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RESUMO 

 

 

Esta dissertação se insere no campo da análise da política pública de educação (em tempo) 

integral do município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, buscando compreender o 

contexto de influência do processo de formulação dessa política e o contexto da produção de 

texto, que significa a materialização dos debates e embates vividos durante a construção da 

proposta educacional. Trata-se de pesquisa qualitativa, que tem como estratégia o estudo de 

caso, por possibilitar a coleta de múltiplas formas de dados e o conhecimento de contextos de 

uma realidade. Para atingir o objeto de estudo, além de terem sido feitas pesquisa 

bibliográfica e análise documental, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Como 

referencial teórico-metodológico, utilizamos o ciclo de políticas (abordagem elaborada por 

Stephen J. Ball e colaboradores), por permitir visualizar o processo político como algo 

multifacetado e dialético; perceber a articulação entre perspectivas macro (nacional) e micro 

(local); e identificar conflitos, estratégias e interesses presentes nos contextos de construção 

da política pública em estudo. Para fundamentar nossas análises, construímos um referencial 

teórico que ainda aborda o campo da política pública, em particular, da subárea da política 

educacional; e as referências conceituais, jurídicas e práticas da formação integral e da 

jornada escolar ampliada. De forma geral, as análises indicam que o Programa de Escolas de 

Tempo Integral de Jaboatão dos Guararapes tem caráter híbrido e que sua identidade foi 

construída coletivamente, tendo como influências o Mais Educação (um programa de 

educação integral federal direcionado para o ensino fundamental) e o Programa de Educação 

Integral de Pernambuco (um programa estadual voltado para o ensino médio). Também 

mostram que os contextos de formulação de uma política educacional são permeados por 

dinâmicas que ora trazem embates e ora trazem consensos. 

 

 

Palavras-chave: política pública educacional, ciclo de políticas, educação integral, jornada 

escolar ampliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation is part of the analysis of public education policy (in full time) of the 

municipality of Jaboatão dos Guararapes, in Pernambuco, seeking to understand the context 

of influence of the formulation process of this policy and the context of text production, 

which means the materialization of the debates and clashes experienced during the 

construction of the educational proposal. It is a qualitative research that has as its strategy the 

case study, because it allows the collection of multiple forms of data and the knowledge of 

contexts of a reality. In order to reach the object of study, in addition to having been done 

bibliographic research and documentary analysis, semi-structured interviews were carried out. 

As a theoretical-methodological reference, we use the policy cycle (approach elaborated by 

Stephen J. Ball and collaborators), to allow visualizing the political process as multifaceted 

and dialectical; perceive the articulation between macro (national) and micro (local) 

perspectives; and identify conflicts, strategies and interests present in the contexts of the 

construction of public policy under study. In order to base our analysis, we construct a 

theoretical reference that still addresses the field of public policy, in particular, the subarea of 

educational policy; and the conceptual, juridical and practical references of the integral 

formation and the extended school day. In general, the analyzes indicate that the Jaboatão dos 

Guararapes Comprehensive School Program has a hybrid character and that its identity was 

built collectively, having as influences the More Education (a federal integral education 

program directed to elementary education) and the Integral Education Program of 

Pernambuco (a state program focused on secondary education). They also show that the 

contexts of formulation of an educational policy are permeated by dynamics that sometimes 

bring clashes and sometimes bring consensus. 

 

 

Keywords: educational public policy, policy cycle, integral education, extended school day.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha de um tema de um estudo está ligada à vivência do pesquisador. Mais 

especificamente, a algo em sua trajetória que despertou seu olhar curioso para refletir e 

entender sobre um dado objeto. E foi justamente minha caminhada pessoal e profissional que 

me levaram a querer aprofundar a observação de uma experiência de educação integral em 

jornada escolar ampliada.  

Desde o início da graduação em Comunicação Social, nos primeiros anos de 2000, era 

latente o desejo de trabalhar com a comunicação no ambiente escolar, entendendo ser essa 

uma ferramenta de potencialização de práticas mais participativas na escola. Nessa época, 

atuei em escolas de periferias da Região Metropolitana do Recife (RMR) como oficineira de 

jornalismo e pude trabalhar junto a jovens, a partir do jornal escolar, a ressignificação da 

escrita por meio do estímulo a uma visão crítica sobre uma realidade local. 

