nos remetemos às 

instituições que se ocupam da sua formação e educação, como a escola. Conforme assinala 

Sarmento (2015b, p. 37): 

Tomar os direitos da criança como referencial para a educação de infância não 

significa a adoção de uma atitude acrítica face à Convenção sobre os Direitos 

da Criança nem admite a ilusão de que os direitos possam constituir a base 

suficiente para um programa de emancipação social. Mas podem fundamentar 

politicamente a educação de infância e estabelecer as bases de uma ação 

pedagógica contextualizada, socialmente atenta aos fatores de desigualdade, 

culturalmente respeitadora da diversidade e verdadeiramente centrada nas 

crianças concretas e nas suas necessidades reais de viver, brincar, aprender e 

conviver com os outros.  

Deste ponto de vista, o reconhecimento dos direitos da criança é, por excelência, 

caminho para a ressignificação das ações pedagógicas, bem como, dos tempos e espaços 

educativos. Ademais, a noção adjetivadora “sujeito de direito” referida à criança não quer 

estampar uma afirmação identitária fixa e limitada da criança, nem a reificação do que é ser 

criança no tempo social e histórico incerto, fluido e contraditório da comtemporaneidade. 

Compreender a criança de forma densa e reconstrutiva, parte da tensão, dialeticamente 

33 Acerca desta questão, o artigo “A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança: debates e tensões, de 

Rosemberg & Mariano (2010) é elucidativo.  
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estabelecida, entre as condições objetivas e os processos subjetivos e intersubjetivos 

constituidores da sua identidade. Uma orientação crítica do trabalho escolar pauta-se, 

sobretudo, na transformação deste enquanto lugar da(s) infância(s) e da criança, dos seus 

direitos e do seu bem-estar. Isto coloca à escola o desafio de romper com muitas das suas 

vicissitudes e amálgamas em torno das suas tarefas educativas, desnaturalizando habitus 

(Bourdieu & Passeron, 2011) consagrados e constantes na sua gramática, assim como, padrões 

enrijecidos na cultura escolar para, assim, inscrever outras proposições e práticas.  

Neste sentido, torna-se prioridade repensar as conceções subjacentes que conformam 

modos de ver e pensar a(s) infância(s), especialmente, dos agentes educativos. Ainda na nossa 

estrutura escolar e organizacional tradicionais, as crianças que ingressam na primeira fase do 

ensino fundamental, dos 6 aos 10 anos de idade, estão experenciando a escola como um lugar 

estranho, alheio às suas formas de vida, aliás, que não são homogéneas. Realidade refletida no 

seu pertencimento de classe social, de etnia, de género, de idade, de orientação sexual ou de 

religião e que imprimem ritmos e formas desiguais de viver e compreender o mundo. É 

importante frisar que as imagens sociais construídas na modernidade ocidentalizada sobre a 

infância transitam entre representações dicotómicas “a criança-bibelot e a criança-irracional” 

(Ariès, 1986 apud Sarmento, 2004). Imagens que flutuam entre enfoques positivos – inocente, 

angelical, pura, o futuro da sociedade – e, enfoques negativos – imaturas, submissas, 

incompetentes. Imagens que histórica e simbolicamenete contribuiram para a invisibilização 

das crianças e das condições sociais que as cercam. Sarmento (2007) aponta para três tipos de 

invisibilidade que, de certo modo, regularam as interpretações formuladas sobre a vida das 

crianças e justificaram as relações instituídas entre adultez e infância: a invisibilidade histórica, 

na qual “a criação de sucessivas representações das crianças ao longo da história produziu um 

efeito de invisibilização da realidade social da infância” (idem, p. 5), a invisivilidade cívica pois 

“o confinamento da infância a um espaço social condicionado e controlado pelos adultos 

produziu, como consequência, o entendimento generalizado de que as crianças estão 

naturalmente “privadas” do exercício de direitos políticos” (idem, p. 15) e, por fim, a 

invisibilidade científica, porque “mais do que produzida por ausência de investigação sobre as 

crianças e a infância, é produzida pelo tipo dominante de produção de conhecimento” (idem, p. 

21). Entretanto, as imagens sociais referidas vem sofrendo alguns deslizamentos a partir das 

transformações no estatuto e na condição social da infância, sedimentadas nas últimas décadas, 

especialmente, a partir dos Estudos da Criança e da Infância, desenredados, cada vez mais em 

abordagens e investigações interdisciplinares travadas nas áreas da Sociologia da Infância, da 
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Antropologia Cultural, da Psicologia, da Filosofia, da Geografia entre outros, profícuas ao 

domínio científico da Pedagogia e da Pedagogia da Infância e que tem contribuído para a a 

análise e ressignificação de discursos e práticas sobre a infância e dos lugares que ocupam nos 

espaços sociais.  

De facto, a(s) infância(s) vêm ganhando terreno em produções científicas cujas 

contribuições teóricas e metodológicas constituem fontes de questionamento, de interpelação, 

de difusão e de desnaturalização de conhecimentos e verdades acerca da infância na sua 

pluralidade e das crianças nas suas singularidades e diferenças. A partir dos aportes conceptuais 

destes estudos, a infância é compreendida como construção sócio-cultural e histórica e as 

crianças são consideradas como ‘atores sociais’ capazes de reinventar sua condição através das 

suas práticas sociais, sujeito de direitos, de voz e de participação, posto que “a criança não é 

mero recetor das influências a que está sujeita, é também um ator em contínuo desenvolvimento, 

que tem, necessariamente, pontos de vista e opiniões próprias e diversas a considerar sempre 

que são abordadas questões que lhes digam respeito (Soares & Tomás, 2004, p. 139). 

Embora as crianças estejam de algum modo, cultural, afetiva ou simbolicamente 

interligadas aos adultos, estas interpretam e formulam significações próprias sobre o mundo à 

sua volta, constroem formas culturais peculiares ao dar sentido e significado aos objetos e factos 

do cotidiano. Agem criativamente nos espaços de interação, das brincadeiras e de socialização, 

já que “as culturas da infância possuem, antes de mais, dimensões relacionais, constituem-se 

nas interações de pares entre crianças e adultos, estruturando-se nessas relações formas e 

conteúdos representacionais distintos” (Sarmento, 2004, p. 21). Estas argumentações a respeito 

da infância e das crianças ajudam a iluminar conceitos e práticas, por vezes, conservadores, das 

escolas públicas e dos(as) seus educadores(as). Deste modo, ajudam igualmente a ressignificar 

o fazer pedagógico e, é neste âmbito que se torna viável a garantia do direito ao conhecimento

e à aprendizagem, como também à participação na promoção do bem-estar infantil e formação 

integral, como referem Ferreira e Sarmento (2008, p. 72): 

A construção dos direitos participativos das crianças nos seus contextos de 

ação constitui um ponto nodal da afirmação do reconhecimento da sua 

competência social. Nesse sentido, ouvir a voz das crianças no interior das 

instituições não constitui apenas um princípio metodológico da ação adulta, 

mas uma condição política, através da qual se estabelece um diálogo 

intergeracional de partilha de poderes.  
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A Convenção dos Direitos da Criança, ao impulsionar uma visão nova da criança, 

consagrou alguns princípios fundamentais como o da não discriminação, do interesse superior 

da criança e o da participação. Desta feita, o direito à participação aparece nos seus Artigo 12 

e 1334 e remete para a oportunidade que deve ser dada à criança de expressar opinião, de ser 

ouvida, de influenciar a tomada de decisão em qualquer espaço social, seja público ou privado. 

Oportunidade autêntica que se converte em reconhecimento social e de inclusão da criança, não 

como mecanismo de manipulação, coerção ou simulacro de democracia. Como anuncia 

Crowley (1998) é um direito que se aplica a toda criança, independente das variáveis sociais 

que as diferenciam: classe social, gênero, origem étnica, capacidades físicas, língua, etc, e que 

se associa, certamente, ao combate à qualquer forma de discriminação. Para o autor, é um 

direito que funciona como facilitador, como estratégia para se atingir outros direitos, portanto, 

não esgota em si mesmo. Todavia, vale observar os desafios nos planos teórico, metodológico 

e de intervenção (Soares & Tomás, 2011) tão necessários como complexos que se afiguram na 

promoção e garantia da participação:  

 

Quadro 4 - Desafios à participação infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 

 

 

 

Teórico 

• Fortalecer e assegurar a participação das crianças 

constitui princípio imprescindível na consolidação da imagem da 

criança enquanto sujeito ativo de direitos e ator social; 

• Refletir densa e criticamente sobre as normas 

sociais e as formas de entendimento de quem é a criança, bem como 

os paradoxos, dilemas e contradições nas políticas e nas práticas de 

participação das crianças; 

• Ultrapassar obscurantismos teóricos acerca das 

relações desiguais entre os adultos e as crianças. 

 

 

 

 

Metodológico 

• Reconstruir modelos epistemológicos que 

embasem as investigações relacionadas às crianças; 

• Suplantar pressupostos redutores, como os que 

afirmam ter a criança um estatuto social diferente ao do adulto, 

baseado no déficit de racionalidade e competência; 

• Considerar a criança como objeto autónomo e 

independente, enquanto sujeito de um processo de pesquisa, onde 

sua voz e ação social são passíveis de serem analisadas a partir dela 

                                                             
34 Os artigos dizem respeito à opinião e liberdade de expressão da criança. 
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mesma. A criança como sujeito de experiência é, assim, 

coparticipante da pesquisa. 

Intervenção 

• O paradigma da participação permite transpor

estereótipos ligados ao desenvolvimento e competência da criança, 

por exemplo, quanto aos estádios de desenvolvimento na infância; 

• Este paradigma confronta e objetiva combater

lógicas dominantes assentes no adultocentrismo e paternalismo, 

modificando, assim, a forma de encarar a criança enquanto sujeito 

ativo de direitos por oposição aos adultos; 

• A intervenção social neste âmbito deverá ser um

processo partilhado e negociado para que venha a tornar-se mais 

significativo aos interessados. 

Fonte: Baseado em Soares & Tomás (2011). 

Face aos desafios aventados, é preciso romper com o monolitismo da escola 

normatizadora, e isto supõe um reposicionamente frente à participação cidadã e ao 

protagonismo social das crianças na escola (Quinteiro, 2004, Quinteiro et al, 2005; Tomás, 

2007, Soares & Tomás, 2011; Muñoz & Liebel, 2011). Protagonismo periferizado quando se 

trata da valorização das competências e da participação mais efetiva das crianças nas decisões 

sobre processos, métodos e experiências pedagógicas do quotidiano escolar. Implica novos 

olhares sobre a própria relação intergeracional, designadamente, a relação adulto-criança, 

historicamente erigida sob as premissas de autoridade e de poder, portanto, adultocêntrica, 

situando a criança num patamar de vulnerabilidade, dependência e imaturidade. A maneira 

como o adulto se relaciona com a criança vincula-se intimamente ao modo como esta é pensada. 

Entendemos que a criança não é um recetáculo, anómalo ou sem luz, mas sujeito de autoria, 

que pensa autonomamente, que escolhe e decide. As crianças envolvidas nos seus percursos de 

aprendizagem empoderam-se enquanto cidadãs, uma vez que o tempo da infância na escola é 

tempo de exercício da cidadania, não de preparação para a mesma, o que pressupõe também 

aprender de forma solidária em mediações com o adulto-professor e com seus pares.  

Arroyo (2013) ressalta que os sistemas educativos no Brasil tendem a ver as crianças do 

ensino fundamental, de maneira preponderante, como escolares que devem ser rigorosamente 

preparados para as etapas posteriores previstas na escolarização. Isto explica como o tempo da 

infância na escola revela-se propedêutico, apriorístico, no qual as crianças “institucionalizadas” 

estão conformadas pelo “ofício de aluno” (Sarmento, 2011), pelo enquadramento normativo: 
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O "ofício de aluno" pode ser definido antes de tudo como a "aprendizagem 

das regras do jogo" escolar. Ser "bom aluno" não é somente assimilar 

conhecimentos, mas também estar disposto a "jogar o jogo" da instituição 

escolar e estar disposto a exercer um papel que revela tanto conformismo 

quanto competência. Assimilar o currículo, não somente o formal, mas 

também o chamado "currículo oculto" (onde se aprendem as regras não 

explícitas, mas igualmente necessárias da cena pedagógica) é tornar-se um 

"nativo da cultura escolar", capaz de desempenhar o "papel de aluno" sem 

perturbar a ordem institucional nem demandar atenção particular (Marchi, 

2010, p. 191). 

Esta estrutura formal que condiciona a escola e as tarefas nela exercidas, submete a 

infância a muitos constrangimentos comprometendo, sem dúvida, o direito ao tempo da infância 

sustentado na formação integral plena, na qual a criança é vista como sujeito cultural, social, 

histórico, estético, lúdico, corpóreo, de sensibilidade e de imaginação, como um ser identitário 

em processo. Que infância ou quais infâncias estão/são na escola? Buscar respostas à pergunta 

torna-se imprescindível, para não corrermos o risco de colocar à margem uma discussão que 

não é privilégio das escolas de educação infantil (creches e pré-escolas) mas, precipuamente, 

das escolas frequentadas por crianças.  

A escola como um tempo-espaço para/da/com a infância não deve abster-se da formação 

pensada a partir das especificidades infantis, das condições concretas em que vivem as crianças 

como um grupo social e geracional (Sarmento, 2005; Qvortrup, 2010), das suas formas de ser, 

brincar, interagir e aprender. Ademais, tem a responsabilidade política de contrapor-se às 

noções redutoras e simplificadoras dos modelos pedagógicos densamente cognitivistas e de 

currículos técnico-instrumentais. Modelos que privilegiam o domínio das habilidades de 

letramento e lógico-matemáticas e, em razão disto, superficializam as infâncias no tempo-

espaço escolar, como também, as singularidades formativas que reclamam a incorporação do 

direito a muitos outros direitos para além da educação formal. Não estamos a secundarizar o 

papel relevante do conhecimento curricular, aliás, um dos pontos centrais da discussão do 

capítulo seguinte, principalmente quando relacionado a estas linguagens – da língua materna e 

da matemática - tão cruciais para ler e interpretar o mundo e nele atuar criticamente. Mas, 

sobretudo, postulamos ser significativo para a formação das crianças que este conhecimento 

seja engendrado partindo da valorização das suas subjetividades, das experiências de vida que 

carregam (em suas narrativas, memórias, histórias, simbologias) na aprendizagem participativa, 

compartilhada e dialógica, isto é, na confluência dos percursos escolar e de vida. A ampliação 

do tempo e dos espaços educativos não pode servir apenas para que os problemas escolares 
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sejam equacionados, sob pena de escolarizar ainda mais a vida das crianças, ao arcar 

prioritariamente com os déficits que as crianças-alunos(as) apresentam porque que não tiveram 

condições de aprender em tempo hábil.  

À medida que vão sendo desestabilizadas as noções redutoras, expandem-se as 

possibilidades de recriação de lógicas alternativas de (re)estruturação dos sistemas educativos 

no que respeita à promoção da educação integral em tempo integral, ou seja, educação que tem 

como finalidade as dimensões constitutivas da criança articulada a um tempo e espaços 

formativos de qualidade sociocultural e socioambiental. De acordo com Gimeno Sacristán 

(2005), a escola tem sido, fundamentalmente, um lugar para o aluno, “invenção moderna”, visto 

que  

[…] a criança é investida de uma condição institucional e ganha uma dimensão 

“pública”. De algum modo, perante a instituição, a criança “morre”, enquanto 

sujeito concreto, com saberes e emoções, aspirações, sentimentos e vontades 

próprias, para dar lugar ao aprendiz, destinatário da ação adulta, agente de 

comportamentos prescritos, pelo qual é avaliado, premiado ou sancionado” 

(Sarmento, 2011, p. 588). 

Arriscar alternativamente na reinvenção da escola tendo como referência o princípio do 

bem-estar infantil repousa num ideal formativo contra-hegemónico, trazendo outras pautas que 

dão visibilidade aos sujeitos, neste caso, crianças reconhecidas em sua condição infantil, de 

vida, de relações em suas irrepetíveis condições ontológicas e históricas. Enquanto as crianças 

continuarem a existir preponderantemente como “aluno” no espaço intitucionalizado da escola, 

muitos dos direitos apregoados que lhes assistem permanecerão em zona de penumbra, nas 

“rotinas repousantes” (Perrenoud, 2001) das escolas. Como refere Freire (1997, p. 91): 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não 

por puro favor mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do 

acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte contudo o direito 

de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, da 

crítica, do debate. O gosto do respeito à coisa pública que entre nós vem sendo 

tratada como coisa privada, mas como coisa privada que se despreza. 

É por isso que um projeto de escolarização concebido a partir dos pressupostos da 

educação integral ou mesmo uma escola de tempo integral neste horizonte reclama, nas palavras 

de Sarmento (2002, 2003) a "reinvenção cívica da escola pública”, cuja argumentação incorre 

quer na reabilitação da escola como um espaço público, por excelência, mobilizador da 
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participação da criança ou jovem e articulador dos direitos sociais, quer na restituição da escola 

como política de vida, isto é, como elemento de ligação de uma política social mais ampla 

conectada à políticas de saúde, de habitação, de proteção, de solidariedade visando combater as 

duras desigualdes e exclusões.  

Portanto, concordando com Sarmento, ajuizamos que este projeto, intencionalmente 

político, de reorganização dos tempos e espaços educativos incorre  noutro desenho curricular, 

canalizador dos interesses, desejos e vivências das crianças na consolidação das aprendizagens 

como direito, da escuta ativa das vozes das crianças-sujeitos e da participação política destas 

nos processos educativos que as enredam num quadro em que os conhecimentos, como 

património cultural, inscrevem-se com significativa afirmação na criação de oportunidades 

através das ciências, das artes, das linguagens e tecnologias atualmente disponíveis. Como 

adverte Libâneo (2012, p. 2) e com o qual corroboramos:  

As declarações favoráveis à ampliação da jornada escolar argumentam que os 

alunos ganhariam mais tempo para sua formação. Mas, que formação? A 

mesma que hoje é dada nas escolas comuns? Com professores com os mesmos 

salários inteiramente defasados? Com a precária infraestrutura física e 

equipamentos? Com os baixos resultados escolares dos alunos? 

As questões pontuadas merecem atenção dada a complexidade que envolve as propostas 

de educação integral, de escolas de tempo integral, de educação integral em tempo integral ou 

em jornada ampliada, no que tange aos diferentes recursos aplicados, sejam financeiros e 

humanos, bem como as exigências operacionais de gestão e formação. Neste propósito, Arroyo 

(2012, p. 30) questiona o significado político, ético e educativo da extensão do tempo para a 

formação e, por este viés, assevera a necessidade de recriar e fomentar um tempo mais profícuo 

para a aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social das crianças. Um tempo entrelaçado 

aos modos de vida e às vivências produzidas nos espaços-tempos precarizados-degradados, 

injustos e indignos em que estão imersas as crianças, especialmente, oriundas de classes 

populares, com seus corpos, suas histórias, suas linguagens, seus pertencimentos culturais, seus 

constrangimentos cotidianos. Crianças que têm tido acessos restritos/negados aos bens 

materiais e simbólicos, sendo historicamente alijadas dos tempos-espaços prescritivos e 

reguladores das escolas, frequentemente porque nestas instituições se mantêm referências 

educativas orientadas para a criança ideal, de acordo com os padrões de normalidade aceitos.  

Do enunciado anteriormente, pensamos que se a ampliação do tempo da Escola de 

Tempo Integral se limitar “a oferecer mais tempo da mesma escola, ou mais um turno – turno 
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extra –, ou mais educação do mesmo tipo de educação” será um tempo desvirtuado porque 

potenciador da desumanização, do pragmatismo instrucional, do ‘neotylerianismo’ assente na 

performatividade que privilegia, notadamente, os resultados aferidos.  

Para uma sociedade como a brasileira, em que os direitos da criança são cotidianamente 

solapados, pois ainda persistem condições degradantes de vida desses sujeitos. Assim, 

carecemos de respostas políticas urgentes do Estado, dos governos e dos sistemas educativos 

no que toca ao avanço dos direitos da infância para um tempo mais digno e justo de vida, 

inclusivamente, por meio da escola. Por esse prisma, repensar como estão conformados o 

currículo, o tempo, o espaço, o ensino, a aprendizagem e a formação promovidos na escola faz-

se relevante, visto que experiências de educação integral em tempo integral ou não, assimétricas 

em suas formas de conceção e implementação, trazem à baila proposições acerca de 

reconfigurações curriculares enquanto desenhos espaço-temporais do trabalho pedagógico.  

A qualidade da educação integral harmoniza-se com uma visão sócio-histórica crítico-

emancipadora que, fertilizada por princípios democráticos e de justiça social visam alcancar 

uma práxis educativa na/para humanização (Freire, 2005). É nesta perspetiva que vislumbramos 

resolutamente uma “linguagem da possibilidade” (Giroux, 1997), com outros sentidos e lógicas 

para que a educação integral em tempo integral seja concretizada, incontornável sem uma clara 

conceção curricular. Cabe, desta maneira, sublinhar que a universalização da educação integral 

em tempo integral no ensino público ainda representa uma busca utópica. Neste sentido, 

dedicaremos o próximo capítulo para a reflexão desta relação complexa e densa entre a 

educação integral em tempo integral e a organização curricular, tomando o currículo como um 

projeto formativo. 

 

2.4 O tempo integral/jornada ampliada na rede estadual de ensino do Amazonas 

 

É importante assinalar, a princípio, que no Estado do Amazonas, acompanhando as 

iniciativas de ampliação da jornada escolar (tempo integral) estabelecidas em vários estados da 

federação, especialmente durante a pródiga década de 1980, a primeira escola de tempo integral 

foi inaugurada no ano de 1990 na cidade de Manaus. Entretanto, passou a funcionar de facto no 

ano de 1991. O Centro Integrado de Ensino Público (CIEP), denominado Presidente João 

Goulart, constituiu-se numa ação educacional adotada na gestão municipal do então prefeito 

Arthur Virgílio Neto, à mesma época do governo do presidente Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), em que foram construídos os Centros Integrados de Atendimento à Criança 
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(CIAC). O CIAC foi um projeto de atenção integral à criança amparado no que preconizavam 

os textos da Constituição Federal (CF) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas 

que recebeu críticas veementes dos(as) educadores(as) especialistas pela sua expressiva 

natureza assistencialista, em detrimento dos aspetos pedagógicos.  

Por sua vez, o CIEP Presidente João Goulart, promessa anunciada nas plataformas 

políticas das campanhas eleitorais, transporta um significado histórico por ter sido a primeira 

experiência de extensão do tempo escolar da região Norte do país e a primeira escola da rede 

municipal pública de ensino. Foi implantado num bairro periférico da cidade, destinando-se 

prioritariamente às crianças provenientes de famílias com desfavoráveis condições 

socioeconómicas. Com a proposta de um programa de regime completo, este centro foi 

concebido para atender cerca de 400 crianças, organizadas em grupos de 25 por sala de aula, 

garantindo, assim, a oferta de classes de alfabetização e do ensino primário (1ª a 4ª série), bem 

como, reservando para o horário noturno, classes para o Programa de Educação Básica - PEB 

(Duarte, 2009).  

O CIEP Presidente João Goulart funcionava com uma estrutura pedagógico-curricular 

semelhante à proposta dos CIEP do Rio de Janeiro, ou seja, com um programa educativo 

diversificado que contemplava desportos, recreações, atividades culturais, tempo de descanso, 

orientações de higiene e auxílio pedagógico, normalmente o estudo dirigido às crianças com 

dificuldades de aprendizagem, além de serviços como alimentação e assistência odontológica. 

Todavia, verificou-se que o caráter de complementaridade esteve presente neste modelo 

escolar, pois a adição de outras atividades àquelas habituais da escola não implicou em 

alterações substantivas em outros domínios do trabalho escolar como a organização do ensino 

e suas metodologias, ou mesmo, na democratização dos processos pedagógicos.  

O centro vigorou por um tempo exíguo, e a partir de 1993 passou a funcionar com turnos 

regulares para então ofertar mais vagas e assim poder atender as demandas de uma comunidade 

em franca expansão, principalmente, nos seus níveis demográficos. Desta forma, fica 

evidenciado que o programa consistiu numa política de governo, alicerçado em interesses 

eleitorais, mais do que na garantia de um direito da população, especialmente, os direitos da 

criança, adolescentes e jovens. Uma década depois, a Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade do Ensino do Amazonas – SEDUC/AM incorpora no quadro de suas políticas 

educacionais, o Programa Escola de Tempo Integral, implementando no ano 2002, os Centros 

Educacionais de Educação Integral – CETI. Inicialmente foram construídos dois CETI 
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localizados em zonas urbano-periféricas do Município de Manaus, consideradas de 

vulnerabilidade e risco sociais. 

Estes centros apresentam um modelo arquitetônico padronizado e foram direcionados 

para o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica, portanto, atendem a faixa etária jovem 

(15 aos 17 anos de idade) das localidades, e respondem também pela proteção e inclusão desta 

franja da população escolar. A rotina pedagógica realiza-se, para os estudantes, das 7 às 16 

horas, incluindo os horários das refeições (café da manhã, almoço e lanche) e do descanso.  

Os CETI foram estrategicamente planeados, com uma infraestrutura que reverbera os 

propósitos operacionais e educativos de um “modelo de excelência” vislumbrado como 

possibilidade de melhoria dos resultados educacionais, no que respeita os indicadores de 

aprovação, de evasão, de desmotivação dos(as) estudantes jovens. Trata-se de um complexo 

pedagógico inspirado nos CIEP de Darcy Ribeiro, implantados no Rio de Janeiro na década de 

1980 e na experiência pioneira de Anísio Teixeira, o conhecido Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro. Possuem estruturas generosas que abarcam um conjunto variado de espaços e 

equipamentos: diretoria, secretaria, salas de aula, sala de professores, sala pedagógica, sala de 

reuniões, sala de multimídias, salas de música e de dança, auditórios, laboratórios de ciências e 

matemática, consultório odontológico, enfermaria, refeitório, cozinha industrial, ginásio 

poliesportivo, vestiários, piscina, campo de futebol, entre outros.  

A partir destas experiências, ao longo do tempo, gradualmente outros CETI foram 

implantados, contabilizando em 2015 um total de 33 unidades instaladas, envolvendo tanto o 

Município de Manaus como outras cidades do interior do Amazonas.   

Para além dos CETI, outros programas articulados à SEDUC/AM coexistem e atuam 

para assegurar o acesso a atividades extracurriculares ou não-escolares voltadas para os 

estudantes, portanto, para a ampliação do tempo de formação: as Escolas de Tempo Integral 

(ETI) e o Programa Mais Educação (PME). As ETI são escolas regulares de turnos que 

passaram por processos de reestruturação organizacional e adaptações físicas para responder à 

ampliação da jornada ou tempo integral.     
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CAPÍTULO 3 

A CONCEÇÃO DO CURRÍCULO NA PERSPETIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

EM TEMPO INTEGRAL 

Reservamos para este capítulo, que procura a interseção com os anteriores, discutir o 

currículo escolar, no que tange à sua organização, na perspetiva da educação integral em tempo 

integral, dado que constitui o enfoque desta investigação. Começamos refletindo, por um lado, 

a centralidade dos conhecimentos na organização curricular, evidenciando como os processos 

de seleção, distribuição e transmissão dos conteúdos curriculares decorrem de uma dinâmica 

marcada por posições político-ideológicas e onde também estão presentes relações de poder. 

Os conhecimentos curriculares são reconhecidos como importantes vetores da organização 

curricular, sendo imperativa a análise crítica e problematizadora destes, no sentido de 

desnaturalizá-los enquanto conhecimentos neutros, bem como despojá-los do poder hierárquico 

face aos demais conhecimentos sociais e culturais, compreendendo que entrecruzar estes 

conhecimentos traz vitalidade ao processo educativo. Neste viés, o acesso e a democratização 

dos conhecimentos sistematizados e veiculados na escola ampliam as possibilidades de 

intervenção crítica dos sujeitos na realidade em que estão inseridos. Por outro, sem deixar de 

questionarmos o currículo instrumental-linear, académico e hegemónico, operamos com a ideia, 

relevante e profícua da Pedagogia Curricular como revisão teórico-prática ou possibilidade 

outra de olhar para o currículo, chamando atenção para três aspetos nucleares e desafiadores da 

organização curricular em jornadas ampliadas ou em tempo integral, uma vez que põem à prova 

o modelo escolar ocidental moderno: a lógica curricular, os tempos-espaços e a visão dos

sujeitos educativos. Compreendemos que a ressignificação destes aspetos se trata de uma 

questão pedagógica estratégica para a reformulação dos saberes e das práticas curriculares 

articulados aos objetivos da formação integral dos(as) estudantes.  

3.1 Organização curricular: vetor de mudança da escola na direção da educação integral 

em tempo integral? 

A interrogação que abre este capítulo vem a propósito para assinalarmos o quão pode 

ser intricada e volátil uma busca pela definição de organização curricular, já que não se tem 



3 A conceção do currículo na perspetiva da educação integral em tempo integral 

126 
 

uma ideia que a consensualize, sendo identificada por outras expressões como desenho 

curricular, orientação curricular, projeto curricular (Hora, Coelho & Rosa, 2015) e, ainda, 

porque é algo que tem ilustrado formas curriculares com lógicas de sustentação diferenciadas. 

Partindo do entendimento de que a organização curricular “consiste num modo 

particular de interligar e sequencializar os elementos que constituem o currículo, no âmbito dos 

domínios social (o que ensinar?), institucional (quem controla?) e didático (como ensinar?)” 

(Pacheco, 2001, p. 79), é certo que neste modo particular está implícita uma teoria curricular 

que o escuda ou mesmo o entrecruzamento de diferentes perspetivas curriculares, bem como 

um significado social, cultural e histórico em torno do conhecimento, da sua seleção, 

organização e materialização que, seguramente, consiste num processo que não é apolítico e 

nem imparcial, mas fruto de escolhas. De acordo com Goodson (1995, p. 9) a história do 

currículo nos ajuda “a ver o conhecimento escolar como um artefacto social e histórico sujeito 

a mudanças e flutuações, e não como uma realidade fixa e atemporal”.  

Como elucidado no primeiro capítulo deste estudo, o currículo emerge na modernidade 

como objeto refletor de uma racionalidade centrada no ordenamento e na uniformização do 

ensino, considerado como mecanismo que comporta um saber instrumental a ser analisado, 

predominantemente, como um problema de cariz técnico, ou seja, o que ensinar (os 

conhecimentos) e o que aprender derivam de uma operação de controlo sobre os objetivos e 

fins da educação para torná-la mais eficiente. Consequentemente, os conteúdos curriculares 

consistem em verdades irrefutáveis, pairando sobre um intenso dogmatismo académico e 

disciplinador.  

Esta matriz de análise curricular, convencionada de tradicional, estende-se até a década 

de 1970, quando a partir dos estudos críticos35que inspiram a Nova Sociologia da Educação ou 

a Sociologia do Currículo, representada por diferentes correntes ou posições teóricas, o 

currículo é problematizado e reeditado, entendido como uma construção política, como artefato 

social e cultural que se forma em interface com os elementos de sua produção histórica e 

contextual (Moreira & Silva, 1994). Aqui, efetua-se a crítica que ultrapassa a interrogação 

spenceriana formulada em meados do século XIX: “qual o conhecimento mais valioso?”, visto 

que importa problematizar como é feita e quem faz a seleção dos conhecimentos que servirão 

de base para a escolarização, como as configurações curriculares legitimadas se justificam e 

35 Vários pensadores da Escola de Frankfurt (escola neomarxista relacionada ao conhecimento crítico da realidade) 

como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Walter Benjamin, Hertbert Marcuse influenciaram 

os estudos curriculares. 
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quem são seus beneficiários, questões nem sempre transparentes. A operação de selecionar 

determinados conhecimentos implica, indubitavelmente, a exclusão de outros, pois “(...) aquilo 

que é definido como sendo conhecimento escolar constitui uma seleção particular e arbitrária 

de um universo muito mais amplo de possibilidades” (Silva, 1992, p. 79).  

Apple (2008) adverte como a seleção e a organização dos conhecimentos considerados 

válidos num determinando contexto sócio-histórico resultam de escolhas não aleatórias e 

interesses sociais particulares envolvendo, desta maneira, relações de poder. O autor chama a 

atenção para o elemento ideológico arrolado na configuração do conhecimento curricular, 

podendo ser este provocador e, mais do que isso, um reforço às desigualdades educacionais, se 

se pensar nos símbolos, normas e valores estratificadores que veiculam, pois é preciso 

interpelar, de modo relacional aquilo que é a transmissão cultural da escola e o poder 

económico, as conexões existentes entre o currículo e os seus resultados ou efeitos de poder. 

Daí que questionar os princípios de seleção dos conhecimentos, que remetem para a cultura que 

a escola dispõe e partilha, deve refletir uma posição política, consciente e engajada. 

Nesta conformidade, o currículo traduz-se por um processo de seleção cultural, 

realidade concreta que se articula a um quadro múltiplo de referências nos âmbitos político, 

económico, cultural e social, portanto, onde se travam posicionamentos ideologicamente 

contraditórios e conflitantes, intenções e compromissos. Desta forma, corre-se o risco de que 

estes conhecimentos assumam caráter de classe, uma forma de dominação social, portanto, 

elitizados no seu sentido segregador e excludente.  

O modo como o conhecimento é concebido, selecionado, organizado e transformado 

num determinado tempo/espaço institucional, chamado por Pacheco (2014) de transformação 

curricular, é revelador das bases conceptuais e políticas que o alicerçam e o vinculam à 

realidade social mais ampla (Silva, 2001; Lopes, 1999). Os conhecimentos classificados como 

legítimos atuam como mecanismo de padronização de valores, códigos, crenças e verdades que 

podem ser representativos dos grupos ou classes hegemónicas nas estruturas e relações sociais. 

Uma vez incorporados como um dado natural e determinante, carregam a marca da 

sacralização, da ritualização e da inevitabilidade (Arroyo, 2013).  

Concebidos como espaço hermético e intocável, os conhecimentos curricularizados 

cumprem exigências de ordenamento, sequencialização e transmissão que os acompanham. Em 

realidade, estas condições são parte do processo de controlo da racionalidade técnico-científica 

que pretende resignar a prática curricular a uma formalização, a um sentido prescritivo e 

objetivista. O conhecimento esteia a discussão curricular. Conforme salienta Pacheco (2014, 
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2016) o quê?, por quê? para quê? e para quem? continuam a ser questões desafiadoras e 

problemáticas na definição do currículo, uma vez que se configuram inseparáveis a questões de 

poder, sendo as respostas variáveis consoantes os projetos formativos em justificativa.  

Fazendo um contraponto, uma interpretação bastante peculiar é a de Young (2007, 2011, 

2013) que apresenta em seus estudos mais recentes, um olhar renovado do campo curricular. 

Fecundado na defesa de um currículo baseado no conhecimento poderoso, uma premissa básica 

a ser considerada é a do direito do(a) aluno(a) ao conhecimento especializado e teórico, 

amparado fundamentalmente nas disciplinas escolares que “com suas fronteiras para separar 

aspetos do mundo que foram testados ao longo do tempo, não só oferecem a base para analisar 

e fazer perguntas sobre o mundo, como também oferecem aos estudantes uma base social para 

um novo conjunto de identidades como aprendizes” (Young, 2011, p. 617). Segundo o autor, o 

conhecimento especializado não está disponível em qualquer lugar, portanto, configura-se 

numa modalidade distinta dos conhecimentos não-escolares. Desta maneira, para este 

curriculista é um tipo de conhecimento confiável, válido, consistente e instrumentaliza o(a) 

estudante com uma base útil de conteúdos que servirá como elemento mediador nas relações 

entre este e a realidade social em que vive,  legitimando-o, assim, como relevante – mesmo que 

tal legitimidade seja questionável.  

Ao priorizar os conhecimentos poderosos, mas sem deixar de considerar os 

conhecimentos cotidianos, vistos como insumos para o trabalho pedagógico do(a) professor(a) 

(embora seja dada pouca ênfase às experiências de vida dos(as) estudantes), corrobora o 

seccionamento e a hierarquia epistemológica entre os conhecimentos, já que os conhecimentos 

poderosos estão colocados num patamar mais elevado, reforçando um currículo prescrito e 

uniformizante imanente à linha divisória criada. Fica patente que aquilo que criticava nos seus 

primeiros trabalhos na década de 70, o currículo como facto, ganha importância na releitura e 

atualização que faz da conceção curricular e do conhecimento escolar e, além disso, reside aqui 

um posicionamento estranho aos contributos advindos das teorias pós-estruturalistas do 

currículo, para as quais a relativização dos saberes é uma premissa inegociável.  

É importante ressaltar, a despeito das correntes e abordagens assumidas, que a 

Sociologia do Currículo exerce um papel importante na desnaturalização do currículo, 

explicitando aspetos antes escamoteados, como o sentido histórico, cultural, arbitrário que este 

incorpora. Desta maneira, no que toca à organização curricular, o conhecimento configura numa 

questão incontornável. E nesta, os conteúdos fixos, estáveis e universalizados vertebradores do 
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currículo, que não deixam de ser instrumentos de “diferenciação e de exclusão social” (Pacheco, 

2003), não podem passar ao largo de um debate amplo e persistente na construção curricular. 

Entre as distintas posturas analíticas acerca do que se compreende por conhecimento 

escolar, apoiamo-nos em Moreira (2007, 2008, 2009). Trazendo à baila o que postula o autor, 

os conhecimentos escolares corporificados no currículo são um tipo específico de 

conhecimento, com características próprias, produzidos socialmente, logo, oriundos de 

múltiplos campos de referência tais como: universidades e centros de pesquisa produtores de 

conhecimento científico; mundo do trabalho; áreas da saúde e do desenvolvimento tecnológico; 

desportos e atividades corporais; produções artísticas; diversas expressões e exercício da 

cidadania; movimentos sociais. Além destas referências, a escola exerce relevante influência 

sobre os conhecimentos que propaga em função da cultura institucional (políticas, normas, 

práticas, experiências) que a consubstancia (Moreira, 2008). 

Depreende-se do pensamento do autor que os conhecimentos escolares não consistem 

na tradução ou adaptação fidedigna dos conhecimentos científicos ou académicos, uma vez que 

diferem deles e dos demais conhecimentos presentes no espaço pedagógico da escola, como, 

por exemplo, os conhecimentos cotidianos. Portanto, dizem respeito a conhecimentos que são 

traduzidos com foco no ensino com significativa intervenção pedagógica e cumprem 

finalidades sociais específicas. Sendo assim, são engendrados por princípios cognitivos e 

configurações epistemológicas distintas. Por outras palavras, os conhecimentos escolares não 

seguem rigidamente os padrões utilizados na produção do conhecimento científico, antes, são 

construídos em processos de mediações didáticas em que há formas peculiares de 

apropriação/transformação do conhecimento científico em escolar. E, nesta direção, o currículo 

é produzido por diferentes relações sociais e culturais nas quais há trocas fundamentais que têm 

efeitos na constituição dos conhecimentos e, consequentemente, na sua (re)contextualização, 

sendo estes conhecimentos, sempre instáveis ou provisórios “se pensarmos nas influências dos 

campos científicos, dos grupos sociais, dos interesses económicos e das orientações políticas” 

(Pacheco, 2015, p. 100). 

Na escola pública contemporânea, complexa e eivada de limitações que atingem a 

garantia da qualidade educacional, pensar e questionar a importância do conhecimento escolar 

como eixo fundamental na organização curricular, assim como a sua apropriação pelas crianças 

e jovens das classes populares, é condição basilar na luta por uma sociedade menos injusta com 

aquelas franjas desfavorecidas e destituídas do acesso aos direitos sociais, especialmente, no 

sentido de garantir-lhes a ampliação das suas referências e universos simbólicos, culturais, 
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políticos e pedagógicos face à perceção do mundo material imediato em que estão inseridas. É 

nesta linha que trazemos à colação a argumentação assumida por Nóvoa (2010) e Moreira 

(2001, 2007), na qual os autores convergem na inequívoca preocupação com os conhecimentos 

escolares, pois consideram serem estes a expressão de um projeto cultural que se concretiza 

através das mediações institucionais que se devem realizar, quer em função da otimização do 

ensino e das aprendizagens como processos interdependentes quer da heterogeneidade dos 

sujeitos (crianças e jovens) em presença e participação na escola, suas demandas, experiências, 

indagações, dificuldades e potencialidades. 

Moreira (2007) corrobora que os conhecimentos selecionados, organizados e 

distribuídos devem ser relevantes, apreendidos criticamente e mobilizados na perspetiva de 

transgressão das fronteiras que restrinjam ou impeçam o diálogo entre os saberes disciplinares 

e outros saberes e experiências inscritos no meio social. Deste modo, coloca em causa as 

relações de poder, imbricadas ao currículo escolar, mantenedoras de situações de desigualdade 

e submissão de diferentes grupos e indivíduos, no que concerne ao pertencimento étnico-racial, 

de classe, de género ou de religião.  

Nóvoa (2009), por sua vez, preconiza que o conhecimento e a cultura são ferramentas 

essenciais para a inclusão social quando a escola os articula prioritariamente na promoção das 

aprendizagens. Isto exige, desde logo, que o(a) professora(a) tenha uma boa formação, também 

qualificada e enriquecida no contexto de trabalho e em colaboração com seus pares visando o 

seu desenvolvimento profissional e evitando-se, assim, a balcanização. O autor realça o valor 

do trabalho didático em torno do currículo, para o qual se deve buscar atualizar a ação 

pedagógica para oferecer a todos os(as) alunos(as), indistintamente, a consolidação de 

aprendizagens orientadas para a elevação do nível cívico, da autonomia, das competências 

cognitivas, emocionais e sociais, e da capacidade de compreender criticamente a realidade e 

nela intervir para a transformação dos seus contextos sociais. Tal posicionamento coincide com 

o inferido por Freire (2000, p. 28):

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de 

indagar-se e de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de 

programar e de não apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, 

impostos. As crianças precisam de ter assegurado o direito de aprender a 

decidir, o que se faz decidindo. Se as liberdades não se constituem entregues 

a si mesmas, mas na assunção ética de necessários limites, a assunção ética 

desses limites não se faz sem riscos a serem corridos por elas e pela autoridade 

ou autoridades com que dialeticamente se relacionam. 
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Baseando-nos nas ideias trazidas pelos autores atrás referenciados, é que nos propomos 

a apresentar caminhos argumentativos para a questão inicialmente levantada no texto: a 

organização curricular constitui vetor de mudança da escola na direção da educação integral em 

tempo integral?. Pensamos que não seja o único, mas, certamente, se situa como força-motriz 

da mudança. A organização curricular na perspetiva da educação integral em tempo integral, 

mesmo reconhecendo-se que são diferentes as matrizes sustentadoras das propostas em curso 

nos sistemas de ensino brasileiros, aponta para outros (re)desenhos de Projeto Político-

Pedagógico e impacta diretamente a função social da escola, facto que implica na visão de 

currículo, nos tempos, nos espaços e sujeitos da prática educativa.  

A ampliação da jornada diária recoloca em pauta a função social da escola, uma vez que 

o tempo acrescido de permanência do(a) aluno(a) denota algum tipo de alteração sobre o que

será oferecido e valorizado como experiência de aprendizagem curricular significativa que 

possa contribuir para a formação integral que se deseja. É por isto que, do nosso ponto de vista, 

ancorado em Coelho e Maurício (2016), Galian & Sampaio (2012), Freire (1996, 2000), 

Libâneo (2014), Cavaliere (2009, 2014), Thiesen (2011, 2014) esta função coaduna-se com o 

acesso e à apropriação criativa, contextualizada e integrada dos conhecimentos escolares, pelas 

gerações mais novas, de forma que sejam asseguradas, como direito, oportunidades e percursos 

educativos equitativos e justos para todos os(as) alunos(as)/crianças e jovens. Neste propósito, 

o trabalho pedagógico da escola como um todo é colocado em xeque, especialmente sua matriz

curricular, no que tange à democratização dos conhecimentos e à socialização das informações, 

pois contempla uma visão de formação integral que, neste estudo, estamos defendendo no seu 

entrelaçamento à perspetiva sócio-histórica e crítico-emancipadora, conforme discutimos no 

capítulo anterior. 

Dentro desta perspetiva, o sujeito-aluno(a) é compreendido na sua integralidade como 

sujeito social, cultural, político, de direitos. A educação integral em tempo integral consiste 

num projeto político que, assumido numa pauta progressista, se converte num projeto em 

permanente problematização, complexificação e reelaboração. A escola pública, apesar das 

suas contradições, relativa autonomia institucional, mas também de suas resistências, é 

potencialmente caminho para a desobstrução das formas de opressão e exclusão que culminam 

em desigualdades educacionais. Sendo assim, almejamos que se traduza em lugar de bem-estar 

individual e social, em lugar comunitário de exercício do diálogo e da cidadania, e em lugar de 

“justiça curricular”, onde se respeitam e valorizam as diversidades e diferenças entre os grupos 

sociais e culturais que circulam no espaço escolar e seus saberes, ajudando os(as) estudantes “a 
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ver, analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, colaborativas 

e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica mais amplo destinado a construir 

um mundo mais humano, justo e democrático” (Torres Santomé, 2013, p. 09).  

Esta perspetiva não está indiferente ao momento histórico em que vivemos, de fluidez, 

incertezas, instabilidades e ambivalências inerentes às sociedades líquidas da 

contemporaneidade (Bauman, 2003a) cada vez mais complexas, enredadas nas revoluções que 

afetam a vida em sociedade e a vida individual, como as que decorrem das tecnologias da 

informação e comunicação, das ciências, da estrutura das populações, das nações e dos Estados, 

das relações sociais, económicas, ecológicas, políticas, estéticas, das relações de trabalho e do 

tempo de lazer, da educação (Torres Santomé, 2013) e que tensionam as práticas e as finalidades 

político-pedagógicas da escola.  

Na opinião de Torres Santomé (idem), estas revoluções que caracterizam a sociedade 

estão, de facto, a incidir sobre a escolarização, especialmente, os contextos de ensino-

aprendizagem articulados ao trabalho docente e à formação dos(as) estudantes, impondo novas 

demandas e, por isso, novos olhares sobre o currículo, no que concerne à seleção e revisão dos 

conteúdos, ao planejamento, a gestão, ao desenvolvimento e à avaliação. O situar-se 

contextualmente é, sem dúvida, um ponto de partida inalheável, uma vez que as transformações 

que ocorrem, permeadas por tensões, controvérsias, dilemas, inclusões e exclusões, exigem o 

desvelamento, a compreensão crítica e problematizadora da realidade, levando em conta as 

(des)conexões e intercâmbio global e local, as instâncias macro e microssociais, políticas e 

culturais.  

Esboçamos, como modo de questionar o currículo hegemônico instrumental-linear, de 

controlo disciplinar das mentes e corpos, de “burocracia asfixiante”, uma outra dinâmica de 

saberes e práticas que embasa a perspetiva enunciada, isto é, a perspetiva da educação integral 

em tempo integral na escola pública, que procura escapar do “mais do mesmo” e definir rumos 

mais coerentes com a formação holística dos(as) estudantes, traduzida numa Pedagogia 

Curricular que tem por pretensão a “repolitização da organização curricular” - dos 

conhecimentos - (Arroyo, 2013) e a qualidade das ações pedagógicas e das interações sociais, 

tendo em vista a transformação da escola como espaço-lugar da produção, desconstrução e 

reconstrução do conhecimento, da criatividade, dos afetos, do bem-estar, do respeito e 

valorização dos(as) educadores(as) e educandos(as) e dos(as) educadores(as) como autores e 

atores curriculares.  
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A Pedagogia Curricular radica numa abordagem relacional e processual do currículo e 

do seu desenvolvimento perspetivando em outras bases o modelo escolar herdado, a 

racionalidade disciplinar, a objetividade do conhecimento a ser aplicado, uniformemente, para 

o abstrato estudante médio, a relação adultocêntrica que permeia o ensino, a tendência 

performativa e mercantilizadora da educação escolar, o pensamento monolítico, a 

homogeneidade cultural e dos padrões que definem o trabalho pedagógico hegemônico da 

modernidade.  