Nesse momento de trajetória profissional, passei a conhecer um pouco mais sobre os 

princípios dos quatro pilares do conhecimento (Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, 

Aprender a Conviver, Aprender a Ser), conceitos interdependentes propostos por Jacques 

Delors em relatório para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) sobre a educação para o século XXI. E esse conhecimento foi levado para o 

trabalho na oficina de jornal escolar, agregando ao conteúdo a visão de educação integral 

indicada pelos princípios dos quatros pilares. 

Essa experiência me levou a conhecer a proposta do Programa Mais Educação (PME), 

do Governo Federal, criado por meio da Portaria Interministerial n.º 17/2007 e regulamentado 

nos termos do Decreto 7.083/2010. O Programa surge, em 2007, no intuito de recolocar nas 

agendas das políticas educacionais brasileiras o aumento da jornada escolar, para o mínimo de 

sete horas diárias ou 35 horas semanais, na perspectiva da ampliação de espaços e 

oportunidades educativas para estudantes de escolas públicas do ensino fundamental. 

E quando tive a oportunidade de contribuir, primeiramente, com a implementação do 

Mais Educação em Pernambuco (PE) e, em momento posterior, com a sua ampliação em todo 

território nacional (ao colaborar com os trabalhos da equipe técnica da Coordenação Geral do 

Programa, em Brasília) pude entender que estava cooperando com uma proposta de educação 

que induz o redesenho pedagógico da escola pública. Mais especificamente com um Programa 
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que, por meio do estímulo à participação dos estudantes em atividades de acompanhamento 

pedagógico; cultura; esporte; uso mídia; educação ambiental; dentre outras áreas; busca 

contribuir com a ampliação de repertórios de leitura de textos, o entendimento das operações 

matemáticas, o entendimento mais crítico do mundo e com o desencadeamento do gosto pela 

aventura do processo do conhecimento. 

Nesse período, pude observar os desafios e transformações que estavam sendo vividas 

nas escolas e nas secretarias de educação para se trabalhar tanto na perspectiva do aumento do 

tempo escolar quanto da ampliação da formação do estudante. Cabe marcar esses dois 

âmbitos porque há experiências desenvolvidas no Brasil que apenas aumentam o tempo de 

escola sem primar por um projeto pedagógico que vise uma formação que considere o 

desenvolvimento das múltiplas dimensões dos estudantes e integre saberes diversos, que é a 

proposta sugerida pelo Mais Educação (BRASIL, 2013b).  

E foi a proximidade com essa experiência de modalidade educacional em uma 

perspectiva de política pública que estimulou o meu desejo de estudar o tema da educação 

integral em tempo integral em maior profundidade. O pressuposto inicial era que a indução do 

programa federal em tela estimularia de fato a construção de uma política educacional. Assim, 

pareceu-nos importante investigar uma experiência surgida posteriormente às ações 

desenvolvidas por meio do Programa Mais Educação. Mas entendemos que seria necessário 

ter atenção à possibilidade dessa experiência local poder sofrer influências de outras 

experiências que estivessem, por exemplo, acontecendo em outros territórios.  

A ideia seria entender a complexidade que envolve a concretização dessa ação em um 

município nas suas várias dimensões: da institucionalização política (identificando a 

constituição de normativas e/ou marcos legais para delimitar e respaldar o desenvolvimento 

de ações da educação em tempo integral, bem como o processo de produção dos documentos 

de referência); da econômica (verificando os discursos em torno dos possíveis investimentos 

realizados); e da pedagógica (entendendo a linha conceitual que permeia a proposta de 

educação integral). 

Para escolher o município a ser investigado, verificamos quais das primeiras redes de 

educação em Pernambuco (PE) com o Programa Mais Educação1 estavam desenvolvendo 

uma ação própria de educação integral em jornada ampliada. Destaca-se que optamos por 

                                                           
1
 A indicação foi fornecida, no primeiro semestre de 2016, pela coordenação da Diretora de Currículos e 

Educação Integral, do Ministério da Educação (MEC), responsável pela condução da proposta de Educação 

Integral fomentada pelo referido ministério. 
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escolher um caso dentre os municípios de Pernambuco (PE) por termos vasta experiência de 

trabalho nesse território. Nosso direcionamento também se motivou pelo fato de sabermos que 

o ensino médio pernambucano, de responsabilidade do Estado, já vivenciava projeto piloto 

nesse sentido desde 2003. Assim, veríamos se essa experiência teria influenciado o município 

em estudo. Destacamos que essa ação estadual se iniciou no governo de Jarbas Vasconcelos e 

foi modificada no governo de Eduardo Campos (a partir de 2008), quando foram criadas as 

Escolas de Referência em Ensino Médio — EREM (LIMA, 2014). 

Então, a partir de levantamento feito junto às coordenações do Mais Educação nas 

Secretarias de Educação de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Recife2, foi verificado 

que apenas dois municípios tinham iniciativas próprias de educação em tempo integral 

(contendo, inclusive, marcos legais): Jaboatão dos Guararapes (com o Programa de Escolas de 

Tempo Integral) e Recife (com o Programa das Escolas Municipais em Tempo Integral). E a 

partir desse levantamento optamos, aleatoriamente, por observar a rede de Jaboatão. 

Ao identificarmos o lócus a ser investigado, surgiu o problema de pesquisa: quais os 

fundamentos presentes na política em estudo e como foram constituídos? Nossa hipótese era 

que a política de Jaboatão teve como principal influência as ações do Programa Mais 

Educação desenvolvidas na rede e também do programa de educação de tempo integral do 

estado de Pernambuco. Nesse sentido, delimitamos o objetivo geral do estudo, que é o de 

compreender a política de educação (em tempo) integral do município de Jaboatão dos 

Guararapes, em Pernambuco, a partir do seu processo de formulação. Também foram 

compostos alguns objetivos específicos para contribuir com a construção de análises da 

pesquisa a ser feita, a saber: entender o processo de criação do programa de escola de tempo 

integral em Jaboatão dos Guararapes; pesquisar marcos normativos e legais, verificando o 

escopo da proposta; e analisar os textos da política. 

Esse trabalho vai se sustentar em bases conceituais que, por terem naturezas inter-

relacionadas, vão nos permitir melhor refletir sobre o objeto de estudo. A pesquisa se situa no 

debate sobre o entendimento do que seja uma política pública, em particular, da subárea da 

política educacional, e se inscreve na perspectiva do ciclo de políticas para melhor 

                                                           
2
 Os contatos das coordenações do Mais Educação foram fornecidos pelo Comitê Territorial de Políticas Públicas 

em Educação Integral de Pernambuco, que é formado pelas Secretarias de Educação com escolas credenciadas 

no Mais Educação e por parceiros locais. Segundo Portaria SEB/MEC N° 12/2016, esse tipo de coletivo se 

apresenta como um espaço de articulação institucional, de caráter consultivo e propositivo, fomentando, 

articulando e integrando ações intersetoriais envolvidas no processo de construção de uma política pública de 

educação integral nos diferentes territórios (BRASIL, 2016b). 
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compreender a formulação da educação integral em tempo integral. Desta forma, 

apresentaremos a conceituação da política pública e sua importância, focando na sua 

perspectiva educacional, pelo olhar de Azevedo (2001a); Höfling (2001) e Souza (2006), 

entre outros. Para trazermos à cena a perspectiva de que as políticas educacionais possuem 

contextos que as orientam (quer seja da influência ou da produção de textos, por exemplo) e 

para indicar, dentre outras perspectivas, que o processo de formação das políticas não é linear, 

vai ser trabalhado o ciclo de políticas (abordagem elaborada por Stephen J. Ball e 

colaboradores), apresentado nas produções de Lopes, Macedo (2011); Mainardes (2006) e 

Mainardes, Marcondes (2009), dentre outros. As considerações conceituais sobre a gestão 

educacional vão ser feitas pelas palavras de autores como Carvalho (2016); Cavaliere (2009); 

Cury (2007) e Vieira (2007). Para tratar da agenda da educação integral em tempo integral, 

percorrendo os conceitos, os contextos, a importância para a garantia de uma educação 

democrática e as experiências históricas, vamos nos apoiar em Azevedo (2010); Cavaliere 

(2009a); Cavaliere, Gabriel (2012); Chagas, Silva, Souza (2012); Crusoé (2015); Cury (2008); 

Gadotti (2009); Giolo (2012); Guará (2006); Moll (2012); Rocha (2002); dentre outros, bem 

como nos documentos oficiais e publicações do Ministério da Educação que tratam da 

temática (BRASIL, 2007b, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2013a, 2014d, 2016b).  