Do ponto de vista ético-político e metodológico, interroga criticamente o fazer 

pedagógico na medida em que busca a instauração de uma renovada “gramática escolar”, sem 

descurar das condições concretas que comprometem este mesmo fazer. Sobretudo, valoriza o 

tempo como estruturante da formação humana, e o espaço escolar como lugar de práticas 

culturais em constantes processos de ressignificação, como lugar radicalmente alicerçado na 

humanização e na compreensão do inacabamento ontológico dos sujeitos (Freire, 2000, 1996). 

Conforme elucida Libâneo (2005, p. 17) “A pedagogia quer compreender como fatores 

socioculturais e institucionais atuam nos processos de transformação dos sujeitos mas, também, 

em que condições esses sujeitos aprendem melhor”. Há um aspeto pedagógico que se expressa 

no processo curricular, na gestão e desenvolvimento do currículo no âmbito escolar que tem 

sobre si o pendor institucional, portanto, uma forma de pensar e praticar o currículo que é 

intencional. Tomando por ensejo a assertiva do autor atrás mencionado, com efeito, a Pedagogia 

Curricular aqui apropriada como chave-mestra, ocupa-se da relação entre os sujeitos 

curriculares, professor(a) e aluno(a), em torno dos conhecimentos formativos, em um 

determinado contexto histórico espaço-temporal, sendo assim, enreda-se nas suas capacidades 

de crítica, de problematização e atualização vislumbradas diante das seguintes premissas: 

 

I.  Do currículo pré-definido, determinístico, monolítico e linear ao currículo como 

projeto formativo contextual, compartilhado e integrado; 

II.  De tempos monocrômicos, rígidos e espaços sitiados, disciplinadores e mecânicos a 

tempos flexíveis, plurais e espaços mais dinâmicos, diversificados e relacionais; 

III.  Das relações entre os sujeitos educativos hierárquicas, autoritárias e anímicas a 

relações mais dialógicas, cooperativas e humanizadoras. 
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Figura 2 - Dinâmica da Pedagogia Curricular 

Sendo a Pedagogia, conforme postula Libâneo (2005), a teoria e prática da educação, a 

ciência que se ocupa em pensar/teorizar o fenômeno educativo, e o currículo veículo de 

articulação no processo educativo - conteúdo do ensino e aprendizagem - cabe a reflexão sobre 

uma pedagogia que contemple o currículo como um modo de contribuição à promoção mais 

apropriada do processo ensino-aprendizagem, o que implica pensar em suas mais diversas 

articulações, inclusivamente, na sua articulação com o fazer pedagógico que envolve professor-

aluno, os sujeitos educativos, autores e atores curriculares. Um currículo que funcione ao 

desígnio da Pedagogia, conforme Libâneo (2005), deve se ocupar com a tarefa da formação 

humana dos sujeitos em contextos situados historicamente no tempo e espaço. O currículo 

materializa, desta forma, objetivos e finalidades pedagógicas que implicam na formação 

humana integral, intelectual e da personalidade, que ocorre na instituição escolar como um 

ambiente intencionalmente estabelecido para este propósito. 

Recorremos a esta ilustração como um simbolismo, pois o que pretendemos informar 

com a ideia de Pedagogia Curricular reporta, fundamentalmente, à preocupação com a escola 

pública de tempo integral no que toca ao modo como pedagogicamente o currículo está 

implicado na cultura escolar. Barroso (2004b) chama a atenção quanto a este aspeto, pois ao 

trazer à tona os desafios, sobretudo políticos, encarados por projetos pedagógicos inovadores, 

singulares e consistentes, como o da Escola da Ponte em Portugal, referenda a necessidade de 

“defender, debater e promover” a escola pública. Segundo o autor, ao defendê-la é preciso que 

se reafirmem valores que são fundamentais para sua preservação; ao debatê-la é preciso 
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considerar a complexidade dos problemas que enfrenta e, ao promovê-la, busca-se fomentar 

oportunidades que realcem seu valor social no que diz respeito, destacadamente, à  

“universalidade do acesso, a igualdade das oportunidades e a continuidade dos percursos 

escolares” interligadas ao atendimento de públicos diversos, por meio de  “uma política ativa 

de justiça social, em benefício dos mais desfavorecidos” (idem, p. 8).  

No contexto atual em que o tema da educação integral é inescapável à discussão da 

escola pública de tempo integral, em particular, do currículo, mas também matizada por 

ambigüidades e interesses conflitantes, estamos cônscios de que as mudanças da escola, para 

que sejam sustentáveis, não podem estar circunscritas apenas à sua dinâmica interna, embora 

reconheçamos as virtualidades, especialmente de mobilização, dos(as) agentes escolares. 

Logicamente, entram em cena outros elementos igualmente potenciadores ou coibidores das 

mudanças, tais como as orientações emanadas das políticas educacionais, os recursos 

financeiros e materiais, as condições de trabalho e salariais dos(as) professores(as) que 

merecem ser mais dignas e justas.  

Entretanto, a referência a Pedagogia Curricular intenciona trazer à luz o pensar-fazer 

cotidiano à volta da organização curricular, a partir da interdependência que envolve aspetos 

como tempo, espaço e sujeitos. Consoante as ponderações de Hora, Coelho & Rosa (2015, p. 

160) “se constitui organização curricular, para a escola de tempo integral, um conjunto de

processos visando articular experiências que se desdobram em torno do conhecimento, mas que 

incorporam elementos como tempo, espaço, sujeitos e os próprios conhecimentos”. Para as 

autoras, os elementos sinalizados devem induzir uma discussão mais extensa com a comunidade 

escolar, a fim de que os arranjos curriculares possam responder a dinâmicas pedagógicas e 

formativas que permitam o desenvolvimento das aprendizagens pretendidas, além de equidade 

nos percursos escolares, portanto, definidas no projeto maior da escola. Tempo, espaço e 

sujeitos intersetam-se à produção do conhecimento e tem relação estreita com os procedimentos 

didático-pedagógicos necessários a geração das condições adequadas para a promoção de 

aprendizagens significativas e contextualizadas congruentes com a formação integral (Galian 

& Sampaio, 2012; Felício, 2012). 

Neste sentido, as transformações presumidas em programas, projetos ou experiências de 

escolas de tempo integral são um complexo desafio na realização de um plano formativo 

ajustado a uma vertente que se persegue crítico-emancipadora, cidadã e democrática de escola. 

Parece-nos, assim, importante colocar sob ênfase as questões: De que organização curricular 

falamos quando evocamos educação integral em tempo integral? Que projeto social pensamos 
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arquitetar quando propomos novos arranjos curriculares com tempo maior e diferentes espaços 

para a formação? Como integrar tempo e espaços ao trabalho curricular e como refletem na 

formação dos sujeitos que dele participam? Como os conhecimentos se organizam? Como se 

integram ou não? O  que deve conter um currículo e como o processo de ensinar-aprender pode 

ser qualificado num tempo ampliado? Como aproximar os conhecimentos escolares aos 

conhecimentos, experiências e saberes cotidianos dos(as) estudantes considerando a pluralidade 

cultural que os particularizam em termos identitários?. 

Assumimos a compreensão de que as respostas às questões são sempre provisórias e 

contingenciais, inscritas num tempo-espaço social e histórico concreto, variáveis de acordo com 

os sistemas educativos, suas orientações políticas e seus respetivos públicos, bem como os 

contextos específicos das instituições. Portanto, fundamentá-las a partir da ideia atrás 

mencionada, ou seja, do que denominamos Pedagogia Curricular supõe que estejam em 

coerência as conexões entre uma conceção curricular aceite e a problematização dos elementos 

que dialogam intrinsecamente com esta mesma conceção: lógica curricular, tempo, espaços e 

sujeitos da experiência curricular. 

 

3.2 Currículo como projeto formativo contextual, compartilhado e integrado 

 

A começar com o pressuposto de que o currículo envolve múltiplas orientações de 

natureza epistemológica, política, social, económica e ética que estruturam e dão sentido às 

experiências formativas, a sua construção implica em proposições intencionais sobre o sujeito 

a ser formado e sua inserção/intervenção no mundo. Na aceção crítica que nos orienta neste 

estudo, o currículo é uma construção social, cultural e historicamente situado, um projeto que 

vai sendo construído pelos diferentes agentes educativos – nos níveis macro e micro-político - 

estando alicerçado na forma e no conteúdo dos conhecimentos escolarizáveis, portanto, 

conhecimentos culturalmente institucionalizados, produto de lutas, conflitos e de articulações 

de poder. Como refere Macedo (2012, p. 131): 

 

Enquanto uma totalidade em constante estado de fluxo, construído, 

reconstruído, significado, ressignificado e rasurado pelos atores educacionais 

a ele implicados e as instituições nele interessadas, o currículo caracteriza-se 

concretamente como uma edificação de sujeitos sociais, com suas intenções, 

sentidos e poderes. 
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O currículo representa a caixa de ressonância dos valores assumidos acerca de 

conceções sobre a sociedade, escola, ensino, criança, conhecimento, cultura incidentes nas 

práticas pedagógicas. Como tal, tem um potencial regulador que se consolida a partir dos 

conteúdos da aprendizagem que serão abordados, ordenados num tempo, desenvolvidos em 

níveis de ensino diferentes e enquadrados numa dinâmica de mediação e de intercâmbios entre 

os atores e autores curriculares (professores, alunos, pais, comunidade) num determinado 

espaço.  

Consiste numa práxis que se materializa em condições concretas, cumprindo importante 

função socializadora. Sendo assim, não deixa de ser um instrumento que compreende desde o 

seu planeamento até à sua avaliação, processo que exige constante reflexão entre teoria e 

prática, conteúdo e forma, e implica uma criação de novos significados sobre a prática 

pedagógica. Para Sacristán (2000, p. 21), “conceber o currículo como práxis significa que 

muitos tipos de ações intervêm na sua configuração (...), que se configura dentro de um mundo 

de interações culturais e sociais, que é um universo construído não-natural”. Como construção 

humana, cotidiana e relacional, o currículo em ação é um processo moldado no bojo da 

realidade imediata. Cada contexto escolar, em sua dinamicidade, tem uma própria história, 

atores e relações particulares. A par desta ideia, o currículo singulariza-se nas instituições 

educativas como projeto formativo (Pacheco, 2000, 2005; Zabalza, 2003, Roldão, 1999) que 

está para além de um mero plano técnico. Na esteira do que postula Pacheco (2005, p. 39): 

 

[...] currículo define-se como um projeto, cujo processo de construção e 

desenvolvimento é interativo e abarca várias dimensões, implicando unidade, 

continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano 

normativo, ou oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino-

aprendizagem. Mais ainda, o currículo é uma prática pedagógica que resulta 

da interação e confluência de várias estruturas (política/administrativas, 

econômicas, culturais, sociais, escolares...) na base das quais existem 

interesses concretos e responsabilidades compartilhadas. 

 

 

Com base neste apontamento, sua formulação assenta-se numa visão contextual, 

compartilhada e integrada para que possa sustentar-se qualitativamente na sua impreterível 

tarefa democrática, participativa e pública e na “partilha assumida de poderes e de 

responsabilidades” (Morgado & Gonçalves, 2011, p. 54). Embora não circunscrito ao contexto 

da escola, em função das suas referências e determinações, o currículo como projeto, tendo em 

vista a conotação empregada, consiste em resistir aos processos normativistas que enquadram 

e enrijecem-no como algo natural e previamente definido (algo inexorável), como receita pronta 
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e consumível, expressando um entendimento dos sujeitos como seres passivos, de adaptação 

irrefletida.  

O currículo como prescrição não gera, por si só, experiências significativas e relevantes 

na prática vivida pelos sujeitos educativos, dado que o mais importante é a transmissão dos 

conteúdos e o cumprimento das metas estabelecidas para cada nível de ensino. Em 

contrapartida, “enquanto projeto de formação, o currículo é compreendido pela sua natureza 

complexa, que subjaz na pluralidade de decisões que são tomadas e interpretadas por diversos 

atores, e por uma contínua recontextualização do que deve ser face ao que pode ser” (Pacheco, 

2005, p. 148).  

Ao designarmos o currículo e seu desenvolvimento como um projeto formativo levamos 

em conta sua incompletude diante das possibilidades e dos limites impostos pelo real, mas 

também procuramos dar ênfase à sua capacidade, num sentido processual, de abertura e 

reconstrução pedagógica no que toca às vivências e às aprendizagens, pois configura-se num 

importante mecanismo pelo qual a escola inscreve os sujeitos em processos de socialização, 

subjetivação e (des)construção de identidades, mediatizados pelas formas de relações e 

interações entre os seus agentes, pelos conhecimentos sócio e historicamente produzidos, 

eleitos contigencialmente como formativos (Macedo, 2012).  

Estes conhecimentos formam matrizes de orientação que atuam no modo como o sujeito 

vê o mundo e a si próprio, no modo como se relaciona socialmente e nas trajetórias individuais. 

O currículo constitui-se como um complexo artefato cultural e organizador das formações 

(Macedo, 2012). Pressupõe que, como projeto formativo, seja bem pensado e planificado 

pelos agentes interessados. Consoante o pensamento de Zabalza (2003) estará sujeito ao debate, 

a uma posterior aceitação social, com ratificação ou rejeição democrática pelos seus 

proponentes. Assim sendo, ganha contornos de formalização, tornando-se público.  

O sentido formativo evocado compactua-se ao que propõe Macedo (2010, p. 29) que, 

baseado em autores como Bernard Honoré, Marie Josso, Monbaron-Houriet, J.; Gaston Pineau, 

Edgar Morin, António Nóvoa e Jacques Ardoino, compreende a formação como sendo um 

fenómeno vinculado à experiência singular do sujeito, “o que acontece a partir do 

mundo/consciência do Ser ao aprender formativamente, isto é, transformando em experiência 

significativa (intencionada, com explicitada construção de sentidos e significados) 

acontecimentos, informações e conhecimentos que o envolvem”. Para Macedo (idem, ibdem), 

a formação tem um caráter complexo e multifacetado, ocorre por diversas interações e 

mediações na “itinerância de aprendizagens” inacabadas, em constante movimento. Supõe 
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reflexão sobre o vivido e a experiência, gerando assim, processos reconstrutivos e criativos. A 

formação é instituinte e instituída nas relações entre os sujeitos e do sujeito consigo, assim, é 

passível de reconstrução/alteração. É, portanto, a experiência formativa do domínio da 

perspetiva socioexistencial, visto que é social e culturalmente referenciada, pois “a formação 

do ser não se realiza sem o ser da formação, seus contextos de referência, seus pertencimentos 

e as suas diversas demandas existenciais” (idem, p. 54).  

A formação não se limita a espaços formais, onde se faz evidente a intencionalidade 

formativa. Ela acontece nas experiências de vida, de cultura em curso, em fluxo, em inter-

relação. O processo formativo enseja inspirações intercríticas e solidárias com a diferença no 

que toca à construção do bem comum. Nesta perspetiva, o “compromisso político e ético em 

níveis da existência cidadã em aprendizagem, requer reflexão e explicitação ampliadas e 

aprofundadas, escolha, compromisso, corresponsabilidade, que vai além da informação, do 

aprender simplesmente, do conhecimento e da ilustração” (idem, p. 52). O que se propõe como 

formação não é da ordem da prescrição ou imposição, mas da problematização, da negociação 

e da implicação fundadas em objetivos e responsabilidades sociais e existenciais.  

Como projeto formativo compartilhado é assumido como um instrumento de 

responsabilidade coletiva, imputando aos agentes educativos – professores, pais, estudantes, 

comunidade – a participação ampla e democrática na tomada de decisões. Como vimos 

defendendo, a efetiva participação dos sujeitos na construção e operacionalização curricular no 

âmbito institucional é princípio absolutamente legítimo na consecução democrática do projeto 

formativo. No caso dos atores e autores curriculares diretamente envolvidos na prática 

pedagógica, professor(a) e aluno(a), a participação sistemática constitui objetivo a ser 

perseguido.  

Em relação ao professor(a), é necessária a promoção do acesso aos conhecimentos 

especializados, bem como a sua freqüente atualização quanto ao que é produzido na área das 

Ciências da Educação, para que, como profissional tenha as condições de participar desde a 

conceção até a consolidação do currículo, não ficando mais circunscrito apenas a execução 

deste. Já no que refere ao aluno(a)-criança/jovem -, considerá-lo(a) como sujeito social e 

cultural, cidadão e com plenos direitos de participação é imperativo para a sua inclusão nos 

contextos em que interage, pois como afirma Fernandes (2009, p. 116) “a  participação é, sem 

dúvida, um fator decisivo e poderoso para compreender a inclusão ou exclusão dos cidadãos 

nos processos de negociação e de tomada de decisão acerca de seus cotidianos”.  Professores(as) 

e alunos(as) são seres ativos nesse processo, com direito de participação que, podendo ser 
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exercido em interdependência, de maneira nenhuma poderá se tornar força de supressão da 

agência da criança, da sua ação competente nas escolhas e decisões (Prout, 2014) curriculares. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, em que o público alvo da formação é a criança, é 

razoável que esta possa participar ativamente num espaço onde as suas experiências de 

aprendizagem e subjetividade se realizam. E, em vista disso, as assimetrias de poder e o 

monolitismo que constituem as relações pedagógicas numa visão adultocêntrica vão sendo 

desestabilizadas. A participação da criança no processo pedagógico-curricular emerge como 

fonte de inclusão, de aprendizagem e de preservação do bem-estar infantil na escola.  

De um modo geral, os agentes educativos são atores e autores que contracenam nesta 

trama contínua de negociação e de deliberação curriculares, de acordo com as responsabilidades 

que lhes são atribuídas. O consenso em torno do projeto formativo compartilhado constitui num 

grande desafio praxeológico, uma vez que, obviamente, não lhe escapa a investigação e 

indagação permanentes e, não menos importante, o próprio conflito. Entretanto, as intenções 

que matriciam este projeto devem ser conhecidas por todos, pois afirmando-se, seminalmente, 

como compromisso ético com a formação integral dos(as) estudantes, as crianças do ensino 

fundamental, desencadeia práticas que devem ser coerentes e conseqüentes para com este 

compromisso. Desta forma, o projeto concretiza-se na intervenção pedagógico-didática 

contextualizada localmente, sem esquecer da sua relação com o cenário global, e conectada às 

heterogeneidades e condições sociais dos(as) estudantes. De modo geral, os sujeitos são porta-

vozes da mudança curricular.  

Como projeto formativo compartilhado e integrado deve operar a partir de dois 

movimentos que se entrecruzam e retroalimentam: o primeiro, que se faz dentro da escola. 

Neste, a dinâmica intrínseca segue por compatibilizar os princípios e objetivos concertados no 

projeto político-pedagógico aos demais dispositivos que fundamentam o trabalho educativo: 

planejamento, metodologias, atividades, processos avaliativos que apoiam diretamente a 

relação de ensino e aprendizagem. Por outras palavras, diz respeito a um movimento em teia 

no contexto cotidiano, que tem por base a articulação entre análises e leituras que contemplem 

as vozes e o lugar dos sujeitos diretamente envolvidos, bem como, os sentidos, as linguagens e 

as práticas direcionando-as para a integração em vários patamares: dos valores, das 

experiências, dos conteúdos de ensino ou do conhecimento escolar, das aprendizagens, onde a 

ideia de interligação pretende renovar reflexiva e criticamente o fazer educativo. 

E o segundo, de dentro para fora, no qual a escola integra seu projeto político-

pedagógico à comunidade da qual faz parte, criando redes comunicativas e de sociabilidades na 
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promoção de uma participação mais efetiva desta última no que toca à coparticipação de ações 

e programas junto à escola, cuja articulação de estratégias educativas formais, não-formais e 

informais podem incrementar a formação dos(as) alunos(as), sem que, com isso, a centralidade 

da escola no planejamento dos processos formativos seja secundarizado.  

 

A troca com outras instituições sociais e a incorporação de outros agentes 

educacionais são fundamentais para o enriquecimento da vida escolar, mas as 

formas alternativas de ampliação do tempo educativo que não tem como 

centro a instituição, expõem-se aos perigos da fragmentação e da perda de 

direção. E, principalmente, ronda-lhes o risco de que, ao invés de servirem à 

melhoria da qualidade da ação educacional, atuem aprofundando ainda mais 

a precarização da educação. (Cavaliere, 2009, p. 61).  

 

Como ressaltado no capítulo anterior, a escola pública funcionando como política de 

vida (Sarmento, 2003) vincula-se à políticas integradas com outros setores e em diversos planos 

de intervenção, entretanto, interessa que se não lhe escape o protagonismo necessário no 

cumprimento de sua função social específica, sobretudo, para que o seu sentido de garantir o 

direito ao conhecimento e à aprendizagem, que passa pelo acesso ao património científico-

cultural, artístico, tecnológico e pelo desenvolvimento pleno e bem-estar das crianças-

alunos(as) na escolarização não seja esvaziado.  

Importa referir que neste propósito, a ideia-força que se produz é o princípio da 

comunidade (o sentido comunitário), realidade construída social e culturalmente, espaço 

público de direitos, de responsabilidades, de equidade e de justiça, de onde deriva um manancial 

de saberes e práticas referenciadas. Do ponto de vista sociológico, o conceito de comunidade 

tem se alterado ao longo do tempo e assume muitos e distintos significados, portanto, diz 

respeito a uma discussão teórica bastante densa, não sendo o nosso foco neste espaço. 

Ocupando-nos da perspetiva de Bauman (2003b), o conceito de comunidade é refletido 

considerando-se suas ambivalências e tensões, já que, para o autor, na contemporaneidade, esta 

ideia de comunidade ultrapassa uma pré-conceção na qual é vista de modo positivo, como algo 

bom porque orientado pela ideia de segurança e pertença. Para o autor, a ideia de comunidade 

incide sobre duas “grandezas inversamente proporcionais” e impetuosamente almejadas, ou 

seja, entre segurança e liberdade. A escolha por viver em comunidade transporta um importante 

paradoxo: se, por um lado, se traduz na pessoalidade, na confiança e na segurança; por outro, 

contrasta com a noção de liberdade individual forjada na sociedade moderna. Assim, estar em 

comunidade revela uma relação pendular de ganhos e perdas, de um ajuste dificilmente 

conseguido, porém, conforme o próprio autor sinaliza, não se pode perder de vista o caráter 
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utópico de conciliação entre os acréscimos e os prejuízos de estar ou não em comunidade. No 

seguimento destas ideias, apresenta-nos o conceito de “comunidade ética”, segundo a qual 

Teria que ser tecida de compromissos de longo prazo, de direitos inalienáveis 

e obrigações inabaláveis, que, graças à sua durabilidade prevista (melhor 

ainda, institucionalmente garantida), pudesse ser tratada como variável dada 

no planeamento e nos projetos de futuro. E os compromissos que tornariam 

ética a comunidade seriam do tipo do “compartilhamento fraterno”, 

reafirmando o direito de todos a um seguro comunitário contra os erros e 

desventuras que são os riscos inseparáveis da vida individual (Bauman, 

2003b, p. 68). 

Para o autor, este tipo de comunidade se contrapõe a um outro modelo, a “comunidade  

estética”. Nesta última, os laços são mais frágeis e provisórios, instituídos em experiências 

distintas que fluem pela sedução, como a que motiva a indústria do entretenimento. Os 

indivíduos vinculam-se a identidades momentaneamente constituídas e estão preocupados, 

fundamentalmente, em satisfazer seus interesses. Deste modo, as comunidades estéticas 

formam-se à volta de celebridades, de ídolos, de eventos singulares, de uma circunstancial 

aglutinação em função de um objetivo comum ou problema perturbador, como um grupo que 

pretende a perda de peso, enfim, “quaisquer que sejam os laços estabelecidos na explosiva e 

breve vida da comunidade estética, eles não vinculam verdadeiramente: eles são literalmente 

“vínculos sem conseqüências” (idem, p. 67).  

A escola desempenha uma importante função na interlocução com a comunidade e a 

cultura local, assim como com outras instâncias educativas, sociais e políticas. O projeto 

formativo compartilhado, integrado e também contextual apoia-se na revisão e atualização da 

dimensão comunitária, esbatendo-se as fronteiras (in)visíveis para melhor encarnar o 

denso/tenso esforço de um processo construído na aprendizagem coletiva. Por isso, as reflexões 

de Bauman ajudam-nos a pensar como a escola poderá transformar-se numa comunidade 

educativa em que valores comuns são partilhados, em que a intensificação do diálogo e da 

participação dos agentes educativos permitam estabelecer sinergias, promover processos 

reflexivos, conjugar ideias, encontrar caminhos mais colaborativos e democráticos que 

fortaleçam o direito à educação e à formação integral dos(as) alunos(as) – crianças, reafirmando 

o caráter público da escola numa lógica de cidadania, de negociação, de autonomia e de

participação em que os agentes envolvidos percebam-se como parte desta construção. 

Num outro sentido, mas não de todo dissonante da ideia de comunidade ética de Bauman 

pelo que assinala acerca do grau de interação e proximidade, sobre a dimensão comunitária da 



3 A conceção do currículo na perspetiva da educação integral em tempo integral 

143 

educação escolar, tomamos por base as reflexões de Sarmento e Ferreira (1999, p. 91) nas quais 

o conceito de comunidade educativa é entendido como “uma organização/instituição educativa

dotada de autonomia relativa que procura estabelecer entre os seus membros um sistema de 

interações assente numa partilha de valores e objetivos, construindo assim uma base de 

comunicação intersubjetiva”. Para os autores, a emergência do conceito de comunidade 

educativa associa-se à crise do modelo escolar tradicional herdado da modernidade e da 

racionalidade que lhe subjaz, portanto, evidencia-se por se contrapor à ordem instituída na qual 

o funcionamento da escola e o tipo de gestão dos sistemas educativos se rendem ao controlo e

regulação do Estado. Não obstante, também destacam a atuação dos movimentos sociais de 

matizes distintos como atores emergentes que figuram na luta por afirmação de novas formas 

de participação social e política amparadas na constituição de “laços intersubjetivos” que põem 

em xeque a verticalização das relações e as formas assimétricas de poder e, por conseguinte, 

fomentam junto ao processo educativo relações e práticas intercambiantes e solidárias.  

Ademais, pelas controvérsias e inúmeras interpretações que o conceito apresenta, além 

disso, pelas suas possibilidades empíricas não consensuais em contextos escolares e mesmo no 

interior de cada instituição, os autores preferem o seu uso no plural “comunidades educativas”, 

para informar que como tais “inscrevem-se numa lógica de ação emancipatória ao constituírem-

se como o espaço próprio de socialização para a participação cívica, pelo exercício da 

democracia participativa (idem, p. 101) considerando os princípios de autonomia e de 

corresponsabilização. Entretanto, convém destacar, conforme postulam os autores, que a 

natureza comunitária da ação educativa não se desprende das conflitualidades e dos dissensos 

que vêm à tona quando se trata da interação entre grupos e atores constituídos das suas próprias 

mundividências e identidades, daí que a visão de comunidade educativa se configure a partir da 

sua dinamicidade e não de algo fixo e determinista. Nesta ótica, para que mudanças se possam 

efetivar no horizonte da escola-comunidade educativa, a relação que a escola estabelece com a 

comunidade pode ser feita num movimento de reciprocidade e de aprendizagem mútuas porque 

tanto a escola pode aprender com os saberes e as experiências que constituem a cultura local e 

comunitária (contexto mais largo), como os diferentes agentes que fazem parte desta cultura 

também podem aprender com a escola. 
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3.2.1 Lógica curricular: disciplinar e integrada 

A escola pública guarda uma longa tradição disciplinar “colonizadora” do currículo. A 

organização do conhecimento escolar erigida com base na disciplinarização reporta-nos para, 

além do conjunto de saberes consolidados na Antiguidade Clássica, num plano mais prescritivo, 

para as universidades da Idade Média, cujo preceito da ordem (como disciplina do pensamento) 

e sequência definiram e orientaram organicamente o agrupamento dos conhecimentos nas 

denominadas sete artes liberais clássicas, quer por meio do Trivium, que corresponde ao ensino 

da gramática, da retórica e da lógica, quer pelo Quadrivium, dirigido ao ensino da aritmética, 

da geometria, da astronomia e da música (Pacheco, 2005). O primeiro considerado a base, 

formada pelo conhecimento comum; e o segundo, formado por um conhecimento mais 

especializado, sendo, portanto, estes conhecimentos articulados aos padrões do cristianismo e 

da fé (Pacheco, 2014).  

O currículo representava um conjunto de conhecimentos estáveis, incontestáveis e 

universais, apresentando per si uma divisão de saberes. Estabelece-se uma perspetiva 

enciclopédica em que a totalidade da realidade, não podendo ser englobada pelo espírito 

humano, exige que os saberes sejam segmentados e apreendidos por áreas, com vista a uma 

análise mais profícua, entretanto, aspirando retomar a esta totalidade. A disciplinaridade 

moderna, por seu turno, surge por contraste ao trivium e quadrivium dos tempos antigos e 

medievais. Esta lógica disciplinar está vinculada ao paradigma científico-racional, apesar de, 

até início do século XX a ideia de disciplina apresentar-se um pouco afastada do sentido de 

conteúdo ou matéria de ensino. Mas, antes, esteve relacionada a um modo de garantir condutas 

adequadas, como atesta Chervel (1990, p. 180) uma vez que “é somente quando a evolução da 

sociedade e dos espíritos permite contrapor à disciplina literária uma disciplina científica que 

se faz sentir a necessidade de um termo genérico”. E, acrescenta o autor (idem, ibdem) a este 

respeito: 

Logo após a I Guerra Mundial, enfim, o termo “disciplina” vai perder a força 

que o caracterizava até então. Torna-se uma simples e pura rubrica que 

classifica as matérias de ensino, fora de qualquer referência às exigências da 

formação. Basta dizer o quanto é recente o termo que utilizamos atualmente: 

cerca de sessenta anos. [...] Com ele, os conteúdos de ensino são concebidos 

como entidades sui generis, próprios da classe escolar, independentes, numa 

certa medida, de toda realidade cultural exterior à escola, e desfrutando de 

uma organização, de uma economia interna e de uma eficácia que elas não 

parecem dever a nada além delas mesmas, quer dizer à sua própria história. 
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A visão disciplinar consolida-se no século XX como um corpo coerente e estável de 

saberes, produzidos com a intenção do controlo do ensino e dos seus resultados. Em termos 

educacionais, imputou à escola um sistema de vigilância institucional direcionada às ações 

desenvolvidas em torno do currículo e dos conhecimentos nele legitimados. Veiga-Neto (2001, 

p. 235) chama esta lógica de “virada disciplinar”, isto é, uma mudança no sentido de entender

o mundo a partir de um quadriculamento disciplinar” operando

[...] como uma estrutura que dispõe, organiza e hierarquiza os saberes. 

Fazendo isso, “as disciplinas funcionam como códigos de permissão e 

interdição” (Elias, 1989, p. 529) de modo que elas não apenas separam o 

campo do pensável do impensável – e, no campo do pensável, separam o 

verdadeiro do falso -, como, ainda, elas atuam como uma matriz de fundo 

cujos resultados se manifestam até na héxis corporal, em termos de suas 

atitudes, seus movimentos e usos que o corpo faz do tempo e do espaço (idem, 

ibdem, p. 235-36). 

A propósito, a disciplina é reputada pelo autor pela sua configuração como campo de 

estudo e, simultaneamente, como sistema de controlo. Nesta visão, os conhecimentos 

veiculados pelo programa curricular propagam-se nas bases da atomização, da disjunção, do 

academicismo e da absolutização das verdades científicas. Uma racionalidade, legado do cogito 

cartesiano, fundamentada no processo de produção e difusão do conhecimento, que fomentou 

“fraturas epistemológicas”, simplificando o modo de ver, ser e estar na realidade e, como 

argumenta Macedo (2011, p. 20) foi desta forma que “aprendemos a olhar o mundo aos pedaços 

e de maneira incomunicável, a não compreender totalizações relacionais em movimento como 

são a vida, a sociedade, a educação, a escola, um ser em formação etc”. Os referenciais 

epistemológicos comteanos36 de cariz positivista figuram como basilares neste modelo 

curricular de tradição disciplinar. Coexistem sentidos diferentes, diluídos no disciplinamento 

que se assevera pelo controlo tanto dos indivíduos (mentes e corpos), como dos saberes e 

fazeres escolares.  

Através deste controlo, o currículo funciona como um artefato estruturador das práticas 

educativas organizadas no espaço e tempo da escola. Lopes e Macedo (2011, p. 107) 

consideram a organização disciplinar “uma tecnologia de organização e controlo de saberes, 

36 Em Auguste Comte (1798-1857) encontramos referências epistemológicas fortemente influenciadas pelos 

critérios científico-empiristas aplicados e seguidos pelas ciências exatas e biológicas, fundamentados na 

observação dos fenómenos e na objetividade do conhecimento. Em relação à educação, a corrente doutrinário-

filosófica positivista fundada por Comte impõe uma visão de educação disciplinadora, hierárquica e informa o 

valor da ordem para o funcionamento harmonioso da sociedade. 
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sujeitos, espaços e tempos em uma escola”. Sendo assim, este tipo de organização que perdura 

até hoje, tem sido dominante, estando cristalizada nos sistemas de ensino dos países ocidentais.   

 As teorias tradicionais do currículo (explicitadas no capítulo 1), associadas à gestão 

científica, ocupam-se de uma racionalidade funcionalista e instrumental. O currículo é visto 

como um produto concebido por especialistas, como uma tecnologia racionalizada para 

resultados mensuráveis, por meio de uma organização pautada em princípios que envolvem a 

eficiência e a eficácia do ensino e das aprendizagens. Por sua vez, o currículo situa-se numa 

lógica instrucional, estruturada a partir de conteúdos pré-determinados, de objetivos 

apriorísticos e com fins nos resultados (o produto). Embora os parâmetros filosóficos e sociais 

destas teorias tenham sido multifacetados, o currículo mantém-se a partir de uma orientação 

tecnocrática, apolítica e neutral (Silva, 2001). Depreende-se, deste raciocínio, que tem sido uma 

tarefa um tanto difícil para a escola transpor a lógica imposta pela cultura curricular académica, 

arraigada na disciplina. Esta lógica de organização historicamente perpetua e reproduz os 

parâmetros hegemónicos dos conhecimentos e saberes socialmente aceitos e legitimados. 

Endossando esta crítica, afirma Torres Santomé (2013, p. 281) que  

 

[...] quando uma conceção se torna hegemónica, ela perde seu caráter de 

opção, de ser uma alternativa entre outras; suas dimensões ideológicas são 

apagadas e a conceção nos é apresentada como lógica e natural, como a única 

maneira de ver e interpretar a realidade, como a representação do objeto e 

neutro, ou seja, como o que a maioria da população chama de senso comum. 

 

Também Morin (2007) põe em questão a visão simplificadora, reducionista, 

compartimentada do conhecimento decorrente de uma visão de ciência que instaurou uma 

tradição disciplinar, (hiper)especializada. Este modelo de ciência que separa, que opera do 

simples ao complexo, o autor denominou “paradigma da simplicidade”, estando 

intrinsecamente concatenado ao pensamento moderno e corresponde “ao conjunto dos 

princípios de inteligibilidade próprios da cientificidade clássica, e que, ligados uns aos outros, 

produzem uma conceção simplificadora do universo (físico, biológico e antropossocial)” 

(Morin, 2002, p. 330). Nesta direção aponta Pombo (2005, p. 5-6): 

 

Sabemos que a ciência moderna se constitui pela adoção da metodologia 

analítica proposta por Galileu e Descartes. Isto é, se constituiu justamente no 

momento em que adotou uma metodologia que lhe permitia "esquartejar" cada 

totalidade, cindir o todo em pequenas partes por intermédio de uma análise 

cada vez mais fina. Ao dividir o todo nas suas partes constitutivas, ao 

subdividir cada uma dessas partes até aos seus mais ínfimos elementos, a 
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ciência parte do princípio de que, mais tarde, poderá recompor o todo, 

reconstituir a totalidade. A ideia subjacente é a de que o todo é igual à soma 

das partes.  

No escopo deste paradigma procura-se uma explicação simplificadora para a aparente 

complexidade dos fenómenos, da diversidade dos elementos do contexto. Em contraste, o 

pensamento complexo fundamentado em conceitos como ordem-desordem-organização 

presentes nos sistemas complexos, bem como de sujeito, autonomia e “autoeco-organização” 

busca um conhecimento multidimensional. Reconhecidamente, coloca em causa princípios 

como da incompletude e incerteza, contudo, o pensamento complexo não ignora o simples, mas 

o incorpora (Morin, 2002).

Seguindo as formulações de Morin (2002), consideramos que os conhecimentos e as 

experiências educativas, geradas no trânsito curricular, vinculam-se a uma visão complexa e  

aberta do ser humano e da sua formação. Uma visão hologramática e mais poliédrica da 

realidade, que a concebendo como um todo interdependente, como um complexus e, ainda, onde 

os conhecimentos e saberes não estão dispostos hierarquicamente, com currículos gradeados e 

fragmentados, mas num ciclo em espiral, numa relação de mutualidade e retroalimentação 

permanente.  E neste sentido, significa ir, gradualmente, desmistificando a incapacidade para 

contextualizar e globalizar, tomadas como parte do trabalho pedagógico-curricular da escola. 

Conforme Morin (2003, p. 89) “é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um 

pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por 

um pensamento do complexo”. Este é um dos desafios da escola nos tempos atuais, em especial, 

quando reportamo-nos à maneira complexa como se deve pensar o currículo escolar, pois 

enquanto práxis, o currículo não é um objeto fixo, imóvel; enquanto projeto de formação 

(Pacheco, 2001), é constituído por intencionalidades política, cultural e pedagógica forjadas em 

meio a relações de força entre saber-poder e dinâmicas sociais. 

Orientar o currículo a partir de uma lógica de organização integrada do conhecimento 

escolar e das práticas educativas constitui-se num modo de demarcar uma conceção curricular 

que caminha na contramão da simplificação abstrata e analítica dos conteúdos e, 

simultaneamente, procura redefinir criativamente o papel da escola face à qualidade social da 

educação. Em relação ao currículo, a abordagem integrada pretende deslocar as bases firmadas 

no modelo escolar disciplinar, quer dizer, possibilita pensar o currículo, conjugando saberes 

distintos, sobretudo, interrelacionado-os.  
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Do ponto de vista desta abordagem, os fenómenos sociais são pespectivados a partir do 

reconhecimento da complexidade e da heterogeneidade como elementos inerentes às práticas 

sociais e educativas. A abordagem integrada diz respeito a um posicionamento epistemológico 

face aos objetos cognoscíveis, um modo de responder às arbitrariedades impostas pelas 

abordagens reducionistas que separam sujeito e objeto, que privilegiam a precisão, o estável e 

previsível, que multidisciplinarizam a realidade. Daí a possibilidade que se abre para o 

heterogêneo, elemento central para a construção do conhecimento, buscando romper dualismos 

presentes nesse processo: sujeito/objeto, teoria/prática, razão/emoção etc. Prefere a interação, 

o ambíguo, o incerto, o imprevisível. As diferentes linguagens são traduzidas pelas referências,

pelas leituras de mundo que podemos realizar, todas elas pertinentes, sejam elas científicas, 

poéticas, religiosas, políticas, filosóficas e que podemos empregar para 

organizar/analisar/compreender o conhecimento.  

O enfoque da integração traz uma perspetiva renovada, criativa e relacional dos 

fenómenos educativos, onde a noção de complexidade constitui-se num dos pilares para sua 

compreensão, pressupondo pensar o currículo e as práticas pedagógicas de maneira complexa, 

flexível, aberta, contextualizada. Também coaduna-se com o sentido de reafirmar uma 

formação integral fundada na conceção integral/holística do ser humano.  

Nesta orientação, quando falamos de um currículo na perspetiva da educação integral 

estamos supondo e provocando a “desconstrução” do currículo atomizado, onde a tradição de 

disciplinas mais importantes que outras (geralmente associadas à linguagem e ao pensamento 

lógico-matemático) seja desestabilizada em razão da condição multidimensional dos sujeitos: 

cultural, física, emocional, estética, geracional, etc. A abordagem integrada consiste numa 

forma de luta social, por isso, seu arrojo está no engajamento político que lhe é seminal. É o 

tipo de abordagem que se compromete com uma educação pública, plural e justa. Em 

contrapartida, rejeita os inventos curriculares neoliberais e excludentes, suas premissas 

economicistas e demasiadamente técnicas, suas maneiras uniformizantes, imperiosas, 

colonizadoras e reificadoras do currículo, cujos saberes e conhecimentos transformam-se em 

mercadoria para o consumo. Movimenta-se por contestação às formas de controlo, dogmatismo, 

normalização, hegemonização e imposição de verdades, por vezes, subrepticiamente 

estabelecidas. 

A lógica curricular integrada incorpora em seu corpus de interpelação/desvelamento as 

realidades curriculares instituídas, as diferenças, as vozes, as histórias de vida, os saberes 

populares, os contextos de produção de discursividades e subjetividades, as experiências dos 
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atores e autores curriculares. Aponta para processos democráticos, solidários e participativos 

de dizer, saber e fazer na formulação de arranjos curriculares coerentes com as lutas sociais e 

as resistências dos diferentes (Corazza, 2010) transversalizados às experiências sociais dos 

sujeitos. Confronta as injustiças curriculares, o capital cultural dominante, as segregações, o 

conservadorismo, implícito ou explicitamente contidos nos conhecimentos universalizadores. 

Seus horizontes são propositivos e deliberados por uma ética curricular catalisadora, 

vigorosamente aliançada nas heterogeneidades e racionalidades, nas relações, interações e 

singularidades, na reinvenção de possibilidades. Há nesta lógica o desempenhar de um papel 

mais ativo de resistência e denúncia dos discursos e das práticas que continuam a legitimar a 

marginalização dos sujeitos, de saberes e das experiências. 

Desta maneira, o currículo escolar não poderia ser determinado impositivamente (Freire, 

1996). Seu conjunto de conteúdos não pode ser depositado nos educandos e educandas, 

desconsiderando-se o seu capital cultural, ou seja, aqueles elementos ligados estreitamente ao 

mundo que os circunda, às condições estruturais, à natureza social da linguagem que os 

constituem, às cosmovisões que os afetam.  

Em suma, a lógica de organização integrada considera o conhecimento escolar - corpus 

de conteúdos, normas e valores - como poderoso instrumento para a compreensão do mundo, 

sendo assim, é um conhecimento de ordem relacional que deve ser construído nas interações 

sociais entre os atores/autores curriculares que entretecem significados, sentidos e práticas ao 

processo educativo.  

3.2.2 Tempo e espaços curriculares repolitizados 

A estrutura institucionalizada da escola, analisada do ponto de vista histórico e 

sociocultural, alude a uma tradição organizacional, onde tempo e espaço se acomodam em 

normas, representações, formalismos e práticas administrados por um modus operandi 

solidamente ordenador da cultura escolar. Espaço e tempo são conceitos construídos social, 

cultural e historicamente, portanto, são categorias complexas explicadas por lentes de análise 

diferentes, assim, tratam-se de objetos interdisciplinares que não estão isentos da componente 

ideológica, são alteráveis e transmitem informações e mensagens educativas (Vinão Frago, 

1993-94). Enquanto produtos culturais, consistem em categorias que se entretecem ao currículo 

e à sua organização, com efeito, interferem decisivamente nas dinâmicas pedagógicas.  
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Esta estrutura engendrou um “cronosistema” institucional, isto é, uma invenção 

reguladora que prescreveu horários rígidos, aulas ou períodos sequenciais para a aprendizagem 

dos conteúdos, fragmentação dos conhecimentos por disciplinas - que, consequentemente, se 

encerram em si mesmas e pouco comunicam entre si -,  homogeneização dos processos de 

ensino-aprendizagem estabelecidos em etapas sucessivas onde o fator tempo exerce uma 

importante função de mediação instrumental e de controlo (Escolano, 2008). Dadas estas 

características, o tempo escolar configura-se como ritualístico e transforma-se num potente 

dispositivo pedagógico nas suas formas de cerceamento, ao transportar os ranços da 

uniformização e, em especial, por incorporar uma noção evolutiva do tempo, concebido numa 

linearidade entre passado, presente e futuro. A par desta ideia, neste paradigma, a classe é uma 

forma de disposição ou agrupamento bastante emblemático, uma vez que aglutina os(as) 

estudantes com a mesma idade para um ensino simultâneo. Por este prima, Barroso (2004a) 

observa que, ao inscrever este padrão de organização no “princípio da homogeneidade”, o 

processo de adaptação do(a) estudante à escola reflete um certo “enquadramento” ocultador das 

diferenças (ritmos, expectativas, culturais etc).  

Neste caso, o(a) aluno(a) segue sua trajetória escolar numa escala progressiva, rítmica, 

acumulativa, onde cada etapa é ponte para se alcançar as que aprioristicamente estão projetadas. 

Este tempo institucionalizado, com ritmo e cadência próprios - o tempo da escola -  prende-se 

à sua génese moderna, um tempo cronológico - Chrónos, regulado pelo relógio. O tempo 

escolar impõe aos estudantes regras e valores associados à vida produtiva da sociedade e da sua 

organização, de tal forma que condiciona as tarefas e as ações a serem cumpridas, sustentadas 

numa perceção utilitarista e proveitosa do tempo, do trabalho pedagógico. Conforme Escolano 

(2008), um tempo de ajuste do relógio biológico dos sujeitos aos códigos formalizados do 

tempo da educação. Sendo assim, a disciplina temporal é aprendida e reveste-se de um viés 

inflexível e opressor que se coloca insensível as temporalidades dos sujeitos. Tal facto nos 

coloca como problema a indagação contextualmente urgente: por que a escola como tempo-

espaço de presença da infância, das crianças, ainda representa o descompasso e a censura da 

vivência do tempo destes sujeitos? Ao submeter os(as) alunos(as) aos horários generalizados 

da entrada, das tarefas, do almoço ou do descanso, por exemplo, desconsidera os diferentes 

ritmos subjetivos. 

O modelo pedagógico formulado por Coménio no século XVII, descrito na sua obra 

Didática Magna, um dos marcos do pensamento educacional moderno, atribui uma importante 

ênfase ao tempo como mecanismo de regulação da vida escolar, um tempo rigidamente fixado. 
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A prática escolar na visão comeniana está didaticamente radicada, grosso modo, no 

academicismo, no disciplinamento, na linearidade, no ensino simultâneo e na instrução: 

A arte de ensinar nada mais exige, portanto, que uma habilidosa repartição do 

tempo, das matérias e do método. Se a conseguirmos estabelecer com 

exatidão, não será mais difícil ensinar tudo à juventude escolar, por mais 

numerosa que ela seja. [...] I. Distribua-se cuidadosamente a totalidade dos 

estudos em classes, de modo que os primeiros abram e iluminem o caminho 

aos segundos, e assim sucessivamente; II. Distribua-se meticulosamente o 

tempo, de modo que a cada ano, mês, dia e hora seja atribuída a sua tarefa 

especial; III. Observe-se estritamente esse horário e essa distribuição das 

matérias escolares, de modo que nada seja deixado para trás e nada seja 

invertido na sua ordem. [...] I. Que a formação da juventude comece cedo; II. 

Que, para um mesmo aluno e na mesma matéria, não haja senão um só 

professor; III. Que, antes de tudo, se eduquem os costumes das crianças, de 

modo que obedeçam com prontidão ao menor sinal do professor. (Coménio, 

2001 [1657], p. 54,69,72 ). 