No intuito de estudar a construção da educação (em tempo) integral em Jaboatão dos 

Guararapes vai ser desenvolvida uma pesquisa qualitativa, devido ao fato de permitir 

interpretar a complexidade de uma situação, entendendo os significados que se atribuem a um 

problema social (CRESWELL, 2010). Como estratégia de pesquisa, vai ser feito um estudo de 

caso por ele ser um método que possibilita a investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real (YIN, 2010). Tal investigação ainda é 

importante por fornecer “explicações no que tange diretamente ao caso considerado e 

elementos que lhe marcam o contexto” (LAVILLE, DIONNE, 1999, p. 155). E como a 

pesquisa qualitativa permite a coleta de múltiplas formas de dados (CRESWELL, 2010), 

ainda serão feitas pesquisa bibliográfica (que servirão como pontos de construção do marco 

conceitual da pesquisa), análise documental (de documentos referenciais da educação integral, 

bem como daqueles produzidos pela gestão do município estudado) e entrevistas 

semiestruturadas (para melhor conhecimento da realidade pesquisada). 

Como referência teórico-metodológica, sobretudo para realização de análises, trazemos 

a abordagem do ciclo de políticas por compreender que ela apresenta “várias contribuições 
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para a apreciação de políticas, uma vez que o processo político é entendido como 

multifacetado e dialético, necessitando articular as perspectivas macro e micro” 

(MAINARDES, 2006, p.55). Destaca-se que essa perspectiva, também por permitir uma 

diversidade de procedimentos para coleta de dados, vai nos ajudar a visualizar conflitos, 

estratégias e interesses presentes nos contextos de construção da política pública de educação 

integral observada. 

Seguindo o entendimento exposto, a dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação, Culturas e Identidades da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco e da Fundação Joaquim Nabuco, na linha de pesquisa 3: Políticas, Programas e 

Gestão de Processos Educacionais e Culturais, para obtenção do título de mestre em 

Educação, é estruturada da seguinte forma:  

No primeiro capítulo apresentamos as referências teóricas, apresentando os conceitos-

chave estudados, a saber: política pública, com destaque para a perspectiva educacional e a 

gestão educacional, enfatizando do seu escopo as características e as delimitações; ciclo de 

políticas, ressaltando a articulação entre os contextos da construção das políticas; e educação 

integral em jornada escolar ampliada, sendo apresentados conceitos, contextos e histórico, 

bem como experiências históricas que inspiram práticas educativas atuais, como a estudada 

em Jaboatão dos Guararapes/PE.  

Na seção seguinte expomos a justificativa e a delimitação da observação de pesquisa 

realizada, com exposição dos objetivos geral e específicos. Destaca-se que todos esses pontos 

foram trazidos à luz do pano de fundo do estudo a ser realizado, que é o entendimento da 

educação como sendo direito de todos no Brasil e de que é necessário se garantir para as 

classes populares uma educação de qualidade/o direito ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

Nesta parte da dissertação trazemos as questões teórico-metodológicas, detalhando as práticas 

desenvolvidas, que foram guiadas pela perspectiva do ciclo de políticas. Apresentamos 

também as explanações sobre o trabalho com uma pesquisa qualitativa e sobre o 

direcionamento de se ter assumido como estratégia o estudo de caso. Ainda pontuamos sobre 

a realização de pesquisas bibliográficas, análises documentais e entrevistas semiestruturadas. 

Neste momento do texto ainda indicamos as considerações éticas que guiaram nosso trabalho, 

que têm como destaque o respeito e a transparência. 

E no terceiro capítulo registra-se a investigação acerca do objeto de pesquisa — a 

construção da política pública de educação integral em tempo integral do município de 
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Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco (PE). Nesta parte da dissertação apresentamos o 

município e os seus dados educacionais para, em seguida, discursarmos sobre a proposta de 

educação integral para a rede de ensino da localidade estudada, com destaque para as 

influências que direcionaram a construção de política pública nesse âmbito e para o contexto 

de materialização das ideias e de debates da política em documentos oficiais. Neste ponto da 

dissertação, apresentamos as entrevistas realizadas e realizamos uma análise crítica e 

contextualizada dessas falas, bem como, dos documentos de referência da/para a educação 

integral do município observado, a fim de descortinar os meandros da formulação dessa 

política. 

Por fim, temos o capítulo das considerações finais, onde trazemos (em especial) uma 

reflexão sobre a educação integral da rede de Jaboatão dos Guararapes. Em seguida temos a 

indicação das referências utilizadas na construção desta dissertação e a seção do Apêndice, 

onde apresentamos o roteiro de entrevistas da pesquisa realizadas, trazendo a indicação dos 

temas abordados e questionamentos feitos para atingir nosso objeto de estudo, e o modelo do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido usado nas entrevistas. Fechando a dissertação, 

tem-se a seção dos Anexos, que registra as produções da educação em tempo integral do 

município escolhido para a pesquisa. 

Após esta introdução, nosso olhar se volta para aprofundar a apresentação dos caminhos 

teóricos da pesquisa e para esmiuçar os contextos de influência e da produção de textos da 

política de Educação Integral de Jaboatão dos Guararapes, o que vai nos auxiliar a revelar as 

tensões e disputas intrínsecas à construção da proposta educacional analisada. 
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CAPÍTULO I — DELIMITAÇÃO DE REFERENCIAIS: (RE)CONHECENDO 

TEORIAS E PRÁTICAS 

 

 

1.1. Aproximação dos conceitos trabalhados no estudo 

 

Como nos lembra Carvalho (2016), “os termos não são neutros, não possuem sentido 

único e é importante ter claro de que perspectiva e com que objetivos eles são usados” (p. 90). 

Dessa forma, ao longo deste capítulo, serão apresentadas as bases conceituais que vão 

fundamentar o estudo sobre a construção de uma política pública educacional de ampliação de 

jornada escolar em uma rede municipal — a de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco 

(PE).  

Para melhor estruturar o objeto de pesquisa, há a necessidade da apropriação de 

questões ligadas à temática da política pública (sobretudo do ciclo de políticas); da educação 

integral e da ampliação da jornada escolar, buscando entender as articulações possíveis entre 

os conceitos. Então, esses são os temas que serão apresentados neste capítulo da dissertação. 

Registra-se que partimos do pressuposto que a educação é um direito de todos e que, 

conforme define a Constituição Federal (1988), no Art. 205, e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB – Lei n° 9.394/1996), no Art. 2°, tem “o objetivo de promover o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (VIEIRA, 2007, p. 64). 

 

 

1.2. Política Pública: aspectos históricos e teóricos 

 

Para melhor investigar a construção do Programa de Escolas de Tempo Integral de 

Jaboatão dos Guararapes, buscamos inicialmente entender, em linhas gerais, o escopo do 

conceito de política pública. E, por ser compreendida como um braço visível da ação do 

Estado, vamos (por vezes) trazer para nosso debate a referência a esse que é “o fenômeno 

político dominante do século XX” e que se constitui “em torno de um aparelho burocrático 

encarregado de missões mais e mais complexas de regulação social” (MULLER; SUREL, 

2002, p. 7). 
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De acordo com Souza (2006), a política pública enquanto área do conhecimento e 

disciplina acadêmica nasce nos Estados Unidos da América (EUA), tendo com foco os 

estudos sobre a ação dos governos. Surgindo como subárea da Ciência Política, abre caminho 

para o estudo do mundo público, na perspectiva de entender como e por que os governos 

optam por certos tipos de ações. Assim, rompe-se com a tradição europeia de análise do papel 

do Estado e de suas instituições. No tocante à “área do governo propriamente dito, a 

introdução da política pública como ferramenta das decisões do governo é produto da Guerra 

Fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências” (SOUZA, 

2006, p. 22). 

Então, do ponto de vista da política pública como objeto de estudo, ela pode ser 

entendida como um 

 

campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” 

e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). [...] Se admitirmos 

que a política pública é um campo holístico, isto é, uma área que situa diversas 

unidades em totalidades organizadas, isso tem duas implicações. A primeira é que 

[...] a área torna-se território de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos. 

Assim, apesar de possuir suas próprias modelagens, teorias e métodos, a política 

pública, embora seja formalmente um ramo da ciência política, a ela não se resume, 

podendo também ser objeto analítico de outras áreas do conhecimento [...]. A 

segunda é que o caráter holístico da área não significa que ela careça de coerência 

teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares” (SOUZA, 2006, 

p, 26). 

  

O exposto aponta que a política pública é objeto de várias áreas do conhecimento, sendo 

vista a partir de teorias diferenciadas, o que nos indica que não existe apenas uma definição de 

política pública e que também não há um melhor conceito referente a ela, cabendo ao 

pesquisador optar por aquele(s) mais representativo(s) às suas reflexões. E, dentre as várias 

acepções, apresentamos a de Höfling (2001), que indica a política pública como sendo uma 

ação de Estado, que implementa um projeto de governo para setores específicos da sociedade. 

A autora ainda esclarece que apesar de ser de responsabilidade do Estado, a política pública 

não pode se reduzir a uma política estatal, pois deve envolver no processo de tomada de 

decisão (tanto na implantação quanto na manutenção) órgãos públicos e diferentes 

agentes/organismos da sociedade relacionados à política a ser implantada. 