A racionalidade moderna é questionada, consensualmente, por Georgen (2005) e 

Thiesen (2006, 2011). Para os autores, a modernidade forjou o tempo e o espaço escolares e 

neles impregnou uma lógica que ainda mantém a escola num anacronismo inquietante diante 

dos contornos contemporâneos, em que estes são mais flexíveis e menos deterministas. As 

tecnologias da informação e comunicação emergem neste cenário como propulsores das 

aceleradas mudanças a que assistimos de maior mobilidade, volatilidade e fluxo, permitindo 

que tempo e espaço ganhem novos sentidos, sejam reconceptualizados pois “não só os 

conteúdos e os conhecimentos tornam-se menos fixos e podem ser acessados de qualquer lugar 

a qualquer momento, mas os próprios aprendentes se tornam móveis e menos fixos” (Georgen, 

2005, p.17). 

O tempo calcado em regimes de ordem e linearidade reveste-se também como regimes 

de poder, por isso mantém-se até os nossos dias, embora com alguma instabilidade dadas as 

investidas inovadoras de escolas que buscam romper com condicionamentos desta natureza, 

ocupando-se de outras leituras do tempo/espaço escolares e, assim, reposicionando e 

repolitizando as lógicas: da lógica dominante de organização temporal da escola que conforma 

os(as) alunos(as) a um tempo que se interiorizou como natural e invariável, do calendário, da 

ordem, de processos de ensino e aprendizagem burocratizados, a uma lógica mais sistémica e 

complexa que imbrica o tempo educativo-institucional aos tempos social e subjetivo (tempo da 

vida, das experiências, das relações). No que postula Skliar (2003, p.45): 
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[...] o tempo da modernidade e o tempo da escolarização insistem em ser, 

como decalques, temporalidades que só desejam a ordem, que teimam em 

classificar, em produzir mesmices homogéneas, íntegras, sem fissuras, a salvo 

de toda contaminação do outro; a espacialidade da modernidade e o espaço 

escolar insistem em ser, como irmãs de sangue, espacialidades que só buscam 

restringir o outro para longe de seu território, de sua língua, de sua 

sexualidade, de seu género, de sua idade, de sua raça, de sua etnia, de sua 

geração etc. 

O tempo e espaços escolares relacionam-se aos processos de sociabilidade e de 

interações. Certamente, afiguram-se como indicadores essenciais para o currículo. Como se usa 

o tempo de estada no espaço escolar é o que cada vez mais se põe em xeque, à medida que se

alteram as demandas sociais (Faria Filho e Vidal, 2000, p. 32). É preciso encontrar formas de 

desconstruir o conservadorismo estigmatizador e encarar as ambiguidades que atravessam as 

noções de tempo e espaço escolares. Conforme observa Husti (1992, p.273): 

La institución escolar está en completa contradicción consigo misma al 

imponer el modelo de organización secular, inmutable y uniforme, y desear al 

mismo tiempo cambios profundos, fijándose para ello una serie de objetivos - 

como, por ejemplo, abrir la escuela a su entorno, utilizar la tecnología 

moderna, tener en cuenta la heterogeneidad de los alumnos, diversificar las 

prácticas pedagógicas y las fuentes de conocimiento y, de forma particular, 

fomentar la participación ativa del alumno en la construcción de sus 

conocimientos; objetivos, todos ellos, que requieren uma planificación del 

tiempo variable y adaptable, es decir, móvil (Husti, 1992, p. 273). 

As práticas educativas organizadas em torno de um Projeto Político Pedagógico devem 

ter em conta que os(as) estudantes tem referencialidades culturais e sociais que os distinguem 

e que estas mesmas referencialidades se revelam como motores potencialmente capazes de 

repolitizar o tempo e os espaços da escola como tempo-espaços curriculares. Tempo e espaços 

curriculares porque atuam consideravelmente como sustentáculos das experiências de ensino e 

aprendizagem, portanto, refletem na materialização do currículo. 

Arco-Verde (2012, p. 85) assinala que “é preciso retomar as reflexões e perceber que o 

tempo é humano, não é único, mas plural, distinto, individual e coletivo. Não há um só tempo 

escolar, mas tempos escolares que devem ser compreendidos como espaço, como relação com 

os conhecimentos, também como objeto histórico construído pelos homens”. Pensar os(as) 

estudantes - crianças do ensino fundamental - em que pesem as diferenças de gênero, religiosas, 

étnicas, de classe que os constituem, centrando-nos neles para que, valorizando suas vozes, 

linguagens e narrativas, possamos instituir outras ênfases ao tempo e aos espaços curriculares, 
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faz parte de um processo que nos ajuda também a mudar o modo de ver os(as) estudantes, 

sujeitos temporais na dimensão biológica e dimensão cultural, como seres políticos e 

epistemológico. E, nesta direção, exige pensar os(as) estudantes como seres concretos, visto 

que “pensar em categorias de seres humanos de forma abstrata – como é o caso da infância, ou 

como é a de aluno - como se todos tivessem um mesmo tipo de vida e desenvolvimento é uma 

ficção intelectual e uma irresponsabilidade moral” (Sacristán, 2005, p. 95).  

Considerar as diferentes temporalidades não como ameaças, mas como condição do 

nosso tempo. Como oportunidade para reinvenção do tempo curricular e das práticas 

pedagógicas requer a reconstrução das referências disciplinares cujos conhecimentos advindos 

de um core curriculum sobrepõem-se e até invisibilizam outros conhecimentos e saberes, outras 

formas de dar sentido ao mundo circundante que operam por outras constituições políticas e 

ideológicas. Neste caso, o tempo, como estruturador curricular, está relacionado a uma nova 

forma de pensar, de agir e de viver. Está relacionado com a (re)instauração de um tempo 

pluriforme, em outras palavras, entendemos o tempo curricular como o tempo das vivências 

cotidianas e das sociabilidades, das dialogias culturais, das subjetividades, das apreciações 

estéticas e produções artísticas, da corporeidade e dos movimentos, dos projetos coletivos e 

individuais, das articulações que a escola faz implicando seus atores/autores em práticas 

educativas partilhadas entre espaços, saberes e temporalidades. Diferente do tempo Chrónos, a 

temporalidade diz respeito ao modo como cada sujeito vive, organiza e experiência o tempo. 

Para Hargreaves (2014, p. 63), esta é a dimensão fenomenológica do tempo “ é uma dimensão 

onde o tempo é subjetivo, onde é vivido e onde tem uma duração que varia de pessoa para 

pessoa”. A leitura própria que faz do tempo permite ao sujeito formular suas representações, 

narrativas e construir sua história numa relação dinâmica com o tempo. Embora tempo e 

temporalidade sejam explicados de modo distinto e não sejam coincidentes, eles não se 

excluem, pois as experiências são vividas no tempo. Portanto, a temporalidade remete para a 

qualidade do tempo vivido, para seu aproveitamento e que não é mensurável. 

 Compreender a educação numa amplitude que recoloque o seu significado social sobre 

outro prisma em relação a considerar o tempo em diálogo com as temporalidades existentes, 

desacomodando as rotinas e rompendo fixidez das normas instituídas, de modo que este tempo 

dê  abertura à reinvenção de abordagens no quesito conteúdo-forma do currículo e dos 

conhecimentos por ele veiculados: porque tais conhecimentos precisam estar imbricados às 

muitas realidades, às singularidades e idiossincrasias dos sujeitos, porque esses conhecimentos 

não são apenas de natureza técnica e instrumental. Nesta conformidade, o tempo curricular não 
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consiste apenas no tempo do conteúdo a ser transmitido quase que balisticamente, mas num 

tempo renovado de experiências, vivências, modos de ver e sentir, contingências e demandas, 

histórias de vida e narrativas que produzam heterocrómicos temporais, corporificados numa 

contracorrente que se justifica não por antítese ou por ser melhor, mas por sua dimensão política 

no sentido de que o tempo ressiginificado poderá contribuir para viabilizar práticas curriculares 

consentâneas com a formação dos(as) alunos(as), respeitando seus ritmos de aprendizagem, 

transpondo as barreiras da compartimentação do tempo para a aquisição dos conhecimentos 

disciplinares. 

Já o espaço da escola, como supõe Escolano (2001), é por si só um programa que revela 

uma discursividade incidente nas experiências e nas aprendizagens ao nível sensorial e motor. 

Logo, o seu conjunto arquitetónico, mais do que uma configuração física, imprime 

representações e mecanismos simbólicos exercidos nas relações dos sujeitos neste espaço, 

como indivíduo ou coletividade inscrevendo, assim, o seu caráter (des)educativo. Nesta linha 

de pensamento, aponta Sacristán (2005, p. 146) que “cada detalhe de sua aparência, de seu 

conteúdo e funcionamento tem um significado e nos mostra as verdadeiras finalidades da 

escola. [...] É todo um símbolo da cultura pedagógica que se vive no interior”. As dimensões 

das salas, a disposição e “designs” dos equipamentos e mobiliários, a iluminação, a 

compartimentação, os corredores, a biblioteca (quando há) determinam funções específicas, os 

acontecimentos e as atividades factíveis.  

Viñao Frago (1993-94, p. 18) faz-nos notar que o sentido de apropriação, vivência e 

transformação do espaço emerge a partir de sua constituição como lugar:  

 

La ocupación del espacio, su utilización, supone su constitución como lugar. 

El «salto cualitativo» desde el espacio al lugar, es, pues, una construcción. El 

espacio se proyecta o imagina, el lugar se construye. Se construye «desde el 

fluir de la vida» y a partir del espacio como soporte; el espacio, por tanto, está 

siempre disponible y dispuesto para convertirse en lugar, para ser construido.  

 

Além disso,  

 

La escuela es espacio y lugar. Algo físico, material, pero también una 

construcción cultural que genera «flujos energéticos».[...] la ordenación del 

espacio, su configuración como lugar, constituye un elemento significativo 

del curriculum — con independencia de que quiénes lo habitan sean o no 

conscientes de ello. [...] Pero es que, además, todo espacio es un lugar 

percibido. La percepción es um proceso cultural. Por ello no percibimos 

espacios sino lugares, es decir, espacios elaborados, construidos. Espacios con 

significados y representaciones de espacios. (idem, p. 27). 
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Com o autor, compreendemos que a escola é este lugar percebido, construído e 

transformado pelas ações, experiências e saberes dos sujeitos em relação de reciprocidade, 

solidariedade e conflitos, em processos de intersubjetividades, uma vez que, como lugar, 

constitui os sujeitos individual e coletivamente, figura como contexto de interação permanente 

de aprendizagens. A escola como lugar tem grande potencial tanto para emoldurar ou 

aprisionar, como também para emancipar e criar laços democráticos de participação, de 

mobilização e integração. Por sua vez, como os espaços são ocupados por professores(as) e 

alunos(as) desafia-nos a refletir as relações pedagógicas entre professores(as) e alunos(as), 

alunos(as) e seus pares, professores(as) e seus pares.  

Como sustentáculos da atividade educativa, os espaços não podem ser ignorados ou 

secundarizados no processo formativo pois afetam e podem ser afetados pela organização 

curricular assumida. Sendo o currículo e sua forma de organização “uma máquina de 

espacialização e temporalização” (Veiga-Neto, 2002), através das dinâmicas que comportam, é 

possível que outras experiências de tempo vividas por diversos sujeitos que adentram a escola, 

ou outras arquiteturas espaciais que subvertem as formas tradicionais possam se materializar 

como expressão dos desdobramentos de tensas lutas por espaços menos dominantes, 

aborrecidos e enclausuradores para a conquista de espaços mais prazerosos, lúdicos, flexíveis 

encarados como direito de bem-estar do(a) aluno(a)-criança. A escola pública tem no seu espaço 

a presença de estudantes heterogéneos, com demandas, interesses, desejos, projetos próprios ou 

que podem vir a ser descobertos nas interações culturais socialmente estabelecidas entre o 

espaço-tempo da escola. Sendo assim, é importante olhar o espaço como pedagogia que produz 

efeitos sobre a educabilidade dos(as) estudantes que, por sua vez, é uma construção 

intersubjetiva porque o espaço não é neutro, diz-nos algo sobre a sociedade, a cultura, a história, 

o humano.

A escola como espaço-lugar sociocultural, por um lado, interfere na mobilidade dos 

sujeitos que nela circulam, sendo expectável a impressão de determinados comportamentos, 

como refere Sacristán (2005), é mais que uma realidade física, constitui um “nicho ecológico”, 

isto é, neste espaço somos afetados em nossas experiências. Por outro lado, os sujeitos ao se 

apropriarem deste espaço também reimprimem nele suas marcas, outros sentidos, outras 

sociabilidades e vivências, muitas vezes, para além do conformismo ou da adaptação. Como 

sustenta Dayrell (1996) o espaço da escola “é o lugar onde se desenvolvem as relações 

pedagógicas, ampliando ou limitando suas possibilidades”. Posto isto, cabe ressaltar que neste 

espaço são matizadas relações de poder, cujas relações de autoridade e de hierarquia explicam 
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não só as liberdades e submissões dos corpos e movimentos, as experiências subjetivas em 

contexto, como também a imposição estética e ética de um território separado.  

Diante do exposto, tempo e espaço escolares são variáveis sociais e culturais inscritos 

historicamente, engendrados como estratégia civilizatória, tal como esclarece Escolano (2001, 

2008), pois contribuem para a governabilidade das relações entre os atores e autores mediante 

as configurações e regras que os definem, e incidem sobre as experiências pedagógico-

curriculares caracterizando os processos de sociabilidade. Afinal, como afirmam Faria & Vidal 

(2000, p. 21) “como plurais, espaços e tempos fazem parte da ordem social e escolar. Sendo 

assim, são sempre pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a busca de delimitá-los, 

controlá-los, [...], deve ser compreendida como um movimento que teve ou propôs múltiplas 

trajetórias de institucionalização da escola”, ou seja, tempo e espaço resultam das lutas por 

hegemonia, não são únicos, e representam, portanto, um modo de conceber a educação, de 

informar o fazer pedagógico.  

Embora aparecendo como fortes ordenadores escolares, tempo e espaço 

institucionalizados e hegemonizados não conseguem ser unânimes na sua totalidade, visto que 

em realidades tão díspares e desiguais, como a que encontramos entre os modos de vida urbana 

e rural (do campo), por exemplo, evidenciam-se diferenças espaço-temporais notáveis: prédios 

escolares grandes, conservados, bem-equipados versus prédios improvisados, precarizados e 

desfasados; estudantes que podem dedicar seu tempo de vida a frequentar regularmente a escola 

versus estudantes que tem o tempo de escola suprimido ou afugentado pela necessidade do 

trabalho ou pelas condições flagrantes de pobreza.   

3.2.3 Os sujeitos educativos: atores e autores curriculares 

Sublinhamos, inicialmente, a prerrogativa nuclear de que os sujeitos educativos são, por 

excelência, atores e autores curriculares, ou seja, protagonistas ativos do processo educativo 

atuando como (des-re)construtores de conhecimentos. Especialmente professores(as) e 

alunos(as), os sujeitos mais diretamente envolvidos no processo curricular. Como advoga 

Sacristán (2000, p. 166) processo este de “construção social na prática” e, por isso mesmo, só 

pode ser construído na relação e interação com o outro. Dados os níveis de intervenção sobre o 

currículo que lhes são específicos e que os diferenciam, cabe salientar que, no domínio da 

atividade pedagógica, estes sujeitos estão mutuamente imbuídos na produção curricular vista 

como uma experiência que não só nos passa e nos acontece, mas que fundamentalmente nos 
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toca, como sugere Larrosa Bondía (2002). Na linha de pensamento do autor (idem), o sujeito 

da experiência está exposto e disposto a ser afetado, está aberto à oportunidade e à 

transformação; a experiência é o lugar de passagem, existe na contingência, descansa no 

imponderável, é irrepetível, pessoal e singular para cada sujeito, portanto, não está presa às 

regras do tempo Chrónos. Mas também a experiência é relacional, pois acontece entre 

mediações com o outro, com o cultural, com a diferença, daí ser também valorada por cada 

sujeito de forma única. A experiência curricular, nestes termos, configura-se como experiência 

cultural e construída socialmente na qual precisa ser significativa para os sujeitos que a 

vivenciam. Certamente que a responsabilidade do(a) professor(a) é substancialmente relevante, 

uma vez que implica na mediação que opera entre os conteúdos culturais do ensino e as 

aprendizagens dos(as) alunos(as). De acordo com Sacristán (2000), esta mediação exercida 

pelo(a) professor(a) tem poder de moldar e transformar, quer para enriquecer quer para esvaziar 

ou enfraquecer propostas curriculares, podendo consistir em práticas reprodutivistas ou 

transgressoras da experiência curricular.  

Por um lado, a mediação expressa a força de condicionamentos pois “o professor não 

decide a sua ação no vazio, mas no contexto da realidade de um local de trabalho, numa 

instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas às vezes pela administração, pela 

política curricular, pelos órgãos de governo de uma escola ou pela simples tradição que se aceita 

sem discutir” (idem, p. 166). Por outro, pode promover ruturas, procedentes da análise crítica e 

dialética entre as condições da realidade material de trabalho e as possibilidades de autonomia 

curricular que margeiam as decisões e ações docentes, e que se traduzem nas inventividades, 

nas recriações e nas originalidades emergentes. Obviamente sem que sejam ocultadas as 

contradições que transpassam as realidades educativas na sua concretude histórica e social, 

visto que o processo mediador decorre da dinâmica de observação, reflexão, interpretação, 

construção de significados e deliberação individual e coletiva acerca do currículo prescrito ou 

normativo.  

 Nesta perspetiva, os(as) professores(as) “nos seus cenários formativos, atualizam, 

constroem e dão feição ao currículo, cotidianamente, relacionalmente, tendo como seu principal 

objetivo a formação e seus processos de interpretação e veiculação” (Macedo, 2012, p. 26). No 

que se refere à autonomia curricular, um tema bastante controverso em razão das perspetivas 

teóricas que o sustentam, em nosso entendimento, faz-se coerente a aceção apresentada por 

Morgado (2011, p. 799) na qual: 
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[...] significa optar por novos caminhos educativos e criar condições que 

permitam a cada escola conceber e operacionalizar um projeto formativo 

próprio, atender às necessidades, interesses e expectativas da comunidade, 

decidir sobre as disciplinas, realizar atividades culturais adequadas a cada 

contexto, organizar mais eficientemente os recursos e aglutinar os pais, os 

alunos e os professores num estilo de educação partilhada. 

Na direção apontada pelo autor, a autonomia curricular constitui-se num meio, na 

ferramenta pela qual não se pode prescindir e que escola e docentes dispõem para alcançar as 

finalidades educativas, políticas e sociais cuja corresponsabilidade é partilhada e assumida no 

Projeto Político-Pedagógico. Tendo em vista que as decisões tomadas no âmbito do currículo 

resvalam nas situações complexas de ensino e aprendizagem, estas devem justificar-se 

coerentemente no diálogo com as expectativas, características, necessidades e vozes dos(as) 

estudantes e com os contextos, os saberes e as heterogeneidades em presença, não para nelas se 

confinar, mas para tê-las como referências basilares do currículo. No encalço destas ideais, 

trazemos à luz o que sugere Macedo (2012, p.27): 

Faz-se necessário perceber que o currículo indica caminhos, travessias e 

chegadas, que são constantemente realimentados e reorientados pela ação dos 

atores/autores da cena curricular. Neste mesmo veio, é necessário dizer que 

tal atitude vai de encontro a qualquer processo de homogeneização curricular, 

que tende a criar certa névoa de generalização, sacrificando a visão das 

situações curriculares específicas e suas singularidades. 

A relação pedagógica em torno do currículo e da desconstrução/construção/reconstrução 

dos conhecimentos, nesta perspetiva, procura romper com antinomias que colocam 

professores(as) de um lado, como detentores do saber e alunos(as) de outro, como 

consumidores, depósitos a serem preenchidos por conhecimentos exterodeterminados, como há 

muito Freire (2005) denunciava como educação bancária. Esta relação requer reciprocidade de 

conhecimentos. Consoante este pressuposto, reconhecemos que o processo pedagógico-

curricular é muito mais complexo e exigente mais do que puramente a transferência de 

conhecimento, do que a cultura do treino tão em voga nos sistemas de ensino atuais e que, por 

estes reducionismos, acomoda a formação dos(as) estudantes a conteúdos disciplinares, 

comprometendo a assunção da formação integral.  

Formação que incorpora as dimensões humanas na totalidade e reafirma a condição 

iniludível dos(as) estudantes como sujeitos de direitos. Portanto, implica a relação entre sujeitos 

atores e autores curriculares – professores(as) e alunos(as) - que, como assinala Arroyo (2013, 
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p. 347), “sendo humanos carregam culturas, memórias, valores, identidades, universos

simbólicos, imaginários”. Nesta análise, de acordo com Cosme (2009, p. 6) “estamos, antes, 

perante uma relação sinuosa feita de encontros e desencontros, marcada por tensões de natureza 

diversa, tanto de ordem experiencial, como de ordem epistemológica, como ainda de ordem 

institucional. Uma relação que só faz sentido através dos diferentes tipos de articulação que 

aqueles que «ensinam» e aqueles que aprendem estabelecem entre si”. Sendo assim, esta relação 

entre os sujeitos da ação pedagógico-curricular reivindica o suporte da dialogicidade, da 

diferenciação curricular, da diversidade e da participação como fontes para a legitimidade dos 

conhecimentos escolares e para a qualificação das interações, do ensino e das aprendizagens, 

da formação.  

O conceito de dialogicidade é tomado de empréstimo da aceção formulada por Freire 

(1996, 2005) pautada na “abertura respeitosa ao outro”, neste caso, abertura entre professor(a) 

e aluno(a). O diálogo, na perspetiva freireana, constitui-se numa exigência existencial que tem 

por compromisso a pronúncia do mundo, decorrente da combinação entre o refletir e agir 

tomados como processos indissociáveis que impelem a desalienação, a desocultação da 

realidade visando a humanização e a transformação do mundo. Isto posto, diálogo não se 

resume a trocas de ideias e nem significa imposição das mesmas, pelo contrário, é encontro que 

desacomoda pelo pensar crítico, numa relação de horizontalidade e humildade entre os sujeitos. 

Face à incompletude e inacabamento humanos, a dialogicidade implica a incessante busca de 

“ser mais” como possibilidade histórica, como vocação ontológica. A diferenciação curricular, 

na linha do que expõe Pacheco (2008), refere-se a caminhos curriculares alternativos que 

possibilitem garantir percursos educativos exitosos para todos(as) os(as) estudantes, como 

imperativo de inclusão. Portanto, só se torna democraticamente viável na medida em que 

considera os contextos histórico, cultural e social dos sujeitos e as inserções destes para a 

singularização dos processos educativos. Dito de outro modo, trata-se de uma forma de se 

contrapor aos mecanismos internos de segregação, estigmatização ou de exclusão que possam 

estar escamoteados em currículos padronizados, reforçadores de práticas pedagógicas 

uniformes. Já a participação, conforme problematiza Lima (2005), se não é condição suficiente, 

é, pelo menos, indispensável à concretização de uma educação democrática, pois encerra em si 

um valor pedagógico necessário à aprendizagem da cidadania ativa, dependente de uma maior 

integração e horizontalidade dos mecanismos de comunicação. 

 Importa recordar a alusão antes feita, que desde a sua génese moderna, o currículo 

emplacou a estabilidade da experiência educativa fundamentada na hierarquia, na 
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universalidade, na ordem e disciplina, obscurecendo não só os sujeitos desta experiência como 

seus locais de pertencimento (Dussel, 2013).  

Parece-nos fundamental, diante das argumentações enunciadas atrás, considerarmos 

como bem exprime Macedo (2012, p. 25) que o currículo “veicula “uma” formação ética, 

política, estética e cultural, nem sempre explícita (âmbito do currículo oculto), nem sempre 

coerente (âmbito dos dilemas, das contradições, das ambivalências, dos paradoxos) nem sempre 

absoluta (âmbito das derivas, das transgressões), nem sempre sólida (âmbito dos vazamentos, 

das brechas)”. É nestes termos que, enquanto práxis, o currículo atualiza/reedita o trabalho 

docente, sendo a compreensão de sua complexa dinâmica uma preocupação de elucidação 

constante por parte dos(as) professores(as) que deverá ultrapassar sua “configuração técnica”.  

Torna-se, portanto, pertinente evocar a metáfora, ou talvez adjetivação de Cosme (2009) 

do “professor como interlocutor qualificado”, quer dizer, alguém que, no trato das questões 

curriculares, seja mais do que “instrutor, animador ou organizador dos ambientes de 

aprendizagens” mas, de facto, alguém que no desempenho da sua função e no usufruto do 

estatuto que lhe é conferido de ator e autor curricular exerce influência educativa que seja 

orientada pelo compromisso de “assumir responsabilidades curriculares e, também, a propor 

projetos, a desafiar os saberes pessoais dos seus alunos, a confrontá-los com as suas limitações 

e os seus limites” (idem, p. 5). A ênfase dada sobre a influência educativa do(a) professor(a) é 

no sentido de mobilizar, potencializar e dinamizar os processos de 

desconstrução/construção/reconstrução dos conhecimentos e vai ao encontro da necessidade de 

garantir as condições efetivas de aprendizagens dos(as) alunos(as), sendo um contributo para 

alcançar o princípio da equidade (acesso e permanência) e da justiça curricular, obviamente, 

sem descredibilizar a totalidade do processo educativo no qual vários agentes interferem, sem 

esvaziar o sentido do currículo como produto histórico, onde interesses contraditórios de grupos 

sociais diferentes e relações de poder atuam, enfim, sem desacautelar que se trata de uma 

discussão que tem a ver com questões políticas, epistemológicas e pedagógicas. A orientação 

do(a) professor(a) como pesquisador(a) do currículo permite que este(a) profissional 

desenvolva capacidades de questionamento, análise, reflexão prático-teórica e sínteses que o 

conduzirão a formas de apropriação de conhecimentos pedagógicos e estratégias de ação 

curricular fundamentais para teorizar, revisar e transformar suas práticas/práxis. 
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CAPÍTULO 4 

ASPETOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ÉTICOS DO ESTUDO 

Neste capítulo explicitamos os nossos caminhos metodológicos que se fizeram 

necessários face às questões colocadas à investigação, aos objetivos da investigação e ao quadro 

teórico implicado. Identificamos os construtos teórico-metodológicos que sustentam o design 

da nossa investigação, de natureza eminentemente qualitativa, apresentando o escopo do estudo 

de caso por ser “próprio para a construção de uma investigação empírica que pesquisa 

fenómenos dentro de seu contexto real” (Martins, 2008, p. 10), os instrumentos de recolha de 

dados e a técnica da análise de conteúdo priorizada para o tratamento dos dados. 

Fazer pesquisa científica exige uma opção teórico-metodológica, que não é neutra e que 

revela pressupostos epistemológicos (dimensão filosófica, política e social) assumidos pelo(a) 

pesquisador(a), desdobrando-se em procedimentos técnicos neles implicados. A palavra 

pesquisa deriva do termo em latim perquirere, que significa "procurar com perseverança", ou 

seja, nestes termos, pesquisar pressupõe inquirir, aprofundar, buscar com cuidado e também 

com destreza para além do senso comum. O(a) pesquisador(a) quando incitado ao processo de 

pesquisa científica, não pode prescindir da ética, da criatividade, da objetividade e do rigor 

lógico (Minayo, 2002) independentemente da abordagem epistemológica subjacente. Além 

disso, imbuído do espírito crítico e da curiosidade criativa (Demo, 2006), faz, assim, uma 

imersão num processo direcionado ao “desvelamento” da realidade nas suas condições 

materiais, concreta e objetiva, mas também contraditória, dialética e complexa.  

E, no âmbito da pesquisa em educação, com efeitos sobre os fenómenos sociais em sua 

complexidade, a opção pela abordagem qualitativa constitui-se em via alternativa dadas as suas 

especificidades. Esta ideia está atrelada às virtualidades demonstradas pelos profícuos 

resultados das pesquisas qualitativas. Historicamente, estas pesquisas vêm apresentando um 

conjunto muito vasto de tendências epistemológicas (fenomenológica, construtivista, crítica, 

etnometodológica) e métodos de pesquisa (estudo de caso, pesquisa-ação, etnografia etc). A 

partir da proposição de novas questões teórico-metodológicas que se engendram nos meandros 

das mudanças políticas e sociais, e das dinâmicas que promovem, as pesquisas qualitativas 
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extrapolam os dados estatísticos, que por si próprios não são suficientes para o aprofundamento 

da análise dos fenómenos sociais (Bogdan & Biklen, 1994). 

Uma questão de fundo, substancial nas diferenças paradigmáticas entre as abordagens 

qualitativa e quantitativa, está na visão definidora das metodologias em que estão aportadas: 

realista/objetivista em relação à quantitativa e idealista/subjetivista no tocante à qualitativa. O 

facto é que as abordagens qualitativas e quantitativas operam por lógicas diferentes no que 

concerne às suas dimensões ontológicas, epistemológicas e axiológicas (Idem, Ibdem).  

Em linhas gerais, enquanto a abordagem quantitativa, por um lado, está associada a 

estudos positivistas de carácter confirmatório, aos dados quantificáveis, ao raciocínio lógico-

dedutivo, à testagem de hipóteses, ao uso de instrumentos específicos normalmente associados 

à medição, a generalizações, de outra forma, a abordagem qualitativa está imbricada à pesquisa 

exploratória interpretativa, à compreensão dos fenómenos, ao raciocínio dialético-indutivo, aos 

significados, às particularidades que se prendem às questões das subjetividades e que conferem 

um grande potencial a esta abordagem. Nesta análise, a pesquisa qualitativa, por suas 

características é “impropriamente e, às vezes, ironicamente, (...) designada pesquisa leve (soft), 

realizada no convívio com pessoas e factos, opostas às ciências que se autodenominam duras 

(hard) realizadas na impessoalidade dos dados, nas clausuras laboratoriais ou em laboriosas 

exegeses estatísticas” (Chizzotti, 2003, p. 223).  

É importante considerar que ambas as abordagens têm as suas vantagens e desvantagens 

e que a escolha por uma ou outra dar-se-á em adequação à questão nuclear da investigação e 

aos seus objetivos. Neste capítulo, não nos centraremos nesta discussão acerca das diferenças 

entre as abordagens, sobretudo porque intencionamos sobrelevar as virtualidades que permeiam 

a abordagem qualitativa, embora também apresente limitações. 

O(a) pesquisador(a), nessa direção, tem papel significativo na condução da pesquisa 

porque tem de assumir alguns traços indispensáveis para a sua imersão na realidade (locus- 

campo empírico) que, à vista disso, repercutem no seu desenvolvimento enquanto 

investigador(a), dentre outros: atitude de abertura, responsabilidade ética, criatividade, 

humildade e rigor. Daí a inevitabilidade de que os dados considerados qualitativos sejam 

abordados a partir de referenciais de recolha e interpretação de outra natureza, visto que o 

potencial dos dados, que não se constituem em “coisas” isoladas, assim concebidos, residiria 

na sua possibilidade de formular e reformular teorias e conhecimentos.  
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4.1 Problema, questões norteadoras e objetivos da investigação 

Uma proposta quer de Educação Integral, quer de Escola de Tempo Integral põe em 

marcha a jornada ampliada, definindo-se por diretrizes curriculares diante de uma estrutura 

organizacional que oferece maior tempo para a formação do(a) aluno(a). Um currículo escolar 

na perspetiva da formação integral desafia o trabalho educativo na sua totalidade: nas conceções 

docentes frente a um novo referencial teórico que possa subsidiar as suas práticas efetivas ao 

nível didático e metodológico; as situações de aprendizagem, de modo que também seja a escola 

o lugar, o tempo e o contexto para a formação multidimensional dos(as) alunos(as). Será que a

implantação do tempo integral possibilitou o questionamento, a problematização ou um outro 

olhar sobre o currículo, apreendidos pelos(as) professores(as) para além de um formato pré-

estabelecido, rígido e de conhecimentos incontestáveis?. Esta questão foi determinante para o 

esboço do nosso percurso investigativo, permitindo-nos a delimitação do problema. A partir daí 

desdobramos as questões norteadoras desta investigação e que procuramos responder, as quais 

são: 

1) Como o currículo da Escola Pública de Tempo Integral é perspetivado pelos(as)

professores(as) dos anos iniciais do Ensino Fundamental?

Entendemos, socorrendo-nos do pensamento de Pacheco (2005, p. 8), que o currículo 

“é um projeto com itinerários de formação; é um projeto cultural com identidades no tempo 

histórico e no espaço social da sua construção; é um projeto ideológico que ocorre no contexto 

de uma dada organização”, e neste ensejo, consideramos que é o elemento central do trabalho 

escolar e dos(as) professores(as). Com esta questão, pretendemos conhecer o(s) significado(s) 

que o currículo assume para estes sujeitos numa conjuntura de mudanças patenteadas pelo 

tempo integral. A partir de um tempo ampliado, definem-se novas perspetivas teóricas e 

metodológicas para o currículo? Nesta realidade, “faz-se necessário perceber que o currículo 

indica caminhos, travessias e chegadas, que são constantemente realimentados e reorientados 

pela ação dos atores/autores da cena curricular” (Macedo, 2012, p. 27).  

Perceber o instituído e o instituinte curricular é também perceber o currículo como um 

processo, que se movimenta pela contradição, por lutas e por tensões. Os(as) professores(as), 

junto com os(as) alunos(as), são protagonistas que atuam curricularmente. Interessa-nos as 

narrativas dos(as) professores(as), visto que o fazer curricular destes profissionais não é neutro, 

está atravessado política e eticamente por uma visão de educação, de ensino e de conhecimento 
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que se prende ao ideal formativo, ao tipo de cidadão se quer formar. A observância das 

dimensões que envolvem o currículo “levará à identificação de contextos, atores e intenções” 

(Pacheco, 2005, p. 38), portanto, ao considerar estes fatores depreendemos que o currículo se 

constrói numa interseção de práticas diversas que “geram mecanismos de decisões, tradições, 

crenças, conceitualizações” (Sacristán, 2000, p. 22) no processo de desenvolvimento curricular. 

2) Como os(as) professores(as) compreendem teórico-metodologicamente a

integração e a contextualização curriculares?

Um currículo na perspetiva da educação integral põe em xeque a própria ideia de 

currículo linear, sequencial, fragmentado, objeto da aprendizagem formal centrado numa 

instrução disciplinar e enciclopédica. Os princípios da integração e contextualização 

curriculares (discutidos no capítulo 1) são referentes para o desencadeamento e sustentação de 

relações, experiências, processos, saberes e aprendizagens mais significativos, uma vez que, 

dos pontos de vista sociológico, epistemológico e metodológico, estes princípios 

redimensionam o conteúdo e a forma do currículo. Estes conceitos são entendidos como um 

esforço dependente das posturas dos(as) professores(as) ao nível da deliberação curricular e do 

trabalho colaborativo, conforme propõe Pacheco (2000).  

Nesta linha de orientação, são construtos que interrogam não só a perspetiva teórica, 

como também a prática, o modelo curricular, na sua abordagem disciplinar e descontextual, 

dado que concorrem para a promoção de uma formação global, cívica e cidadã em que a 

abordagem dos conteúdos se dá de maneira democraticamente integrada às dinâmicas sociais, 

económicas e políticas mais amplas, aos conhecimentos prévios dos(as) alunos(as), às suas 

heterogeneidades, aos seus contextos socioculturais, para que a realidade possa ser 

compreendida de modo mais reflexivo e complexo, a fim de que o(a) aluno(a) se aproprie e faça 

uso de conhecimentos diversos: estético, científico, artístico, corpóreo e cultural e, assim, 

intervenha com autonomia, criticidade e responsabilidade no contexto envolvente, não no 

sentido da sua reprodução, mas na possibilidade de sua mudança e reconstrução. Nestes termos, 

pretendemos apreender como os(as) professores(as) fundamentam esses conceitos e quais os 

sentidos destes para/na prática. 

3) Como a formação integral está conceituada no Projeto Político-Pedagógico da

escola e quais os princípios ou expectativas de formação que apresenta? Como têm

sido observadas/avaliadas pelos(as) professores(as) na prática cotidiana?
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Para qual direção aponta o PPP quando se trata de formação integral. Por se definir 

como um documento onde estão incorporados pressupostos e diretrizes políticas, filosóficas, 

epistemológicas e pedagógicas orientadoras das ações em diferentes níveis: da gestão, da 

dinâmica curricular, dos conteúdos, do processo ensino-aprendizagem que animam a realidade 

institucional, o entendimento assumido neste documento, supostamente decorrente de um 

consenso coletivo e participado, é o que pretendemos situar. Por seu viés estratégico na 

melhoria do processo educativo, o PPP confere sentido e regula, de algum modo, as atividades 

e as experiências escolares e, nesta aceção, é preciso perceber as (in)congruências entre o 

registrado no documento e o que se traduz no chão da escola, considerando as estruturas, meios 

e recursos concretos. Os princípios que amparam a compreensão da formação integral 

coadunam-se com a realidade objetiva da escola e de suas práticas? Aqui cabe também 

perscrutar a relação entre o preconizado e o vivenciado.  

4) Com o aumento da jornada escolar, quais as principais mudanças ou não,

apropriações ou não, adaptações ou não que possam ser significativas para as

práticas pedagógicas referidas pelos(as) professores(as) e observadas no

desenvolvimento do currículo da escola em tempo integral?

Esta questão remete para a identificação daquilo que pode ter apresentado um sentido 

de mudança teórico-prática para o trabalho pedagógico, para o pensamento e organização 

curricular, quer seja referenciado como aspetos favoráveis, quer desfavoráveis à constituição 

da escola de tempo integral e do currículo. 

Considerando as questões nucleares, os nossos objetivos principais são: 

1) Analisar e compreender as perspetivas dos(as) professores(as) sobre o currículo na

experiência do tempo integral, considerando a ação protagónica destes na (re)significação das 

práticas curriculares;  

2) Analisar as opiniões dos(as) professores(as) sobre integração e contextualização

curriculares como dispositivos teórico-metodológicos para a formação integral dos(as) 

alunos(as);  

3) Descrever as perspetivas de educação/formação integral presentes no Projeto Político

Pedagógico da escola, relacionando-as às perceções e avaliação dos(as) professores(as) acerca 

da sua viabilização no cotidiano escolar; e, 
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4) Identificar se houve mudanças, apropriações ou adaptações nas práticas pedagógicas

dos(as) professores(as) no desenvolvimento do currículo desta escola nas perspetivas dos 

professores. 

4.2 A natureza da investigação: o paradigma qualitativo 

Um projeto de investigação implica uma reflexão detida sobre uma gama de 

possibilidades que podem definir um percurso de pesquisa, no que diz respeito às exigências 

teóricas, ao método, as estratégias, as técnicas e aos procedimentos utilizados. Da reflexão 

surgem as escolhas que iluminarão o percurso, não sendo, portanto, um processo despojado de 

neutralidade. Buscando conciliar o arcabouço teórico à pesquisa empírica, o estudo apresentado 

enquadra-se no paradigma qualitativo, definido por Coutinho (2014, p. 12) como “um conjunto 

articulado de postulados, de valores conhecidos, de teorias comuns e de regras que são aceites 

por todos os elementos de uma comunidade científica num dado momento histórico”. 

 O paradigma qualitativo, no campo das ciências sociais e humanas, pode compreender 

e envolver métodos e técnicas multifacetados de interpretação dos fenómenos sociais com a 

intenção de descrevê-los, analisá-los e compreendê-los, sobretudo, porque “aprofunda-se num 

mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não percetível e não captável 

em equações, médias e estatísticas” (Minayo, 2002, p. 22). Para tanto, vale-se das narrativas 

verbais (e em alguns casos, até não-verbais) e das observações, constituindo-se assim, no que 

pondera Chizzotti (2003,  p. 221):  

[...] num campo transdisciplinar, [...] assumindo tradições ou multiparadigmas 

de análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 

marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de 

investigação para o estudo de um fenómeno situado. 

Não sendo o único modelo capaz de propiciar conhecimentos válidos e confiáveis, mas 

com potencial para ampliar a compreensão da realidade (Denzin & Lincoln, 1994), o paradigma 

qualitativo tem agregado adeptos e contribuído para fundamentar as escolhas que, do ponto de 

vista filosófico, epistemológico e metodológico permitem captar os fenómenos educativos. Na 

pesquisa qualitativa, os dados estatísticos, mensuráveis, embora não descartáveis, não são 

considerados preponderantes para a descrição e compreensão do fenómeno ou para o 
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conhecimento da realidade. Estes dados indicam a versatilidade intrínseca à pesquisa qualitativa 

que se situa, portanto, num plano diametral à perspetiva de caráter quantitativo, na qual postula 

“explicar os fenómenos com o desejo de formular leis gerais uma vez que a principal finalidade 

é estabelecer regularidades ou leis de aplicação universal” (Morgado, 2012, p. 40). E, nesse 

viés, as informações são traduzidas em números, para a obtenção da análise dos dados, e daí 

para o alcance de uma conclusão. Certamente que uma das desvantagens da pesquisa 

quantitativa está no “dualismo epistemológico” fundamentado na cisão entre sujeito e objeto 

do conhecimento. O cunho qualitativo admitido em pesquisas educacionais emerge com o 

reconhecimento de que a abordagem quantitativa não poderia, com os princípios filosóficos de 

orientação e investigação que assume, abarcar todas as especificidades das áreas de 

conhecimento e de sua variedade, em especial, porque as pesquisas em Ciências Sociais e 

Humanas voltam-se para o estudo da vida social dos indivíduos e dos grupos humanos, às 

perspetivas dos sujeitos, aos contextos que os influenciam e às suas intricadas relações sociais. 

Por configurar-se num modelo interpretativo, a abordagem qualitativa demanda um 

trabalho potencialmente heurístico no sentido de trazer à tona o modo como os sujeitos 

significam e representam o mundo social, suas intenções, crenças, valores, sistemas de relação, 

emissão e receção de mensagens, seja individual ou coletivamente. No que tange à produção 

do conhecimento, portanto, torna-se pertinente considerar as limitações e possibilidades 

notabilizadas tanto na pesquisa qualitativa quanto na quantitativa já que, por vezes, dependendo 

dos objetivos da pesquisa, ambos podem até ser complementares (Gatti, 2002), o que pode ser 

verificado em pesquisas do tipo “quali-quanti” ou mista. Nesta perspetiva, segundo Gatti, 

(2002, p. 11): 

Os conceitos de quantidade e de qualidade não são totalmente dissociados, na 

medida em que de um lado a quantidade é uma interpretação, uma tradução, 

um significado que é atribuído à grandeza com que um fenómeno se manifesta 

(portanto é uma qualificação dessa grandeza), e de outro ela precisa ser 

interpretada qualitativamente, pois, sem relação a algum referencial não tem 

significação teórica.  

Esta afirmação vai ao encontro da explicação de complementaridade de ambos os 

métodos (Minayo & Sanches, 1993) que, embora substanciados em paradigmas distintos, não 

estão irremediavelmente cindidos. Entretanto, na visão de pesquisadores mais “puristas”, esta 

conjunção quali-quanti não é bem vista em razão das distâncias teórico-metodológicas ou dos 

conceitos científicos que carrregam. A combinação entre as diferentes abordagens, 
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salvaguardadas as controvérsias e críticas geradas entre os(a) pesquisadores(as) e os paroxismos 

em relação à natureza das abordagens, pode representar não um continum, mas uma alternativa 

metodológica onde “o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente, e vice-versa” (idem, ibdem). 

Cabe afirmar que a pesquisa qualitativa não prescinde do rigor necessário à pesquisa 

científica. Portanto, está alicerçada, entre outros aspetos, numa condição fundamental: a de que, 

de acordo com Chizzotti (2001, p. 79): 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 

por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo 

de conhecimento e interpreta os fenómenos, atribuindo-lhes um significado. 

O objeto não é um dado inerte e neutro: está possuído de significados e 

relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

Diante do que nos assinala o autor, torna-se evidente que é um tipo de pesquisa em que 

um problema colocado à investigação deve ser compreendido em profundidade (embora não a 

podendo garantir), pois comporta singularidades que não se medem apenas por comprovações 

estatísticas, regras apriorísticas ou mecanismos unilaterais de apreensão do problema. E o que 

este problema envolve está permeado pela extensão e relevância das teorias e das explicações, 

ainda que estas não sejam definitivas e que os resultados alcançados não sejam generalizáveis. 

Triviños (1987, p. 128-130) assinala para algumas das características da pesquisa qualitativa, 

que julgamos interessante destacar, as quais sejam:  

a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o

pesquisador como instrumento-chave; 

b) A pesquisa qualitativa é descritiva;

c) Os(as) pesquisadores(as) qualitativos estão preocupados com o processo e não

simplesmente com os resultados e o produto; 

d) Os(as) pesquisadores(as) qualitativos tendem a analisar os seus dados indutivamente;

e) O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa.

Isto posto, consideramos ainda que a pesquisa qualitativa, por seu enfoque 

interpretativo, coloca a subjetividade como um elemento inalienável para a compreensão de 

uma dada realidade sendo, portanto, uma dimensão que possibilita resultados representativos 

da complexidade do objeto de investigação, constituindo-se revelador de múltiplas facetas num 
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determinado contexto. Ou seja, tendo como fio condutor dados de difícil mensuração, como, 

por exemplo, representações, valores, atitudes, crenças, opiniões e conceitos, a ênfase da 

pesquisa incorre na explicitação de comportamentos, entendendo que a realidade é 

multifacetada e subjetiva, é construída e significada de modo diferente pelos diferentes sujeitos. 

Efetivamente, uma das críticas dirigidas a este tipo de pesquisa centra-se na subjetividade do(a) 

pesquisador(a), já que os resultados ou as conclusões da investigação estarão “impregnadas” 

das suas características pessoais.  

 

4.2.1 O(a) pesquisador(a) qualitativo face à pesquisa  

 

A princípio, acreditamos ser importante destacar a atitude do(a) pesquisador(a) face ao 

objeto/problema de investigação. O(a) pesquisador(a), neste caso, toma lugar de relevo. 

Atitudes de abertura, responsabilidade, criatividade, ética, humildade e rigor técnico 

constituem-se como imprescindíveis e devem estar alinhavados à pesquisa. Com isso, 

pretendemos reafirmar, consoante Chizzotti (2001) que, para a compreensão global dos 

fenómenos, o(a) pesquisador(a) deve, intencionalmente, colocar-se aberto a todas as 

manifestações implícitas ou explícitas que observa, contudo, mantendo cuidado quanto a 

precipitar explicações, a julgamentos valorativos a partir de suas pré-conceções, a  orientar-se 

pelo imediatismo das aparências (pois podem provocar equívocos) e comprometer a 

confiabilidade da investigação em causa.   

Há interatividade entre pesquisador e campo empírico (em especial, os participantes da 

pesquisa), que se faz inerente ao processo de produção do conhecimento, sem que isso 

represente superioridade do(a) pesquisador(a) em relação aos sujeitos por ele investigados, nem 

distanciamento rígido e horizontalizado, uma vez que sua condição, quando em contato com o 

campo, com os sujeitos ou “propriamente o objeto”, o predispõe ao contexto com uma dinâmica 

complexa, contraditória e enriquecida pelas subjetividades (individuais e grupais) que estão em 

cena, onde o elemento empírico aparece vividamente como constructo da teoria, do pensamento 

questionado e elaborado. 

Um olhar qualitativo sobre a realidade e seus sujeitos impõe a compreensão, por um 

lado, que esta mesma realidade seja percebida, significada e construída diferentemente por cada 

pessoa, fazendo-se multifacetadamente e, por outro, que existem múltiplas realidades 

socialmente construídas. O facto é que cada realidade produz “textos” constituidores de fontes 

hermenêuticas para o(a)pesquisador(a). Daí que o(a) pesquisador(a) deve predispor-se a 
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perceber que “ao apreender as perspetivas dos participantes, a investigação qualitativa faz luz 

sobre a dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é frequentemente invisível para o 

observador exterior” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 51).  

Os fenómenos complexos da vida social conduzem, assim, o(a) pesquisador(a) a despir-

se de ideias pré-concebidas, julgamentos e crenças que possam “enlamear” a pesquisa, como já 

referido. A pesquisa qualitativa configura-se como um aporte que vai ao encontro das 

necessidades do(a) pesquisador(a) quanto à busca de compreensão e interpretação de uma 

realidade específica, que aceita a subjetividade dos fenómenos e, portanto, permite ao 

pesquisador(a) identificar e analisar dados de difícil mensuração. Importa, nesta análise, 

destacar que a apropriação de diferentes técnicas nos meandros da pesquisa qualitativa 

consubstancia o fazer do(a) pesquisador(a), pois o mesmo poderá utilizá-las, combinando-as 

para obter informações plurifocalizadas e qualificar o processo de geração/coleta de dados.  

A fase do tratamento e interpretação dos dados obtidos é um momento ímpar e, talvez, 

o mais complexo do processo de pesquisa, pois não se dá de maneira linear e inflexível, mas

desdobra-se num movimento cíclico e recursivo onde o(a) pesquisador(a) deve lidar com várias 

operações significativas para instrumentalizá-lo na produção de dados confiáveis e fidedignos. 

Por esse prisma, esta constitui-se numa fase instauradora do confronto entre o enquadramento 

teórico do estudo e as teorizações suscitadas pela análise e interpretação. A nossa escolha pela 

Análise de Conteúdo  deve-se ao facto de perfilhar-se como uma técnica de tratamento dos 

dados consistente e válida, uma vez que, ao longo do tempo, tem sido bastante utilizada nas 

pesquisas educacionais.  

4.3 O método do estudo de caso 

A abordagem qualitativa assumida nesta investigação caracteriza-se como um estudo de 

caso, uma vez que diante do problema de investigação delimitado consideramos ser o método 

que melhor se adequa aos objetivos do trabalho e por estar diretamente associado ao contexto 

“em sua complexidade e em seu dinamismo próprio, fornecendo informações relevantes para a 

tomada de decisão” (André, 2005, p. 49). De acordo com Yin (2005, p. 32), “o estudo de caso 

é uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto 

da vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. Trata-se de um método que requisita o emprego de múltiplas técnicas e 
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fontes que devem contribuir para explorar e compreender os fenómenos, aceitando-os em sua 

complexidade, já que se trata de um fenómeno social, logo, “qualquer descoberta ou conclusão 

em um estudo de caso provavelmente será muito mais convincente e acurada se baseada em 

várias fontes distintas de informação, obedecendo a um estilo corroborativo de pesquisa (idem, 

p. 126). As diversas fontes de evidência tornam-se ainda mais substanciais quando se recorre à

triangulação dos dados, uma estratégia que permite a validação e a fiabilidade das informações. 

É por esta razão que o estudo de caso nos ajudou a entender como as teorias a que lançamos 

mão podem iluminar a recolha e análise de dados. O contexto, no estudo de caso, é de suma 

importância porque as suas condições reais, conforme assinala Yin (2005), podem transportar 

informações pertinentes à interpretação do(a) investigador(a). 

4.3.1 A escolha da escola 

A escola escolhida está identificada no âmbito de jurisdição da Secretaria de Estado de 

Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas - SEDUC. Por estarmos envolvidos 

num processo de discussão, através de um grupo de trabalho, de uma Proposta Pedagógica e 

Curricular para Escolas de Tempo Integral a ser implementada como experiência inicial em 

potenciais escolas da Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED, emergiu daí uma 

preocupação em conhecer como os(as) professores(as) veem a questão não só da educação 

integral mas, particularmente, do currículo que se pensa ou deseja apropriado a esta mesma 

educação. Não nos foi viável realizar a pesquisa em escolas da rede municipal, já que até ao 

início da pesquisa, não havia escolas funcionando em regime de tempo integral. Facto que nos 

obrigou a deslocar a pesquisa para a rede estadual, onde políticas de educação integral já 

estavam consolidadas desde o início dos anos 2000, mais precisamente através de duas linhas 

de implantação distintas: 1. Os Centros de Educação em Tempo Integral – CETI e 2. As Escolas 

de Educação em Tempo Integral.  

Interessamo-nos por realizar a investigação em apenas 1 (uma) das 8 (oito) escolas 

existentes de Educação em Tempo Integral do Ensino Fundamental (linha 2 atrás citada) da 

referida rede de ensino, direcionadas ao atendimento dos anos iniciais (I Ciclo), por dois 

motivos fundantes. O primeiro relaciona-se ao facto de ser uma escola inserida numa zona de 

vulnerabilidade social adaptada para o tempo integral, ou seja, uma escola parcial que sofreu 

mudanças discretas na sua estrutura para corresponder às exigências de um acolhimento 

prolongado de alunos(as) e professores(as) no seu espaço físico (embora outras mudanças sejam 
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ainda uma reivindicação indelével da comunidade escolar). O segundo trata das singularidades 

que demonstrou face a um contexto mais amplo de escolas. Elencamos, então, estas 

singularidades: a) ser uma escola da rede estadual de ensino de Manaus organizada em tempo 

integral a atender os anos iniciais (1º ao 5º) do ensino fundamental, sendo a que possui maior 

tempo de funcionamento neste segmento; b) ser uma escola que vem apresentando aumentos 

progressivos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)37 desde a sua 

conversão ao regime de tempo integral; c) ser uma escola com Certificação ISO 9001 

(International Organization for Standardization), uma norma que compõe o Sistema de Gestão 

da Qualidade, comumente bem aceite no setor empresarial por avaliar a qualidade dos produtos 

e serviços prestados. Em princípio, este item não estava em causa simplesmente por não ser do 

nosso conhecimento, contudo, à medida que fomos adentrando ao campo e conhecendo mais 

das atividades e tarefas do cotidiano, percebemos como este acontecimento se interpõe às ações 

de planeamento e gestão administrativa, pedagógica e curricular da escola. 

A escola investigada foi denominada ficticiamente de “Escola  Aracê”38. A “Escola 

Aracê”, diferentemente dos CETI - planejados e construídos, foi adaptada (modificações dos 

espaços internos) para a ampliação da jornada. Com o intuito de ampliar o atendimento em 

tempo integral, incorporando o ensino fundamental, o Departamento de Políticas e Programas 

Educacionais - DEPPE da SEDUC/AM assumiu uma política de expansão do número de 

escolas de tempo integral buscando corresponder às orientações legais e normativas, 

sistematizadas e consolidadas no quadro das políticas educacionais nacionais e da estruturação 

do sistema estadual, conforme ratificado no Plano Estadual de Educação do Amazonas – PEE-

AM publicado em 2015, no qual dispõe de meta específica no que compete à educação integral. 

A meta 6 do referido plano, coaduna-se com o Plano Nacional de Educação em vigor e prevê 

também implementação progressiva de escolas de educação em tempo integral, no mínimo, em 

50% de escolas públicas, de forma a atender 50% de estudantes da educação básica. Sendo 

assim, o aumento do atendimento de alunos(as) em jornada ampliada integra um conjunto de 

estratégias que devem subsidiar o alcance da meta do plano. 

37 O IDEB, segundo as informações disponíveis no portal do Ministério da Educação, atua como um indicador 

nacional, sendo calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação), obtidos através 

do Censo Escolar que se faz anualmente, e as médias de desempenho nos exames como o da Prova Brasil, para 

escolas e municípios, e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a 

cada dois anos. Cada escola tem suas metas estabelecidas pelo IDEB, assim como as diferentes redes de ensino, 

seja estadual ou municipal, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema 

educacional dos países desenvolvidos.  

38 Utilizamos o vocábulo indígena de origem tupi cujo significado é ‘despontar’. 
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4.3.2 Caracterização dos sujeitos da investigação 

 

A escola deste estudo tem 15 professore(as), sendo 11 professores(as) titulares de turma, 

2 professores de Educação Física, 1 professor(a) de Artes e 1 professor(a) de Inglês. 

Pretendíamos com a investigação, a participação de todos os(as) professores(as) da escola. 

Contudo, não aceitaram participar do inquérito por entrevista 7 professores(as). Portanto, no 

total foram 8 sujeitos participantes. Todos(as) têm formação académica superior e pós-

graduação ao nível de especialização. O grupo dos respondentes tem, no mínimo 7, e no 

máximo, 22 anos de atuação na docência. Certamente, neste aspeto, não podemos eliminar os 

efeitos gerados para a investigação, mas procuramos respeitar as recusas tendo o cuidado de 

não infringir o direito dos sujeitos que, neste processo, se conjuga e apela incontornavelmente 

à adesão voluntária. Seguramente, deparamo-nos com uma situação que já tínhamos em conta 

que poderia revelar-se num possível embaraço ao processo de investigação. Todavia, buscamos 

manter a confiabilidade e integridade da pesquisa, considerando, de forma respeitosa, os 

sentimentos dos sujeitos envolvidos. 

 

Quadro 5 - Caracterização dos(as) professores(as) inquiridos(as) por entrevista 

 

Professor(a) Formação 

Académica 

Sexo Tempo de 

Serviço na 

docência 

Tempo de 

serviço na 

escola 

Situação 

Profissional 

Ano/série 

que 

leciona 

Número 

de 

alunos(as) 

na turma 

PR 1 Normal 

Superior 

F 19 1 Contrato 1º ano 38 

PR 2 Normal 

Superior 

F 16 8 Contrato 2º ano 41 

PR 3 Normal 

Superior 

F 18 1 Efetiva 3º ano 38 

PR 4 Licenciatura 

Plena em 

Pedagogia 

F 7 4 Efetiva 3º ano 38 

PF 5 Normal 

Superior 

M 8 4 Efetivo 4º ano 39 

PR 6 Normal 

Superior 

F 22 10 Efetiva 5º ano 38 

PR 7  Normal 

Superior 

F 15 7 Efetiva 5º ano 39 

PR 8 Licenciatura 

em Educação 

Física 

M 7 3 Efetivo Turmas do 

1º ao 5º no 

- 
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4.4 Técnicas de recolha de dados 

De um modo geral, as técnicas de pesquisa implicam numa “interlocução recíproca”com 

o método, traduzindo-se em “procedimentos de atuação concretos e particulares, meios

auxiliares do método, porque dentro de um método, que é sempre mais geral, podem utilizar-

se técnicas” (Coutinho, 2014, p. 68). Sendo assim, recorremos às técnicas variadas a fim de 

alcançarmos uma análise expandida e mais enriquecedora. 

4.4.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

A pesquisa bibliográfica tem uma importância fundamental para a identificação e 

compilação de informações periciais e fiáveis sobre determinado assunto. Por constituir-se num 

recurso que permite ao investigador(a) apurar e intensificar o conhecimento do objeto de estudo, 

a partir das contribuições teóricas tornadas públicas, a pesquisa bibliográfica é “meio de 

formação por excelência. (...). Como resumo de qualquer assunto, constitui geralmente o 

primeiro passo de qualquer pesquisa científica” (Cervo & Bervian, 1996, p. 55). Sendo assim, 

a pesquisa bibliográfica suporta, pelas suas características intrínsecas, o objeto de análise, 

inclusive porque coloca ao investigador(a) a possibilidade de revisar e, se necessário, reorientar 

o seu plano de investigação. Como bem sinalizam Lakatos e Marconi (2002, p. 71) “a pesquisa

bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia 

o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”.

Utilizamos como fontes bibliográficas um diversificado aporte submetido ao objeto de estudo, 

quer sob a forma de textos escritos, quer sob a forma de áudios e imagens: livros e capítulos de 

livros, artigos em periódicos e revistas científicas, dissertações de mestrado e teses de 

doutoramento inscritas no banco de dados da CAPES, jornais, sites de interesse, conferências, 

entre outros. A seleção destas fontes deu-se a partir dos descritores que constituíram o objeto e 

a problemática do estudo e que, por conseguinte, ancoraram a revisão da literatura, sendo estes: 

currículo escolar, educação integral, ampliação da jornada nas políticas educacionais 

brasileiras e escola de tempo integral.  

No que concerne à pesquisa documental, segundo Ludke e André (1986, p. 39) “é uma 

fonte poderosa onde podem ser retiradas as evidências que fundamentam afirmações do 

pesquisador”. Elegemos como documentos “medulares” para dar conta do nosso objeto em 

análise, as fontes primárias (Lakatos & Marconi, 2002), tais como: os documentos oficiais que 
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abarcam a legislação nacional em vigor, tratados aqui como importantes para o conhecimento 

dos aspetos mais gerais quanto ao nosso objeto, bem como os documentos oficiais emanados 

da secretaria de educação e os documentos produzidos pela escola, aqui tratados como fontes 

de contextualização, e assim utilizados para análise de conteúdo, conforme podemos observar 

no quadro a seguir: 

Quadro 6 - Bases da pesquisa documental 

Tipos de Documentos Consultados 

Legislação Nacional 

- Constituição Federal (CF)

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB

nº 9.394/1996

- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Fundamental

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Básica - Resolução nº 4/2010

- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Fundamental de 9 anos. Resolução nº 07/2010

- Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei nº

10.172/2001

- Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 - Lei nº

13.005/2014

- Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)

- Programa Mais Educação - Portaria Interministerial nº

17/2007

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação (FUNDEB) -Lei nº 11.494/2007

- Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação –

Decreto 6.094/2007

Documentos considerados para análise 

Documentos Locais - Proposta Pedagógica das Escolas da Rede Estadual de

Ensino de Educação em Tempo Integral - SEDUC

- Projeto Político-Pedagógico da unidade de ensino

- Planejamentos Pedagógicos dos docentes (Bimestrais)

Procuramos examinar os documentos locais com o objetivo de apurar as matrizes 

conceituais neles presentes com base nos descritores atrás mencionados, explorar e adensar os 

dados obtidos, não estabelecendo compartimentos, uma vez que o(a) investigador(a) poderá 

utilizá-las, combinando-as para obter informações e qualificar o processo de recolha de dados, 

para, enfim, instrumentalizar a sua ação como investigador(a). Em suma, tanto a pesquisa 
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bibliográfica como a documental conferem ao investigador(a) uma maior familiaridade com o 

assunto, cooperando para que os seus subsídios teóricos se vão erigindo de modo substantivo e 

relevante.  

4.4.2 O inquérito por entrevista 

A entrevista semiestruturada, segundo Bogdan e Biklen (1994), consiste numa conversa 

intencional entre inquiridor e inquirido(s), onde o(a) inquiridor(a) é quem conduz o processo e 

que, geralmente, parte de objetivos definidos previamente. Este processo converte-se num tipo 

de abordagem realizada num contexto social deliberado. Tem sido uma ferramenta muito usual 

na pesquisa qualitativa, conforme Minayo (2002, p. 57),  

[...] através dela, o pesquisador busca obter informações contidas na fala dos 

atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma 

vez que se insere como meio de coleta dos factos relatados pelos atores, 

enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada 

realidade que está sendo focalizada. 

Considerando a análise da autora, a entrevista é desenvolvida com propósitos bem 

delineados supondo planeamento e sistematização por parte do(a) investigador(a). Apesar das 

limitações que possa apresentar, nomeadamente, em função das informações prestadas ou do 

julgamento e interpretação do(a) investigador, as entrevistas semiestruturadas têm um valor 

capital no que toca ao desvelamento e compreensão das narrativas verbais ou não dos sujeitos 

relativamente ao objeto investigado, como também, por conter em si uma flexibilidade que 

possibilita ao investigador(a) alargar o assunto em pauta, incluindo outras questões que possam 

emergir do diálogo com o(a) entrevistado(a), para “fazer aparecer o máximo possível de 

elementos de informação e de reflexão, que servirão de materiais para uma análise sistemática 

de conteúdo” (Quivy & Vampenhoudt, 1992, p. 196).  

O inquérito por entrevista na nossa investigação teve como objetivos: I. Compreender 

as conceções dos(as) professores(as) do ensino fundamental sobre o currículo na perspetiva da 

formação integral dos(as) alunos(as); II. Caracterizar as práticas pedagógicas dos(as) 

professores(as) no contexto do desenvolvimento do currículo para a formação integral dos(as) 

alunos(as); III. Conhecer possíveis obstáculos apontados pelos(as) professores(as) para o 

desenvolvimento do currículo; e IV. Descrever as práticas ideais referidas pelos(as) 

professores(as) para a formação integral dos(as)  alunos(as). 
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A entrevista semiestruturada seguiu um guião (em anexo) construído previamente com 

base no modelo proposto por Estrela (1994), contendo questões fechadas (aquelas dirigidas aos 

dados biográficos) e abertas, todas organizadas em blocos temáticos, que também balizam as 

nossas categorias de análise temática, sendo estes elaborados tendo por referência os objetivos 

e as questões norteadoras do estudo. O guião foi submetido à análise de 3 professores(as) 

alheios ao estudo, para que os mesmos pudessem opinar sobre a clareza e objetividade das 

questões, sobre a abrangência das mesmas face aos objetivos da entrevista. No que concerne às 

ponderações dos(as) professores(as) diante das questões, houve a necessidade de refazer 

algumas, de acordo com as incidências, e suprimir outras em razão das ambigüidades detetadas. 

Desta forma, a primeira versão do guião foi alterada para melhor corresponder aos seus 

objetivos. 

Por sua vez, as entrevistas foram realizadas de forma intermitente, num período de três 

meses, entre junho e setembro, e aplicadas em local reservado, na qual sua condução foi 

realizada em atenção à liberdade do(a) entrevistado(a) em exprimir suas ideias de forma 

espontânea, às vezes, sendo necessário o exercício de idas e vindas para a elucidação das 

informações. As entrevistas foram gravadas em áudio, com a autorização dos(as) 

entrevistados(as) e encaminhadas por e-mail para os(as) entrevistados(as), a fim de que os(as) 

mesmos(as) pudessem rever as respostas e assim referendar a validação. Tendo-as validadas, 

foram transcritas e sistematizadas numa grelha de análise, onde foram distinguidas as 

dimensões delimitadas no processo de decodificação dos dados. 

4.4.3 A observação direta não-participante 

Na observação não-participante e direta não há interação com os sujeitos da pesquisa no 

momento da observação (Bogdan & Biklen, 1994), entretanto, diz respeito a um tipo de 

observação em que exige o registo de uma maior riqueza de detalhes para melhor compreender 

o contexto e o que nele se passa, no que diz respeito à apreensão de uma série de

acontecimentos, interações, falas, sentimentos, comportamentos entre outros fenómenos 

circunscritos e úteis que se vão revelando no processo da observação, ou seja, os dados 

pertinentes que apelam ao bom senso do(a) investigador(a) (Quivy & Campenhoudt, 1992).   

Com a observação não participante, no caso deste estudo, pretendemos complementar 

os inquéritos por entrevista aplicados, com a intenção de identificar aspetos do cotidiano dos(as) 

professores(as), os acontecimentos considerados relevantes para os objetivos do estudo, como 
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as atividades e os comportamentos envolvidos, os momentos especiais de reuniões e de 

planeamentos dos(as) professores(as), os eventos que marcam este cotidiano, outras atividades 

que tenham relação intrínseca com o processo ensino-aprendizagem. Dito de outro modo, a sua 

principal função está no municiamento do(a) investigador(a) quanto ao contexto, mostrando-

lhe mais familiar. Durante o mergulho no terreno, recolhemos informações que nos pareciam 

esclarecedores sobre a dinâmica escolar. 

Estas observações empíricas foram registradas em diário de campo, num período de 

junho a setembro de 2015, onde fomos tomando notas, especialmente, dos momentos dos 

professores(as) em atividades com os(as) alunos nos espaços externos às salas de aula, das 

atividades lúdicas e artísticas desenvolvidas, dos momentos de planeamento coletivo, da rotina 

diária dos(as) professores(as) e alunos(as), das reuniões administrativas com os(as) 

professores(as). Esta técnica, não sendo aqui a mais significativa, dispõe de um valor 

importante, nomeadamente, na apreensão das características do local, das relações ali 

estabelecidas entre os diferentes sujeitos, da captação de algumas falas e expressões face aos 

acontecimentos do cotidiano. A partir das dimensões de análise, foram estabelecidos alguns 

itens de observação apresentados na grelha (em anexo). 

 

4.4.4 O acesso à escola, apresentação e negociação 

 

De acordo com o que estava previsto no nosso plano de investigação e, respeitando-se 

as hierarquias que configuram um sistema de ensino público, procuramos atender as 

prerrogativas institucionais no sentido de alcançar as autorizações devidas. O nosso primeiro 

contacto deu-se com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC) que, 

concedeu permissão, formalizada por ofício, através da Secretaria Executiva Adjunta da Capital 

de Manaus. Com o ofício expedido, fomos até à escola para tratarmos sobre a pesquisa com 

o(a) diretor(a) e, neste mesmo momento, com o(a) coordenador(a) pedagógico(a) também 

presente. Apresentamos o enquadramento, os objetivos e partilhamos, de um modo geral, o que 

nos motivou ao desenvolvimento da pesquisa, buscando criar um clima amistoso e regido pela 

transparência, bem como abrir espaço para que estes sujeitos pudessem se sentir a vontade para 

expor e dirimir eventuais dúvidas acerca do assunto.  

Uma reunião foi programada para que pudéssemos socializar com o corpo docente a 

respeito da proposta de pesquisa, da sua contextualização, dos seus atributos, das condições 

para sua aplicação e dos possíveis efeitos. Nesta, pudemos nos apresentar e conversar sobre os 
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aspetos inerentes ao processo que, naquela escola, pretendíamos dar início com os 

procedimentos da pesquisa. Após esta abordagem, efetivamos o convite para a participação 

dos(as) professores(as) como sujeitos-informantes da pesquisa, preocupando-nos 

permanentemente em evitar quaisquer ambiguidades da proposta. Para salvaguardar a livre 

participação, a autonomia e o bem-estar dos(as) sujeitos, asseguramos-lhes que o consentimento 

ou não à proposta, não lhes traria qualquer tipo de constrangimento ou prejuízo. 

Não obtivemos aceitação imediata de todos(as) os(as) professores(as), dado que nos 

levou a inferir ou pressupor dos “não-ditos” ou “quase-ditos”, à partida, que se tratava de 

discrição, desconfiança ou alguma timidez em fazer-se inquirido(a). Mas, no decurso do 

trabalho de campo, um outro fator mostrou-se pertinente nesta interpretação como, por 

exemplo, a própria atividade de pesquisa causar desconfiança ou estranhamento face à cultural 

profissional docente.  

 

4.5 Técnica de análise dos dados 

 

A análise dos dados constitui uma das etapas mais resolutiva e complexa da pesquisa, 

pois permite ao investigador(a), no esforço empregado na análise, a codificação e a realização 

de inferências que, além de captar o sentido da mensagem, pode fornecer-lhe outros horizontes 

na (re)construção de novos sentidos e significados. A interpretação consiste numa operação 

exaustiva porque se faz em permanente confronto com os objetivos propostos, o referencial 

adotado e os conceitos analíticos que lhe subjazem. Certamente, a análise dos dados está 

qualitativamente imbricada às evidências, que neste estudo de caso, estão vinculadas às fontes 

diversificadas: os documentos, as observações e as entrevistas. 

 

4.5.1 A Análise de Conteúdo 

 

A Análise de Conteúdo (AC) tem sido largamente utilizada e aparece como um 

importante método de tratamento dos dados, já que em abordagens qualitativas, a análise dos 

dados supõe uma forma diferenciada daquela admitida nas abordagens quantitativas que 

empregam, usualmente, softwares estatísticos, teste de hipóteses, estatística descritiva e 

multivariada, entre outros.  
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A AC tem suas origens nos finais do século XIX e, até meados do século XX, orienta-

se pelas proposições epistemológicas do positivismo e de sua normatividade. Contudo, a partir 

da década de 70, do século XX, passa a figurar as explorações qualitativas sobre as mensagens 

e as informações (Moraes, 1999). Bardin (2006) apresenta um panorama histórico da AC, 

sublinhando as suas nuances quanto à sua emergência e à extensão de sua aplicação no seu 

revigoramento nas pesquisas: 

[...] descrever a história da análise de conteúdo é essencialmente referenciar 

as diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um 

instrumento de análise de comunicações é seguir passo a passo o crescimento 

quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na 

utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica de 

análise de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e 

as aplicações abusivas de uma prática que funciona há mais de meio século 

(Bardin, 2006, p.15). 

A Análise de Conteúdo, inicialmente foi muito utilizada com foco na análise de 

materiais oriundos da imprensa e propaganda nos Estados Unidos. Posteriormente as décadas e 

40 e 50, a AC insere-se num leque mais aberto de aplicação, pois na aceção de Henry e 

Moscovici (1968 apud Bardin, 2006, p. 33) “tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser 

submetido a uma análise de conteúdo”. A AC constitui-se como uma importante técnica ou 

conjunto de técnicas (Esteves, 2006) de organização e análise de dados ou informações 

recolhidas previamente sendo, com frequência, utilizada em pesquisas de abordagem 

qualitativa ou quantitativa. Em abordagens qualitativas, a técnica da Análise de Conteúdo (AC) 

enquadra-se como uma das principais técnicas consideradas interpretativas visto que objetiva 

fazer inferências que permitam decodificar os elementos de um sistema complexo de 

significados, manifestos ou não, que se constituem específicos na mensagem. Nessa direção, 

Bardin (2006, p. 38) conceitua a Análise de Conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

A AC figura como uma técnica usual na busca por codificação das mensagens e dos 

enunciados, uma vez que autoriza o(a) investigador(a) qualificar as dados (as informações) 

compreendidos pelas vivências, valores, atitudes, crenças que se coadunam aos 
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comportamentos e conceções/perceções que tem os sujeitos, em contextos específicos, a 

respeito de determinados fenómenos ou objetos. E na esteira deste pensamento, podemos 

destacar como característica marcante da AC “pretender lidar com comunicações 

frequentemente numerosas e extensas para delas extrair um conhecimento que a simples leitura 

ou audição cumulativas não permitiria formar” (Esteves, 2006, p. 107). 

Especificamente em relação aos dados, segundo Van der Maren (citado por Esteves, 

2006, p. 107), estes podem diferirem-se tipologicamente em dados invocados pelo investigador, 

aqueles associados à “observação direta, registados em protocolos, notas de campo, 

documentos de arquivo, peças de legislação, artigos de jornal, livros ou partes de livros, 

biografias, etc.”; e os dados suscitados pelo investigador, tais como “protocolos de entrevistas 

semidirectivas e não-diretivas, respostas abertas solicitadas em questionários, histórias de vida, 

diários, relatos de práticas, portefólios, etc”. 

AC trata-se “de um trabalho de economia, de redução da informação, segundo 

determinadas regras, ao serviço da sua compreensão para lá do que a apreensão da superfície 

das comunicações permitiria alcançar” (idem, p. 107). Diferentemente do que acontece na 

pesquisa quantitativa, onde prevalece uma visão “matematizada” dos dados por prevalecer o 

tratamento estatístico, ocorre que os dados são qualitativamente tratados, ou seja, são 

submetidos a uma análise e interpretação rigorosos, uma vez que sistematizados mediante 

processos exaustivos e refletidos na conduta analítica do pesquisador, muito embora o 

tratamento estatístico poderá ser também considerado possível, definido pelos objetivos da 

análise em relação aos propósitos da pesquisa.  

Bardin (2006) assinala três fases fundamentais no processo de AC, uma espécie de 

itinerário racionalizado que visa tratar a informação, não obstante, podendo ser úteis em 

pesquisas qualitativas ou quantitativas: a. pré-análise, b. exploração do material e c. tratamento 

dos resultados - a inferência e a interpretação. Nesta visão, trata-se de um caminho 

metodológico da própria AC. 

A fase da pré-análise reporta para a organização da informação e consiste em primeiro, 

numa leitura flutuante na qual o analista/pesquisador intensifica o contato com o material de 

campo, com vista a escolher o que será submetido à análise, conhecer os documentos e textos, 

formulação e reformulação de hipóteses e objetivos, a elaboração de indicadores que nortearão 

a interpretação final, sendo que a partir desta “imersão”, o analista/pesquisador vai definindo o 

corpus de análise (Cavalcante, Calixto & Pinheiro, 2014, p.16). 



4 Aspetos teórico-metodológicos e éticos do estudo 

182 
 

A fase da exploração do material situa-se num nível intermediário e demanda tempo, 

assim, compreende um adensamento da informação de modo operacionalmente mais 

consistente porque ampara-se em procedimentos específicos de codificação, desconto ou 

enumeração, cujas regras estão formuladas previamente (Bardin, 2006). 

E, por fim, a fase do tratamento dos resultados obtidos e interpretação consiste em 

conectar os resultados obtidos aos referenciais teóricos do estudo e aos objetivos, abrindo 

caminhos ou possibilidades para que o(a) analista/investigador(a) chegue à sua explicação, até 

mesmo à previsões ou conclusões provisórias que permitirão o avanço da pesquisa.  

É importante considerar que a AC está inscrita nos princípios teóricos que sustentam a 

forma de pensar do(a) investigador(a), daí Bardin (2006) realçar a importância do rigor no 

desenvolvimento das inferências, no sentido de oferecer um norte ao analista quanto a 

equacionar as incertezas e desenredar o que é questionado, dito de outro modo, toda a AC 

traçada sobre um conteúdo incita a uma atitude interpretativa. E, nessa direção, a AC tem sido 

contestada quanto à sua fundamentação teórica e quanto à consistência dos procedimentos 

técnicos utilizados, primordialmente, no que se refere à intervenção do analista/pesquisador ao 

estabelecer uma visão particularizada ou um sentido construído em torno de um texto ou 

conjunto de textos, o que levaria a elaboração de diferentes sentidos caso diferentes analistas 

interpretassem o(s) texto(s) (idem, p. 108).  

Em compensação, a AC evita que o(a) analista/investigador(a) caia no uso da mera 

impressão e unicamente da intuição, que opere por interpretações simplistas baseadas apenas 

no conteúdo explícito das mensagens, que corra os perigos da compreensão espontânea e, por 

outro lado, reforça a compreensão da mensagem ultrapassando os seus significados imediatos, 

num patamar para além de uma leitura ordinária, ao explorar seu conteúdo latente, e ainda, dá 

um tratamento científico aos dados qualitativos. Por sua vez, para o campo da educação, a AC 

pode ser, sem dúvida, um instrumento de grande utilidade em estudos, em que os dados 

coletados sejam resultados de entrevistas (diretivas ou não), questionários abertos, discursos ou 

documentos oficiais, textos literários, artigos de jornais, emissões de rádio e de televisão. 

Enfim, a AC torna-se muito produtiva, no que diz respeito a extrair conteúdos manifestos ou 

latentes, mas requer um grau elevado de dedicação, paciência, disciplina, criatividade, rigor e 

comprometimento ético. 

No presente estudo de caso, a técnica de análise de conteúdo foi utilizada com o 

propósito de organizar e dar expressão aos dados obtidos. Seguindo os postulados e a 

sistemática desta técnica, antes referida cuidadosamente, distinguindo-se em três etapas: a pré-
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análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

(Esteves, 2006), observamos a abordagem empregada quanto aos conceitos que constam nas 

principais categorias de análise desta investigação, organizadas em 3 dimensões de análise ou 

eixos temáticos: 1. Conceção de currículo; 2. Organização da escola de tempo integral; 3. 

Práticas curriculares e pedagógicas dos(as) professores(as). Optamos por, em referência aos 

eixos temáticos previamente formulados, estruturar as categorias, as subcategorias e as 

unidades de registro, conforme apontam os quadros a seguir: 

A. DIMENSÃO DE ANÁLISE: CONCEÇÕES DOS(AS) PROFESSORES(AS) SOBRE

O CURRÍCULO PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS(AS) ALUNOS(AS)

Quadro 7 - Grelha de categorias e subcategorias 

Categoria Subcategorias 

A1. Conceção dos(as) professores(as) sobre o 

currículo para a formação integral dos(as) 

alunos(as) 

Forma de organização dos conteúdos e 

conhecimentos em disciplinas. 

Currículo oficial: proposta a ser trabalhada. 

Visão holística do currículo 

A2. Relação currículo e formação integral do(a) 

aluno(a) 

Desenvolvimento de habilidades cognitivas 

Necessidades de aprendizagem 

Desempenho social 

B. DIMENSÃO DE ANÁLISE: ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO

INTEGRAL

Quadro 8 - Grelha de categorias e subcategorias 

Categoria Subcategoria 

B1. Significado de educação integral 

Desenvolvimento integral do aluno 

Tempo escolar de cuidado e proteção 

Qualidade da educação 

Formação contínua 
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B2. Formação Integral no Projeto Político-

Pedagógico 

Infraestrutura e recursos não satisfatórios para a 

formação integral 

Elementos que contribuem para a formação integral 

Necessidade de revisão da proposta curricular do PPP 

B3. Escola de Tempo Integral: mudanças e 

impactos 

Diferenciação da oferta curricular. 

Tempo maior para o ensino-aprendizagem 

Melhoria dos recursos didáticos 

Necessidade de aprimoramento profissional 

Cansaço gerado pelo tempo integral 

 

C. DIMENSÃO DE ANÁLISE: PRÁTICAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS 

DOS(AS) PROFESSORES(AS) 

 

Quadro 9 - Grelha de categorias e subcategorias  

Categoria Subcategoria 

C1. Integração curricular 

Integração das disciplinas no processo de ensino 

Integração de outros saberes aos saberes escolares 

Metodologias diferenciadas 

Abordagem de conteúdos 

Influência do IDEB 

C2. Contextualização curricular Articulação dos saberes e experiências dos alunos 

C3. Práticas pedagógicas 

 

Autonomia na gestão curricular 

Necessidade de aprimorar as práticas pedagógicas 

 

4.6 Questões éticas em investigação 

 

Um processo de investigação científica, invariavelmente, deve compor-se de um exímio 

rigor no que se refere ao cumprimento de procedimentos éticos, uma tarefa a ser operada sob a 
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responsabilidade principal do(a) investigador(a), a partir da consciência ética que orienta a sua 

ação. Embora inscrita numa regulação ética pré-determinada e definida num código 

institucionalizado e convencional, a responsabilidade do(a) investigador(a) vai além desta 

heteronomia, porque fazer pesquisa implica relação com o outro, relação esta que, por vezes, 

se constrói com incertezas, com imprevisibilidades e com o desconhecido. Porque o(a) 

investigador(a) não faz pesquisa sozinho, especialmente, nas ciências humanas e sociais, 

importa considerar que a ação de pesquisar tem caráter social sendo, portanto, não só subjetiva 

mas também intersubjetiva. 

Mais do que a presunção da perfomatividade em seguir as prescrições do código de 

conduta ética, que se configura numa formalidade incontornável e necessária, o(a) 

investigador(a) vê-se confrontado, no processo de pesquisa, a refletir sobre sua ação, mediante 

a relação estabelecida com o outro e parte vital da pesquisa, sem o qual esta última não seria 

possível. Em outras palavras, não basta seguir rigidamente o código, embora seja uma 

referência que não se deve subestimar, pois o que queremos afirmar é que a consecução da 

pesquisa consiste, antes de mais, numa práxis instada à reflexividade, desenvolvida de modo 

transversal à pesquisa e que tem por função primar pelo cuidado e o bem-estar do outro. 

 A forma como o(a) investigador(a) empreende e coordena o processo de pesquisa se 

conecta não só com as suas capacidades de definir caminhos epistemológicos ou técnicos, mas 

tem a ver com sua atitude ético-política, pois é de suma importância que a pesquisa seja 

considerada nas implicações que tem para a construção de uma sociedade melhor, posto que “a 

ética funda-se nos princípios do respeito, da justiça e da solidariedade, que apontam para a 

necessidade de reconhecimento do outro (Rios, 2006, p. 86). E, nesta perspetiva, como nos 

lembra Rios (idem, p. 84) “é necessário perguntar, continuamente, se a pesquisa que estamos 

fazendo amplia a qualidade do conhecimento e da vida das pessoas nela envolvidas”. 

Ao longo do percurso de investigação, as questões éticas podem assumir formas 

diferentes que se relacionam aos momentos do trabalho de campo (Bogdan & Biklen, 1994). 

O(a) investigador(a) depara-se com as decisões que precisa tomar como forma de orientação 

do trabalho e, nesta dinâmica, é provocado a “se pergunta(r) sobre a finalidade última da sua 

investigação, sobre os usos sociais dessa investigação, sobre os compromissos implicados nos 

resultados” (ibdem, idem, grifos nossos). E, é nesse sentido, que as suas atividades científicas 

devem estar submetidas às normas e regras éticas como uma dimensão imprescindível à 

pesquisa como também à reflexão diante da realidade que se impõe e que delimita a ação, 

dando-lhe sentido. 
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Procuramos, fundamentalmente, atender com diligência as prescrições do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio de Sá39, estabelecidas em consonância com a 

Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde do Brasil, que trata das diretrizes e normas reguladoras das pesquisas que envolvem seres 

humanos. O CEP apreciou e emitiu parecer favorável ao nosso projeto. Nestes termos, 

compartilhamos no processo de recolha dos dados, neste estudo de caso, todas as informações 

necessárias à elucidação da pesquisa, apresentadas no momento coletivo e reiteradas no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Assim, iniciávamos a entrevista com a leitura 

do TCLE junto com o(a) entrevistado, assim como o fazíamos também no caso daqueles(as) 

que responderam o inquérito por questionário, a fim de que todas as questões presentes nos 

guiões fossem esclarecidas. Logo após a leitura do termo, colocávamo-nos à disposição do(a) 

entrevistado(a) para prestar os esclarecimentos e solicitávamos o consentimento para a 

execução do procedimento, tendo em vista os elementos constantes no termo como o 

anonimato, a confidencialidade e o sigilo das informações.  

Solicitamos também permissão para gravação de áudio, no caso do inquérito por 

entrevista. Por conseguinte, procuramos consultar o(a) entrevistado(a) para nos certificarmos 

se pretendia ou não rever as respostas dadas, seja para reconstruí-las ou retificá-las. Acordamos 

com o(a) entrevistado(a) sobre como desejava ter o feedback do áudio, colocando como 

sugestão o acesso por e-mail ou a escuta após a entrevista, abrindo espaço para que eles(as) 

também pudessem sugerir outra forma. Não havendo sugestões distintas, todos(as) preferiram 

aceder ao áudio através de e-mail. O consentimento foi concretamente firmado com a assinatura 

do TCLE pelo(a) entrevistado(a). O anonimato, a confidencialidade e o sigilo das informações 

foram preservados, não só da escola que teve seu nome substituído, como também dos sujeitos-

participantes que aceitaram contribuir, sendo os mesmos identificados por siglas e números (por 

exemplo, PR1). 

39 O projeto de pesquisa quando não vinculado à uma Instituição de Ensino Superior Pública Brasileira, ao ser 

cadastrado na Plataforma Brasil (sistema eletrônico do Governo Federal que sistematiza as propostas de pesquisa 

com seres humanos), é designado para a análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Em nosso caso, o CEP 

encarregado da análise foi o da Faculdade Estácio de Sá do Amazonas. 
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A problemática que norteia o nosso estudo colocou-nos face à necessidade de delinear 

uma estratégia de apresentação e discussão dos dados gerados que pudesse responder 

coerentemente aos objetivos propostos e às reflexões suscitadas no processo de sistematização 

teórico-metodológica que sustenta esta investigação. Desta forma, optámos por desenvolver e 

apresentar os resultados tendo em vista os eixos temáticos que iluminaram o escopo e a análise 

dos dados, organizados aqui de modo articulado, ou seja, procurando o cruzamento e a 

interlocução entre as fontes empíricas utilizadas - documental, observação e inquéritos – à luz 

das referências teóricas privilegiadas com o intuito de compreender a dinâmica curricular que 

se externaliza, particularmente, pela voz dos(as) professores(as) da “Escola Aracê” e os sentidos 

que lhes são subjacentes a partir da análise e da reflexão engendradas. Na análise documental, 

o foco incidiu sobre a conceção de educação/formação integral, conceção de currículo na

perspetiva da formação integral e organização pedagógica da escola de tempo integral, sendo 

estes definidos no estudo por ter relação com os objetivos que nele constam. A observação 

contemplou aspetos como: o planeamento docente, as metodologias e estratégias de ensino, a 

interação professor-aluno e o clima escolar. Os dados gerados pelos inquéritos por entrevistas 

foram organizados em eixos temáticos, com base nos depoimentos dos(as) professores(as) e 

dos sentidos e significados neles apreendidos, e que também compõem as grandes categorias 

assumidas como objetos de análise: 1. Conceção de currículo; 2. Organização da escola de 

tempo integral; 3. Práticas curriculares e pedagógicas dos(as) professores(as). Em cada eixo 

foram exploradas as subcategorias correspondentes aos aspetos incidentes observados. O 

projeto político-pedagógico integra um destes aspetos incidentes, sendo analisado 

entrecruzadamente no eixo 2. 

5.1 As conceções de currículo do ensino fundamental na perspetiva da formação integral 

Neste eixo temático, começamos por apresentar e analisar as conceções curriculares 

dos(as) professores(as) da “Escola Aracê” a partir dos dados recolhidos nas entrevistas, 
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articulando-os às conceções de currículo presentes nos documentos analisados como a Proposta 

Pedagógica das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Educação em Tempo Integral e o 

Projeto Político-Pedagógico da escola investigada, interessando-nos perceber os alinhamentos 

ou incongruências que possam revelar, tendo em vista que a visão de currículo para uma escola 

de tempo integral/jornada ampliada deve estar diretamente embasada em orientações coerentes 

e claras a respeito de um projeto formativo, no qual a organização curricular possa ser suportada 

numa revisão não só do conteúdo (relação com seleção e produção dos conhecimentos), como 

também da forma (relação com as metodologias e estratégias) referenciados nas condições 

objetivas em que se desenvolve. Partindo de questões como: Como você conceitua o currículo 

escolar? Qual a relação que você estabelece entre currículo e formação do aluno? Para você, o 

currículo desta escola é diferenciado das demais em que aspeto(s)? Na sua opinião, quais 

elementos você considera indispensáveis para o currículo no sentido da formação integral do 

aluno? Há necessidade de revisão da proposta curricular da escola? Por que? Foi-nos permitido 

identificar as categorias de análise abrangidas neste eixo temático. Um currículo nesta 

perspetiva faz-se na reflexão sobre o que é necessário para que a escola responda aos horizontes 

da formação integral (Galian & Sampaio, 2012).  

No quadro teórico deste estudo, vimos argumentando sobre o papel que os(as) 

professores(as) desempenham como atores e autores curriculares, qualidades que os colocam 

diante de exigentes desafios, especialmente coadunados à gestão curricular no cotidiano das 

relações pedagógicas. O fazer curricular do(a) professor(a), enquanto fazer implicado, 

pressupõe ancoragens teórico-práticas, ou seja, no desenvolvimento curricular, “processo de 

transformar o currículo enunciado em currículo em ação” (Roldão, 2013, p. 134) onde o(a) 

professor(a) exerce uma função singular de mediador(a), engendram-se processos de 

(re)interpretação, re(criação) e (re)contextualização que demarcam as decisões e a gestão 

realizadas sobre o currículo. Implica entender que, neste âmbito, os(as) professores(as) 

produzem currículos num tempo-espaço concreto, o escolar. E neste raciocínio, a produção 

curricular não se dá no vazio, contrariamente, está entretecida em referentes epistemológicos, 

políticos e filosóficos que permeiam o institucional, o organizacional e o pedagógico da cultura 

escolar.  
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5.1.1 Conceções dos(as) professores(as) sobre currículo para a formação integral dos(as) 

alunos(as) 

Os(as) professores(as) entrevistados(as), quando indagados sobre a conceção de 

currículo escolar, definem-no suscitando elementos comuns, mas também modos diferentes de 

compreensão: 

“É um conjunto de conhecimentos que inclui uma parte da base comum para 

todo o país e outra parte que contempla a cultura regional e local de onde a 

escola está inserida” (PR.1). 

“São todos os componentes curriculares a serem estudados pelo corpo 

discente (as disciplinas) (...) as experiências de aprendizagens colocadas em 

execução pelas instituições escolares que deverão ser vivenciadas pelos 

alunos” (PR.2). 

“Vejo que é a pedra fundamental no ensino, o professor em sala de aula tem 

que saber a proposta curricular da escola, ele tem que estar a par quando ele 

for fazer seu planejamento, tem que ser em cima dessa proposta, lógico que 

há situações que a gente tem que colocar tempo, fazer assim, tornar o 

currículo apropriado para tua classe, tua sala de aula. Mas a gente nunca 

pode fugir dessa linha, pra mim é a pedra fundamental. A partir dele a gente 

vai construir o nosso plano, o nosso projeto dentro de sala, ele que vai ser o 

início para tudo... a proposta curricular” (PR.3). 

“É uma forma de organização de conteúdos, de disciplinas de uma forma que 

abranja todas as necessidades da criança. Uma sistematização dos 

conteúdos, e além disso, a forma de se passar os conteúdos, pois a didática 

da sala de aula conta muito. Eu acredito que o currículo também traz isso”  

(PR.4) 

“Eu vejo o currículo escolar, num sentido mais abrangente, como todas as 

atividades que são realizadas dentro da escola sempre com o objetivo de levar 

o aluno a se desenvolver na sua integralidade. Num sentido mais restrito, eu

vejo que são os conteúdos que são fragmentados por disciplinas. Eu acho que

é muito estreito pensar o currículo como só aquilo que eu devo ensinar para

o aluno. Numa visão global, o currículo está além” (PR.5).

“O currículo não é uma coisa fechadinha, ele é mais aberto a situações que 

você pode inovar, o currículo é a escola, são as pessoas, são os alunos, até a 

comunidade, tudo envolve currículo” (PR.6). 

“É a base importante para o planejamento do professor. É o momento em que 

este firma um compromisso com seus alunos durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem. O currículo escolar é um recorte daquele maior, só que 

vem mais incrementado com a realidade onde a escola está, e isso é 
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apresentado no PPP, é algo bem mais completo que a gente tira das 

referências maiores, oficiais” (PR.7). 

“Quando eu penso em currículo eu já ligo à conteúdo, no conteúdo que eu 

vou passar para o aluno, mas como eu te falei, antes de planejar e formular 

os conteúdos eu tenho que considerar o contexto” (PR.8). 

Em parte dos excertos narrativos (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR8) podemos perceber 

um entendimento de que o currículo tem relação estreita com as disciplinas, os conteúdos, as 

atividades programadas. Na medida em que as falas reportam para as disciplinas e para os 

conteúdos como dimensões privilegiadas, assinalando uma forma de organização cultural do 

currículo que, neste caso, consiste numa visão prescritiva, podemos inferir, por um lado, que o 

currículo pré-definido e os conhecimentos formais institucionalizados aparentam estar 

colocados numa ordem mais elevada face a outros conhecimentos não-escolares. A conotação 

do currículo como uma rota, um guia a ser cumprido constitui num importante sentido deste 

entendimento, correspondendo ao lugar etimológico do conceito tomado em sua origem, afinal, 

como afirma Domingo (2013, p. 459), o currículo enquanto categoria institucional é fator 

condicionante, em outras palavras, os(as) professores(as) estão diante de um “termo que traz 

consigo o peso de sua própria história”.  

De acordo com Sacristán (2013), o conceito mais próximo do(a) educador(a), no que 

diz respeito ao currículo escolar, ainda é aquele do plano de estudos, do programa escolar, pois 

tem a ver com uma racionalidade moderna e retórica, cujo academicismo, validado e legitimado 

pelos conteúdos, subsidia uma ordem lógica que paira sobre a tradição disciplinar e o 

comportamento desejado, e que não deixa de ser uma interpretação técnica do currículo, tendo 

em vista os elementos, implicitamente dispostos, de adaptação (dos(as) alunos aos conteúdos), 

de observação (das condutas e aprendizagens esperadas para a etapa de ensino e necessárias ao 

processo de transição) e de controlo (monitoramento dos conteúdos, através do isomorfismo 

curricular, em função da ordem, da sequência e da progressão).  

O enfoque nas disciplinas e nos conteúdos escolares manifesta-se de forma reducionista 

posto que não questiona o arbítrio curricular e sua fixidez, isto é, os conteúdos a serem 

ensinados, quer em sua natureza política quer ideológica (Apple, 1995), não questiona quais 

conteúdos são relevantes para a formação dos(as) alunos(as) num contexto determinado, 

especialmente, se estes se relacionam com o tempo integral/jornada ampliada, 

consequentemente, quais interesses estão representados pelos conhecimentos que a escola 
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veicula e, por fim, não questiona a participação e as relações de poder entre professores(as) e 

alunos(as) na (re)construção curricular.  