Cabe pontuar que as políticas públicas são desenhadas, reformuladas ou extintas 

considerando o período histórico e as influências externas — que podem ser os princípios 

ditados pela política internacional, ou melhor, pelo espaço global (atualmente ainda permeado 
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por concepções neoliberais de sociedade e Estado), e/ou internas — aquelas que têm como 

base “a memória da sociedade ou do Estado em que têm lugar e que por isso guardam estreita 

relação com as representações sociais que cada sociedade desenvolve sobre si própria” 

(AZEVEDO, 2001a, p.5). Desta forma, as políticas públicas apresentam as significações 

próprias de uma dada realidade. 

Cabe pontuar que as representações sociais predominantes estruturam as relações 

sociais e terminam por orientar as políticas. Nesse sentido, é importante esclarecer que 

 

o processo pelo qual se define e se implementa uma política não se descura do 

universo simbólico e cultural próprio da sociedade em que tem curso, articulando-se, 

também às características do seu sistema de dominação e, portanto, ao modo como 

se processa a articulação dos interesses sociais neste contexto (ibid., p. 67). 

 

Sendo uma tentativa de enfrentar situações-problema, as políticas públicas “repercutem 

na economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria da política pública precisa também 

explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade” (SOUZA, 2006, p. 

25). Por isso, faz-se pertinente registrar (em breve explanação) um cenário de influência da 

construção, sobretudo, das políticas públicas educacionais brasileiras (âmbito que guia nossa 

pesquisa), que têm no seu histórico direcionamento seletivo e excludente, devido ao caráter 

autoritário das relações sociais desenvolvidas no país desde os tempos coloniais. 

Segundo Azevedo (2001b), a regulação da educação no Brasil teve início no bojo das 

transformações que motivaram o processo de industrialização da década de 30 no país, 

quando “estabeleceram-se, então, as normas que iriam determinar o funcionamento 

homogeneizado dos níveis de ensino e a formação dos agentes do sistema” (p. 31). Isso 

porque o processo de industrialização forjou uma demanda social pela educação, porque 

requereu um novo perfil de força de trabalho urbana, com certa escolarização, e a formação de 

um mercado consumidor. Destaca-se que o debate da educação nesse período, pautado pelo 

ideário liberal, mas também pelo conservadorismo, não significou uma equiparação no 

parâmetro da demanda educacional da elite com a do povo. 

De acordo ainda com a autora, o marco da regulação educacional no país, foi a criação 

do Ministério da Educação e Saúde (em 1930) e, a partir dele, a instituição do Conselho 

Nacional de Educação e do Conselho Consultivo do Ensino Comercial, responsáveis pelas 

diretrizes nacionais para os ensinos primário, secundário, superior e técnico-profissional. As 

leis orgânicas do ensino promulgadas a partir de então, sendo mecanismos de fixação de 
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normas setoriais, e o estabelecimento de um plano nacional de educação, após a promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, possibilitaram o fortalecimento da 

regulação da educação pelo Estado em nível nacional. E isso acontecendo em consonância 

com “os processos de centralização e complexificação do aparelho estatal segundo os 

parâmetros que assumiria a modernização brasileira” (AZEVEDO, 2001b, p. 31). 

Com o surgimento do neoliberalismo, no final da década de 1970, há uma mudança nas 

lógicas das políticas sociais, inclusive na educação, devido à atuação do Estado como 

avaliador — função delimitada pelo Estado Regulador da época da globalização. Mais adiante 

detalharemos essas formas de agir do Estado que ainda se mostram como sendo fortemente 

influenciadoras de gestões públicas no momento político-econômico atual, que está sendo 

convencionalmente chamado de neodesenvolvimentismo ou, segundo corrente da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), de “social-desenvolvimentismo com enfoque no social enquanto base do 

desenvolvimento” (LOPES, 2012, p. 53). A apresentação desses conceitos faz-se importante 

porque vai nos ajudar a referenciar melhor os contextos de formulação da política pública 

educacional em estudo — o Programa de Escolas de Tempo Integral do Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

Na tentativa de compreender melhor essa contextualização, trazemos as referências que 

passaram a reger as lógicas econômicas, sociais e educacionais do mundo nas últimas 

décadas. Sobre elas, Charlot (2013) explica que ficaram evidentes no fim dos anos 70 a partir 

de uma crise de rentabilidade do capital, que coloca em cena o desafio da produtividade e leva 

“a uma reestruturação do sistema capitalista internacional, chamada de globalização3” (p. 42). 