Por outro lado, os(as) professores(as) (PF5, PR6 e PR7) alargam o entendimento sobre 

o currículo ultrapassando as fronteiras da “grade curricular”, alcançando um olhar talvez mais

dinâmico, já que associado à realidade social, sugerindo que a sua constituição envolve vários 

agentes educativos. Por sua vez, o currículo é referenciado não só pelos conteúdos, mas pelas 

experiências de aprendizagem (PR2) a serem concretizadas na escola em função da 

integralidade do(a) aluno(a) (PR5) exigindo, para isso, a incorporação do contexto escolar 

(PF8) considerado substância ou conteúdo da formação, ideia que supõe a cultura local como 

expressão e prerrogativa curricular. Neste sentido, esta cultura local trata-se não só de uma 

referência simbólica e identitária dos(as) alunos(as), mas parte do caráter político e pedagógico 

que a escola pretende consolidar pois, a par disso, procura-se legitimar o que é parte da vida 

real dos(as) alunos, da comunidade, da escola. Embora a proposta curricular tenha grande peso 

no planejamento, os trechos abaixo revelam o seu não engessamento quando assumida em 

interlocução com o contexto: 

“Eu sigo normalmente a proposta curricular, até porque a gente tem que 

depois colocar no diário digital o que estamos trabalhando e tem que seguir 

os conteúdos previstos. Mas a gente vai acrescentando coisas, quando tem a 

ver com o contexto, os problemas identificados na comunidade” (PF3).  

“Por mais que se tenha uma proposta da SEDUC, nós não temos que seguir 

tudo. A gente tenta trazer o currículo para a realidade do aluno, da 

comunidade. Até para atender as especificidades deste local. Os conteúdos 

não podem estar desconexos da realidade” (PR5). 

A questão didática, cuja alusão é feita pelo(a) professor(a) (PR4) constitui uma faceta 

do processo curricular que se associa à gestão, à autonomia e, de alguma maneira, ao 

protagonismo do(a) professor(a) sobre o ensino-aprendizagem dos conteúdos. Currículo e 

didática é uma relação apresentada pelo(a) professor(a) como indissociável. Para Roldão (2013) 

a didática promove a mediação epistemológica entre o conhecimento conteudinal e o 

aprendente. Assim, os conhecimentos conteudinais traduzem, de alguma forma, as opções 

didáticas do(a) professor(a). Implica pensar como o(a) professor(a) ensina o currículo, ou seja, 

o processo de mediação epistemológica e práxica. Todavia, importa realçar que a discussão

coloca-se como pertinente no que concerne ao protagonismo discente no processo educativo, 

inclusivamente, na construção curricular, uma vez que este mesmo protagonismo exige a efetiva 



5 Apresentação e discussão dos resultados 

192 
 

participação da criança-aluno(a) no quotidiano de sua vida, na esfera formativa que lhe diz 

respeito, portanto, consentânea ao seu status de sujeito de direitos e ator social (Soares & 

Tomás, 2004). E, neste caso, implica na superação de uma visão de criança passiva, 

incompetente e subordinada cujo paradigma do adultocentrismo, ainda dominante - onde estão 

inscritas relações intergeracionais e de poder entre a criança-aluno e o adulto-professor - 

assenta-se na autoridade do(a) professor(a) e na obediência por parte das crianças/alunos(as). 

Por conseguinte, impõe-se uma ressignificação da participação das crianças, com o intuito de 

que as relações e as experiências pedagógicas vivenciadas na escola considerem a ação 

competente que estas possuem, no sentido de “lhes reconhecer um potencial cognitivo para a 

ação e promover, em contexto escolar, relações horizontais, democráticas e críticas entre 

adultos e crianças, densifica[ndo]-se as possibilidades de promover uma pedagogia mais 

reflexiva” (Tomás & Fernandes, 2013, p. 207, grifos nossos).    

Os(as) professores(as) têm, assim, uma responsabilidade acrescida no que tange à gestão 

curricular, pois as conceções teóricas que os movem como operadores do currículo refletem-se 

nas práticas. As conceções teóricas que assumem corroboram, portanto, os seus ângulos de 

análise e, ao mesmo tempo em que sustentam a prática, os auxiliam na compreensão e no 

questionamento do fazer docente ou desta prática. Isto posto, pensar a gestão curricular consiste, 

então, em pensar o currículo em ação. De acordo com Sacristán (2000, p. 201) “o currículo na 

ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo projeto, toda ideia, 

toda intenção, se faz realidade de uma forma ou outra: se manifesta, adquire significação e 

valor, independentemente de declarações e propósitos”.  

Na “Escola Aracê, pudemos verificar que os(as) professores(as) não participaram 

diretamente da proposição do currículo, tão pouco foram consultados sobre que tipo de 

mudança curricular poderia vir a ser compatível e consequente tratando-se do aumento do 

tempo escolar para a formação das crianças-alunos(as). Constatamos, desta forma, que houve 

uma determinação centralizada oriunda da SEDUC que introduziu na “grade curricular” mais 

disciplinas. A matriz curricular da “Escola Aracê” foi instituída em consonância com o previsto 

na Resolução nº 07, de dezembro de 2010, que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 anos, como também na Resolução nº 4, de julho de 2010, que 

fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Em ambas as 

resoluções, homologadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), são definidos os 

fundamentos, princípios e procedimentos que devem subsidiar as propostas curriculares e os 

projetos político-pedagógicos das instituições em qualquer âmbito jurídico-administrativo: 



5 Apresentação e discussão dos resultados 

193  

federal, estadual ou municipal. Sendo assim, conforme o Artigo 10 da Resolução nº 07/2010 

“O currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada”.  

A base nacional comum e a parte diversificada são compreendidas, nas referidas 

resoluções, de maneira integrada. As componentes curriculares (disciplinas) da base comum 

são obrigatórios e contemplam as áreas de conhecimento como Linguagens (Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna), Ciências Naturais e 

Matemática (Ciências e Matemática) e Ciências Humanas e Sociais (História, Geografia e 

Ensino Religioso). Já a parte diversificada é garantida por sua flexibilização e conciliação às 

realidades locais de cada rede de ensino e escolas com o propósito de complementaridade e 

contextualização dos conhecimentos.  

Na parte diversificada, “Metodologia do Estudo” foi a componente curricular eleita pela 

secretaria de educação e tem como núcleo a orientação e a intervenção pedagógica direcionadas 

às principais situações flagrantes, no que toca à aprendizagem em cada componente curricular, 

evidenciando aqui a ênfase da Proposta Pedagógica das Escolas de Tempo Integral sobre o 

desempenho dos(as) estudantes, pois na fundamentação desta proposta pretende-se 

“implementar e garantir nas Escolas Estaduais de Educação em Tempo Integral da rede pública 

do Estado do Amazonas, a melhoria do processo ensino-aprendizagem, elevando a 100% o 

índice de aprovação e erradicação da evasão escolar” (SEDUC/AM, 2011). Relacionamos a 

seleção da “disciplina” Metodologia do Estudo aos objetivos de aprovação, por não ser possível 

identificar nos documentos que regem o funcionamento da escola, quais os critérios científicos 

e pedagógicos que justificam solidamente a inclusão desta disciplina na organização curricular.  

Os(as) estudantes têm, ao todo, 10 componentes curriculares a cumprir no decorrer do 

ano letivo. A jornada diária é de 7 tempos de aula – 4 no horário matutino e 3 no vespertino – 

com alternância dos componentes curriculares, ou seja, no mesmo dia, eles poderão ter aulas 

de português, artes, língua estrangeira (inglês) ou matemática. Desenvolvem-se na escola outras 

atividades curriculares: aquelas interligadas ao currículo oficial - especialmente o reforço 

escolar - e aos temas transversais de forma mais pontual, como meio ambiente e saúde, 

cidadania, mídias e tecnologias, os direitos das crianças e adolescentes, orientação sexual, 

desporto, dente outros, sendo os(as) professores(as) das turmas os principais responsáveis pela 

sua implementação (quando ocorre); e aqueles desenvolvidos por meio de parcerias entre escola 

e comunidade que visam, neste caso, o atendimento médico e odontológico, palestras 

educativas, ações comparticipadas com instituições diversas.  
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O reforço escolar é realizado no Horário de Trabalho Pedagógico (HTP), onde o(a) 

professor(a) da turma atende individualmente o(a) aluno(a) com dificuldades de aprendizagem, 

geralmente dos conteúdos curriculares priorizados nas avaliações externas em larga escala, 

como Língua Portuguesa e Matemática, no sentido de rentabilizar o acesso/apropriação dos 

saberes destas áreas. A matriz curricular da Escola “Aracê” está assim distribuída: 

Tabela 1 - Matriz Curricular do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

Ordem Componentes Curriculares Carga Horária 

Semanal 
Carga Horária 

Anual 

1. Língua Portuguesa 10 400 
2. Matemática 08 320 
3. História 04 160 
4. Geografia 04 160 
5. Ciências 04 160 
6. Educação Física 04 160 
7. Língua Estrangeira Moderna 02 80 
8. Arte 02 80 
9. Metodologia do Estudo 01 40 
10. Ensino Religioso 01 40 

 Carga Horária Total 40 1.600 

Fonte: Proposta Pedagógica das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Educação em tempo Integral 

(SEDUC/AM, 2011). 

Observamos, a partir da matriz curricular, o incremento da carga horária das disciplinas, 

especialmente, língua portuguesa e matemática. De alguma maneira se justifica pela 

preocupação com as avaliações em larga escala, como a Prova Brasil, na qual os(as) alunos(as) 

são avaliados nas disciplinas de língua portuguesa e matemática tendo em vista os descritores 

(objetivos) propostos para cada uma, sendo os testes padronizados aplicados no 5º ano do ensino 

fundamental I e no 9º ano do ensino fundamental II. A combinação da nota da Prova Brasil com 

a Taxa de Aprovação resulta na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IBED) 

da escola. Em atendimento à demanda de avaliação consolidada no país e nos estados e 

municípios brasileiros, a “Escola Aracê” aplica, com frequência bimestral, simulados da prova 

aos alunos(as). Os simulados são provenientes da SEDUC, que dispõe de ações específicas 

nesta matéria; ou elaborados pelos próprios professores(as). 

Nesta direção, há no espaço da produção curricular na escola investigada também a 

lógica da performatividade que, segundo Ball (2002, p. 4) caracteriza-se como “uma tecnologia, 

uma cultura, e um modo de regulação que se serve de críticas, comparações, exposições como 
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meios de controlo, atrito e mudança” posto que centralizada nos desempenhos, nos resultados 

e nos rankings entre as escolas (Ball, 2002, 2004), coloca como norma um currículo capaz de 

atender às prescrições estipuladas pelas avaliações em larga escala, promotoras de um 

implacável modus operandi curricular com o qual os(as) professores(as) têm de lidar, cuja 

racionalidade instrumental ocupa lugar persuasivo sobre o trabalho docente: 

“Esse ano o IBED tá muito apoiado pela SEDUC, tá demais... tanto que eles 

até criaram um livro de apoio ao aluno com atividades, nós já estamos no 

volume II, estes livros são semanais... todo material está de acordo com a 

Prova Brasil. Eu aplico e corrijo com eles e verifico os conteúdos que 

precisam melhorar. (....) nas oportunidades que tenho com a outra colega do 

5º ano, estamos sempre analisando, conversando sobre as questões da aula, 

do IDEB, os descritores, os simulados, sites com atividades para os alunos” 

(PF6). 

O excerto acima atesta o quanto a questão da avaliação externa está presente na gestão 

do currículo, pois tem-se tornado num marcador quase sacralizado pelo impacto que produz na 

dinâmica curricular e, nestes termos, a avaliação tem impulsionando o treinamento dos(as) 

alunos(as), reforçado por inúmeras sequências de atividades, de simulações (provas 

congéneres), de conteúdos, além disso, vem condicionando ações de formação destinadas aos 

professores(as), com foco específico nos descritores da Prova Brasil. Aliás, como adverte 

Arroyo (2013, p. 220), “na prática, o direito ao conhecimento, à cultura, às múltiplas 

linguagens, à formação ética, identitária e ao conjunto de potencialidades humanas que 

carregamos desde crianças vai-se perdendo em nome do domínio de capacidades de letramento 

e numeramento”.  

Se o letramento e o numeramento têm sido um viés formativo necessário ao fazer 

pedagógico, particularmente pelo propósito de ampliar a compreensão de mundo e favorecer 

práticas sociais e culturais diversificadas, a educação escolar não pode prescindir de 

experiências pedagógicas que possam assegurar a formação integral dos(as) alunos(as) em suas 

múltiplas dimensões. E, nesse sentido, deve ir além da instrução e dos métodos transmissivos 

tradicionais, da segmentação dos saberes e do ensino proficiente baseado nos desempenhos em 

testes, posto que, além de ser redutor por focalizar as notas, os resultados, também secundariza 

a qualificação do processo e a valorização das aprendizagens realizadas por cada aluno(a).  

Um currículo escolar na perspetiva da educação integral em tempo integral, sustentado 

numa Pedagogia Curricular demanda a integração das características constituidoras do ser 

humano nas suas linguagens, emoções, sentimentos, expressões, como também recusa a 
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hierarquização e dicotomização dos conhecimentos, já que radica na compreensão de que o 

interessante é pluralizar e aprofundar criticamente o repertório cultural do(a) aluno(a), 

removendo o engessamento e o positivismo que impedem o direito ao conhecimento em sua 

complexidade na direção do diálogo, das interações e da compreensão humana histórica, 

política e socialmente situada (Morin, 2003, 2007; Freire, 1992, 2005). Uma flagrante 

justificativa para o tempo integral/jornada ampliada centra-se no desafio de que todos(as) os(as) 

alunos(as) aprendam de forma qualificada os conteúdos curriculares, tendo em vista a formação 

e o desenvolvimento integral destes(as), entretanto, mais tempo de formação deve evocar e 

requisitar novas bases pedagógicas para a educação escolar, conforme discutimos no capítulo 

3 com a ideia de Pedagogia Curricular que, por suas características, se afirma no sentido de 

mitigar o modelo herdado ao “desnormatizar” a ortodoxia curricular, no que concerne à lógica 

curricular, aos tempos e espaços educativos e à relação entre os sujeitos da experiência 

curricular.   

 
“O nosso currículo é composto em maioria pelo português e a matemática. 

Mas é complicado porque mesmo sendo integral, o maior tempo tem que ser 

trabalhado o português. Eu concordo que se deve trabalhar o português e a 

matemática porque são prioritários. A partir daí a gente consegue trabalhar 

as outras disciplinas, a compreensão de texto, mas acho que o currículo 

precisa ser melhorado para trabalhar mais tempo com outras disciplinas” 

(PR4) 

 

O(a) professor(a) ratifica o peso quase que inevitável das disciplinas privilegiadas nas 

avaliações – português e matemática - e que passam a tensionar a relação do fazer docente com 

o currículo escolar e seu ordenamento. O tempo destinado a estas disciplinas, como assevera 

Hargreves (2014, p. 61) tem um “significado micropolítico” no terreno do currículo, pois “as 

disciplinas de maior status, as mais notavelmente académicas, recebem alocações de tempo 

mais generosas, obtêm brechas de tempo mais favoráveis e têm uma maior probabilidade de 

terem um estatuto obrigatório em comparação com as disciplinas práticas, caracterizadas por 

um status mais baixo”. Deste modo, a distribuição do tempo para as disciplinas no currículo 

revela além do status e prestígio adquiridos, indicativos de poder. Ademais, implicita, por um 

lado, como o(a) professor(a) em contexto escolar pode estar alheado das discussões que 

culminam em mudanças ao nível curricular, uma vez que é evidente a vigilância sobre a ação 

do ensino orientada para o domínio das capacidades linguística e lógico-matemática, e para a 

aplicabilidade dos conhecimentos acumulados nestas áreas em sintonia com os objetivos 

propostos nas avaliações de desempenho. Por outro lado, assinala para a diversificação 
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curricular como uma necessidade de incremento da formação, ou seja, o(a) professor(a) 

anuncia/denuncia o “encolhimento” das experiências curriculares, didáticas e pedagógicas ao 

reagir de forma propositiva em função de outras/novas possibilidades formativas.  

Tratando-se do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, a “Escola 

Aracê” apresenta resultados crescentes nos últimos anos, inclusive, destacando-se em 

comparação aos índices projetados para a rede estadual, como podemos observar nos quadros 

3 e 4: 

 

Tabela 2 - IDEB da Escola Aracê 

Ano 2009 2011 2013 2015 
Meta Alcançada 5.3 6.3 6.6 6.8 
Meta Projetada 3.7 4.1 4.4 4.7 

 

Tabela 3 - IDEB do conjunto de escolas da Rede Estadual de Ensino 

Ano 2009 2011 2013 2015 
Meta Alcançada 4.5 4.9 5.2 5.8 
Meta Projetada 4.1 4.5 4.8 5.1 

 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico da escola (2015). 

 

As pontuações favoráveis da “Escola Aracê” que, neste caso, estão acima das metas 

projetadas, redundam em prêmios financeiros aos professores e demais profissionais que nela 

atuam. Estes prémios representam uma manobra de incentivo do governo local às escolas da 

rede estadual que atingem ou ultrapassam as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação 

para os sistemas estadual e municipal. No Brasil, o Plano Nacional de Educação baliza a cada 

dois anos a meta do IDEB para os diferentes níveis de ensino. A média nacional estimada para 

2021 em relação aos anos iniciais do ensino fundamental é de 6.0 pontos, o que significa que a 

Escola Aracê, desde 2011, vem correspondendo às expectativas do plano. Aliás, uma das 

formas de monitorização curricular, por meio do trabalho docente, têm sido as avaliações 

externas.  

 

5.1.2 Currículo e formação integral 

 

Considerando o currículo como um artefato potente para/na formação, isto é, ao 

compreender currículo e formação como “realizações vinculadas, entretecidas, implicadas, aos 
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âmbitos das atividades, da intimidade e da negociação (...) porque produzidos por atores, 

segmentos sociais, suas histórias, intenções e interesses, sempre em relação” (Macedo, 2010, 

p. 35) é que se faz necessária a assunção do que já havíamos pontuado nos capítulos anteriores:

reconhecer professor(a) e aluno(a) como autor/ator curricular, como sujeitos de linguagem, 

ação, inteligibilidade, intenção e (re)criação. Nestes termos, para que possamos ter uma maior 

densidade na experiência curricular realizada em âmbito escolar, torna-se necessário, por um 

lado, que esta experiência se entrelace ao objetivo do pleno desenvolvimento dos(as) crianças-

alunos(as), a partir da construção e apropriação dos conhecimentos num processo sistemático 

de mediações comprometidas do(a) professor(a), no qual venha suscitar situações de ensino-

aprendizagem ancoradas na cooperação, no estímulo à autonomia, à pesquisa, à descoberta, à 

análise crítica do contexto, à atividade cidadã dos(as) alunos(as) que conduzam à formação e 

ao desenvolvimento das máximas qualidades humanas. E, por outro, que não prescinda da 

singularidade que em cada aprendente se manifesta; pelos seus ritmos, suas temporalidades, 

seus pertencimentos e, deste modo, “a formação como processo profundamente humano pode 

experimentar também ausências, transgressões, conflitos, confrontos, traições, desejos, 

ansiedades e pulsões” (idem, p. 57).  

Quando indagados(as) sobre a relação entre currículo e formação integral das crianças-

alunos(as), os(as) professores(as) exploram perspetivas diversas, nas quais constatamos 

destaques para a importância do desenvolvimento de habilidades conteudistas e competências 

cognitivas, para o desenvolvimento das aprendizagens ou ainda o crédito que os(as) mesmos(as) 

atribuem ao vínculo entre formação e desempenho social pautado numa visão propedêutica do 

ensino: 

 “Acredito que as duas coisas são fundamentais para o aluno. Um aluno que 

domina o conteúdo ensinado, ele é um aluno que irá desenvolver suas 

habilidades naturalmente, e seu desempenho dentro da sociedade fluirá mais 

facilmente” (PR6). 

“Acho que a relação entre currículo e formação do aluno (pausa) é uma 

relação que tem que ter sempre no dia a dia, a gente tem que tá mostrando 

coisas diferentes, dinamizando aulas para alavancar a proposta curricular... 

Eles ficam a maior parte do dia com a gente, pra não ser uma coisa cansativa 

para eles... é uma relação fundamental para a vida dele e para a nossa” 

(PR3). 

“São duas coisas que tem que andar juntas, não existe formação sem 

currículo. Eu não posso ficar dando aula sem uma direção, sem ter 

conhecimentos, sem selecionar conhecimentos, eu tenho que ter algo 
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selecionado, planejamento, eu tenho que ter algo sólido, e o currículo é isso, 

é uma seleção daquilo que se acha necessário e relevante para a sociedade 

que a gente vive, tanto de modo geral, como da parte específica, o currículo 

nos ajuda nesta sistematização, porque não pode ficar o ensino solto” (PR2). 

“O currículo e a formação ganham sentido se estiverem baseados na 

contextualização social e cultural dos alunos, ou seja, as atividades e as 

disciplinas curriculares devem interagir com o contexto para que os alunos 

tenham um melhor entendimento e se desenvolvam. Os conteúdos que 

devemos passar tem relação com o desenvolvimento dos alunos” (PR7). 

“A partir do momento que eu planejo o currículo, que eu passo o currículo 

de forma concreta, eu procuro sempre estabelecer realidade, que aquele meu 

aluno possa levar o conhecimento para sua vida, então eu acho que o 

currículo tem que servir para formar o cidadão, eu não posso fantasiar meu 

currículo né, fingir que eu tô ensinando e que meu aluno está aprendendo, 

porque o que nós estamos ensinando nesses primeiros anos aqui é a base para 

que os alunos, mais lá na frente, possam continuar com uma boa formação 

nos anos posteriores. Os alunos tem que sair lá pro sexto ano tendo os 

fundamentos da disciplina. De 1º ao 5º ano, eu planejo meu currículo e vejo 

o que tá dando certo e o que não está dando certo. Assim, de forma indireta

os alunos estão participando do currículo porque se eles não me dão retorno,

opa, eu já mudo e faço diferente, porque nós podemos ser flexíveis aí” (PR8).

É de sublinhar que em tais enunciados a observância do aspeto académico da formação, 

suportado na instrução, é reforçado ao ser colocado num patamar privilegiado. Este cariz mais 

técnico, consubstanciado no cumprimento dos objetivos curriculares pré-definidos impõe-se 

sobre uma possível reformulação curricular que procure repolitizar o modo como os (as) 

professores(as) pensam e executam o currículo. Com efeito, compatibilizar o currículo com as 

expectativas traçadas para a formação integral dos(as) alunos(as) parece se constituir numa 

razoável, coerente e urgente alternativa. Trata-se de mobilizar um conjunto de ações que 

possam servir de esteio ao redimensionamento de alguns dos fatores que, na escola, podem 

convergir para a superação da conceção burocrático-normativa e linear do currículo, cuja 

amálgama está centralmente na transmissão do conhecimento.  

Entendemos que fatores como conhecimentos, tempos e espaços se imbricam na 

renovação da lógica curricular, das hierarquias e das coordenadas do trabalho pedagógico na 

perspetiva da formação integral dos(as) alunos(as). É importante mencionar que, embora os(as) 

professores(as) associem currículo e formação à “transmissão” de conteúdos, argumentam que 

estes conteúdos devem necessariamente estar concatenados ao contexto, à vida, à formação 

cidadã. Posto isto, os conteúdos ganham sentidos diferenciados, capazes de conjugar o tempo 
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da escola aos tempos da vida. Por isso, o(a) professor(a), na tarefa de moldar o currículo e 

colocá-lo em ação, interpreta, toma decisões, utiliza recursos e avalia o seu desenvolvimento e 

o faz por referência às especificidades dos(as) alunos(as) e do meio onde estão inseridos. Por

esse prisma, assevera Sacristán (2013, p. 26) “o currículo deixa de ser um plano proposto 

quando é interpretado e adotado pelos professores (...), autênticos tradutores do currículo como 

projeto e texto expresso por práticas concretas”.  

“O currículo tem seu sentido político e histórico. Os assuntos estão 

relacionados ao que está acontecendo na realidade, a historicidade. Então o 

currículo também vem se modificando. Se o currículo estiver desconectado 

com o que está acontecendo hoje ele não forma na integralidade. Como, por 

exemplo, as tecnologias que antes o currículo não abrangia, e hoje já 

abrange. O currículo é uma forma política, uma forma pedagógica, e ele tem 

que estar relacionado com aquilo que o aluno quer aprender. É fundamental 

que ele se modifique, que os assuntos estejam de acordo com a realidade. 

Além da formação integral, tem que atender a formação tecnológica. Senão 

ele será fragmentado” (PR5). 

No enunciado, o(a) professor(a) aponta para uma flexibilização curricular como forma 

de conversação com o tempo que se vive na contemporaneidade, capaz de corporizar 

atualidades e demandas suscitadas por influência das múltiplas determinações e contradições 

tecidas num todo social que conferem à experiência curricular maior fluidez e capacidade de 

gerar ruturas. O reconhecimento de que o currículo está historicamente demarcado, 

contingenciado pelas dinâmicas sociais, culturais, políticas e económicas configura um avanço 

significativo para a instauração de vias politicamente subversivas da lógica curricular 

cristalizada. Apesar do viés curricular prescritivo se constituir com vigor na escola, iniciativas 

que vislumbrem a integralidade humana, a partir de um currículo ressignificado em sua lógica 

mais disciplinar e conservadora tende a pressionar por mudanças nos conteúdos e nas práticas 

curriculares. 

Contudo, se o currículo deve contribuir para que os(as) alunos(as) ampliem os 

conhecimentos científicos, tecnológicos, artísticos, emocionais como um direito que deve ser 

assegurado na escola e como veículo de resistência à imposição das desigualdades, não pode 

abrir mão de ser instrumento utilizado para desocultar as ausências das histórias, vivências, 

experiências, saberes e tradições que os(as) alunos(as) revelam no seu (des)encontro com o 

currículo, precisamente como nos exorta Arroyo (2013, p. 263), visto que podem até serem 

apagados “nos conteúdos, no material didático e literários” porém mostram-se cotidianamente 
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aos professores(as). Não esquecer que os conteúdos escolares têm um peso ideológico (Apple, 

2008), manifestam e transmitem mensagens que tanto podem reproduzir o status quo como 

podem transgredi-lo, daí ser conseqüente “desvelar sua natureza reguladora” (Sacristán, 2013, 

p. 23). Para Arroyo (2013), o saber de si é, assim, um dispositivo de empoderamento necessário

não só para o reconhecimento e consciência de que o sujeito, como pessoa e coletivo, tem 

histórias, valores, memórias, identidades; mas para que, compreendendo quem são, possam 

atuar contra todas as formas de invibilização, marginalização, indiferença a que são submetidos 

muitos coletivos que estão presentes na escola - negros, indígenas, quilombolas, populações do 

campo, ribeirinhos etc.  

Por certo que a escola historicamente se constituiu como lugar de disputas entre os 

grupos sociais e culturais, particularmente, pela função que exerce de formação das gerações 

para uma determinada sociedade. Entretanto, o seu caráter público, laico e democrático assenta 

na ideia de serviço para o bem comum, encontrando sua realização no momento em que 

todos(as) os(as) aluno(as) tem garantido o acesso aos conhecimentos de modo equitativo e que 

a apropriação desses conhecimentos implique numa imersão crítica e transformadora da 

sociedade, contribuindo para que os mesmos possam desenvolver-se pessoal e socialmente. 

Sendo assim, necessita ter como horizonte melhores níveis de vida nos planos individual e 

coletivo, pois conforme acautela Nóvoa (2011, p. 45) “escola que não abra perspetivas de 

mobilidade social não é escola, é beco sem saída”. Em vista disso, é absolutamente conciliável 

com a função da escola a ideia motriz de (re)construção de uma sociedade em que todos(as) 

possam ter rosto e voz, ter lugar de participação, e por esta razão, é tão importante que nela 

sejam partilhados saberes, conhecimentos, valores, linguagens e representações que operem a 

favor da humanização, da solidariedade, da cidadania. E nesta conformidade, o tempo integral/a 

ampliação da jornada se converterá num tempo qualificado quando se propõe a resistir ao 

dogmatismo presente na retórica, infelizmente, tão veementemente defendida pelas vertentes 

educacionais mais conservadoras, a qual é a de instrumentalizar os(as) alunos(as) para 

responder de forma adaptativa ao futuro e à sua promessa (falível) de empregabilidade, cujos 

imperativos de ordem capitalista – competitividade, individualismo e produtividade - 

sobrepõem-se  aos valores que vimos destacando, aportados na vertente sócio-histórica da 

educação integral e na perspetiva crítico-emancipadora e progressita da escola de tempo 

integral, ambas esquadrinhadas no capítulo 2.  

Conforme definido no Artigo 36, Parágrafo 1º das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental de 9 anos, em relação ao currículo na escola de tempo integral: 
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O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo 

integrado, implica a ampliação da jornada escolar diária mediante o 

desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico, o 

reforço e o aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa 

científica, a cultura e as artes, o esporte e o lazer, as tecnologias da 

comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos, a 

preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas 

aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a vivências e 

práticas socioculturais (Brasil, 2010). 

 

 

Cabe à escola de tempo integral colocar em relevo a pergunta: que proposta curricular 

pode ser viabilizada enquanto educação e formação integral? A resposta adquire significado na 

deliberação coletiva, enquanto a comunidade educativa (Sarmento & Ferreira, 1999) se dispõe 

a pensar o currículo como um projeto formativo, contextual, compartilhado e integrado. 

Convocando as palavras de Thiesen (2014, p. 1491): 

 

É evidente que o desafio da formação integral não pode ser alcançado apenas 

no âmbito dos redesenhos curriculares, ainda que sem isso os processos 

tornem-se bem mais difíceis. Nesse sentido é preciso que se pense currículo 

em conceção alargada compreendendo-o nas dimensões do pedagógico, de 

suas finalidades políticas, das redes que o constitui, das condições objetivas 

para sua materialidade e dos modos como o conhecimento é gerado, 

distribuído e tratado nos ambientes escolares.  

 

Consoante o postulado pelo autor, a construção de um currículo na perspetiva da 

formação integral é fortalecida não apenas quando provoca alterações no design curricular, 

pois não basta incrementar o currículo com atividades educativas diversificadas ou criar o 

currículo do turno da manhã, de caráter formal, e o da tarde, mais lúdico e recreativo. Na 

verdade, faz-se necessário desvelar as distintas nuances do currículo como uma construção 

política, cultural, social engendrada por processos conflituosos, interesses antagónicos e 

relações de poder entre grupos sociais distintos. Ao encararmos o currículo como um projeto, 

este se constituirá como “produto das relações e das dinâmicas interativas, vivendo e instituindo 

poderes” (Macedo, 2012, p. 25), portanto, mais que um plano decidido verticalmente, 

corresponde a processos que envolvem o contexto, os atores e o tempo histórico, por 

consequência, é um currículo recontextualizado, ressignificado, reelaborado. Nesta aceção 

crítica, a hipótese levantada de que a escola concretiza seu currículo de forma singular vai ao 

encontro da densidade que se verifica na sua complexa arquitetura e práxis.  
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Nesta conformidade, um projeto curricular será formativo, contextual, compartilhado e 

integrado enquanto compreende político, espistemológico e pedagogicamente o conjunto de 

conhecimentos eleitos para compor os itinerários de formação articulados aos contextos, 

vivências e temporalidades sociais; enquanto a corresponsabilização dos agentes educativos 

para com os propósitos a alcançar e a continuidade das ações se fizer uma clara necessidade; e, 

finalmente, enquanto a integração vir a se materializar, quer a nível endógeno, pressupondo a 

interligação entre o projeto político-pedagógico com os demais projetos escolares em função 

da perseguição de princípios e valores comuns, quer a nível exógeno, baseando-se no diálogo 

aberto e cooperativo com o entorno, considerando as suas limitações e potencialidades, já que 

este mesmo entorno, no caso de escolas públicas de zonas periféricas, quase que genericamente 

exibe fortes contradições. Sendo assim, a responsabilidade pela mudança da cultura escolar não 

pode prescindir também do importante papel que as políticas educacionais podem exercer no 

fortalecimento da instituição escolar nas suas bases material e humana. 

5.2 Organização da escola de tempo integral/ampliação da jornada 

Discutimos no capítulo 3 como o tempo se constitui numa referência histórica e cultural 

que transpassa a organização da vida escolar e, por isso, pauta de modo contumaz a 

configuração do trabalho curricular e pedagógico, por sua capacidade de fixar regularidades 

sobre o que acontece no contexto institucional, visto que incide sobre relações, hábitos, valores 

e símbolos interiorizados e compartilhados. Contudo, o tempo escolar não é somente o tempo 

institucional, segmentado, mecânico, linear e condicionante, mas também condicionado pela 

pluralidade de tempos sociais refletidos nas (inter)subjetividades que permitem uma perceção 

singular do tempo para/em cada sujeito (Escolano, 2008).  

O tempo integral ou jornada ampliada acolhido na escola de tempo integral traz o 

encargo impreterível de encontrar os trilhos para o propósito da educação e formação integral. 

E nesta direção, o currículo entra em cena já que figura como o motor pelo qual a escola 

viabiliza as trajetórias formativas dos sujeitos, atores e autores curriculares, e por onde 

perpassam conhecimentos, saberes, vivências, experiências, sentidos, significados, interações 

das mais plurais e, simultaneamente, singularizantes.  

Olhar para o currículo é trazer à baila uma discussão do tempo que a ele está atrelado, 

desvelando sua lógica para, assim, atuar na sua repolitização, nas palavras de Arroyo (2013), 

em função do direito aos tempos de formação dos sujeitos constituídos de suas identidades, pois 
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“é nas conceções de tempo do núcleo duro das disciplinas, das ciências onde se dão os embates 

mais tensos com as vivências do tempo dos educandos. Tensões que afetam todas as áreas do 

conhecimento e as lógicas de sua produção, organização, transmissão-aprendizagem” (idem, p. 

320). A escola de tempo integral, ao sucumbir à lógica curricular conservadora e hegemónica 

disciplinar que, além de estabelecer fronteiras e hierarquias quanto à valorização dos diferentes 

tempos atribuídos ao trabalho educativo como, por exemplo, hipervalorização do tempo formal 

para o ensino e a aprendizagem de conteúdos e sobrevalorização do tempo do brincar e das 

atividades livres tão relevantes para o desenvolvimento das linguagens da criança-aluno(a), 

acaba por oprimir as expressões plurais dos tempos humanos que interpelam esta mesma lógica. 

Portanto, encontrar alternativas para esta dualidade requer da comunidade educativa esforços 

de reflexividade no sentido de desenraizar normas e valores incrustados na cultura escolar, ao 

passo que também se disponha a desestabilizar a perspetiva de formação canalizada unicamente 

para uma vida produtiva no futuro.   

As categorias de análise deste eixo temático foram definidas com base nas questões 

colocadas aos professores(as): Na sua opinião, o que significa educação integral? Qual(is) o(s) 

principal(is) impacto(s) da Escola em Tempo Integral para a sua prática docente? O projeto 

político-pedagógico da escola atende ao princípio da formação integral por meio do currículo? 

De que forma? Que características ideais deveriam ter as práticas pedagógicas para a 

implementação de um currículo que vise a formação integral do aluno? Quais os obstáculos 

para a implementação de um currículo para a formação integral do aluno? 

5.2.1   Significados de educação integral 

Indagamos os(as) professores(as) sobre a conceção de educação integral, por 

considerarmos que diz muito a respeito do caráter sócio-político da escola de tempo integral, 

onde habita a intencionalidade do alargamento dos horizontes formativos dos(as) alunos(as). 

Por esse prisma, o currículo encontra-se numa posição dilemática: como é possível uma 

conceção de educação integral que não parta daquilo que é feito curricularmente na escola? Ou 

por que aquilo que é feito curricularmente na escola não converge para a conceção de educação 

integral proposta? Foi na tentativa de apreender as (des)conformidades entre “o que pensamos” 

e “o que fazemos” que trazemos à luz as conceções de educação integral dos(as) 

professores(as), que nos informam: 
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“A educação integral é aquela que forma o aluno como um todo. Além das 

atividades, das disciplinas e dos conteúdos curriculares julgados normais, é 

necessário trabalhar com a criança o lado social dela, o lado esportivo, 

habilidades sentimentais, todo um conjunto para que forme a criança de uma 

forma integral” (PR4). 

“(...) É uma forma de promover o ensino-aprendizagem através da ampliação 

dos tempos de estudo e da reorganização do espaço escolar para desenvolver 

de forma mais completa o ensino dos conteúdos e das oficinas educativas. 

Significa tratar com o aluno de forma geral, atendendo tanto suas 

necessidades educacionais como físicas, envolve tudo, trata de todos os 

aspetos” (PR7). 

“É a educação que irá promover o desenvolvimento do aluno de forma 

completa. Significa uma melhor qualidade da educação, uma ampliação e 

uma integração de tempo, espaço e conteúdos de aprendizagem” (PR5). 

“É uma medida que deve atender integralmente a criança, e organizar o 

espaço e os conteúdos para o desenvolvimento das crianças” (PR2). 

Os excertos sugerem-nos a associação do conceito a muitas variantes de interpretação 

que se vinculam: ao desenvolvimento integral, à ampliação do tempo para promover mais 

aprendizagens, aos espaços onde estas aprendizagens podem ocorrer, ao aumento e à integração 

de conteúdos curriculares, à qualidade da educação. Neste mosaico de pontos de vista, o 

consenso verificado prende-se ao processo educativo global do(a) aluno(a) e, implicitamente, 

às suas potencialidades como sujeito, que não se restringem à formação cognitiva ou académica. 

Por sua vez, a reformualção do trabalho pedagógico-curricular, em particular, do currículo em 

ação, sofre influências dos efeitos produzidos por elementos como o tempo, os conteúdos e suas 

formas de abordagem didática, os espaços, conforme observa Sacristán (2000, p. 201) “A 

estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros 

institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos 

meios e condições físicas existentes”. Desta maneira, educação integral em contexto escolar 

postula a reconsideração dos elementos atrás referidos, de modo que estes sejam vistos de forma 

integrada e integradora aos processos formativos dos(as) alunos(as).  

Para outros(as) professores(as), a perspetiva assistencialista, que vaticina provisão e 

proteção, também se faz notória quando associada à educação integral na escola de tempo 

integral: 

 “(...) tenho as crianças como meus filhos, olho para as necessidades deles. 

Eles precisam de uma outra família (aspeto emocional, afetivo, grifo). As 
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famílias deles trabalham o dia e não ligam muito para as crianças. Eu 

procuro ensinar o máximo para que eu veja resultado deles, principalmente 

quanto à leitura. Acompanho o caderno porque, às vezes, muitos não tem esse 

acompanhamento em casa. Vejo que é necessário ver a parte de higiene das 

crianças, como elas passam o dia aqui, elas precisam trazer outras peças de 

roupa para evitar a falta de higiene. Peço para as mães mandarem outras 

roupas para trocarem. Sei que passar o dia com eles, e ainda ter que cuidar 

dessa parte da higiene é complicado” ( PR1).   

 

 

“(...) E durante esses anos que eu estou aqui na escola, eu percebo qual é a 

importância do ensino integral. E muitas vezes, as crianças realmente 

necessitam. É que uma criança que tem uma situação difícil, e os pais 

precisam que as crianças fiquem na escola. A nossa escola é a pioneira e tá 

dando frutos, tanto que os nossos índices provam que está dando frutos o 

tempo integral. E pensar em educação integral é pensar em educação de 

qualidade, principalmente porque a criança está o dia todo na escola. A 

criança toma café, almoça, tem suas atividades e volta para sua casa, e no 

outro dia, o ciclo se repete. Essa educação tem que ser o todo, o físico, mental 

e biológico. Mas educação é um processo contínuo, ela não acaba na escola. 

Ele vem de casa, da família, passa pela escola, volta à sociedade, é um ciclo 

contínuo, nunca para” (PR8). 

 

 

 Estes registros evidenciam-nos que, tendo em vista as condições socioeconómicas das 

crianças-alunos(as), em sua maioria, originárias das periferias urbanas, junto com as demandas 

das famílias por tempo integral, uma parte significativa do dia em que passam na escola é, 

segundo endossado nos depoimentos, positivo pelas razões elencadas: porque as crianças 

poderão “ter mais tempo para aprender”, porque traz segurança às famílias por acreditarem que 

seus filhos estarão salvaguardados e distantes dos perigos contidos no bairro e nas ruas, e porque 

na escola as crianças-alunos(as) terão supridas algumas das carências a que estão sujeitas em 

função da precarização de vida enfrentada cotidianamente.  

 

“(...) em relação aos alunos, acho totalmente favorável, aqui ele tem a 

segurança de passar o dia, não só para vir aprender, não só vir para estudar, 

os alunos têm a escola como a segunda casa. (...) mas particularmente o 

tempo integral é bom para ajudar essas crianças, principalmente numa área 

como a nossa, quando a gente iniciou a maioria era do bairro, que a gente 

sabe que é um bairro que tem muitas dificuldades em relação a vivencia deles 

mesmos, havia muitas favelas, hoje em dia já mudou bastante por causa do 

Prosamim, a maioria dos alunos era de lá... eu acho que na medida do 

possível a escola cumpre a educação integral, por exemplo tem áreas (do 

bairro) que é difícil a escola entrar, tem situações que eu por exemplo não 

gostaria nem de saber, fica fora da nossa alçada questões pessoais... a gente 

cuida muito deles, mas tem coisas que a gente não pode ultrapassar” (PR6, 

grifos nossos) 
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“(...) eu vejo que a criança é muito bem acolhida, assim, não quer dizer que 

nas outras elas não são, mas a gente se aproxima muito dela, justamente por 

ela passar o dia todo aqui com a gente... a gente acaba até se tornando uma 

família. É diferenciada em relação à relação professor aluno... é tão próxima 

que, às vezes, eles próprios, as crianças, confundem e acabam nos chamando 

de mãe, de vó, fica uma coisa tão íntima ... Nas outras escolas não, deu aquele 

horário, eles vão embora e pronto” (PR3). 

 

Por conseguinte, o mandato social da escola é colocado à prova, na medida em que a 

educação integral em tempo integral tem grande propensão à compensação, ao acolhimento, à 

inclusão social através da educação como estratégia de combate à pobreza (Libâneo, 2012, 

2014a), provocando, simultaneamente, o risco da distorção deste mandato e uma preocupante 

estigmatização da criança-aluno(a) relacionada à sua classe social ou ao contexto sociocultural 

de pertença. Nesta linha de raciocínio, os próprios critérios de seleção das crianças para ingresso 

na “Escola Aracê” refletem este olhar assistencialista, pois consoante o disposto na Proposta: 

 

O acesso será por meio de processo seletivo realizado via inscrição na Escola 

Estadual de Educação em Tempo Integral, escolhida pelo responsável. Será 

preenchido um questionário socioeconómico, tendo como critérios a menor 

renda salarial e residir próximo à escola, obedecendo a um raio de dois 

quilômetros (...). Em caso de empate, o critério de desempate será o maior 

número de dependentes (SEDUC/AM, 2011). 

 

“A escola está numa comunidade em que as crianças são de situação 

socioeconômica baixa. A escola foi adaptada para atender esta clientela. Um 

dos pontos para a aceitação deles aqui é a situação socioeconômica, o que 

está contemplado no PPP. Há crianças que não tem pais, são criados por 

avós, então nós temos que ter um olhar como se fôssemos pais dessas 

crianças” (PR5). 

 

 

Como observamos, os sentidos atribuídos à educação integral alimentados dos viéses 

assistencialista e protecionista podem vir a comprometer significativamente a função social da 

escola. Esta questão implica certa contradição a despeito dos objetivos precípuos de 

permanência das crianças-alunos(as) e que devem orientar o tempo integral/jornada ampliada, 

isto é, o aumento do tempo pautado centralmente no assistencialismo vai de encontro ao 

fortalecimento da escola em domínios fundamentais e oportunos para assegurar a melhoria da 

qualidade da educação: o redimensionamento dos aspetos administrativos, curriculares e 

pedagógicos, as condições de infraestruturas e de insumos, a qualificação dos profissionais para 

atuar em tempo integral etc. Caso a representação do tempo venha a ser predominantemente 
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direcionada para a provisão e/ou prevenção ou simplesmente para ocupação do tempo, perde-

se a oportunidade de consolidar experiências formativas voltadas para a integralidade da 

criança-aluno(a), a partir de projetos político-pedagógicos consistentes e coerentes com esta 

visão, quer do ponto de vista teórico, quer metodológico. Sendo assim, como sustenta Maurício 

(2007, p. 51) acerca do tempo integral: “tirar a criança da rua pode ser uma conseqüência deste 

facto, mas não um objetivo, que poderia redundar numa proposta de enclausuramento”.   

A conceção sócio-histórica de educação integral defendida por Coelho (2014) e Coelho 

et al. (2014a), com a qual nos associamos, questiona os limites de uma escola com contornos 

assistencialistas, estritamente interessados em atender as necessidades das crianças-alunos(as) 

em situação de vulnerabilidade e risco sociais. Isto exatamente por traduzir-se num 

reducionismo prejudicial à reelaboração de mecanismos intraescolares que operem a favor do 

acesso equitativo aos conhecimentos curriculares e da promoção de percursos bem-sucedidos 

no processo de escolarização como um direito de todos.  

Por sua vez, o modelo de escola de tempo integral que se configura crítico-emancipadora 

apoiada por Cavaliere (2002b, 2009, 2014) endereça a mesma crítica ao papel assistencialista 

travestido de tempo integral/jornada ampliada:  

Essa solução organizacional do tempo integral, que na verdade não constrói 

uma escola de tempo integral e nem cria as condições para o desenvolvimento 

da chamada “educação integral”, mas apenas oferece um regime escolar 

diferenciado para os alunos “mais necessitados”, gera uma excessiva 

dispersão de objetivos, ao mesmo tempo em que não mexe com o “coração” 

da instituição e pode levar a um trabalho com identidade educacional 

inespecífica, ao sabor de idiossincrasias locais e pessoais, ainda que em alguns 

casos ele possa aliviar tensões e situações emergenciais relacionadas aos 

direitos humanos específicos da infância e da adolescência.  

Obviamente, como argumenta Libâneo (2014), ignorar as circunstâncias de 

pauperização, de desamparo e desumanização das crianças-alunos(as), nas quais, direta ou 

indiretamente incidirão sobre as suas aprendizagens e atividades na escola, não é o expectável, 

pois ao atendimento dado às crianças em suas diferentes necessidades corresponde o respeito 

aos direitos que lhes são consagrados como condição necessária para a cidadania infantil. 

Todavia, também não será atribuindo à escola a responsabilidade por esta demanda social que 

teremos os problemas a este nível resolvidos, até porque diz respeito a uma série de políticas 

públicas a serem implementadas em âmbitos diversos da estrutura social e económica que 

poderiam responder mais satisfatoriamente às emergências sociais relacionadas à infância e 
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adolescência e que, em muitos casos, não são propriamente educacionais. Em última análise, 

constranger as escolas com múltiplas tarefas poderá significar um esvaziamento das suas 

funções e seu enfraquecimento político e pedagógico.  