E quais seriam essas lógicas? O autor afirma que são da busca pela qualidade no que se 

produz, da eficácia nos processos de produção e a diversidade da demanda, que provocam o 

recuo do Estado por impor formas de descentralização e territorialização. E qual foram as 

consequências disso? Bem, ainda segundo Charlot (2013), pode-se citar como algumas delas a 

redução do engajamento direto do Estado nos assuntos econômicos e, com isso,  a diminuição 

das taxas de importação; a abertura de fronteiras; o estendimento da integração entre 

                                                           
3
 Charlot (2013) explica que a globalização é, antes de tudo, um fenômeno econômico e significa (na visão do 

Banco Mundial) uma progressiva integração das economias e sociedades em escala mundial por causa dos 

maiores fluxos de bens, serviços, capital, tecnologia e ideias. Assim, também significa a abertura das fronteiras 

do comércio internacional. E por induzir à diminuição do peso do Estado, torna-se também um fenômeno 

político amparado na ideologia neoliberal do “Consenso de Washington”, formulado por economistas do Banco 

Mundial, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da 

América (EUA), em 1989, para definir a política a ser aplicada na América Latina. 
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economias de vários países — interação essa que se realizam em uma lógica neoliberal e que 

constitui a globalização. 

E essa lógica neoliberal “questiona e põe em xeque o próprio modo de organização 

social e política gestado com o aprofundamento da intervenção estatal. ‘Menos Estado e mais 

mercado’ é a máxima que sintetiza suas postulações” (AZEVEDO, 2001a, p. 11). Nessa 

visão, o mercado tem “a capacidade de regulação do capital e do trabalho” e as políticas 

públicas são “as principais responsáveis pela crise que passa as sociedades”. Isso porque “a 

intervenção estatal estaria afetando o equilíbrio da ordem, tanto no plano econômico como no 

plano social e moral, na medida em que tende a desrespeitar os princípios da liberdade e da 

individualidade, valores básicos do ethos capitalista” (ibid., p. 12). 

Essas características do neoliberalismo são fundamentadas nos princípios do liberalismo 

clássico, mas as duas abordagens guardam algumas diferenças. Como o entendimento dessas 

aproximações e divergências vai ajudar a perceber o direcionamento das atuais políticas 

formuladas pelo Estado para construção de uma proposta de sociedade, apresentamos que  

 

enquanto o liberalismo clássico representa uma concepção negativa do Estado, pois 

o indivíduo é aquele que deve ser tomado como um objeto a ser liberto das 

intervenções do Estado, o neoliberalismo veio representar uma concepção positiva 

do papel do Estado na criação do mercado apropriado ao gerar as condições, leis e 

instituições necessárias à sua operação. No liberalismo clássico, o indivíduo é 

caracterizado como tendo uma natureza humana autônoma e pode praticar a 

liberdade. No neoliberalismo, o Estado busca criar um indivíduo que é um 

empreendedor arrojado e competitivo. No modelo clássico, o objetivo teórico do 

Estado era limitar e minimizar o seu papel baseado em postulados que incluíam o 

egoísmo universal (o interesse próprio universal); a teoria da mão invisível que dizia 

que os interesses do indivíduo eram também os interesses da sociedade como um 

todo; e a máxima política do laissez-faire. Na transição do liberalismo clássico para 

o neoliberalismo, há um outro elemento agregado, pois esta transição envolve uma 

mudança na posição de sujeito de “homo economicus”, que naturalmente age a partir 

do seu interesse próprio e é relativamente autônomo do Estado, para o “homem 

manipulável”, que é criado pelo Estado e que é constantemente encorajado a ser 

“perpetuamente receptivo” (OLSSEN, 1996, p. 340 apud APPLE, 2013, p. 348-

349). 

 

Com relação às abordagens neoliberais que ainda permeiam as políticas das sociedades, 

cabe registrar que essa perspectiva na educação postula o tipo de intervenção de um governo, 

passando a direcionar, juntamente com empresas privadas, “a formação para atender aos 

objetivos unicamente do mercado, preparando as pessoas para o local de trabalho, com uma 

visão meramente tecnológica e fragmentada” (SOUZA, 2016, p. 125). Essa abordagem 
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influenciou várias áreas no Brasil, mas vamos destacar os impactos na educação. Segundo 

Giron (2008),  

 

no fim dos anos 80 e nos anos 90, começaram a circular, no meio educacional, 

palavras como: qualidade total, modernização do ensino, adequação ao mercado de 

trabalho, competitividade, eficiência e produtividade, fruto da ideologia neoliberal. 