5.2.2 Educação e formação integral no Projeto Político-Pedagógico da Escola Aracê 

O Projeto Político-Pedagógico vai refletir uma identidade institucional que, ao obedecer 

aos princípios da construção democrática, coletiva e participada, só poderá se concretizar num 

movimento de discussão, adaptação, negociação, pactuação e compromisso dos agentes 

educativos envolvidos. Não basta que a escola tenha um projeto político-pedagógico, teórico e 

metodologicamente bem fundamentado, sem que haja uma efetiva conversão de suas intenções 

num plano prático. Dito isto, como pode a escola afirmar sua identidade, particularmente, em 

razão da conciliação dos seus princípios, objetivos, prioridades, estratégias e ações, perante a 

reconstrução organizacional que provoca o tempo integral ou a jornada ampliada?. É 

precisamente na responsabilidade assumida coletivamente e na práxis cotidiana que poderá ser 

consolidado o que genuinamente constitui o teor do projeto. A conexão realista entre conceção 

e prática deve existir no sentido de que as mudanças aconteçam como resultado das opções de 

melhorias e desenvolvimento que a escola assume. Caso contrário, o projeto figurará apenas no 

quadro de uma formalidade a ser cumprida por exigência de prerrogativas legais.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Aracê, já formulado, tem sido objeto de 

revisão anual por parte dos agentes escolares. Na análise textual que realizámos do PPP, 

observamos que consiste no plano global da escola, onde estão definidas as proposições 

conceituais e operacionais que atravessam os âmbitos administrativo, pedagógico e curricular. 

Conforme salientado no documento da escola, o PPP materializa-se pelo conhecimento e 

reflexão da realidade escolar, pautando-se em princípios ético-políticos, epistemológicos e 

didático-pedagógicos e, desta maneira, “não pode ser entendido somente como um instrumento 

de intervenção pedagógica, mas também um instrumento político na medida em que ele está 

articulado com os objetivos da escola interagindo com a realidade local” (PPP, 2015).  

Face ao que acima assinalamos, antes mesmo de adentrar ao que nos diz propriamente 

o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola investigada, acerca do que se compreende por

educação e formação integral, encetamos a análise ao perscrutar o que a Proposta Pedagógica 

das Escolas de Educação de Tempo Integral expõe sobre o mesmo tema para, assim, encontrar 
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alguma aproximação/afastamento evidente entre esta proposta e o Projeto Político-Pedagógico 

da “Escola Aracê”, uma vez que a proposta, documento oficial da SEDUC, consiste numa 

referência jurídico-normativa para a elaboração e/ou revisão do PPP em várias dimensões: 

modelo de gestão, organização curricular, tempos e espaços de aprendizagem e formação, 

relação da escola com a comunidade, formação dos(as) educadores(as) entre outros.  

Segundo a Proposta Pedagógica das Escolas de Educação de Tempo Integral, a educação 

integral: 

É aquela que considera o sujeito em sua condição multidimensional, não 

apenas na sua condição cognitiva, como também na compreensão de um 

sujeito que tenha afeto e que seja inserido num contexto de relações sociais e 

políticas, considerando o sujeito em sua condição biopsicossocial (SEDUC-

AM, 2011, p. 14). 

Notamos que na proposta, a questão das múltiplas dimensões é reportada alinhando-se 

à ampla literatura atualizada que versa sobre o conceito, na qual não é invulgar tomar este aspeto 

como central. Vários estudos compaginam que discutir educação integral exige que se aborde 

a formação humana integral (Guará, 2006; Coelho, 2004, 2009; Cavaliere, 2002a, 2002b 2007, 

2009, 2014; Coelho & Portilho, 2009; Coelho & Maurício, 2016; Maurício, 2007; Moll, 2012). 

Evidentemente que, em termos históricos, o conceito “educação integral” é polissémico em 

razão de correntes filosóficas diferentes e até antagónicas recorrerem a tal para justificar a 

ampliação das responsabilidades sociais da educação escolar (Cavaliere, 2010b; Nóvoa, 2009). 

 Tratando-se da educação integral em contexto escolar, a ampliação do tempo é 

essencialmente relevante, já que é vista como imprescindível “para oportunizar o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, promovendo a aprendizagem significativa a todos 

os alunos” (SEDUC-AM, 2011, p. 14). Por sua vez, na proposta, oportunizar uma aprendizagem 

significativa só se torna possível a partir da revisão e reformulação do currículo realizada numa 

dinâmica de participação, consoante o exposto: “pensar em escola de educação em tempo 

integral significa repensar a proposta curricular a ser oferecida e a formação continuada dos 

processos, por ser uma ação em que todos participem na construção compartilhada do saber” 

(SEDUC-AM, 2011, p. 15).  

Por certo que a proposta encaminhe claramente o significado do conceito, o mesmo já 

não podemos dizer do PPP da “Escola Aracê”, uma vez que não identificamos, de forma 

específica, qual abordagem adota. De facto, leva-nos a inferir que, por um lado, o PPP 

demonstra pouca congruência ou sinergia com a proposta da SEDUC e que, por outro, parece 
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haver incipiente maturação do conceito entre a comunidade educativa. Entretanto, encontramos 

na proposta uma via de comunicação que nos indicia uma possível forma de olhar para a questão 

e que, a nosso ver, retrata o que se pretende ou se pensa acerca da educação e formação integral: 

 
Os estudantes dessa instituição terão assistência integral em suas necessidades 

educacionais, contribuindo com o acesso, a permanência e o sucesso no 

desenvolvimento e aprendizado escolar, pois quanto mais tempo o estudante 

permanecer na escola, mais longa será a sua capacidade de aprender os 

conteúdos didáticos que aprofundarão sua formação, buscando continuamente 

um atendimento de qualidade aos seus clientes, atendendo aos requisitos da 

NBR ISO 9001 (PPP, 2015). 

 

 

Depreendemos, a partir da análise que fazemos, que educação integral tem estreita 

relação com o tempo destinado à aprendizagem dos conteúdos didáticos formais, deixando 

obnubilado o cariz qualitativo da formação integral, qual seja, o enfoque biopsicossocial do 

humano. Em síntese, educação integral como “tempo integral” é a conotação predominante, 

pois deixa transparecer que educar integralmente viabiliza-se numa jornada estendida, o que já 

não seria possível numa escola de horário parcial (em turno), por exemplo. Em contraposição, 

os(as) professores(as) veem a necessidade de que o tempo integral/jornada ampliada venha, de 

facto, referendar a formação integral, ao destacarem as limitações do PPP: 

 

“Embora o PPP passe por revisão, mas nem sempre ele é um instrumento que 

vai atender a formação integral, porque depende das condições da escola e 

do trabalho que vai ser desenvolvido. Ás vezes, poderá ser feita mudança 

regulatória ou técnica, mas acho que o projeto político pedagógico é 

fundamental para inovar pedagogicamente. O que acontece é que o que está 

escrito, se não tiver como se concretizar, pode ser muito mais algo 

burocrático. (...) A gente precisa de uma quadra, é um recurso que traria 

muitos benefícios para a formação, contemplando aquilo que o PPP afirma 

sobre a educação integral. Na proposta se diz que as crianças devem ter 

atividades extraclasse, oficinas, mas faltam os recursos para concretizar isso. 

Dependendo do professor, ele pode tornar as aulas mais prazerosas e 

utilizando, claro, metodologias diferentes para contemplar o que diz a 

proposta” (PR2). 

 

“A gente tem que melhorar nesta questão de discutir mais o PPP, porque 

muitas vezes a falta de tempo tem sido um fator de impedimento, mas também 

é preciso mais organização para isso. Agora que a gente está parando para 

fazer estudos nos HTP... mas acho que há também uma falta de conhecimento 

da nossa parte, o professor. O professor historicamente tem sido 

sobrecarregado com tantas atividades e atribuições, e diante disso, ele tem se 

furtado a estudar mais. Só que a escola de tempo integral tem nos chamado a 

buscar conhecimento e consolidar os nossos conhecimentos para a gente 

poder saber falar mais sobre nossa prática pedagógica” (PR7). 
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“O PPP da escola é bem global e interage com o mundo da criança, mas eu 

acredito que a educação integral não pode ficar somente em conteúdos da 

sala de aula, que hoje a metodologia está assim. Nós já tivemos o Mais 

Educação que trabalhava a parte da dança, a parte cultural e a parte 

esportiva, e hoje nós não temos. Então estas lacunas foram preenchidas com 

conteúdos das disciplinas português, matemática, ciências, história e 

geografia etc. E eu acredito que para a criança, precisa melhorar este aspeto, 

voltar ao que a gente perdeu” (PR4). 

“(...) Acho que a escola deveria ter outros projetos para poder trabalhar os 

aspetos da criança. Para poder tirar mais as crianças de dentro de sala, elas 

ficam muito tempo dentro de sala, se tivesse um projeto contínuo de dança, 

música, acho que as crianças teriam mais interesse para aprender” (PR7). 

Os fragmentos informam um aspeto em comum: a reivindicação por um currículo 

diversificado. O incómodo exteriorizado reporta, na verdade, ao que preconiza o PPP e ao que, 

concretamente, podemos constatar de modo flagrante na fala do(a) professor(a) PR4 “as lacunas 

foram preenchidas com conteúdos das disciplinas português, matemática, ciências, história e 

geografia etc”, ou seja, o currículo da “Escola Aracê” não sofreu mudanças substanciais no que 

tange à oferta educativa, contrariamente, intensificou o trabalho escolar, ao “inchar” as 

disciplinas academicamente mais prestigiadas. Para os(as) professores(as), um currículo 

enriquecido com outras atividades curriculares como oficinas e projetos, além de ir ao encontro 

do que propõe o PPP, implicaria numa educação e formação integral. Importa referir que a 

introdução destes conteúdos curriculares faz sentido na medida em que dialoga com o PPP, no 

que consensualiza a respeito da formação integral, sobretudo se tiver por objetivo consolidar 

científica, cultural, tecnológica e eticamente a formação dos(as) alunos(as).   

  Porém, este é um ponto que levanta algumas controvérsias, visto que, para outros(as) 

professores(as), o PPP expressa sim conexão com a educação e formação integral, como 

podemos observar a seguir:  

“(...) o projeto da escola está dentro dos princípios da formação integral... a 

cada ano está mudando para atender a educação integral, de uma forma 

democrática, tudo que a direção faz é sugerido, pede a opinião dos 

professores... vejo que é de forma democrática e coletiva, não dá nada 

pronto... eu creio que contempla a educação integral a proposta... está tudo 

integrado” (PR3). 

Apesar da afirmação de que o PPP contempla os princípios da formação integral, ocorre 

que na mesma encontramos apenas menção aos processos de decisão e participação no PPP, 

sem relação direta com o que explicaria o “estar dentro dos princípios da formação integral”. À 
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partida, numa análise simples, nos perguntamos: será que ter os(as) alunos(as) o dia inteiro é 

suficiente para o que se pode chamar de educação e formação integral?. Percebemos aqui alguns 

equívocos na compreensão de um projeto político-pedagógico na perspetiva da educação 

integral em tempo integral. Um destes equívocos está focalizado na interpretação realizada 

sobre a forma de participação nas decisões que poderão definir mudanças no PPP que venham 

realmente satisfazer aos princípios da formação integral. Princípios a serem delineados através 

do protagonismo dos agentes escolares na elaboração de um projeto educativo, social e histórico 

no qual as decisões são partilhadas coletivamente. Estas decisões tornam-se muito mais 

legítimas, coerentes e fecundantes quando inscritas em ações conscientes e na participação ativa 

dos agentes envolvidos, com vista a alterações numa dada realidade. Não basta que a liderança 

da escola, o(a) gestor(a), decrete ou convoque a participação, sem que sejam criadas as 

ferramentas, estratégias e os espaços para que esta se efetive autónoma e democraticamente.  

5.2.3    Escola de tempo integral: impactos e mudanças 

O tempo integral/jornada ampliada constitui um importante fator a considerar na escola, 

pois implica contemplar a reorganização do trabalho pedagógico em função da formação e das 

aprendizagens dos(as) alunos(as) a partir de um projeto político-pedagógico refletido e 

assumido coletivamente pela comunidade educativa. O tempo integral trouxe à "Escola Aracê" 

algumas mudanças e impactos provocados pelo tempo em que os(as) professores(as) devem 

passar com os(as) alunos(as), constatados ao nível da autoformação e do trabalho docente, 

conforme assinalado em algumas falas dos(as) professores(as): 

“(...) meu olhar tem que ser diferenciado, eu percebi que já não podia 

trabalhar da mesma maneira, eu tinha que mudar minha linha de trabalho, 

as minhas metodologias, minha didática para não cair numa rotina, eu tive 

que mudar para melhorar as aulas. Através destas mudanças é (pausa) o 

professor tem que buscar, tive que pesquisar para poder dar uma aula boa de 

qualidade, para que todos pudessem se beneficiar. É claro que o professor 

não para de pesquisar nunca, ele não pode parar no tempo. Eu tive aqui que 

buscar ainda mais, era necessário, eu passo o dia na escola, eu tenho que 

buscar novas formas, novos conteúdos, as crianças exigem mais” (PR8). 

“(...) Busco sempre melhorar as minhas estratégias didáticas por conta do 

tempo que eles ficam na escola, e com o intuito de tornar as aulas mais 

interessantes e prazerosas” (PR2). 

“Como profissional eu mudei muito, tenho agora uma outra visão de 

educação, o professor tem que ser pesquisador, não pode parar e estagnar, a 
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sala de aula mostra muitos desafios, encontramos diversas situações que são 

novas para gente, principalmente temos que tentar entender porque aquele 

aluno não aprende. As coisas em educação mudam muito, não podemos ficar 

só na aula tradicional, temos que diversificar as aulas para ajudar o 

aprendizado do aluno” (PR5). 

“Esse sistema integral força a gente a buscar uma capacitação mais sólida 

porque a convivência de estar o dia inteiro nos leva a isso, porque se a gente 

não buscar, a gente se atrapalha e deixa muito a desejar. Eu tenho que ter 

mais conhecimento, é uma realidade diferente, são novos comportamentos e 

valores diferentes das crianças, é uma família grande e diversificada” (PR7). 

Dos trechos acima inferimos que o tempo alargado impele o(a) professor(a) ao exercício 

da pesquisa, a ser mais astuto e criativo no planeamento das atividades, a incorporar estratégias 

e recursos materiais diversificados para o ensino, configurando-se num processo que se 

relaciona, ao nosso ver, mais com o interesse, as inquietações cotidianas e a autonomia do(a) 

professor(a) face à necessidade de viabilizar as condições que o tempo integral impõe, 

sobretudo, pela carga horária de trabalho realizado majoritariamente nas salas de aula. As 

atitudes dos(as) professores(as) parecem desvelar  “pré-disposição” que estes(as) manifestam 

perante uma realidade na qual se sentem cada vez mais responsáveis pela aprendizagem, pelo 

rendimento dos(as) alunos(as) e, consequentemente, pela prevenção do fracasso escolar.  

Ausenta-se deste cenário um ponto central que não está enquadrado nem na Proposta 

Pedagógica para as Escolas de Educação em Tempo Integral, nem no Projeto Político-

Pedagógico (PPP) da “Escola Aracê”, que é relativo à formação do(a) professor(a). Com efeito, 

evidencia-nos a necessidade de colmatar um plano sistemático de formação técnico-pedagógica 

dos(as) professores(as) inclinado para as demandas da escola de tempo integral, na qual a escola 

possa ser este lugar profícuo de formação e onde os(as) professores(as) assumem, 

especialmente no coletivo, papel decisivo no processo de desenvolvimento profissional (Nóvoa, 

2007), situação que não descarta a viabilidade de articulação da escola com outros setores ou 

instituições que possam contribuir neste processo.  

A formação negligenciada poderá desencadear num ativivismo por si mesmo que se 

alimenta do individualismo, além disso, se desfalcado da reflexividade inerente à práxis 

educativa compromete a consolidação de uma cultura profissional docente colaborativa. Neste 

caso, o PPP poderá cumprir uma função específica como instrumento referenciador, em que 

ações concretas ao nível da formação continuada profissional podem ser previstas em 

conformidade com o assegurado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
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Fundamental de 9 anos (Resolução nº 07/2010), no Artigo 10, Parágrafo 5º “Na implementação 

de seu projeto político-pedagógico, as escolas se articularão com as instituições formadoras 

com vistas a assegurar a formação continuada de seus profissionais”. 

Um outro ponto que pode ser levantado ligado ao anterior recai sobre o que, de facto, 

motiva a busca por melhorias nos processos pedagógicos: se a dificuldade em estar por um 

período prolongado com os(as) alunos(as) em sala de aula; ou se os interesses, as curiosidades 

e as interpelações dos(as) alunos(as) face aos conhecimentos e às propostas que lhes são 

apresentadas/imputadas. Há uma certa imprecisão acerca dos critérios que fundamentam as 

motivações. Deste ponto de vista, é fundamental escrutinar o desenvolvimento e a gestão do 

currículo, nomeadamente, pelo pressuposto subjacente da supremacia dos conteúdos pré-

determinados que pautam o ensino em detrimento da (re)construção de conhecimentos em 

processos reorientadores das bases pedagógicas do ensino e da aprendizagem, incluindo o 

tempo curricular-educativo. Por sinal, o tempo curricular-educativo tem sido uma constante 

preocupação por parte dos(as) professores(as), pois traz exigências ao fazer pedagógico que 

acabam por serem arbitradas através da diversificação de atividades que "prendam a atenção 

dos(as) alunos(as)": 

“É diferente porque é muito cansativo. O dia todo na escola aumenta nossa 

responsabilidade” (PR1). 

“O principal, logo que eu entrei na escola de tempo integral foi que eu nunca 

tinha trabalhado com crianças o dia todo. E o impacto de você sentir que você 

é responsável por aquele número de crianças numa sala durante o dia todo é 

como se você fosse a mãe que deve cuidar, educar e elaborar uma forma de 

prender a atenção da criança o dia todo porque é tanto cansativo para a 

criança como para o professor” (PR4). 

“Mas também é importante falar do excesso de alunos nas salas porque de 

uma certa forma, salas super lotadas você acaba não passando aquilo que 

você gostaria de passar para a criança porque ou você ensina o conteúdo ou 

você chama a atenção de uma criança que está mexendo com a outra. Mas a 

gente procura outros meios para poder trabalhar de forma mais satisfatória, 

a gente tá sempre procurando estratégias para chamar atenção das crianças. 

Eu trabalho a parte da ludicidade, histórias, estou sempre buscando coisas 

diferentes. São crianças e a gente pode moldá-las ao nosso modo” (PR2). 

Face ao exposto, o tempo curricular-educativo, parece habitar uma zona nebulosa. Ao 

considerarmos, na esteira do pensamento de Coelho e Hora (2009, p. 182) que nem sempre a 

diversificação de atividades garante a diversificação curricular por, esta última, consistir num 



5 Apresentação e discussão dos resultados 

216 
 

"processo de dinâmica interna das relações conteúdo-forma", emerge o alerta de que este 

processo seja forjado em práticas integradas e integradoras do currículo. É um exercício que 

vai sendo continuamente aprimorado nas experiências curriculares, portanto, não prescindem 

das estratégias pedagógicas e dos balanços avaliativos que o(a) professor(a) realiza dessas 

experiências.  

Dada a importância da diversificação curricular para a (re)construção criativa dos 

conhecimentos e de novos saberes, particularmente quando orientados para a formação integral,  

importa salientar que esta conceção atua para a promoção das aprendizagens, e é no sentido de 

complementação que evocamos o que Pacheco (2008) e Sousa (2011) denominam de 

diferenciação curricular, já que em ambos os autores podemos identificar que este conceito se 

reveste de intenção e abordagem inclusiva, na medida em que visa a adaptação ou modificação 

do currículo às características e necessidades de aprendizagem dos(as) alunos(as), e, em vista 

disso, se constitui numa ferramenta pedagógica que concorre para que cada aluno(a) tenha a 

oportunidade de aprender e de ter progresso escolar. Repensar as dinâmicas e experiências 

curriculares à luz da diversificação e diferenciação implica reequacionar questões fundamentais 

a respeito dos objetivos educacionais e das finalidades sociais da educação face a uma realidade 

que se complexifica e é tensionada pelas múltiplas demandas dos sujeitos e suas idiossincrasias.  

É por isso que temos presente que as escolas ao se debruçarem na reformulação do seu 

tempo curricular-educativo no contexto de sua cultura institucional podem alcançar as saídas 

para seus objetivos e finalidades. Agora, não há como suplantar o facto de que a escola encarna 

em sua organização temporal o curso das políticas educacionais e de seus desdobramentos nas 

micropolíticas da instituição. Entretanto, a escola como espaço de recontextualização e fluxos 

de vivências, saberes, ritmos, valores e produção cultural não está saturada em determinações 

e normas externas implacáveis. A relação escola e políticas educacionais não pode ser apenas 

concebida em termos funcionais, visto que a escola desafia ativamente estas mesmas 

determinações e normas pelas traduções, recriações e resistências que realiza nas deliberações 

e espaços de autonomia.  

Ainda seguindo estas ideias, convem sublinhar que os(as) professores(as) questionam o 

aproveitamento do tempo em situações específicas do cotidiano e aconselham mudanças neste 

aspeto: 

 

“Mas tem que haver alguma mudança sim, por exemplo, na hora que as 

crianças vão para o almoço, no tempo de descanso, a gente tem que ter uma 

proposta diferente para esses momentos, que esses tempos sejam educativos. 
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Falta pessoal para poder revitalizar e fazer funcionar a nossa brinquedoteca, 

o laboratório de ciências” (PR2).

 “(...) eu percebi que eles ficavam muito agoniados, principalmente na parte 

da tarde depois que almoçam, a sala fica muito maçante, é muito conteúdo 

para eles...porque passam muito tempo na escola” (PR3). 

Nas observações de campo, registamos alguns dos momentos nos quais acompanhamos 

professores(as) e alunos(as) durante os intervalos do café da manhã, do almoço e do descanso 

(cesta). Os(as) professores(as) estão continuamente ocupados, uma vez que cabe-lhes o 

acompanhamento das crianças nestas diferentes situações, e simultaneamente, as crianças estão 

sob a vigilância dos adultos. Mesmo em momentos como o recreio, onde os(as) professores(as) 

se reúnem numa sala reservada, observamos que estão em alerta constante, já que as crianças 

solicitam-lhes com bastante frequência para a resolução das situações-problema que surgem. 

Nestas condições, é difícil descansar. Por um lado, os(as) professores(as) sentem-se exauridos 

com o acréscimo de responsabilidades, em virtude da carência de outros profissionais. Mas, por 

outro, valorizam a oportunidade de se aproximarem dos contextos reais das crianças-alunos(as), 

dos seus cotidianos bem ou mal vividos no sentido de mitigar ou transformar os efeitos da 

vulnerabilidade que muitos facejam, pois estar o dia inteiro com a mesma turma permite 

planeamento mais flexível, dados os vínculos criados com esta proximidade, conforme realçado 

no depoimento:  

Hoje mudei meu conceito, o que antes para mim seria cansativo, um massacre 

para a criança e professor por ficar com a mesma turma, vejo que hoje vale 

a pena a educação integral para o aluno, porque ele não tem mais aquele 

tempo quando chegava em casa, a mãe vai para o trabalho, deixa ele com a 

vizinha ou com um amigo, ele vai para rua e a mãe não sabia o que ficava 

fazendo.(...) tô conhecendo agora o que é educação integral, pode dar certo, 

sim, desde que todo mundo fale a mesma linguagem, desde a direção, a parte 

administrativa e todos da instituição, seja qual for ela. (PR3). 

Destarte, sobressalta-nos uma questão bastante provocativa ao confrontarmos o tempo 

escolar: o que se faz com o tempo da criança-aluno(a)? A criança tem tempo para ser ela mesma 

no tempo escolar? O ofício de aluno (Sarmento, 2011; Marchi, 2010) tem justificado de modo 

patente que, num tempo prolongado, a ocupação das crianças está capturada em benefício do 

desempenho, prevalecendo a conformação do tempo segundo os interesses performativos. O 

tempo prolongado tem sido utilizado, no contexto formal da instituição, imbricado ao “currículo 
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duro” por meio de uma organização disciplinar racionalizada dos tempos e espaços escolares, 

reforçando e, consequentemente, restringindo a aprendizagem a um processo acumulativo de 

conteúdos. Pouco será transformador se se aceita ser suficiente o aumento do tempo através da 

duplicação da carga horária das disciplinas, sem que haja a problematização do significado do 

aumento do tempo para a formação dos(as) alunos(as) e do tipo de oportunidades educativas 

coerentes com esta formação, visto que garantir o bem-estar, a participação, espaços para 

vivências e experiências diversificadas de aprendizagem são prerrogativas para a promoção da 

educação e formação integral e um aspeto incontornável para os direitos dos(as) alunos(as)-

crianças. Conforme suportado na Proposta Pedagógica de Educação em Tempo Integral, o 

currículo: 

Na Escola Estadual de Educação em Tempo Integral será oportunizado um 

currículo onde compreenda os componentes curriculares da Base Nacional 

Comum e atividades pedagógicas que ampliarão por meio de projetos e 

oficinas as possibilidades de aprendizagem dos alunos, com o enriquecimento 

do currículo básico a partir da exploração de temas transversais e com a 

vivência de situações que favoreçam o aprimoramento pessoal, social, 

esportivo, e cultural do estudante (SEDUC/AM, 2011, p. 16). 

Os sinais de contradição são claros acerca desta problemática, pois o que está 

preconizado no Projeto Político Pedagógico não se viabiliza na prática. Esta dissonância coloca 

em risco a gestão do trabalho pedagógico que se supõe democrática e autônoma, uma vez que 

a escola não definiu ou indicou as possibilidades para uma outra reconfiguração curricular, 

assumindo àquela designada pela SEDUC/AM. Qualificar o tempo pressupõe que arranjos 

educativos decorram de um Projeto Político Pedagógico coletivamente elaborado num processo 

em que a comunidade educativa - professores, crianças, famílias – estejam enredados nas 

decisões que tocam aos princípios, aos valores, ao planeamento dos objetivos e das ações que 

exprimem a identidade da instituição (Veiga, 2008; Vasconcelos, 2002). 

“Nós temos um currículo já moldado, muitas vezes, a secretaria faz um 

planejamento dentro do que ela tem, então muitas vezes foge do professor 

trabalhar outras coisas, mesmo pelo tempo, porque já está tudo 

cronometrado, uma hora disso, outra hora daquilo, então como buscar esses 

novos elementos? Agora como incrementar? Poderia ser incrementado? Acho 

que sim, mas eu não sei te dizer de que forma. Mas com poucos recursos, 

como fazer isso?. Como, por exemplo, manter professores de dança, música, 

de artes, se a escola não tem esses recursos? Seria benéfico para o aluno? 

Sim, que bom fosse se pudéssemos trabalhar incluindo tudo isso. De manhã 
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trabalhar as disciplinas, e a tarde com outras atividades. Mas pela falta de 

estrutura, de recursos, não conseguimos. São os entraves que encontramos. 

Eu não posso robotizar meus alunos, eu não posso só preparar os alunos para 

as provas, eu tenho que preparar para a vida, talvez ele não seja um doutor, 

mas será um cidadão” (PR8). 

“Eu tenho mais tempo para trabalhar com meus alunos. A mudança favorável 

é que aquilo que você não consegue terminar pela manhã, você faz à tarde, 

não tem necessidade de passar trabalho de casa” (PR6). 

A organização curricular assumida tem manifestado a intensificação do teor 

escolarizante do ensino, uma vez que os(as) estudantes(as) tem o dia preenchido com um 

currículo oficial – normativo, em que o peso dos componentes curriculares dificulta e 

compromete pensar/reconhecer formas alternativas de currículo para a escola de tempo integral 

com uma clara perspetiva de formação integral, especialmente considerando os sujeitos 

educativos como atores e autores curriculares – crianças e adultos -, participantes ativos e 

produtivos na construção e reconstrução de conhecimentos. Este aspeto escolarizante e 

convencional torna-se num obstáculo a uma organização mais flexível do tempo, visto que os 

horários fragmentados, previsíveis e lineares tendem a inibir a autonomia, a criatividade e a 

inventividade esbatidas pelo risco da perda de tempo (Cavaliere, 2006). Muito embora a 

Proposta Pedagógica das Escolas de Educação em Tempo Integral aponte para os projetos 

interdisciplinares como uma metodologia de trabalho pedagógico inescapável (SEDUC/AM, 

2011), na prática, a compartimentação das disciplinas impõe-se como mecanismo não só 

regulador do tempo escolar, como dos modos de ser e estar institucionalizados de 

professores(as) e alunos(as). Portanto, o tempo integral/jornada ampliada funciona por 

antinomias que constrangem iniciativas e ambições em torno de um projeto formativo recriador 

de oportunidades mais significativas de aprendizagens. Convém explicitar que a racionalidade 

empregada atravessa uma conceção de educação, de currículo, de infância e de perfil 

profissional docente.  

Na “Escola Aracê”, as experiências curriculares transcorrem em grande parte na sala de 

aula, o que revela infraestrutura, recursos e materiais insatisfatórios, pois como podemos 

observar, os(as) professores(as) acentuam este aspeto como um obstáculo à diversificação 

curricular, configurando-se os espaços numa reivindicação destes:  

“(...) Quando não podemos fazer algo por causa do espaço, replanejamos 

para algo possível. Não é o ideal, mas é o que temos. Mas também é 

importante falar do excesso de alunos nas salas porque, de uma certa forma, 
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salas super lotadas você acaba não passando aquilo que você gostaria de 

passar para a criança porque ou você ensina o conteúdo ou você chama a 

atenção de uma criança que está mexendo com a outra. Mas a gente procura 

outros meios para poder trabalhar de forma mais satisfatória, a gente tá 

sempre procurando estratégias para chamar atenção das crianças.  Eu 

trabalho a parte da ludicidade, histórias, tô sempre buscando coisas 

diferentes. São crianças e a gente pode moldá-las ao nosso modo” (PR2). 

 
“(...) Por ser uma escola de tempo integral, o obstáculo maior é a estrutura. 

Uma quadra de esportes, de apresentação de teatro ou outras atividades. Os 

obstáculos existem, mas a gente tenta lidar com eles, a gente busca superar” 

(PR5). 

 

“Eu penso que melhorar as condições da escola, ter uma quadra seria muito 

bom. Diversificar mais os trabalhos com as crianças, oferecendo mais outras 

atividades que possam retirar eles da sala de aula. Infelizmente não depende 

muito da escola, tem coisas que só será possível fazer, se houver 

investimento” (PR5). 

 

“(...) se eu quero passar uma educação de qualidade numa escola de tempo 

integral, eu tenho que dar o melhor. O aluno está o dia, então está lá para 

aprender, A nossa estrutura não está preparada para isso, mesmo porque ela 

não foi planejada como escola de tempo integral. A escola passou por uma 

mudança para o tempo integral. Outras escolas por aí já estão preparadas 

com boas estruturas. (...) A nossa gestão já sinalizou as nossas necessidades 

de mudanças, mas nunca tem recursos, não dá para fazer. Mas mesmo assim, 

vamos tentando dar o nosso melhor” (PR8). 

 
“É preciso melhorar a infraestrutura porque limita muito o processo didático, 

as atividades, os conteúdos, a organização das aulas. A questão de pessoal, 

recursos humanos é uma aspeto importante, a formação do educador também. 

Eu acredito que uma escola dessa, deveria ter mais pessoas trabalhando 

porque acaba sobrecarregando outros profissionais. A escola de tempo 

integral deveria ser olhada com mais carinho. Aqui a gente vai se 

desdobrando para atender as crianças, vai fazendo os arranjos, procurando 

fazer tudo para ajudar e não deixar que as coisas desandem. As salas de aula 

deveriam ter mais um professor para dar suporte aos professores, como não 

tem, isso vai deixando a gente cansado, desestimulado, a gente vai perdendo 

o brilho intelectual... daí quando temos que discutir um assunto, não temos 

nem mais ânimo, estímulo. Os professores deveriam ter mais condições de 

trabalho” (PR1). 

 
“(...) a falta de materiais didáticos, nos laboratórios e seria necessário que 

os alunos pudessem ter mais aulas práticas e de campo, outras atividades que 

os levassem para fora da sala de aula” (PR3). 

 

O espaço, na sua dimensão material, é parte do processo pedagógico, é linguagem, é 

transmissão cultural, é ambiente de aprendizagem, é currículo porque é formativo. Há um 

reconhecimento por parte dos(as) professores(as) de que os espaços educativos e sua 

organização são importantes para o desenvolvimento das experiências curriculares e 
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contribuem para assegurar aprendizagens significativas. E, nesta direção, os espaços educativos 

podem converter-se em oportunidades ou limitações, na medida em que os corpos podem ser 

confinados ou libertos, ou os movimentos de circulação e de interação podem ser delimitados 

ou expandidos.  

De acordo com Escolano (2001) o espaço exprime uma linguagem percetível e 

apropriada pelos sujeitos, institui um sistema discursivo, carregado de intenções e de valores. 

Nesta perspetiva, o espaço escolar tomado em sua tradição cultural e histórica moderna, 

transporta o legado que o constituiu como lugar do ensino, portanto, o sentido pré-determinado 

e ideológico sobre sua estrutura e ordenação reflete a conceção de educação que lhe subjaz. Se 

considerarmos o planeamento arquitetónico na sua totalidade, as disposições das salas e dos 

mobiliários, a distribuição das cadeiras, do quadro, entre outros, notabiliza-se uma organicidade 

entre estes elementos propícios à manutenção da “ordem, disciplina e vigilância”, traços 

marcantes das relações de poder e de hierarquização balizadores do espaço escolar.  

O espaço escolar é a base não só material, mas relacional e simbólica da experiência 

curricular. Sendo assim, o espaço cumpre função educativa específica que pode gravitar em 

torno da doutrinação, obediência e homogeneização ou da autonomia da ação e do pensar. 

Embora a escola dos dias de hoje não se tenha desvencilhado totalmente dos padrões que a 

vincularam a uma racionalidade instrumental, podemos observar movimentos coordenados nos 

sistemas educativos que se orientam por outros paradigmas, ancorados em reconceptualizações 

do conceito de espaço que buscam romper com esta mesma racionalidade. E é no sentido do 

redimensionamento da relação com o espaço, que os(as) professores(as) encontram formas de 

transgressão, ao (re)criarem ambientes e ambiências diferenciados com intervenção pedagógica 

planeada e organizada numa dinâmica de ressignificação do espaço:  

 

“(...) faço brincadeiras para ensinar a leitura e a escrita, utilizo também 

muitas músicas e tento fazer coisas práticas, como ontem em que fiz um 

piquenique para dar aula de ciências porque eu queria que as crianças 

valorizassem os alimentos. E no dia a dia vou inserindo atividades mais 

lúdicas para a faixa das crianças. Temos que criar. É o dia inteiro aqui” 

(PR1). 

 

“(...) eu faço atividades para além da sala... fiz um trabalho no pátio sobre 

escala. Trabalhei medidas decimais, desenharam o mapa, eles fizeram 

operações, usei cavalete, trabalhei em equipes, eles fizeram medidas, 

cantaram uma música sobre as regiões do Brasil... saindo dali, a gente já vai 

trabalhar um texto sobre o assunto, meu pensamento é como ele (aluno) vai 

se sair lá na frente... me abriu a possibilidade de ampliar os conteúdos” 

(PR6). 
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Realizações como estas exprimem, de certo modo, a proposição da transformação do 

espaço em lugar que, em sala de aula ou fora dela, podem granjear novos contornos curriculares 

e pedagógicos. Contudo, sobre o espaço educativo como lugar das interações e experiências em 

torno do conhecimento e em função das aprendizagens, importa ressaltar que, ao mesmo tempo 

em que os(as) professores(as) apontam para a necessidade de usufruir de novos espaços ou de 

infraestruturas mais adequadas para proporcionar atividades curriculares e educativas 

diversificadas e diferenciadas, contraditoriamente, ainda se verifica a tirania do espaço da sala 

de aula e da visão monolítica no planeamento da ação pedagógica.  

Dito de outro modo, há dois destaques a fazer: o primeiro, concerne à frequência nas 

salas de aula – estas têm sido acentuamente o plano basilar da ação pedagógica; e o segundo, 

refere-se a quase invisibilidade ou desvalorização da voz da criança-aluno(a) no planeamento 

da ação pedagógica, afinal de contas, planear os espaços com as crianças oportuniza o seu 

protagonismo como ator e autor curricular na construção dos ambientes de aprendizagem. As 

crianças-alunos(as) podem e têm muito a dizer sobre o que lhes diz respeito e, assim, como 

parte da experiência curricular, elas(es) atribuem significados próprios aos espaços e suas 

formas de uso. Daí que mesmo condicionadas pelos padrões de uso dos espaços, nos quais, 

geralmente, ocupam lugar de subjugação, ocorrem também situações em que o uso dos espaços 

é subvertido pelas expressões, linguagens, interesses e criações das crianças-alunos(as), 

demonstrando-nos, de alguma forma, que os espaços podem ser pedagógicos de múltiplas 

maneiras. Na Pedagogia Curricular, os espaços educativos constituem-se, fundamentalmente, 

como espaços relacionais, flexíveis e abertos às identidades e diversidades, onde as experiências 

curriculares são desenvolvidas no sentido da apropriação dos conhecimentos pela autonomia 

do pensar e do agir, pelo trabalho de aprendizagem mediada e colaborativa entre professores(as) 

e alunos(as). 

5.3 Práticas curriculares e pedagógicas dos(as) professores(as) 

Neste eixo temático, nomeamos como categorias a integração, a contextualização como 

princípios curriculares e as práticas pedagógicas, a partir de questões como: O que significa 

para você integração curricular?, Você adota metodologias diferenciadas para a integração dos 

conhecimentos? Quais? Você encontra dificuldades na abordagem de algum conteúdo em sala 

de aula? Como os saberes e as experiências dos alunos têm sido articulados na lecionação dos 
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conteúdos e na realização das atividades de ensino e de aprendizagem? Você encontra 

dificuldades práticas na integração e contextualização curriculares? Você concorda que os(as) 

professores(as) têm autonomia na gestão e desenvolvimento do currículo, ou seja, em decidir o 

que ensinar?. As questões elencadas fomentam os desdobramentos e o alcance da análise aqui 

realizada. 

5.3.1 Integração e contextualização curriculares 

As práticas de integração e contextualização curriculares, considerando a literatura 

consultada e discutida no capítulo 1, convertem-se em recursos pedagógicos fecundos na sua 

associação ao processo ensino-aprendizagem. No que toca particularmente à integração, como 

preconiza Morgado (2000, p. 469) esta ganha todo sentido “se permitir a equidade e a justiça 

social como práticas efetivas do currículo, vividas por todos, mas, sobretudo, pelos seus 

elementos substantivos – professor e aluno”; se o currículo for compreendido como um projeto 

partilhado e constituído por processos deliberativos, cujos níveis de decisão se dão em âmbitos 

distintos; se se admite a diversidade que fundamenta as fontes plurais de conhecimento e de 

informação que se espraiam e tonificam o contexto cultural e social e que também conflitam e 

disputam o espaço escolar quando confrontados com a homogeneização. E, por sua vez, quanto 

à contextualização, como referem Fernandes et al.  (2011, p. 590) “constitui um modo de 

trabalho pedagógico que tem como intenção relacionar os processos de ensino-aprendizagem e 

conteúdos curriculares às realidades culturais e sociais dos alunos, aos seus saberes prévios e 

estilos cognitivos, na intenção de que estes atribuam sentido e significado às aprendizagens”.  

Desta forma, integração e contextualização são assumidos como princípios curriculares 

com importante conectividade com as práticas pedagógicas por instaurarem mecanismos de 

dinamização da experiência curricular porque instigam o desmanche dos automatismos em 

torno do trabalho com os conhecimentos: 

A integração de campos do conhecimento e experiências teria em vista 

facilitar uma compreensão mais reflexiva e crítica da realidade, ressaltando 

não só dimensões centradas nos conteúdos culturais, mas também o domínio 

dos processos necessários ao alcance de conhecimentos concretos, a 

compreensão de como o conhecimento é produzido e as dimensões éticas 

inerentes a essa tarefa (Torres Santomé, 2012, p. 284). 
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A integração e contextualização curriculares comportam um potencial de natureza 

crítica quando, segundo Torres Santomé (ibdem), mobilizados em função da problematização 

dos conhecimentos vinculados à complexidade da realidade e das práticas sociais implicando 

em aprendizagens relevantes e integradas ao provocar uma imersão mais participativa e 

democrática dos(as) alunos(as) em contexto pedagógico (idem, 2012). Deste ponto de vista, 

para o currículo, representam a possibilidade de transgressão do instituído escolar, uma vez que 

são abordagens que reatualizam os sentidos hegemónicos de organização curricular e de 

produção e difusão dos conhecimentos na escola. Ambos os termos se configuram recorrentes 

nos textos e discursos normativo-legais que subsidiam as políticas educacionais e curriculares 

nas últimas décadas, em que pesam as diferentes tendências de ordem política e posições 

teórico-metodológicas existentes (Gabriel & Cavaliere, 2012).  

De acordo com o Artigo 24 das Diretrizes Nacionais para o Ensino fundamental de 9 

anos “A necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo favorece a sua 

contextualização e aproxima o processo educativo das experiências dos alunos”. Conciliado às 

diretrizes, o Projeto Político-Pedagógico da “Escola Aracê” reverbera os conceitos – integração 

e contextualização - como elementos imprescindíveis ao planeamento curricular dos(as) 

professores(as), reconhecendo que “(...) a contextualização de todo processo de ensino permite 

dar significado ao conhecimento interdisciplinar, incentivando o raciocínio e a capacidade de 

construção e elaboração de novos conceitos e novas aprendizagens significativas” (PPP, 2015). 

Sobre a integração curricular, na opinião dos(as) professores(as), esta tem sido 

conceituada com ênfase na confluência entre conteúdos das diferentes áreas de conhecimento, 

sendo entendida como uma estratégia que amplia as possibilidades de exploração temática, sem 

necessariamente incorrer num rompimento da matriz curricular. Os(as) professores(as) 

apresentam pontos comuns de interpretação, mas também nuances diferenciadas na medida em 

que se propõe a integração a partir do tema (PR1) que atravessa o contexto dos(as) alunos(as), 

evidenciando que as estratégias para a integração são multifacetadas e, sendo assim, a 

apropriação do conceito pelos(as) professores(as) merece uma reflexão coletiva para além do 

como fazer a integração, sobretudo, adotando-se  uma “análise crítica das relações de poder que 

atravessam o currículo disciplinar” (Gabriel & Cavaliere, 2012, p. 287). As implicações 

formativas que a integração acarreta são parte desta reflexão, já que pode ser concretizada por 

meios distintos: currículo integrado por competências e habilidades, currículo integrado por 

referência às disciplinas académicas (interdisciplinaridade), currículo integrado por temas 

geradores, currículo por projetos (idem, ibdem).  
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“(...) agregar novos conhecimentos com os que já existem. Na integração você 

trabalha, você pode ensinar história com outros conhecimentos vindos de 

outras áreas como a geografia, a matemática” (PR2). 

 “A divisão das disciplinas é uma organização, determinação superior vinda 

da SEDUC, é o modelo dela, mas não te limita na sala de aula, porque para 

mim o importante é o que você faz dentro da sala de aula, por exemplo, eu 

tenho um tempo de história e de matemática pela manhã, eu sei que 

sistematicamente está dividido, mas se eu puder integrar, eu faço. Eu posso 

fazer uma tarefa de matemática, os números romanos, eu posso puxar um 

texto de história para ler” (PR4). 

“Eu entendo por integração curricular, a integração das várias disciplinas 

para que o aluno tenha formação plena, integral. Eu entendo que aqueles 

ganchos que a gente tem que estabelecer entre as disciplinas para que haja 

conexão entre os conteúdos. Quando o aluno vê um assunto só na teoria fica 

muito difícil para ele. O aluno que vem para escola e vê só teoria, só o livro 

causa desmotivação no aluno, pois ele vive um mundo audiovisual. A gente 

tenta articular o teórico, com outros recursos, como o data show, tentando 

fazer a interdisciplinaridade, para que ele aprenda de uma forma global” 

(PR5). 

“A integração curricular é a possibilidade que temos de trabalhar as 

diferentes áreas do conhecimento a partir de um tema, por exemplo. A gente 

quando escolhe durante o planejamento o tema, ele vai ter que estar 

constando nas nossas aulas durante aquele período do planejamento, e 

também vai puxando outros temas. Como o tema tem relação com situações 

do cotidiano ou da comunidade, acho que através dele nós temos também essa 

oportunidade de trabalhar diferente e incluir nas aulas esse contexto” (PR1). 

Na prática, a integração curricular absorvida no trabalho educativo do(a) professor(a) 

sugere alterações conceituais e praxeológicas que envolvem a sua forma de pensar a educação, 

a escola, o currículo, o(a) aluno(a)-criança, bem como, pensar as suas próprias práticas, 

importando um reposicionamento frente à sua intervenção e protagonismo no processo de 

desenvolvimento curricular, especialmente, quando se trata de uma perspetiva de educação 

integral em tempo integral. É neste ponto que encontramos diferenciações na implementação 

do currículo em virtude da perceção que cada professor(a) tem não só da integração, mas 

também do uso do tempo imposto das disciplinas: 

“(...) o facto de estar dividido o tempo não impede que o professor faça a 

integração, a aula fica mais proveitosa. A divisão das disciplinas é uma 

organização, determinação superior vinda da SEDUC, é o modelo dela, mas 

não te limita na sala de aula, porque para mim o importante é que você faz 

dentro da sala de aula, por exemplo, eu tenho um tempo de história e de 

matemática pela manhã, eu sei que sistematicamente está dividido, mas se eu 
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puder integrar, eu faço. Eu posso fazer uma tarefa de matemática, os números 

romanos, eu posso puxar um texto de história para ler. Eu tenho que trabalhar 

na sala de aula os tempos do dia, as crianças trazem o caderno organizado 

de acordo com a grade, já vem organizada para aquelas disciplinas. É claro 

que é flexível, mas já está dentro do planejado. Eu já organizei antes como eu 

vou trabalhar as aulas do dia” (PR4). 

Sem tentar generalizações, pois como já vimos antes, os cânones disciplinares têm 

grande peso na organização do currículo, mas, na verdade, podemos observar que o(a) 

professor(a) na sala de aula vivencia o tempo curricular também de uma forma inventiva, não 

se aprisionando em definitivo ao tempo cronometrado e linear das disciplinas, que se constitui 

numa configuração externa ao seu trabalho pedagógico. Assim, o que ele(a) faz em sala de aula, 

o cenário formativo, choca-se com o controlo do tempo simbólica e objetivamente determinado

como a forma mais racional e credível. Não obstante, consoante Macedo (2012, p. 26) “O facto 

é que os professores e educadores em geral, nos seus cenários formativos, atualizam, constroem 

e dão feição ao currículo, cotidianamente, relacionalmente, tendo como seu principal objetivo 

a formação e seus processos de interpretação e veiculação, daí sua inerente complexidade”. 

O(a) professor(a) é mediador(a) na interação entre as áreas de conhecimento, e diante desta 

complexidade, propiciar situações de aprendizagem que levem em consideração as 

particularidades dos(as) alunos(as) é condição indispensável, pois a relação pedagógica 

modifica-se substancialmente com o reconhecimento do(a) aluno(a)-criança sujeito curricular.  

A este respeito, realçamos que um currículo organizado numa perspetiva de integração 

inspira renovação pedagógica que tem por base atividades integradoras alinhavadas em 

metodologias de investigação de problemas, de descoberta ativa, de corresponsabilização 

dos(as) alunos(as) no processo educativo e de desenvolvimento do currículo, a partir de uma 

abordagem coerente e globalizadora (Alonso, 2013). Com efeito, nesta organização os 

conhecimentos são construídos de forma interligada e ampliada contrariando o ensino 

compartimentado. Enquanto atores e autores curriculares, a compreensão de que a integração 

curricular se constitui num caminho para que o ensino possa efetivamente passar por processos 

substanciais de transformação e de que não há um receituário para aplicá-la, visto que pode ser 

explorada de muitas formas, como indica Beane (2002, p. 104) porque “não é um estado ideal 

a alcançar, mas antes uma ideia pela qual quem trabalha com ela luta constantemente”. Portanto, 

exige constante problematização e reflexão sobre as finalidades educativas da integração e, num 

ângulo mais panorâmico, como pode contribuir para a formação dos(as) alunos(as) de tal modo 

que eles(as) possam dar respostas frontais aos problemas, dilemas e contingências colocados 
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pela vida real, empoderando-os para que atuem e transformem a partir do aparato de 

conhecimentos apropriados, sejam académicos, artísticos, emocionais, corporais, éticos etc.  

Seguindo este raciocínio, inferimos que os(as) professores(as) da “Escola Aracê” 

apresentam uma conceção de integração para além da dinâmica curricular da sala de aula, 

supondo níveis diferenciados de integração, e ao mesmo tempo, interdependentes: 

“Dentro do processo de ensino que a escola trabalha, seria a integração das 

atividades e dos conteúdos aplicados na escola interagindo junto com o PPP, 

a interação dos dois devem estar interligados, levando em consideração no 

processo a realidade das crianças, por eles estarem o dia todo aqui, tem que 

ser uma proposta diferenciada... então para mim, a integração curricular é 

isso, a interligação entre a proposta curricular e o PPP da escola” (PR3). 

“Quando há interação do todo, não só a parte pedagógica” (PR6). 

“É a organização de atividades curriculares onde se pode trabalhar 

conceitos, ideias, experiências, numa abordagem completa dos 

conhecimentos e informações que ligam o currículo escolar com a realidade 

geral do meio em que está inserido o aluno e o mundo da formação e cultura 

geral” (PR7). 

As palavras dos(as) professores(as) reportam para a construção de projeto educativo 

global e integrado, amparado na ideia de manter correlação entre o currículo e meio envolvente 

tendo em conta a conjugação de “conceitos, ideias e experiências” como pontes para 

concretização de intervenções decorrentes deste processo. Com esta visão ampliada, a 

integração curricular lança para um modo específico de gestão e desenvolvimento curricular 

que requer a participação de toda a comunidade educativa na construção colaborativa e 

negociada, cujo currículo está orientado para uma conceção flexível e integradora do 

conhecimento escolar.  

A este propósito, um dos seus reptos está em que a integração possa se viabilizar em 

suas múltiplas dimensões, quais sejam: dos conteúdos, dos valores, das interações sociais, dos 

interesses e das experiências de aprendizagens, de modo que o currículo seja coerente, 

relevante, inclusivo e democrático (Beane, 2000). A par disto, de acordo com Alonso (2002, 

p.73-74), a integração curricular compreende as seguintes dimensões: “a integração dos alunos

com as suas conceções e experiências prévias; a integração do conhecimento escolar; a 

integração de questões, problemas e recursos do/no meio; e, a integração dos professores 

através do trabalho colaborativo”. Tais dimensões devem convergir para que as aprendizagens 

sejam consolidadas. Portanto, trata-se de uma lógica de trabalho colaborativo, de um modo de 
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socialização profissional que prenuncia a superação da conceção prescritiva do currículo, de 

cariz técnico-burocrático limitador da produção de sentidos outros dos saberes docentes geridos 

na própria prática. Conforme ressalta Hargreaves (1998, p. 209), a colaboração no trabalho 

promove aperfeiçoamento “para além da reflexão pessoal e idiossincrática, ou da dependência 

em relação a peritos externos, fazendo com que os professores aprendam uns com os outros”. 

Num espaço-tempo colaborativo, o(a) professor(a) também é confrontado pelos desafios 

colocados à sua ação docente.  

Em tudo a gente pode ter dificuldades porque como professores aprendemos 

também no trabalho, mas não se pode acomodar, há muitas novidades para o 

professor hoje em dia. Eu ajo assim, não tenho vergonha de perguntar aos 

colegas, mas tenho vontade também de aprender e de pesquisar. Vejo sites 

pela internet que ajudam o professor no planejamento didático, ainda mais 

por ser tempo integral. Se os alunos não atingem os resultados, acho que a 

nossa responsabilidade aumenta. Parece até esquisito, ter mais tempo e o 

aluno não aprender. A cobrança é bem maior (PR2). 

. 

(...) é sempre bom compartilhar com os colegas as dificuldades, assim como 

pensarmos juntos soluções. A escola também dá um apoio pedagógico aos 

professores para que a gente possa dar essa dinâmica do trabalho (PR4). 

(...) quando funciona o pedagógico da escola com os demais setores da escola 

de forma unida, tem como a gente melhorar. O professor tem que estar a par 

das situações pedagógicas. E as reuniões coletivas são muito importantes 

para que a gente troque sobre os problemas que enfrentamos. O conjunto da 

escola colabora, o grupo unido junto com os professores é que faz o sucesso 

da escola. Os resultados da escola vêm dessa interação. Nós elaboramos 

nossas avaliações e provas em conjunto com os colegas. O sucesso é do 

conjunto (PR5). 

Nesta direção, podemos depreender das falas dos(as) professores(as) a necessidade de 

que o trabalho colaborativo entre pares seja incorporado à cultura profissional endógena, uma 

vez que, de modo precípuo, o tempo do(a) professor(a) tem sido objetivamente o tempo do 

planeamento curricular assentado numa perspetiva técnica, deixando às margens outras pautas 

intrínsecas ao trabalho docente. Com efeito, o tempo exíguo ou inadequadamente usado 

empurra o(a) professor(a) a buscar fora do seu tempo habitual de trabalho, outros momentos 

que correspondam às exigências colocadas pela extensão do tempo voltada à formação dos(as) 

alunos(as)-crianças, incluindo aqui um maior investimento na sua autoformação, como já 

referimos ao longo deste capítulo. Sendo o tempo uma dimensão primordial à organização e 

estruturação do trabalho do(a) professor(a) já que “não é apenas um obstáculo objetivo e 

opressor, mas também um horizonte subjetivamente definido de possibilidades e limitações” 
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(Hargreaves, 2014, p. 55), para alguns docentes, o tempo destinado à Hora de Trabalho 

Pedagógico (HTP) nem sempre representa um tempo qualificado de formação em virtude dos 

embaraços ou contrariedades que emergem neste tempo:  

“Nem sempre é comum fazer na escola esse momento, intencionalmente 

planejado para discutir coisas das nossas experiências. Acontece entre a 

gente, professores, em alguns momentos de HTP, há trocas nesse sentido” 

(PR2). 

“A falta de tempo para reunir com minhas colegas que trabalham com os 

mesmos anos para planejar, pesquisar conteúdos e dedicar mais tempo para 

outras leituras e conhecimentos que me ajudem na formação. Acho que a 

conduta profissional precisa ser melhorada no sentido da formação porque 

fazemos muitas coisas na sala que não socializamos, outras coisas sim. Acho 

que poderia ter mais conversa sobre o assunto, para até a gente poder crescer 

como professor” (PR4). 

“Eu me planejo o tempo todo, e aqui no meu trabalho eu estou frequentemente 

me organizando, apesar de faltar um tempo maior para o professor, para o 

planejamento, pois às vezes no planejamento sempre tem uma reunião, mas a 

gente vai se ajustando dentro do HTP” (PR6). 

Tendo em vista as respostas dos(as) professores(as), especialmente, face às múltiplas 

tarefas e às constantes imprevisibilidades, incertezas e complexidade que o tempo 

integral/jornada ampliada imputa às práticas educativas, torna-se cada vez mais conveniente a 

impressão de processos colaborativos entre os pares no contexto institucional. Embora não tão 

fácil de constituir-se como tarefa cotidiana, dada a forte presença do isolamento docente ou do 

trabalho individualizado, muitas vezes, pela pressão que sofrem os(as) professores(as) para que 

sejam produtivos e não desperdicem tempo, há certo consenso acerca de pensar a colaboração 

como um processo privilegiado na potencialização do trabalho escolar. Isto porque, ao instituir-

se como micropolítica do cotidiano escolar confronta o tempo técnico-linear, pois visa 

intervenções propositivas e práticas crítico-reflexivas sobre o que se faz, por que se faz e como 

se faz, estimula as trocas de experiências, solidifica compromissos, facilita aprendizagens 

mútuas, consolida a partilha e, assim, o próprio desenvolvimento profissional (Day, 2003; 

Hargreaves, 1998; Roldão, 2007b). A colaboração enreda e cria coesão face aos objetivos 

comuns do corpo profissional, desde que sua emergência se dê de forma espontânea a partir do 

interesse coletivo em solucionar os problemas que atingem este coletivo. A colaboração é um 

termo eivado de ambiguidades por suas diferentes nuances, ou seja, como explicita Hargreaves 

(1998, p. 211), “na prática aquilo a que se chama colaboração ou colegialidade pode assumir 
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formas muito diferentes: o ensino em equipa, a planificação em colaboração, o treino com pares 

(peer coaching), as relações de mentores, o diálogo profissional e a investigação ação em 

colaboração, para referir algumas”. Ainda que seja necessário descortinar os sentidos e os 

significados acerca da colaboração aplicada ao trabalho docente, é preciso ter em conta as suas 

pontencialidades no que concerne às oportunidades que projeta sobre a reconfiguração das 

práticas educativas, ao favorecer a reconstrução destas quando aliançadas às iniciativas dos 

agentes educativos. Entretanto, uma cultura colaborativa é construída dentro de condições 

específicas de trabalho, uma vez que o modo como a escola está organizada repercute 

substancialmente para a limitação ou o alargamento de processos colaborativos.  

Surge daí o desafio da sua implementação, uma vez que alguns fatores de ordem 

organizacional, cultural e pessoal podem comprometê-la: o isolamento docente na sala de aula 

que tem feito parte da cultura escolar tradicional, um currículo prescrito e enrijecido que 

manifesta pouca necessidade de trabalho conjunto entre os colegas e horários letivos pouco 

flexíveis à criação de momentos/espaços comuns para o trabalho colaborativo (Lima, 2002; 

Roldão, 2007a). Tais fatores coadunam-se aos constrangimentos no tocante à constituição de 

espaços de partilha profissional que, de acordo com Cosme e Trindade (2002, p. 103-104), estão 

relacionados a aspetos como: a) O medo do julgamento dos colegas ou da exposição aos olhos 

dos outros, sem se saber até que ponto se respeitou ou não, o que se julga ser os padrões do 

educativamente correto; b) O dilema da ordem enquadra-se no mesmo tipo de postura 

defensiva. Como confessar publicamente que nem sempre se consegue sem falhar ou que não 

se sabe lidar com muitos dos imprevistos que quotidianamente surgem; e, c) A solidão ambígua 

resulta da estratégia de ocultação da insegurança e das incertezas profissionais, que muitas das 

vezes são entendidas como manifestações de incompetência.  

Como tais constrangimentos podem ser ultrapassados? Não há respostas salvacionistas 

para estas problemáticas, contudo, há caminhos possíveis de se fazer no sentido de esbatê-las 

ou reequacioná-las por meio, por exemplo, da instituição de espaços, tempos e condições para 

a reflexão coletiva, para o diálogo sobre as conceções, práticas e aprendizagens, para a partilha 

de experiências e saberes, para pensar alternativas relativamente às dificuldades e aos 

constrangimentos. Assim, urge a busca pela valorização da voz, da narrativa e da participação 

dos(as) professores(as) nas suas práticas cotidianas, visto que o ato educativo pode trazer 

consigo a inauguração de outras formas de fazer.  

 A formação dos(as) professores(as), quando tratada em contexto, tendo como 

referências as questões cotidianas, da ordem organizacional, profissional ou pedagógica, 
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através de processos colaborativos que envolvam a socialização profissional pode revelar-se 

muito significativa (Day, 2001; Amiguinho et al., 2003). Com seus pares, os(as) professores(as) 

podem desenvolver modos próprios de pensar a escola, o ensino, o currículo, as aprendizagens, 

ao compartilhar as carências sentidas, as inquietações e tensões que penetram o processo 

laboral, ao avaliar o trabalho e tomar decisões, e ao fazer as escolhas adequadas e possíveis no 

bojo das condições concretas da escola. Também em circunstâncias adversas, em que os(as) 

professores(as) tem que lidar com um quadro pedagógico-curricular mais complexo, por meio 

da colaboração, podem chegar ao alcance de saídas ou soluções efetivas. A vivência da cultura 

de colaboração, que não se estabelece por decreto ou heteronimamente, mas traduz-se pela 

capacidade dos sujeitos-atores organizarem-se como um coletivo, enreda-se na 

corresponsabilidade e na cooperação entre os pares sob uma orientação predominante de 

melhoria das práticas curriculares, pedagógicas e das aprendizagens dos(as) alunos(as), tem a 

ver com intenções e ações que nascem de dentro, do chão da escola, dos problemas que 

preocupam os atores e autores deste tempo-lugar social e cultural. Portanto, a cultura de 

colaboração mostra o propósito de dirimir as dificuldades e os constrangimentos encontrados 

no processo de trabalho, bem como proceder e consolidar uma sistemática formação apoiada 

nos saberes da experiência, no sentido de pertença, nas relações, nas aprendizagens e no 

desenvolvimento profissional.  

Um dos anseios dos(as) professores(as) está, em justamente, poder encontrar no seu 

HTP orientações para uma ação mais consistente que resulte em fluxos mais intensos de 

reflexão e partilhas:  

“Nós temos um horário que é o nosso HTP que é de quatro às cinco horas da 

tarde, e sempre que há dificuldades com os alunos, nós vamos trocar ideias 

sobre estas situações. Não há nada direcionado, ao nos reunir, nós vamos 

lançando algumas situações problemas que surgem e que muitas vezes 

encontramos dificuldades para resolver. Daí todos damos opiniões sobre 

como pode ser tratado o problema, como a gente pode ajeitar. Mas de uma 

forma direcionada, por exemplo, vamos conversar hoje sobre avaliação, 

como estamos avaliando, o que fazemos?... isso não. É um pouco solto. Com 

certeza, se fosse direcionado, traria muitos benefícios para a própria 

formação profissional do grupo. Porém, a troca de experiência de algum 

modo traz para gente ganhos” (PR8). 

“No momento que eu ouço alguém falando da sua experiência pode ser a 

minha experiência que eu preciso aprender para melhorar, não é que eu faça 

disso uma receita, mas pode contribuir para que eu melhore, me enriqueça. 

Nem sempre é comum fazer na escola esse momento, intencionalmente 

planejado para discutir coisas das nossas experiências. Acontece entre a 
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gente, professores, em alguns momentos de HTP, há trocas nesse sentido” 

(PR2). 

No que diz respeito à contextualização curricular que, em muito se pode prevaler do 

aperfeiçoamento profissional dos(as) professores(as) como consequência de uma cultura 

colaborativa, entendemos que elucidar e conhecer o contexto como um espaço e um tempo 

situado histórico e culturalmente, onde se imbricam aspetos macro e microssociais, permite-

nos apreender que a ação de ensinar o currículo, eixo do trabalho docente, que se realiza no 

contexto escolar está permeada pelas múltiplas interações, tanto das referências que estão para 

além dele como as que estão presentes em condições mais imediatas do cotidiano (Grau & 

Walsh, 2003).  

Os(as) professores(as) da “Escola Aracê” relacionam a contextualização curricular aos 

saberes e experiências das crianças-alunos(as) como um aspeto facilitador tanto no que compete 

à apreensão dos conteúdos como à consolidação das aprendizagens. Os(as) professores(as) 

revelam uma importante conscientização sobre as virtualidades da contextualização que, 

segundo seus depoimentos, passa pela valorização dos conhecimentos prévios e pelo respeito à 

criança-aluno(a), inclusive como forma de assegurar que o planeamento curricular seja melhor 

fundamentado. Assim sendo, os conhecimentos disciplinares relacionados à realidade de vida 

e social dos(as) alunos(as) torna o currículo acessível e compreensível, isto é, uma aproximação 

necessária que faz todo o sentido ao ensino e à própria experiência curricular:  

“Valorizar aquilo que a criança já traz é importante porque ela não vem 

desprovida de conhecimento, ela tem conhecimento do mundo e da sua 

vivência. Cabe ao professor identificar esses saberes até para facilitar o 

trabalho do professor para que saiba o que fazer para que a criança aprenda 

melhor. A criança traz conhecimento e o professor precisa tirar proveito 

disso. É de praxe da escola fazer um teste diagnóstico das crianças para saber 

o que elas sabem, as suas experiências até para identificar os saberes e as

dificuldades e a partir daí traçar um plano para ajudar as crianças no seu

desenvolvimento, nas suas aprendizagens. A criança tem uma grande

aprendizagem que vem do seu meio, por exemplo, muitos trabalham em feira

e sabem muita matemática, tem noção de quantidade, de dinheiro. Aí a gente

tem que saber direcionar as aprendizagens a partir disso” (PR5).

“Por meio das histórias de vida deles, eu faço muito isso com meus alunos. 

Eu trago as experiências deles, da realidade deles, e a gente conversa sobre 

esta situação e às vezes é abordado como tema de trabalho, conteúdo para o 

ensino. Enriquece a aula, mas não é fácil desenvolver essa prática, mas eu 

sinto que faz parte do respeito ao outro agir assim. Quando um aluno expressa 

seu conhecimento procuro oferecer mais informações, acrescentar para 

incentivá-lo a ser mais curioso e pesquisar também. Esse processo ajuda 
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coletivamente os alunos e dá mais possibilidade na relação dos 

conhecimentos e a disciplina curricular estudada. Eu não fico só no livro, uso 

muitos recursos para os ajudar a melhorar os conhecimentos que eles tem” 

(PR7). 

“Eu sempre busco o que os alunos já sabem sobre o conteúdo, eu preciso 

saber se eles tem algum conhecimento sobre o assunto. Eu planejo minhas 

aulas para facilitar o aprendizado dos alunos, tanto aqueles que já sabem 

como os que não sabem. O que os alunos sabem, acaba me ajudando a 

planejar melhor as aulas. Eu gosto muito de trabalhar com os alunos 

interagindo uns com os outros, para que aquele que sabe mais possa auxiliar 

os que tem dificuldades e dá certo” (PR8). 

De facto, contextualizar consiste num diálogo entre o currículo e os diferentes domínios 

da experiência de vida das crianças-alunos(as) e, por sua vez, implica no reconhecimento da 

dinamicidade do currículo, ou seja, aquilo que o currículo normativo ou oficial pretende 

produzir, não necessariamente será produzido; porque o currículo se constrói e reconstrói num 

tempo-espaço histórico de interações entre sujeitos sociais e de práticas produzidas entre os 

sujeitos. O currículo como reinvenção realiza-se na sua gestão, na relação pedagógica com o 

outro e sua alteridade, com os conhecimentos que circulam e que emanam da experiência 

curricular; mesmo sendo o currículo arbitrário na sua origem, visto que consiste numa seleção 

de conhecimentos feita a priori, ele não está imune às interpretações, às recontextualizações, 

aos sentidos e às transgressões que acontecem na ação cotidiana. A complexidade que envolve 

o currículo em ação tem como importante característica: a imprevisibilidade (Sacristán, 2000).

Daí que perante certas condições ou situações que marcam a realidade das crianças brasileiras 

e das vivências e sociabilidades das infâncias, em outras palavras, particularmente pelas 

desigualdades sociais que afetam seus modos de vida e que, por vezes, operam pelas diferenças 

de classe, de género, geográfica, étnica, racial ou religiosa, os(as) professores(as) demonstram 

algum tipo de constrangimento ou defesa quanto às dificuldades na integração ou 

contextualização de algum conteúdo curricular:  

“Minha maior dificuldade é na matéria de religião porque ela abrange 

conteúdos muito complexos, que exige da criança muita maturidade. A gente 

tem que trabalhar com cuidado com esses assuntos sobre as religiões. Acho 

que esse currículo poderia ser melhorado e mudado para inserir outros 

assuntos ou adaptá-los. Sobre as religiões a serem ensinadas é muito confuso 

para a criança. Mas são coisas que podem ser adaptadas” (PR5). 

“Acho que o ensino religioso não deveria ser trabalhado como disciplina, mas 

transversalizado. É muito complicado porque a maioria das crianças é 

evangélica na sala de aula. Eu tenho problemas seríssimos para trabalhar a 

cultura negra com as crianças e quando você trabalha com essa questão, os 



5 Apresentação e discussão dos resultados 

234 
 

pais acham que nós estamos ensinando “macumba” para as crianças. Na 

minha opinião, não deveria ter ensino religioso” (PR4, grifos nossos). 

“(...) aqui no nosso contexto falar sobre drogas, não é um assunto fácil de 

tratar, porque faz parte da vivência de algumas crianças, então a gente tem 

que ter muito cuidado, a gente tem que falar, conscientizar com muita cautela, 

até para não gerar algo contra a gente mesmo. Tem muitas crianças aqui 

envolvidas nesta realidade, com estas histórias, com pais ou mães presos por 

tráfico, de morte, assassinato, drogas, nossas crianças tem muitas histórias 

assim que trazem para a gente, e a gente tem que ter muito cuidado, porque 

elas trazem para gente, mas a gente não sabe o que elas vão levar para lá. 

Tem que falar com muita inteligência, da maneira certa. A realidade da nossa 

comunidade a gente conhece, as famílias, a convivência, o tráfico, ... a gente 

sabe quem são as crianças que tem acesso e desfrutam dos bens culturais e 

aquelas que não tem e só terão aqui na escola” (PR7). 

Nos excertos acima, percebemos que os(as) professores(as) apresentam dificuldades na 

abordagem de alguns conteúdos, no que toca aos processos de integração e contextualização. 

Dificuldade em trabalhar conteúdos que desafiam seus saberes, crenças, poderes e que lhes 

trazem alguma insegurança, anunciando um mal-estar perante as situações que, eventualmente, 

podem tornarem-se conflitantes. Chama-nos à atenção que tais conteúdos sejam aqueles 

vinculados aos repertórios socioculturais das crianças e dos problemas reais que enfrentam no 

seio familiar, comunitário ou das suas referências do lugar de pertença. As crianças interatuam 

ativamente com outras crianças e adultos em âmbitos institucionais diversos que detém suas 

próprias regras e códigos, dentre os quais a escola é mais um deles. Daí que o universo infantil 

seja definido por sua amplitude e pluralidade. Ignorar as idiossincrasias, as histórias, as 

memórias, as diversidades e os processos identitários que constituem as crianças-alunos(as) é, 

paralelamente, impor que estas se enquadrem em visões genéricas e essencialistas da criança 

abstrata-idealizada que ainda insistem em configurar as representações sociais dominantes, não 

somente na escola, como também na sociedade.  

Os(as) professores(as) não se veem apenas perante algumas dúvidas sobre o que fazer 

ou como agir curricularmente para ‘descomplicar’ a tarefa educativa ou viabilizar um diálogo 

produtivo e formativo a respeito do assunto, mas substancialmente, perante um certo 

desconhecimento sobre como as crianças-alunos(as) pensam e se sentem como partícipes destes 

contextos, seja pelo sentido da exclusão que caracteriza, por vezes, estes contextos ou pelo 

sentido de pertença a um determinado grupo religioso. A questão do respeito à diversidade 

religiosa, isenta de qualquer forma de proselitismo, por exemplo, está prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, contudo, trata-se de um tema bastante 
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complexo, haja vista a predominância e valorização das religiões cristãs em detrimento das 

religiões não-cristãs e minoritárias, especialmente, aquelas de matrizes africanas. Parece haver 

uma tensão na relação entre os conteúdos do ensino religioso que envolvem as diferentes 

religiões e as práticas escolares “onde o laicismo respeitoso com a opção de cada um não 

conseguiu se impor com naturalidade” (Sacristán, 2005, p. 199).  

Nesta perspetiva, ao darmos visibilidade a esta dificuldade que tem a escola em lidar 

com a questão das diferenças e diversidade cultural, de qualquer natureza, estamos, 

alternativamente, trazendo à tona e alertando para o persistente silenciamento interiorizado em 

modelos educativos monoculturais e homogeneizadores em que denotam alguma ou muita 

incompatibilidade com o capital cultural e social que possuem as crianças-alunos(as). 

Observamos, mais uma vez, fragilidades no campo da formação docente, assim como, alguma 

omissão ou desatenção no tratamento da temática no ambiente de trabalho, ao ser dissipada a 

possibilidade de discussão crítica sobre os conteúdos e os procedimentos metodológicos mais 

adequados a serem assumidos em consonância, nomeadamente, com a escuta, a participação e 

o protagonismo das crianças-alunos(as), conforme apontam Sarmento e Pinto (1997, p. 8) “O

olhar das crianças permite revelar fenómenos sociais que o olhar dos adultos deixa na penumbra 

ou obscurece totalmente”.  

A sensibilidade para com as crianças-alunos(as) como sujeitos epistêmicos não se deve 

reduzir às fronteiras da escola, mas englobar outros territórios e fontes de saber, outras 

linguagens que, às vezes, estão longe da compreensão dos(as) professores(as). A imagem da 

criança-aluno(a) competente, ator e autor curricular, quer dizer, como sujeito na construção do 

conhecimento e que participa de maneira própria nos seus espaços-tempos de viver fica 

comprometida quando se parte da prerrogativa da negatividade – onde a criança é concebida 

pela falta de ... ou ser em potencial para... (Sarmento, 2014), e não como é concretamente, pela 

capacidade de interpretação do mundo que a cerca.  

A noção desenvolvimentista radica com alguma ressonância na colocação do(a) 

professor(a) (PR5), na qual a maturidade é uma conquista em trânsito que chega com o avanço 

das etapas do ciclo de vida, num enquadramento paradigmático sustentado teórico e 

metodologicamente nos pressupostos da Psicologia do Desenvolvimento que, se utilizados 

como modelo único, torna a prática educativa reducionista e obscurecedora, haja vista a 

supremacia dos aspetos cognitivos e biológicos associados à criança-aluno(a). Por isso, é tão 

importante que antes de mais, os conceitos de infância(s) e criança possam ser revisados numa 

perspetiva interdisciplinar e abrangente que se debruce não apenas na criança individual do 
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ponto de vista do desenvolvimento de sua personalidade, mas como um ser social, cultural e 

histórico.  

Se a contextualização implica que os saberes e os fazeres das crianças-alunos(as) sejam 

reafirmados como legítimos na construção e reconstrução curricular, questionar que estratégias 

e recursos podem ser adotados para a promoção de aprendizagens significativas com foco na 

formação integral, de modo que os(as) professores(as) tenham as crianças-alunos(as) como 

aliados e informantes deve levar a busca de outros caminhos mais inclusivos e solidários onde 

estas(es) são enxergados(as) por completo. Na perspetiva da educação integral em tempo 

integral, a integração e a contextualização apresentam-se como ferramentas emancipatórias que 

acenam para “a reconstrução cívica da escola” visto que se propõem:  

[...] a quebrar com tudo aquilo que são os elementos simbólicos que 

constituem o senso comum da ação educativa, por parte dos professores e dos 

restantes da comunidade educativa e que conduzem à exclusão dos saberes 

das crianças dos grupos sociais das classes populares e das minorias étnicas e 

culturais” (Sarmento, 2002, p. 27). 

Interessa observar que a instituição escolar encarna esses elementos simbólicos nas 

condutas, regras, normas, representações que estruturam seu modo de funcionamento e 

organização, como por exemplo, a relação pedagógica autoritária embasada em relações de 

poder díspares entre professor-aluno, geralmente situando este último em zona periférica e 

subordinada. Em contraposição, a participação ativa das crianças-alunos(as) revitaliza a escola 

como cronotopo da formação, ao dar lugar a relações mais democraticamente arejadas. Sendo 

assim, a integração e a contextualização potenciam a organização curricular e a produção do 

conhecimento na medida em que dialogam politicamente com as realidades e condições de vida 

presentes na comunidade, no bairro, na região tendo em vista a promoção de uma educação 

problematizadora, libertadora e humanizadora assente numa pedagogia crítica e contra-

hegemónica (Freire, 1992, 2000, 2005; Giroux, 1997) que se pauta na luta política contra a 

manutenção das desigualdades geradas pelos sistemas de ensino. Isto supõe afetar o currículo 

pela reflexividade que convoca para discussão temas como diferenças, preconceitos, alteridade, 

discriminação, enfim, que passam, por vezes, ao largo dos conteúdos curriculares dos livros 

didáticos, dos materiais pedagógicos ou dos encontros entre pares.  

A crítica de Thiesen (2014, p. 1492) para o currículo da educação integral incide 

precisamente na questão da organização curricular, sendo assim, chama atenção para a urgência 

de um exame criterioso dos conteúdos, a ser feito a partir de uma orientação política e 



5 Apresentação e discussão dos resultados 

237 

pedagógica bem definida, na qual pondere e problematize o que conta como conhecimento, que 

perceba os interesses e os pressupostos que sustentam a escolha dos conhecimentos e que são 

aceitos na estruturação do currículo: 

Em geral, as propostas curriculares para a educação integral ocupam-se mais 

do aspeto da organização do conhecimento curricular e menos em discutir o 

próprio conhecimento como elemento fundante das formas de mediação nos 

processos de apropriação do mundo pelos sujeitos. Nesse sentido, é 

fundamental que os educadores compreendam aspetos sobre os movimentos 

de produção, organização, seleção e distribuição do conhecimento humano e 

como a escola se situa nesses processos. Da mesma forma devem compreender 

os significados teóricos e políticos das escolhas curriculares, ou seja, as razões 

pelas quais determinados conhecimentos e saberes são incluídos no currículo 

e outros não, quem os incluem e com quais finalidades. 

No domínio dos conteúdos curriculares, os(as) professores(as) sinalizaram por diversas 

vezes, já reportadas atrás, a necessidade de reatualizar o currículo não apenas na sua forma, 

como no conteúdo, ora porque se sentem desconfortáveis perante alguns conteúdos – o que 

requer olhar com mais acuidade para a formação docente, ora porque percebem desconexão dos 

conteúdos com os contextos sociais e culturais: 

“(...) mas a proposta [curricular] não pode ficar estagnada por muito tempo. 

A gente pode incrementar, mudar para trabalhar por temas geradores. Rever 

alguns assuntos ou inserir outros. Problematizar mais de acordo com as 

necessidades da comunidade. Por exemplo, a questão da dengue, do bulling, 

do aliciamento de menores, do aleitamento materno. Esses assuntos, muitas 

vezes, que não estão explícitos na proposta, mas deveriam ser incluídos. Nós 

incluímos em nossos trabalhos, porque isso ajuda as crianças a terem outras 

atitudes em suas casas, na comunidade, abre a mente deles (PR5, grifos 

nossos). 

Um debate mais substantivo sobre os conteúdos curriculares tem sido secundarizado e 

esvaziado. A compreensão política dos significados do currículo passa por questionar o que se 

ensina, de facto, às crianças nas diferentes áreas de conhecimento. Na “Escola Aracê” pudemos 

perceber a carência deste debate através dos depoimentos dos(as) professores(as). Aprofundar 

questões como: O que mudou da relação com o currículo antes do tempo integral para o 

currículo da escola de tempo integral? Quais foram os processos de reelaboração do currículo 

que determinaram mudanças práticas? Em vista disso, mobilizar e oportunizar aos 

professores(as) espaços em que possam sistematicamente repensar o currículo e seus 

desdobramentos formativos tendo a escola como locus neste propósito, é de suma importância. 
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Os conhecimentos plasmados no currículo refletem os poderes instalados e, portanto, podem 

corroborar a reprodução social dos conhecimentos e valores dominantes ou ainda impulsionar 

a deslocação ou transformação destes, uma vez que, por meio da valorização de outros 

conhecimentos, antes reprimidos ou ignorados, é possível assegurar modificações nos 

exercícios de poder.  

Os(as) professores(as) precisam de tempo para interagir com os seus pares e 

interlocutores, para pensar a relação teoria e prática num continuum e estruturar formas de se 

organizarem para esse efeito. A conceção que define o(a) professor(a) como ator e autor 

curricular no processo de desenvolvimento e gestão do currículo o(a) coloca como “peça” 

principal da sua formação ao se converter num investigador(a) da sua prática, dos problemas 

que daí emergem, não de modo ingénuo. A atitude investigativa implica numa interpretação e 

análise crítica da sua realidade de trabalho, na compreensão mais consistente da própria ação 

educativa, fatores importantes na promoção do seu desenvolvimento enquanto profissional. 

Esta compreensão será crítico-emancipadora na medida em que o currículo passa a ser o objeto 

central do saber e do agir docente, na medida em que o(a) professor(a) compreende a 

problemática dos conhecimentos necessários e relevantes, a partir de discussões geradas no 

interior da cultura escolar e da voz ativa do(a) professor(a) nesse processo. Por vezes, as 

mudanças não se concretizam, não porque o(a) professor(a) não quer ou é demasiadamente 

cético, mas porque desconhece como pode agir para fazer de outra forma, ou melhor, com quais 

instrumentos pode melhor analisar e teorizar sobre a ação e produzir conhecimento profissional 

numa relação dialética e cíclica entre teoria e prática (Roldão, 2007b, 2013).  

O tempo integral/jornada ampliada, sem dúvida, provocou intranquilidades que 

desafiam os(as) professores(as) tanto na organização curricular como no processo de ensino, 

ambos estreitamente relacionados, dado que, conforme Roldão (2013, p. 136) “a ação de ensinar 

é pois em si mesma uma ação estratégica, finalizada, orientada e regulada face ao desiderato da 

consecução da aprendizagem pretendida no outro”, e assim, é no ensino que o currículo se 

realiza. O currículo em ação traduz-se numa ação profissional complexa, tendo em vista suas 

dimensões epistemológica, sociopolítica e técnico-prática. Epistemológica ao nível do debate e 

problematização do conhecimento enquanto objeto da análise curricular, sociopolítica ao nível 

das disputas ideológicas em torno dos conhecimentos que devem compor o currículo e técnico-

prática ao nível da compreensão da estrutura de organização e da mediação didática dos 

conhecimentos (idem, ibdem). O trabalho docente, agora realizado em tempo maior, opera para 

que este tempo seja pertinente, como sugere Roldão (idem, ibdem), pois importa “por mais 
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qualitativamente no currículo”, ou seja, é preciso escolher o que é fundamental e estruturante 

para a educação e formação integral, e não se trata meramente de tirar ou pôr coisas no currículo, 

mas, principalmente, tornar o currículo mais focado naquilo que são os conhecimentos mais 

relevantes, e isto não quer dizer que são apenas aqueles mais clássicos, os conhecimentos 

académicos-científicos, embora indispensáveis enquanto condição para a “leitura do mundo” 

na perspetiva freireana e pela presença dignificadora dos sujeitos no mundo, especialmente, 

para as classes populares: 

A necessária formação técnico-científica dos educandos por que se bate a 

pedagogia crítica não tem nada que ver com a estreiteza tecnicista e 

cientificista que caracteriza o mero treinamento. É por isso que o educador 

progressista, capaz e sério, não apenas deve ensinar muito bem sua disciplina, 

mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e 

histórica em que é uma presença. É por isso que, ao ensinar com seriedade e 

rigor sua disciplina, o educador progressista não pode acomodar-se, desistente 

da luta, vencido pelo discurso fatalista que aponta como única saída histórica 

hoje a aceitação, tida como expressão da mente moderna e não “caipira” do 

que aí está porque o que está aí é o que deve estar (Freire, 2000b, p. 22). 

Entretanto, a abertura do currículo para outros conhecimentos oriundos dos contextos, 

das vivências, das experiências e das sociabilidades dos(as) alunos(as), dando a estes 

conhecimentos visibilidade e poder, faz com que se engendre um outro olhar para a 

concretização das experiências curriculares. Ademais, visibilidade e poder que fazem passar 

pelo currículo conhecimentos negados e marginalizados. Deste modo, o currículo enriquece-se 

e passa a figurar como agente transformativo de poder, um instrumento empoderador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

[...] muitos têm sido os pensares em torno deste ou 

daquele desafio que me instiga, desta ou daquela 

dúvida que me inquieta, mas também me devolve à 

incerteza, único lugar de onde é possível trabalhar de 

novo necessárias certezas provisórias.  

Não é que nos seja impossível estarmos certos de 

alguma coisa: impossível é estarmos absolutamente 

certos, como se a certeza de hoje fosse necessariamente 

a de ontem e continue a ser a de amanhã. Sendo 

metódica, a certeza da incerteza não nega a solidez da 

possibilidade cognitiva. (In Freire; Shor, 1995, p. 

18)40.

A imersão neste estudo partiu do desafio instigante ou da dúvida inquietante aflorada 

num momento da nossa vida profissional em que se fazia necessário buscar respostas que 

ultrapassassem as formulações e suposições do senso comum ou aquelas geradas no movimento 

das experiências cotidianas que, muitas vezes, pensamos ser as nossas certezas. Por isso, a 

“certeza provisória” que acolhemos ao chegarmos nesta fase de desfecho da tese, é que esta não 

representa fatalmente o fim do percurso investigativo, ao contrário, os achados decorrentes do 

processo investigativo impulsionam-nos para novas imersões, dado que há sempre muitas 

formas de olhar para o objeto como fonte de investigação. Logo, é bom lembrar que a perspetiva 

teórica à qual lançamos mão constitui apenas um modo, dentre outros, de desvelamento e 

compreensão de um dado fenómeno social ou realidade que se procura esquadrinhar, a partir 

do instrumental conceitual que tal perspetiva pode, nos seus limites, nos oferecer. E como 

qualquer outra perspetiva, por mais que se apresente de forma burilada e densa, será mais uma 

lente que refletirá o que somos capazes de capturar através dela e, simultaneamente, engendrar 

um jeito particular de inteligibilidade.  

Ao registarmos as nossas considerações finais, importa retomarmos os objetivos 

traçados, que nos dispomos com a investigação conseguir alcançar. Foram os nossos objetivos: 

1) Analisar e compreender as perspetivas dos(as) professores(as) sobre o currículo na

experiência do tempo integral, considerando a ação protagónica destes na (re)significação das 

práticas curriculares; 2) Analisar as opiniões dos(as) professores(as) sobre integração e 

contextualização curriculares como dispositivos teórico-metodológicos para a formação 

40 Freire, P.; SHOR, I. (1995). Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
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integral dos(as) alunos(as); 3) Descrever as perspetivas de educação/formação integral 

presentes no Projeto Político Pedagógico da escola, relacionando-as às perceções e avaliação 

dos(as) professores(as) acerca da sua viabilização no cotidiano escolar;  e 4) Identificar se houve 

mudanças, apropriações ou adaptações nas práticas pedagógicas dos(as) professores(as) no 

desenvolvimento do currículo desta escola. Sem a certeza definitiva e intangível de que 

daríamos conta dos objetivos da investigação, dada a complexidade do nosso objeto, “o 

currículo no contexto da escola de tempo integral na perspetiva dos(as) professores(as)”, com 

os dados do nosso estudo de caso apresentados e analisados, encontramos as respostas possíveis 

tendo em vista que o julgamento relativamente ao alcance dos objetivos atrás mencionados não 

nos parece ser um trabalho simples. Contudo, traremos à tona uma reflexão mais geral, talvez 

uma explicitação reiterada, sobre os resultados gerados e que, através deles, mais do que 

encerrar constatações, esperamos que nasçam novos horizontes conceptuais sobre o objeto. 

No estudo de caso realizado na Escola Aracê recorremos às diferentes fontes de dados - 

a observação, os documentos institucionais e as entrevistas - que se revelaram, a nosso ver, 

apropriados para descrever e compreender o objeto em questão, contudo, também estamos 

cônscios das limitações empíricas inerentes às mesmas fontes, pois em estudos de cariz  

qualitativo, o fenómeno designado para a descrição, análise e compreensão implica a 

subjetividade, as representações e as escolhas epistemológicas do(a) investigador(a) na análise 

que se propõe a fazer dos dados. Nas entrevistas aos professores(as) procuramos apreender os 

sentidos e significados atribuídos ao currículo escolar na escola de tempo integral, debruçando-

nos sobre os seus depoimentos e pontos de vista acerca dos múltiplos aspetos que atravessam 

as experiências curriculares no contexto em que estão inseridos. Desta forma, os aspetos 

elencados para este diálogo curricular, quais sejam, educação integral, integração, 

contextualização, tempo, espaços, relação entre os sujeitos educativos, têm relação estreita com 

a lógica, a organização, a gestão e o desenvolvimento do currículo num modelo político-

pedagógico vertebrado no tempo integral e(ou) jornada ampliada. Este modelo põe em 

evidência a conceção de educação integral e sugere que sejam concebidas outras oportunidades 

educativas e, por sua vez, a diversificação do repertório formativo dos(as) alunos(as) viabilizada 

pelo currículo. A investigação apontou, das conceções e práticas dos(as) professores(as) no que 

toca ao currículo, para uma plasticidade de perspetivas e uma permanente tensão entre atender 

as demandas das avaliações em larga escala, apoiadas em requisitos curriculares de elevação 

do desempenho, e os valores que os(as) professores(as) julgam ser importantes para a formação 

dos(as) alunos(as). 
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Do ponto de vista conceitual, o currículo, para uma parcela dos(as) professores(as), 

vincula-se à ideia de conjunto de disciplinas, matérias de ensino ou lista de conteúdos 

selecionados para serem transmitidos aos alunos(as), reverberando a perspetiva técnico-linear 

tyleriana, a qual consagra o currículo nos pressupostos de uma racionalidade académico-

instrumental experimentada na autoridade do conhecimento legitimado socialmente como 

válido. Este tradicionalismo acompanha a própria constituição da instituição escolar que, 

embora sofra constantes críticas, tem estado vigente, como bem afirma Giroux (1997, p. 51) “o 

paradigma curricular tecnocrático dominante pode até estar envelhecendo, mas está longe de 

ser uma relíquia do passado”. Reside aqui uma posição cómoda que atenua ou remove a 

perceção crítica na qual tenta superar a estabilidade naturalizada de um currículo pré-

estabelecido como se houvesse neutralidade neste domínio. Todavia, há também um segmento 

de professores(as) que entende a dialógica curricular num sentido amplo, que leva em conta as 

arbitrariedades do currículo, a partir da ótica das escolhas feitas para sua configuração, 

interrogando a relação conteúdo-forma, a historicidade dos conhecimentos e as disputas e 

interesses (económicos, políticos, sociais e culturais) que estão por trás da configuração dada. 

Os(as) professores(as) assumem estar o currículo impregnado fortemente por 

mecanismos de regulação que ambicionam elevar os índices da escola (IDEB), fator presente 

na linguagem do Projeto Político-Pedagógico da Escola Aracê. Portanto, quando associam 

currículo e formação integral revelam o viés academicista, performativo, de resultados, daí o 

caráter de hiperescolarização do tempo. No contexto da escola de tempo integral, questionam a 

organização curricular, acreditando em outras possibilidades de funcionamento e desenho 

curricular, já que a proposta pedagógica para a educação integral da Secretaria de Estado da 

Educaçao (SEDUC) assinala para a formação multidimensional dos(as) alunos(as). A 

organização curricular da Escola Aracê, tal como está, conflita com esta prerrogativa visto que 

a ampliação do tempo significou a instrumentalização do currículo e do ensino, o acréscimo de 

horas, especialmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática e a adicção da disciplina 

metodologia do estudo - próxima de um reforço escolar - que tem por objetivo trabalhar as 

dificuldades de aprendizagem nas disciplinas supracitadas.  

A inserção de oportunidades educativas definidas num espaço de decisão coletivamente 

construído poderia, de facto, fomentar uma proposta de tempo integral na perspetiva de uma 

educação e formação integral, desde que a comunidade educativa venha a consensualizar os 

princípios e propósitos comuns a serem perseguidos por efeito do tipo de sujeito se quer formar. 

Caso que não se confirma, uma vez que a duplicação da carga horária das disciplinas conota 
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uma preocupação primordial com o aumento da jornada, mais do que com a interrogação que 

se aplicaria sobre os conteúdos curriculares necessários aos processos de formação, a mais 

completa, na direção crítico-emancipadora. A propósito, a escolha sobre o desenho curricular 

ocorreu sem que os(as) professores(as) e a comunidade educativa pudessem participar 

rigorosamente desta escolha e sem que tenham sido instituídas as condições estruturais que 

permitissem adequar este mesmo desenho ao tempo maior de trabalho pedagógico.  

Os(as) professores(as) se veem diante de contradições e conflitos emergentes no interior 

deste modelo de escola:  

- Ao mesmo tempo em que são instigados a investir mais em sua formação no sentido

de renovar, reatualizar e dinamizar suas práticas, se veem obrigados a buscar, numa missão 

solipsista, os meios para concretizar tal formação e se ressentem de, na escola, os momentos de 

HTP (Horário de Trabalho Pedagógico) se encontrarem fragilizados nesse aspeto. Assim, a 

experiência de aprendizagem e de formação com seus pares ou colaborativa dá-se muito 

esporadicamente, ora nas reuniões de planejamento ora nas reuniões informais do recreio. O 

tempo integral provocou inquietações sobre o quê, o por quê e o como fazer o trabalho 

pedagógico, contudo, sem que fossem garantidos os procedimentos, as condições e a 

sistematização pertinentes para se partilhar, interagir, estudar, discutir e refletir, num exercício 

crítico e coletivo, a qualificação compreensiva e engajada do processo curricular e pedagógico 

como um direito do(a) professor(a). Ocorre que os(as) professores(as) enfrentam de perto 

dispositivos de prestação de contas, sem que as suas condições efetivas de trabalho sejam 

substancialmente transformadas. 

- Os(as) professores(as) sentem-se cansados, tanto física como emocionalmente, em

virtude das exigências advindas de um tempo prolongado com os(as) alunos(as) em sala de aula 

(normalmente salas superlotadas, entre 39 a 42 alunos), porém, acreditam que o tempo em que 

estão com as crianças-alunos(as) traz algumas vantagens de cunho curricular, já que podem 

dispensar maior atenção para conteúdos mais complexos e atender cada criança-aluno(a) em 

seus ritmos e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento. Todavia, a carga de 

responsabilização que os(as) professores(as) passam a ter nesse regime não pode ser ignorada, 

pois face a isto, há um discutível olhar de suspeita sobre a “competência profissional” dos(as) 

docentes, como se estes(as) fossem os únicos responsáveis em responder ao sucesso ou 

insucesso dos(as) alunos(as). O tempo utilitarista, ao estimular a intensificação do trabalho, 

funciona para o esgotamento do(a) professor(a).  
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- Há uma perceção flutuante e ambígua entre os(as) professores(as) quanto à

compreensão de escola de tempo integral, grosso modo, tendenciosa para o caráter 

assistencialista ou para o enaltecimento do acolhimento e da proteção (Libâneo, 2014a) e, da 

mesma forma, um sentimento de culpa e autocobrança em situações nas quais os(as) alunos(as) 

não atingem os resultados satisfatórios esperados. Os(as) professores(as) admitem que o tempo 

integral apresenta benefícios, principalmente para os alunos(as), dado que o tempo em que 

ficam ocupados na escola afasta-os das ruas, do descuido ou da desproteção a que podem estar 

sujeitos(as). Reafirmamos a necessidade de termos cautela quanto a esta visão reducionista, 

oportuna para forjar o risco de olhar para a escola pública de tempo integral como uma política 

de educação compensatória, esvaziada de um sentido epistemológico, ético e político-

pedagógico. Não podemos atribuir ao tempo integral o papel filantrópico e, provavelmente, de 

confinamento em detrimento do direito à educação de qualidade. Por este ângulo, muitas são as 

lacunas a serem preenchidas em relação às funções sociais da escola e da qualidade educativa 

a ser assegurada em condições materiais (de recursos e equipamentos) e humanas (valorização 

profissional), favoráveis à concretização de um Projeto Político-Pedagógico cujas trajetórias 

formativas, entretecidas ao currículo, sejam consolidadas na direção da educação e formação 

integral crítico-emancipatórias, sob a assunção do acesso e da apropriação democrática e 

equitativa dos conhecimentos científicos, artísticos, tecnológicos, culturais e éticos em 

processos de ensino e aprendizagem dialógicos e participativos, em que as crianças-alunos(as) 

sejam encarados na sua inteireza e não abstratamente, onde possam conhecer, em processos 

mais alargados, a realidade histórica, social e cultural em que vivem nas suas contradições e 

possibilidades, e se reconhecerem como sujeitos históricos, o que requer práticas pedagógicas 

e curriculares com compromisso ético, de vida e de humanização.  

- Uma problemática evidenciada pelos(as) professores(as) diz respeito às limitações

espaciais, de infraestruturas, pois não atendem às expectativas da educação e formação integral, 

na medida em que minimizam as possibilidades de abranger no planejamento curricular a 

diversificação dos processos educativos, contudo, os(as) professores(as) aproriam-se, inventam 

e recriam as formas de uso dos espaços, avançando para outras tentativas, experiências e leituras 

pedagógico-curriculares, tal como postula Viñao Frago (1996) sobre o espaço como limite e 

possibilidade. Mas é importante frisar que, apesar dos(as) professores(as) tentarem dissolver as 

fronteiras dos espaços rigidamente estabelecidos, não se constituem numa regra geral 

iniciativas deste tipo. O espaço apresenta material e simbolicamente influências sobre as 

subjetividades e relações intersubjetivas. No processo educativo, o espaço é uma componente 
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que intervem e afeta a formação dos(as) alunos(as), sujeitos que vivem e experenciam o lugar, 

aproriam e dão-lhe sentidos. O espaço escolar41 pode então ser pensado, explorado, vivido como 

lugar de alegria, contemplação, liberdade, da poética, da sociabilidade, da transgressão, da 

concentração, da privacidade. Assim como o espaço não se constitui numa panaceia para 

problemas de natureza pedagógica e curricular, sua configuração não é de todo inocente. É 

preciso ter consciência de que o espaço exerce influencia sobre os sujeitos. Daí que o espaço 

escolar se constitui num tema que não pode escapar ao debate formativo no contexto escolar, 

especialmente, pelo currículo oculto nele incutido. Implica ponderações acerca dos espaços da 

escola, suas disposições, hierarquias,formas de disciplinarização, e como podem ser 

flexibilizados, dinamizados, alterados, transformados e usados de modos diferentes, os 

significados que encerram e as possibilidades de entrever através das práticas, dos recursos e 

das relações entre os sujeitos, outros significados que se integrem ao processo ensino-

aprendizagem e às experiências curriculares.  

- Os(as) professores(as) desafiam curricularmente o tempo integral, pois é no âmbito

das salas de aulas e das experiências curriculares que procuram promover, mesmo em condições 

adversas, um ensino mais consequente, através da integração e contextualização curriculares, 

em função das aprendizagens referenciadas cultural, histórica e socialmente. É nesta perspetiva 

que os(as) professores(as) como atores e autores curriculares desempenham um importante 

papel como protagonistas, atuando com autonomia na reelaboração do currículo e no próprio 

processo de profissionalização. Em contrapartida, em relação à integração, a estrutura 

disciplinar regula de forma interconectada os conteúdos, os tempos e os espaços. A organização 

curricular da escola, por ser disciplinar, impõe algumas barreiras à integração relacionadas tanto 

à produção do conhecimento quanto à sua forma de transmissão, levando a que os(as) 

professores(as), na prática, ainda experimentem um grau de integração mais superficial e que 

precisa ser intensificado. Por outras palavras, os(as) professores(as) têm realizado os arranjos 

curriculares e as experiências de ensino pela orientação da integração, sobretudo, por meio da 

convergência e aproximação dos conteúdos afins das disciplinas, com maior ou menor domínio. 

Esta abordagem integradora tem sido realizada em reação à compartimentação, dispersão e 

abstração dos conhecimentos, com a intenção de aproximá-los das realidades que circundam as 

experiências de vida dos(as) alunos(as). Entretanto, mantêm-se algumas dificuldades na clareza 

41 Para Viñao Frago (1996, p. 62) “esta aprenhensión del espacio es um elemento determinante en la conformación 

de la personalidade y en la metalidade de los indivíduos y de los grupos. De ahí a la importancia de analizar tanto 

la dimension espacial de la atividade humana en general y de la educativa en particular, como su consideración, 

características y relaciones con, asimismo, la historia em general y la de la educaión en particular”.  
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da definição do que consiste a integração e na forma de criar metodologias de trabalho didático 

que possam resultar em aprendizagens integradas. Desta maneira, a revisão e discussão teórico-

metodológica parece ser um imperativo da formação continuada em serviço, para que a escola 

encontre os caminhos adequados à integração, não apenas como um modismo pedagógico, mas, 

como propõe Torres Santomé (2013), tomando consciência de que a integração como princípio 

curricular cumpre uma importante função no processo ensino-aprendizagem, pois contribui 

para que os(as) alunos(as) compreendam de modo global, crítico e problematizador a realidade 

em sua complexidade. Como refere Morgado (2000, p. 461) “entendemos que a integração 

curricular é um projeto que depende essencialmente de mecanismos de deliberação. Só tem 

sentido problematizar a integração curricular a partir de uma alteração significativa dos 

contextos educacionais, o que dependerá de uma nova postura da escola e dos professores, e se 

não se evitar questionar o currículo como um processo deliberativo”. Assim sendo, 

corroboramos com pensamento de que os conteúdos curriculares e os procedimentos 

deliberados e utilizados para que estes conteúdos sejam apropriados pelos(as) alunos(as) 

constituem pontes para a redução das desigualdades educacionais no processo de escolarização, 

particularmente, dos públicos atendidos na escola. E no que diz respeito à contextualização, 

paradoxalmente, os(as) professores(as) justificam de forma positiva o valor pedagógico da 

contextualização, porém veem que, no trabalho ordinário, as suas crenças, seus valores, suas 

representações são confrontados com as demandas singulares das crianças-alunos(as), suas 

narrativas, linguagens, seus corpos, suas mundividências e condições existenciais, muitas 

vezes, “fora da caixa” ou da “norma” institucionalizada.   

Retomamos os tópicos que consideramos os mais relevantes emergidos dos 

depoimentos/narrativas dos(as) professores(as). No decorrer deste processo, procuramos flagrar 

nestas narrativas as práticas que se revelaram protagónicas na gestão e no desenvolvimento do 

currículo numa proposta formativa como a da escola de tempo integral, mesmo que interligadas 

a tensões do tipo centralização, controlo e mensuração dos resultados versus desburocratização 

e expectativas de formação integral. Práticas que nos permitiram constatar que o currículo na 

perspetiva da educação e formação integral numa escola de tempo integral se constitui numa 

empreitada coletiva e individual permeada por conflitos, resistências e dinâmicas de 

recontextualização do currículo formal/oficial. Os(as) professores(as) expressam as 

incongruências entre o prescrito, o que está identificado no PPP, e o que se realiza 

concretamente em termos curriculares; exteriorizam suas inseguranças, inquietações e 

fragilidades, bem como suas iniciativas, estratégias e responsabilidades na transformação 
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curricular.  Nesta perspetiva, as conceções e práticas curriculares dos(as) professores(as) não 

podem ser modificadas apenas no plano de mudanças definidas externamente à escola e 

alheadas de seus atores e autores principais. Ao contrário, implica que os(as) professores(as) 

possam envolver-se na reflexão contínua sobre o currículo, que seus conhecimentos 

profissionais sejam valorizados, que a comunidade educativa participe efetivamente das 

decisões em torno do funcionamento da escola de tempo integral, que os conteúdos sejam 

questionados, redimensionados quando necessários e as formas de abordagens sejam 

reequacionadas na direção da integração e contextualização dos conhecimentos e saberes e 

centradas na ampliação e consolidação das aprendizagens dos(as) alunos(as), que as condições 

materiais de trabalho e de valorização salarial dos docentes sejam melhoradas e, finalmente, 

que os espaços da formação continuada e do desenvolvimento profissional sejam encorajados 

e fortalecidos. O currículo, com estes propósitos, converte-se num projeto ético-político 

comprometido com a educação e formação integral. 

Damo-nos conta, a partir da incursão que fizemos para dar respostas às questões 

suscitadas neste estudo, das brechas e das janelas de oportunidades que se abrem, já que o 

trabalho por nós realizado, historicamente situado, supõe que sigamos perseguindo diferentes 

objetivos em futuras investigações, igualmente merecedoras de aprofundamento teórico-

empírico. É o nosso desejo implicado com o processo até aqui construído. Assim, arrolamos 

algumas das “proposições generativas” que, de qualquer maneira estão transversalizadas às 

nossas análises e interpretações:  

- O reconhecimento das crianças-alunos(as) como sujeitos atores e autores curriculares,

capazes de participar ativamente da construção do currículo, portanto, de ter voz, exprimir-se 

nas decisões sobre as experiências curriculares no tempo-espaço escolar, ou seja, que às 

crianças possam ser garantidas as oportunidades de opinar e de se expressarem. Que o currículo 

seja, nesse sentido, o tempo-espaço menos adultocêntrico e heterónimo, e analisado como uma 

prática social, intersubjetiva, uma práxis reciprocamente constituída, na qual a construção do 

conhecimento é dependente desta relação bilateralizada e da interação entre adultos e crianças;  

- A inserção de outros agentes educativos, como crianças e famílias, como sujeitos

participantes da investigação, uma vez que compreender os seus pontos de vista sobre o 

processo formativo perfilhado na escola de tempo integral é condição sine qua non para 

repensar o currículo como projeto, sua gestão e desenvolvimento; 

- A formação continuada em serviço como instrumento de legitimação dos saberes e

poderes dos docentes na transformação curricular, como um processo complexo que não é 
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possível conciliar-se à sobreposição desarticuladora de momentos para formação. A par disso, 

o tempo do(a) professor(a) precisa ser problematizado no contexto da escola de tempo integral

face às demandas e dinâmicas internas da escola que têm gerado outras posturas e exigências, 

além de inseguranças e constrangimentos ao trabalho docente; 

- A relação do tempo escolar, do tempo curricular e do tempo subjetivo;

- A incorporação do debate atinente às questões da diversidade sociocultural e das

diferenças, que possa resultar em análises do currículo para além do espontaneísmo; 

- O papel do Projeto Político-Pedagógico como referente global, particularmente, em

relação à função social da escola pública e à perspetiva de formação. 

Por fim, esperamos que o estudo possa trazer contribuições para as análises sobre o 

currículo escolar, quando reportado ao tempo integral/jornada ampliada. A centralidade do 

currículo faz todo sentido na organização do trabalho escolar, já que a cultura institucionalizada 

pressupõe uma lógica orientadora dos percursos formativos, do processo ensino-aprendizagem. 

Daí que é sempre de elevada pertinência colocar a questão: que experiências curriculares e 

pedagógicas devem ser proporcionadas na educação integral em tempo integral?. Isto significa 

que a escola não deve renunciar a deixar claro qual a opção que faz sobre o currículo. A este 

respeito, os professores(as) como atores e autores curriculares e coletivo são os interlocutores 

mais imediatos no debate educacional. Portanto, são os profissionais que tecem caminhos para 

que o currículo aconteça e, de facto, é no currículo em ação que ocorre a experiência da 

formação, quer seja boa ou não. Currículos crítico-emancipatórios são instaurados enquanto 

projeto curricular formativo, compartilhado, integrado e contextual de modo que deixe de ser 

um plano ou programa previamente definido ou documento sacralizado e se traduza por 

dinâmicas instituintes de lutas e compromissos, por vozes e resistências que se manifestam face 

às formas condescendentes de produzir subalternizações.
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APÊNDICE A – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

Exmo(a) Senhor(a) Secretário e/ou chefe de departamento, 

Venho solicitar-lhe autorização para que Darianny Araújo dos Reis, discente do curso de 

Doutoramento em Ciências da Educação, do Departamento de Educação e Psicologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, possa realizar pesquisa documental referente à 

Proposta Pedagógica das Escolas de Tempo Integral, aos documentos normativos e/ou 

orientadores que regulamentam a oferta da educação integral nesta rede de ensino, ao Projeto 

Político Pedagógico da escola objeto da pesquisa, bem como observação não-participante a ser 

feita nas salas de aula e entrevista semiestruturada com professores(as) em uma escola em 

tempo integral do quadro desta instituição, a fim de coletar informações para o desenvolvimento 

do seu projeto de pesquisa, aprovado pelo Conselho Científico da referida universidade, 

intitulado“Escola de Tempo Integral, gestão do currículo e desenvolvimento curricular: 

implicações nas práticas pedagógicas dos professores do ensino fundamental”, sob a orientação 

do Prof. Doutor Carlos Alberto Alves Soares Ferreira do Departamento de Educação e 

Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O objetivo da pesquisa é analisar 

a gestão e o desenvolvimento do currículo numa Escola Pública em Tempo Integral, 

considerando o protagonismo dos(as) professores(as) na (re)significação das práticas 

pedagógicas. A pesquisa será realizada considerando o código de ética voltado à pesquisa com 

seres humanos, com vistas a assegurar o anonimato e a confidencialidade das informações 

recolhidas. 

Desde já, agradecemos a atenção e a colaboração, e nos colocamos à disposição para os 

eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

______________________________________________ 

Prof. Doutor Carlos Alberto A. S. Ferreira 

Orientador 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Quinta de Prados - Apartado 1013 

5001-801 VILA REAL- Portugal 

Telefone: 259 350 129 / 30/ 34  

Fax: 259 350 123 
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APÊNDICE B – TERMO DE ANUÊNCIA DA ESCOLA 

TERMO DE ANUÊNCIA DA ESCOLA 

Ilmo(a) Sr(a). Diretor(a), 

Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Senhoria, e nesta oportunidade, solicitar autorização 

para efetuar pesquisa empírica com o intuito de recolher dados através de entrevista 

semiestruturada dirigida ao corpo docente, observação não-participante a ser feita no cotidiano 

das atividades desenvolvidas e nas salas de aula e consulta aos documentos normativos e 

pedagógicos desta instituição de ensino. Os referidos dados serão utilizados no projeto de 

pesquisa, intitulado “Escola em Tempo Integral, gestão do currículo e desenvolvimento 

curricular: implicações nas práticas pedagógicas dos professores do ensino fundamental”, sob 

a orientação do Professor Doutor Carlos Alberto Alves Soares Ferreira, do Departamento de 

Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aprovado pelo 

Conselho Científico da referida universidade. O objetivo da pesquisa é analisar a gestão e o 

desenvolvimento do currículo numa Escola Pública de Ensino Fundamental em Tempo Integral, 

considerando o protagonismo dos(as) professores(as) na (re)significação das práticas 

pedagógicas. A pesquisa será realizada considerando o código de ética voltado à pesquisa com 

seres humanos, com o propósito de assegurar o anonimato e a identidade dos participantes, bem 

como a confidencialidade das informações recolhidas. 

Desde já, agradecemos a atenção e a colaboração, e nos colocamos à disposição para os 

eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Assim sendo, disponibilizo meu e-mail 

darypedagoga@hotmail.com e telefone (92) 99430-7059 para contato. 

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

Darianny Araújo dos Reis 

(Pesquisadora responsável) 

AUTORIZAÇÃO 

Afirmo que após lido o texto acima, concordo e autorizo que Darianny Araújo dos Reis 

desenvolva a pesquisa supracitada em nossa instituição de ensino. 

__________________________________________ 

Responsável pela instituição 

Manaus, ______ de __________________________ de 2015. 

mailto:darypedagoga@hotmail.com
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa Escola em tempo integral, gestão do 

currículo e desenvolvimento curricular: implicações nas práticas pedagógicas dos professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) Darianny Araújo dos Reis, 

a qual pretende analisar a gestão e o desenvolvimento do currículo numa Escola Pública em Tempo 

Integral, considerando o protagonismo dos(as) professores(as) na (re)significação das práticas 

pedagógicas. A pesquisa enquadra-se no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação, em curso 

na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal. 

A pesquisadora responsável, com a anuência de seu orientador Professor Doutor Carlos Alberto 

Alves Soares Ferreira, solicita autorização para coletar informações por meio da observação não-

participante a ser feita nas salas de aula das turmas de 1º ao 5º ano, a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas que serão gravadas e aplicação de inquérito por questionário. Estes procedimentos de 

coleta de dados serão aportados pelo guião de observação e o guião de entrevista. Sua participação é 

voluntária e o (a) Sr.(a) foi escolhido (a) porque atua na série/ano em estudo e faz parte do quadro 

docente da instituição de ensino.  

Ponderamos que esta investigação poderá trazer benefícios no sentido de contribuir para o 

avanço do conhecimento quanto à temática, portanto, intencionando a construção de um pensamento 

crítico, que aprofunde a natureza teórico-prática do currículo escolar com foco na formação integral, a 

fim de concorrer para a discussão clara e propositiva de que tipo de currículo, assentado em que bases 

conceituais e epistemológicas, pode oferecer subsídios para o desenvolvimento integral dos alunos, 

formados para um projeto de sociedade mais justo, democrático, cidadão. Se você autorizar, tudo aquilo 

que for registrado no processo de recolha de dados, será incluído na pesquisa para esclarecimentos sobre 

o tema em estudo.

Se depois de autorizar as informações, o Sr (a) não quiser que seu relato seja usado ou desistir 

de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a 

sua pessoa. Os riscos são mínimos, uma vez que não se esperam desconfortos na realização da pesquisa. 

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a 

pesquisadora através do e-mail darypedagoga@hotmail.com, no endereço Rua Francisco Arruda n. 41, 

conjunto Petro, Coroado 3, pelo telefone (92) 994307059), ou no endereço profissional Av. Mário 

Ypiranga Monteiro, Nº 2549, Parque 10 de novembro, Fone: (92)3632-2054. 

Consentimento Pós–Informação 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o(a) pesquisador(a) quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós. 

 ______________________________  Data: ___/ ____/ ______. 

Assinatura do participante  

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

mailto:darypedagoga@hotmail.com
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APÊNDICE D – PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA AOS 

PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

1. Enquadramento

Esta é uma entrevista de natureza semiestruturada, elaborada para compor a estrutura metodológica da investigação 

enquadrada no âmbito de um Projeto de Doutoramento em Ciências da Educação em curso na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, sob o tema Escola em tempo integral, gestão do currículo e desenvolvimento 

curricular: implicações nas práticas pedagógicas dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. As 

questões apresentadas nesta entrevista seguem ordenadas por blocos temáticos apenas para asseguar alguma 

sistematização, portanto, poderão sofrer alteração em função da dinâmica da própria entrevista.  

2. Tema

Opiniões de professores dos anos iniciais do ensino fundamental sobre o currículo e as práticas pedagógicas para 

a formação integral dos alunos. 

3. Objetivos gerais da entrevista

- Compreender as conceções dos professores do ensino fundamental sobre o currículo para a formação integral

dos alunos,

- Caracterizar as práticas pedagógicas dos professores no contexto do desenvolvimento do currículo para a

formação integral dos alunos;

- Conhecer possíveis obstáculos apontados pelos professores para o desenvolvimento desse currículo;

- Descrever as práticas ideais referidas pelos professores para a formação integral dos  alunos.

4. Tempo da entrevista

45 a 60 minutos 

5. Entrevistados(as)

Docentes dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública estadual de ensino de Manaus 

BLOCOS42 Objetivos específicos Questões basilares parao desenvolvimento 

da entrevista 

BLOCO A 

Legitimação da 

entrevista e motivação 

- Informar o(a) entrevistado(a), em

linhas gerais, sobre a natureza da

investigação;

- Elucidar a natureza e os objetivos da

entrevista;

- Assegurar ao entrevistado(a) a

confidencialidade e o anonimato

do(a) das informações;

- Salientar a importância da

participação/colaboração do

entrevistado(a);

1. Tem alguma questão ou dúvida a

apresentar-me acerca da natureza

desta investigação?

2. Os objetivos da investigação

suscitam-lhe alguma dúvida ou algum

reparo?

3. Faz questão de preservar o anonimato

ou é-lhe indiferente?

4. Para assegurar a fidelidade das suas

respostas, permite que faça a

gravação desta entrevista?

5. Gostaria de ouvir suas resposta para a

correção de algum dado?

42Modelo adaptado, disponível na obra de Estrela, A. (1994). Teoria e Prática de observação de classes. Uma 

estratégia de formação de professores (4ª ed.). Porto: Porto Editora.  
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- Pedir autorização para gravar a

entrevista;

- Disponibilizar à entrevistada as suas

respostas na íntegra para que possa ler

e, eventualmente, corrigir algum

dado.

BLOCO B 

Dados biográficos e 

profissionais do(a) 

entrevistado(a) 

- Caracterizar o(a) entrevistado(a)

quanto à sua relação com a atividade

docente.

1. Idade.

2. Sexo.

3. Habilitações Académicas.

4. Situação Profissional:

a. Ano/Ciclo em que leciona.

b. Tempo de exercício como

docente.

c. Tempo de exercício nos anos

iniciais.

d. Tempo de exercício como

docente na escola.

e. Vínculo empregatício.

BLOCO C 

Conceções dos (as) 

professores(as) sobre o 

currículo para a 

formação integral 

dos(as) alunos(as) 

- Conhecer as conceções de currículo

do(a) entrevistado(a);

- Conhecer as relações que o(a)

entrevistado estabelece entre currículo

e formação integral;

- Identificar elementos que o

entrevistado(a) considere fundamental

para a constituição do currículo em

função da formação integral do aluno.

1. Como você conceitua o currículo

escolar?

2. Qual a relação que você estabelece

entre currículo e formação do aluno?

3. Para você, o currículo desta escola é

diferenciado das demais em que

aspeto(s)?

4. Na sua opinião, quais elementos você

considera indispensáveis para o

currículo no sentido da formação

integral do aluno?

5. Há necessidade de revisão da

proposta curricular da escola? Por

que?

BLOCO D 

Organização da Escola 

em Tempo Integral 

- Identificar os sentidos atribuídos à

educação integral.

- Verificar se o projeto político-

pedagógico da escola contempla

medidas curriculares para o

desenvolvimento do currículo para a

formação integral dos alunos.

- Perceber se há articulação entre as

orientações curriculares do projeto

político-pedagógico e as práticas

pedagógicas dos professores;

- Inferir a respeito das mudanças

provocadas pelo modelo da Escola

em tempo integral no

desenvolvimento do currículo dos

professores da escola;

- Identificar os obstáculos referidos

pelos professores para a

implementação do currículo para a

formação integral do aluno.

1. Na sua opinião, o que significa

educação integral?

2. Qual(is) o(s) principal(is) impacto(s)

da Escola em Tempo Integral para a

sua prática docente?

3. O projeto político-pedagógico da

escola atende ao princípio da

formação integral por meio do

currículo? De que forma?

4. Que caraterísticas ideais deveriam ter

as práticas pedagógicas para a

implementação de um currículo que

vise a formação integral do aluno?

5. Quais os obstáculos para a

implementação de um currículo para

a formação integral do aluno?
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BLOCO E 

Práticas curriculares e 

pedagógicas dos 

professores e 

integração curricular 

- Identificar o modo pelo qual o(a)

entrevistado(a) organiza o processo

de ensino;

- Conhecer a conceção que o

entrevistado(a)  possui sobre

integração curricular;

- Verificar os sentidos atribuídos à

contextualização curricular;

- Identificar as dificuldades

encontradas pelo(a) entrevistado(a) na

integração e contextualização

curriculares.

- Perceber como se dá a gestão do

currículo.

1. O que significa para você integração

curricular?

2. Você adota metodologias

diferenciadas para a integração dos

conhecimentos? Quais?

3. Como são selecionados os conteúdos?

4. Você encontra dificuldades na

abordagem de algum conteúdo em

sala de aula? Justifique.

5. As aulas reais desenvolvidas na

escola ou em outros espaços

promovem alterações na proposta

curricular?

6. Como os saberes e as experiências

dos alunos tem sido articuladas na

lecionação dos conteúdos e na

realização das atividades de ensino e

de aprendizagem?

7. Você encontra dificuldades práticas

na integração e contextualização

curriculares? Quais?

8. Em caso afirmativo, como estas

dificuldades são resolvidas?

9. Você concorda que os professores

tem autonomia na gestão e

desenvolvimento do currículo, ou

seja, em decidir o que ensinar?

10. Em caso afirmativo, em que

nível dá-se (proposta curricular,

atividades educativa, orientação e

acompanhamento dos alunos,

avaliação das aprendizagens) ?

11. Você considera que o

planejamento do(a) professor(a) é

indispensável para a sua prática

enquanto docente?

12. Considera que há vantagens na

elaboração do Plano Anual de

trabalho referente ao currículo?

13. Você acha que a elaboração do

plano citado é exclusividade do(a)

professor(a)?

14. Considera importante haver

momentos de reflexão coletiva, entre

os pares de trabalho, para discussão e

troca de experiências pedagógicas e

didáticas?

BLOCO F 

Conclusão da entrevista 

- Viabilizar ao entrevistado(a) espaço

para opinar sobre questões

relacionadas ou suscitadas pela

entrevista;

- Encerrar a entrevista cordialmente.

1. Por último, gostaria de comentar sobre

outros pontos que você considera

importantes atinentes aos temas

abordados ou não nesta entrevista?

Agradeço a sua colaboração e disponibilidade! 
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APÊNDICE E – GUIÃO DE OBSERVAÇÃO NÃO-PARTICIPANTE 

Projeto de Pesquisa intitulado“Escola em tempo integral, gestão do currículo e desenvolvimento 

curricular: implicações nas práticas pedagógicas dos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental”. 

Autora: Darianny Araújo dos Reis 

Orientador: Prof. Doutor Carlos Alberto A. S. Ferreira 

Guião de Observação das atividades cotidianas curriculares dos(as) professores(as) dos anos 

iniciais do ensino fundamental 

Tema: 

Práticas curriculares/pedagógicas de professores(as) na perspetiva da formação integral dos(as) 

alunos(as). 

Objetivos: 

- Conhecer e descrever as atividades que compõem a rotina de professores e alunos no contexto

do tempo integral, buscando relacioná-las à gestão e ao desenvolvimento do currículo.

Aspetos a serem observados: 

a) Atividades rotineiras relacionadas ao tempo integral: organização dos tempos de aula e

dos espaços para as atividades e experiencias curriculares;

b) Atividades de ensino e procedimentos metodológicos;

c) Atividades de planejamento docente;

d) Clima escolar.
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APÊNDICE F - GRELHA DE OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE 

Dimensões de análise Itens observados Alguns Indicadores 

(Excertos do diário de campo) 

A. Planeamento docente - Verificar a dinâmica do

planeamento docente:

- Relação com os objetivos

curriculares;

- Relação entre pares na construção

coparticipada;

- Relação com as necessidades de

aprendizagem dos alunos.

“O planeamento dos(as) 

professores(as) é realizado 

bimestralmente, é se constitui em 

dois momentos. Num primeiro, é 

realizada uma reunião com todos 

os professores, no qual são 

compartilhadas informações 

administrativas e orientações 

pedagógicas como a questão do 

tema gerador, que na ocasião, já 

havia sido definido. Após este 

momento, os professores 

agruparam-se de acordo com o 

ano/série de trabalho”.  

“Durante o acompanhamento 

dos(as) professores(as) de 1º ano, 

registramos a colaboração entre 

eles na definição dos objetivos 

segundo os componentes 

curriculares”.  

“No processo de planeamento, 

pouca atenção dada  às dificuldades 

apresentadas pelos alunos na 

alfabetização”. 

B. Metodologias e 

estratégias de ensino

- Identificar nas atividades

educativas o uso de metodologias e

estratégias diferenciadas, definidas

adequadamente para atender as

necessidades de aprendizagem dos

alunos.

“O(a) professor(a) do 2º ano levou 

os alunos  para o pátio da escola 

para a realização de uma dinâmica 

na tarefa de língua portuguesa”. 

“Estamos observando durante 

alguns dias um certo esforço 

dos(as) professores(as) em 

promover atividades extraclasse, 

talvez, a fim de evitar o cansaço da 

sala de aula”. 

“Nesta manhã, fui até a sala do(a) 

professor(a), respondendo ao seu 

convite, participar da aula. Os 

alunos estavam empenhados na 

tarefa de construção de sólidos 

geométricos, era aula de 

matemática”.  

C. Interação Professor-aluno - Identificar como estão 

estabelecidas as relações 

professor-aluno:

- Se a participação dos alunos e o

respeito mútuo são encorajados;

- Se há incentivo a cooperação e

trabalho em equipa;

“Acompanhando a atividade de 

xadrez dos alunos do 5º ano, foi 

possível constatar um clima de 

cordialidade do(a) professor(a), 

interesse e concentração dos alunos 

nas instruções para as estratégias 

do jogo”.  

“O(a) professor(a) estava 

realizando uma atividade de 

português com os(as) alunos(as), e 

estes copiavam da lousa as 

questões do texto. O(a) 
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professor(a) me parecia 

apreensivo(a) porque alguns já 

haviam terminado e ficavam 

irrequietos, enquanto outros ainda 

copiavam na cadeira. Quando um 

aluno começou a levantar e 

conversar com outros colegas, 

“atrapalhando” o clima ordeiro, 

o(a) professor(a) chamou atenção 

do aluno de modo veemente, pois 

queria obediência para prosseguir a 

sequência da atividade ”. 

“Em algumas situações que 

envolviam a participação do aluno, 

senti que ainda há muito para 

trabalhar no que diz respeito ao 

direito de participação da criança 

nas tarefas escolares, em especial, 

visando favorecer o bem-estar 

destas. Percebi a prevalência da 

autoridade docente”. 

D. Clima escolar - Perceber as relações de

colaboração entre os profissionais

da escola;

- Observar se as reuniões de

trabalho constituem momentos de

construção coletiva e democrática;

- Observar se há iniciativas de

participação e envolvimento da

comunidade nas tarefas escolares.

“Hoje o(a) diretor(a) convocou 

os(as) professores(as) para uma 

reunião, e uma das pautas foi sobre 

a iminente visita dos auditores do 

programa de gestão ISO que iriam 

à escola para verificar o 

cumprimento das metas descritas 

no plano da escola. Solicitou aos 

professores a organização das 

salas, e a observância das metas. 

Os(as) professores(as) não 

manifestaram posições contrárias”. 

“As crianças receberam 

orientações práticas de saúde bucal 

na escola e um kit contendo 

escovas e creme dentrífico. As 

orientações foram transmitidas 

pelas agentes de saúde do posto de 

atendimento próximo à escola, no 

qual, segundo o(a) diretor(a), esta é 

uma ação freqüente na escola, 

porque há parcerias com a 

comunidade e os serviços locais de 

saúde.” 

“Os pais foram convocados à 

escola para participar de palestra 

informativa sobre a Hanseníase, 

promovida pelo posto de saúde. 

Houve presença significativa dos 

pais neste dia”. 
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APÊNDICE G - GRELHA DE CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE 

REGISTOS 

Categoria Subcategorias Unidades de registos/Indicadores 

A1. Conceção dos(as) 

professores(as) sobre o 

currículo para a formação 

integral dos(as) alunos(as)  

Forma de organização dos 

conteúdos e conhecimentos em 

disciplinas. 

São os conteúdos que são fragmentados 

por disciplinas. 

Uma sistematização dos conteúdos, e 

além disso, a forma de se passar os 

conteúdos. 

Conteúdo que eu vou passar para o aluno. 

É uma organização onde você organiza 

os conhecimentos, que é a base do 

planejamento da prática pedagógica. 

Currículo oficial: proposta a ser 

trabalhada. 

Conjunto de conhecimentos que inclui 

uma parte da base comum para todo o 

país e outra parte que contempla a cultura 

regional e local de onde a escola está 

inserida. 

O professor em sala de aula tem que 

saber a proposta curricular da escola, ele 

tem que estar a par quando ele for fazer 

seu planejamento,  tem que ser em cima 

dessa proposta. 

É um recorte daquele maior, só que vem 

mais incrementado com a realidade onde 

a escola está. 

Visão holística do currículo 

O currículo é a escola, são as pessoas, são 

os alunos, até a comunidade, tudo 

envolve currículo. 

A2. Relação currículo e 

formação integral do(a) 

aluno(a) 

Desenvolvimento de 

habilidades cognitivas 

Um aluno que domina o conteúdo 

ensinado, ele é um aluno que irá 

desenvolver suas habilidades 

naturalmente. 

O raciocínio e a construção de novos 

conceitos. 

Os conteúdos que devemos passar tem 

relação com o desenvolvimentos dos 

alunos. 

Necessidades de aprendizagem 

Ver se realmente esses conteúdos estão 

de acordo com a realidade da criança, 

porque ela está sentido aquela 

dificuldade 

Os conhecimentos abordados levem a 

criança a adquirir aprendizagem 

Trabalhar as necessidades das crianças. 

Desempenho social 

Se o currículo estiver desconectado com 

o que está acontecendo hoje ele não

forma na integralidade.

Que aquele meu aluno possa levar o 

conhecimento para sua vida, então eu 

acho que o currículo tem que servir para 

formar o cidadão. 

O currículo é isso, é uma seleção daquilo 

que se acha necessário e relevante para a 

sociedade que a gente vive. 
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APÊNDICE H - GRELHA DE CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE 

REGISTOS 

Categoria Subcategoria Unidades de registos 

B1. Significado de educação 

integral 

Desenvolvimento integral do 

aluno 

É trabalhar o todo da criança dentro de 

um dia da escola, conhecer a realidade 

dela, é saber as dificuldades. 

Promover o desenvolvimento do aluno 

de forma completa 

É aquela que forma o aluno como um 

todo 

Essa educação tem que ser o todo, o 

físico, mental e biológico. 

Atender integralmente a criança, e 

organizar o espaço e os conteúdos para o 

desenvolvimento das crianças. 

Desenvolver de forma mais completa o 

ensino dos conteúdos e das oficinas 

educativas. 

Tratar com o aluno de forma geral, 

atendendo tanto suas necessidades 

educacionais, como físicas, envolve 

tudo, trata de todos os aspetos. 

Tempo escolar de cuidado e 

proteção 

Aqui ele (o aluno) tem a segurança de 

passar o dia, não só para vir aprender, 

não só vir para estudar, os alunos tem a 

escola como a segunda casa. 

O tempo integral é bom para ajudar essas 

crianças, principalmente numa área 

como a nossa. 

Tenho as crianças como meus filhos, 

olho para as necessidades deles. 

Ver a parte de higiene das crianças, como 

elas passam o dia aqui. 

É que uma criança que tem uma situação 

difícil, e os  pais precisam que as crianças 

fiquem na escola. 

Estas escolas tem sido vistas pelas 

famílias como creches ou apenas um 

lugar seguro para os filhos enquanto as 

famílias trabalham. 

Qualidade da educação 

Significa uma melhor qualidade da 

educação, uma ampliação e uma 

integração de tempo, espaço e conteúdos 

de aprendizagem. 

Uma educação de qualidade numa escola 

de tempo integral, eu tenho que dar o 

melhor. O aluno está o dia, então está lá 

para aprender. 

Formação contínua 

Educação é um processo continuo, ela 

não acaba na escola. Ele vem de casa, da 

família, passa pela escola, volta à 

sociedade, é um ciclo continuo, nunca 

para. 

É preciso melhorar a infraestrutura 

porque limita muito o processo didático, 
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B2. Formação Integral no 

Projeto Político-Pedagógico 

Infraestrutura e recursos não 

satisfatórios para a formação 

integral 

as atividades, os conteúdos, a 

organização das aulas. 

Mas pela falta de estrutura, de recursos, 

não conseguimos. São os entraves que 

encontramos. 

As estruturas físicas das escolas ainda 

não estão preparadas para atender ao 

próprio currículo dessas escolas. 

Quando eu penso em escola de tempo 

integral, eu penso em uma estrutura, num 

ambiente em que o aluno vai passar o dia 

para aprender conhecimentos. 

A nossa estrutura não está preparada para 

isso, mesmo porque ela não foi planejada 

como escola de tempo integral. 

Falta pessoal para poder revitalizar e 

fazer funcionar a nossa brinquedoteca, o 

laboratório de ciências. 

As condições estruturais e humanas 

ainda não atendem plenamente essa 

formação totalitária do aluno. 

Só queria dizer sobre a infraestrutura, 

que eu acho que tem que melhorar muito 

a infraestrutura, essa escola não foi feita 

para tempo integral. A gente se vira, mas 

chegando ao ponto que vai desgastando, 

mas depois da reforma, acho que será 

melhor. 

Elementos que contribuem para 

a formação integral 

Indispensável seria o apoio escola-

família, pois sem esse apoio você pode se 

esforçar na sala e o aluno pode não dar 

retorno. 

Pela parte da manhã poderiam ser 

trabalhados os conteúdos e pela parte da 

tarde a gente poderia fazer as 

experiências, passar para o concreto. 

Como, por exemplo, manter professores 

de dança, música, de artes, se a escola 

não tem esses recursos? Seria benéfico 

para o aluno? Sim, que bom fosse se 

pudéssemos trabalhar incluindo tudo 

isso. De manhã trabalhar as disciplinas, e 

a tarde com outras atividades. 

O currículo precisa ser melhorado para 

trabalhar mais tempo com outras 

disciplinas. 

A escola de tempo integral amplia o 

currículo, e suas funções escolares 

devem estar voltadas para proporcionar 

aos alunos mais conhecimentos, e 

também outras atividades 

socioeducativas por meio de oficinas, e 

outros. 

Necessidade de revisão da 

proposta curricular do PPP 

A educação integral não pode ficar 

somente em conteúdos da sala de aula, 

que hoje a metodologia está assim. 

Sempre temos que estar adaptando o 

currículo e a didática dos professores em 
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sala de aula para captar a atenção das 

crianças 

A proposta não pode ficar estagnada por 

muito tempo. A gente pode incrementar, 

mudar para trabalhar por temas 

geradores. Rever alguns assuntos ou 

inserir outros. Problematizar mais de 

acordo com as necessidades da 

comunidade. 

Algumas disciplinas que não tinham uma 

grade curricular precisam ser avaliadas 

em sua funcionalidade. 

Precisamos e deveríamos explorar mais 

questões ambientais, estarmos mais 

atentas para o contexto local. Pouco 

conhecimento temos do contexto 

amazônico. 

A gente precisa de uma quadra, é um 

recurso que traria muitos benefícios pra 

a formação contemplando aquilo que o 

PPP afirma sobre a educação integral. Na 

proposta se diz que as crianças devem ter 

atividades extraclasse, oficinas, mas 

faltam os recursos para concretizar isso. 

Tem que haver alguma mudança, por 

exemplo, na hora que as criança vão para 

o almoço, no tempo de descanso, a gente

tem que ter uma proposta diferente para

esses momentos, que esses tempos sejam

educativos.

B3. Escola de Tempo Integral: 

mudanças e impactos 

Diferenciação da oferta 

curricular. 

Outra coisa que me surpreendeu foi os 

alunos terem a disciplina metodologia do 

trabalho científico. 

Tem as oficinas, as aulas diferenciadas. 

Como o inglês, as artes, a educação 

física...são as disciplinas que a gente 

chama de oficinas. 

Tempo maior para o ensino-

aprendizagem 

Tenho mais tempo para trabalhar com 

meus alunos. 

Me abriu a possibilidade de ampliar os 

conteúdos. 

O que mudou foi essa parte dos tempos, 

preparar aula, os planos, a escola tem a 

certificação ISO 9001 que exige da gente 

uma coisa mais padronizada de ver 

estratégias, as avaliações. 

Melhoria dos recursos didáticos 

Uso os recursos tecnológicos que as 

escolas dispõem para alfabetizar. Esse é 

um ponto que acrescentou na minha 

prática. Trabalho muito com vídeos para 

a interpretação de textos. 

Gente eu tenho um data show na minha 

sala, uma tv.. tem todo o material 

necessário para trabalhar 

Nas nossas salas de aula, nós temos 

televisão, data-show, som, então se a 

gente quiser colocar uma musica para 

abordar um tema, sem precisar se 

deslocar para outro lugar, um vídeo 
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explicativo para depois trabalhar em 

forma de conversa, a interpretação. 

Necessidade de aprimoramento 

profissional 

Meu olhar tem que ser diferenciado, eu 

percebi que já não podia trabalhar da 

mesma maneira, eu tinha que mudar 

minha linha de trabalho, as minhas 

metodologias, minha didática para não 

cair numa rotina, eu tive que mudar para 

melhorar as aulas. 

Esse sistema integral força a gente a 

buscar uma capacitação mais sólida 

porque a convivência de estar o dia 

inteiro nos leva a isso 

Busco sempre melhorar as minhas 

estratégias didáticas por conta do tempo 

que eles ficam na escola. 

Não podemos ficar só na aula tradicional, 

temos que diversificar as aulas para 

ajudar o aprendizado do aluno. 

Eu tive aqui que buscar ainda mais, era 

necessário, eu passo o dia na escola, eu 

tenho que buscar novas formas, novos 

conteúdos, as crianças exigem mais. 

Cansaço gerado pelo tempo 

integral 

É muito cansativo. O dia todo na escola 

aumenta nossa responsabilidade. Temos 

que acompanhar o descanso, outras 

coisas. 

Percebi que eles ficavam muito 

agoniados, principalmente na parte da 

tarde, depois que almoçam, a sala fica 

muito maçante, é muito conteúdo para 

eles...porque passam muito tempo na 

escola. 

Temos que criar, é o dia inteiro aqui. 
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APÊNDICE I - GRELHA DE CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE 

REGISTOS 

Categoria Subcategoria Unidades de registos 

C1. Integração curricular Integração das disciplinas no 

processo de ensino 

Integração das atividades e dos 

conteúdos aplicados na escola 

interagindo junto com o PPP 

A integração das várias disciplinas para 

que o aluno tenha formação plena, 

integral. Eu entendo que aqueles ganchos 

que a gente tem que estabelecer entre as 

disciplinas para que haja conexão entre 

os conteúdos. 

Quando eu trabalho um jogo ensino 

também outros conhecimentos e ajudo os 

alunos a superar as dificuldades. 
Você pode ensinar história com outros 

conhecimentos vindos de outras áreas 

como a geografia, a matemática. 

Integração de outros saberes aos 

saberes escolares 

Quando há interação do todo, não só a 

parte pedagógica. 

Abordar na sala de aula a integração de 

uma forma que você possa trabalhar com 

a criança em vários aspetos, (...) ensinar 

para a criança de acordo com as 

experiências que ela traz, assim eu vou 

integrando os conhecimentos a realidade 

dela. 

É integrar aquilo que as crianças trazem 

de casa e promover a integração com os 

conhecimentos da escola. 

É a organização de atividades 

curriculares onde se pode trabalhar 

conceitos, ideias, experiências, numa 

abordagem completa dos conhecimentos 

e informações que ligam o currículo 

escolar com a realidade geral do meio em 

está inserido o aluno e o mundo da 

formação e cultura geral. 

Metodologias diferenciadas 

Faço brincadeiras para ensinar a leitura e 

a escrita, utilizo também muitas músicas 

e tento fazer coisas práticas. 

Trabalho com atividades que levam eles 

para fora da sala de aula. 

Trabalho com exploração de vídeos 

temáticos dentro do nosso assunto, eu 

trabalho muito com jogos também. 

Como a gente vem passando por 

mudanças tecnológicas, dentro da escola 

isso ocorre também. Aqui nós temos as 

salas de informática, o diário digital, os 

equipamentos tecnológicos. Isso traz 

uma grande diversidade para o currículo. 
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Busco trazer novos meios para a 

aprendizagem na minha disciplina, eu 

implementos metodologias vão 

diferenciar o trabalho didático com os 

alunos, para tentar alcançar a todos. 

Vários recursos para incrementar as 

aulas ministradas. Eu gosto de trabalhar 

com vídeos, brincadeiras, jogos, 

experiências e outros. 

Atividades lúdicas e oficinas dentro da 

sala de aula como construção de jogos  

matemáticos, produção de textos, 

painéis. 

Abordagem de conteúdos 

Sinto dificuldades em certos conteúdos, 

os simulados que vem às vezes vão além 

da realidade deles. 

Usar outros meios e recursos para tentar 

fazer com eles entendam melhor. 

Na minha metodologia, sou flexível, eu 

procuro integrar as coisas que acontecem 

na comunidade e os conteúdos, porque 

eles estão vendo isso na comunidade, eu 

trago para dentro do meu conteúdo 

aquele assunto. 

Muitas vezes, eu sinto alguns entraves, 

mas procuro encontrar meios para 

trabalhar o conteúdo. 

Influência do IDEB 

A gente tem que seguir o que estão nos 

descritores, eles estão de mãos dadas 

com o currículo. Os descritores 

trabalham de forma ampla as respostas 

dos alunos, exigem que os alunos leiam. 

C2. Contextualização 

curricular 

Articulação dos saberes e 

experiências dos alunos 

Trabalho a partir da realidade de cada 

um, eu procuro de saber o que eles 

sabem, conhecem. 

Valorizar aquilo que a criança já traz é 

importante porque ela não vem 

desprovida de conhecimento, ela tem 

conhecimento do mundo e da sua 

vivência. Cabe ao professor identificar 

esses saberes até para facilitar o trabalho 

do professor para que saiba o que fazer 

para que a criança aprenda melhor. 

Busco o que os alunos já sabem sobre o 

conteúdo, eu preciso saber se eles tem 

algum conhecimento sobre o assunto. Eu 

planejo minhas aulas para facilitar o 

aprendizado dos alunos. 

Procuro sempre usar as experiências dos 

alunos para a prática do dia a dia. 

Trago as experiências deles, da realidade 

deles, e a gente conversa sobre esta 

situação e às vezes é abordado como 

tema de trabalho, conteúdo para o 

ensino. Enriquece a aula, mas não é fácil 

desenvolver essa prática. 

C3. Práticas pedagógicas Autonomia na gestão curricular 

Muitas vezes foge do professor trabalhar 

outras coisas, mesmo pelo tempo, porque 

já está tudo cronometrado, uma hora 
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disso, outra hora daquilo, então como 

buscar esses novos elementos. 

Eu sigo normalmente a proposta 

curricular, até porque a gente tem que 

depois colocar no diário digital o que 

estamos trabalhando e tem que seguir os 

conteúdos previstos. Mas a gente vai 

acrescentando coisas, quando tem a ver 

com o contexto, os problemas 

identificados na comunidade. 

Com o diário digital que é uma 

ferramenta nova, tem assuntos que não 

são contemplados e que a gente insere. A 

gente tem autonomia de ver os assuntos 

que vão ser trabalhados. 
A gente pode sim através do ensino fazer 

adaptações no currículo, não mudar 

drasticamente. 

A gente tem parâmetros curriculares, 

temos as propostas da SEDUC e a gente 

se baseia nestas propostas e no que está 

colocado no PPP. O professor não tem 

autonomia macro, pois vem de cima, mas 

tem autonomia referente à escola. 

Mesmo a escola tenha autonomia para 

fazer seu currículo, a escola tem que se 

basear nas diretrizes curriculares 

É lógico que no geral aquilo que o 

professor ensina não deve estar 

desconexo com a proposta curricular, 

porém, existe no próprio diário digital 

um campo para observação daquilo que 

o professor acha que deve mudar, e

quando alguém quer contribuir pode

fazer isso pelo diário.

Autonomia completa não, mas o 

professor em sala de aula é que sabe da 

dificuldade de sua turma, e aí pensar em 

outras formas de abordar e trabalhar os 

conteúdos, buscando outros caminhos 

para melhorar o aprendizado das 

crianças. 

É o professor que está todo dia ali com 

os alunos e ele sabe das dificuldades e 

facilidades no desenvolvimento escolar 

de seus alunos 

Necessidade de aprimorar as 

práticas pedagógicas 

A gente não pode pensar no currículo só 

como conteúdos, conteúdos, conteúdos, 

tem que ter valores, há que se pensar nos 

princípios. 

Eu não posso robotizar meus alunos, eu 

não posso só preparar os alunos para as 

provas, eu tenho que preparar para a 

vida, talvez ele não seja um doutor, mas 

será um cidadão. 

Tem coisas que poderiam ser incluídas, 

rediscutidas, porque nós vemos a 

necessidade, conteúdos que não estão 
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explícitos no PPP e que poderiam estar, 

tem que haver uma conversa mais 

aprofundada. 

Acho que a escola deveria ter outros 

projetos para poder trabalhar os aspetos 

da criança. Para poder tirar mais as 

crianças dentro de sala, elas ficam muito 

tempo dentro de sala, se tivesse um 

projeto continuo de dança, música, acho 

que as crianças teriam mais interesse 

para aprender. 
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ANEXO A – PARECER CONSIBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DA SEDUC 
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ANEXO C – MATRIZ CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS DE 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 