Atribuiu-se à educação a responsabilidade de dar sustentação à competitividade do 

país (p. 22). 

 

E, de acordo com a autora, essa responsabilidade foi atribuída seguindo consenso 

internacional que propagou a ideia de que, para sobreviver à concorrência do mercado, os 

indivíduos deveriam dominar códigos da modernidade. Então, “investir na educação básica 

contribuiria para formar trabalhadores mais adaptáveis, capazes de adquirir novos 

conhecimentos sem grandes dificuldades, atendendo assim, a nova demanda do mercado 

globalizado” (GIRON, 2008, p. 22). 

Fazendo críticas ao neoliberalismo, Gentili (1996) explica que essa perspectiva aceita 

que uma sociedade seja democrática sem ter mecanismos que promovam a progressiva 

igualdade social. Isso porque a democracia, para os neoliberais, é simplesmente um sistema 

político que deve possibilitar às pessoas o desenvolvimento de suas capacidades de livre 

escolha na esfera do mercado. Segundo o autor, esse objetivo do neoliberalismo estabelece o 

rumo das políticas educacionais, permitindo o direcionamento de critérios para avaliar a 

pertinência de propostas de reforma escolar. A retórica neoliberal no campo educacional 

pontua que o problema da educação não está na universalização ou na quantidade, mas sim na 

falta de eficiência, eficácia e produtividade, quer seja nas práticas pedagógicas ou nas gestões. 

Daí, a defesa dos neoliberais não de uma verdadeira democratização do sistema educacional, 

mas sim de uma reforma gerencial. 

Segundo Charlot (2013), as lógicas da abordagem econômica do neoliberalismo foram 

implantadas pelas empresas e foram também sendo incorporas pelo próprio Estado, que não 

desistiu de seu objetivo — o desenvolvimento, mas renunciou à ação econômica direta e se 

dedicou à regulação das normas fundamentais e à manutenção dos equilíbrios sociais básicos. 

Desta forma, o neoliberalismo terminou por pautar a formação do Estado Regulador (com 

uma atuação na área da avaliação) e do gerencialismo na administração pública. 

Sob a batuta do Estado Regulador, o Estado passa a primar pelo planejamento, pela 

regulação e pela fiscalização, deixando de prestar diretamente serviços públicos e atividades 
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econômicas. Sendo assim, como explica Silva e Nelson (2013), a regulação exercida não 

busca, exclusivamente, fazer valer os interesses do poder público, e sim, organizar os vários 

interesses envolvidos (da sociedade, dos investidores e do setor regulado), de forma que haja 

uma ampliação do controle desenvolvido pela Administração Pública, que busca agir segundo 

os princípios da eficiência, eficácia, legitimidade e legalidade. Afonso (2001) ainda esclarece 

que 

 

não é apenas a expressão Estado-regulador que vem acentuar o facto de o Estado ter 

deixado de ser produtor de bens e serviços para se transformar sobretudo em 

regulador do processo de mercado. Há hoje, no que diz respeito à reforma do Estado 

e às suas conexões com a realidade multidimensional da globalização e das 

instâncias de regulação supranacional, uma miríade de designações que acentuam 

outras dimensões e formas de actuação, e que não podem, por isso mesmo, deixar de 

passar despercebidas a um investigador atento e crítico [...]: Estado–reflexivo, 

Estado-activo, Estado-articulador; Estado-supervisor; Estado-avaliador; Estado-

competidor. São todas denominações actuais e correntes na literatura especializada 

que expressam novas formas de actuação e diversas e profundas mudanças nos 

papéis do Estado (p. 25). 

 

  

Essas outras designações do Estado Regulador dizem respeito aos efeitos da atuação de 

instâncias supranacionais de regulação no Estado. E esses efeitos do capitalismo, mesmo 

sendo recontextualizados em nível local, são sentidos em cada país de acordo com a situação 

dele no cenário mundial. 

Destaca-se ainda que embora haja uma (re)interpretação na esfera nacional de 

características do Estado Regulador, de uma forma geral essa forma de gestão impõe uma 

substituição do modelo burocrático da administração pelo modelo administrativo-empresarial, 

buscando tornar o setor público mais próximo do setor privado. Desta maneira, emerge o 

gerencialismo, que, tendo como foco o controle voltado para os resultados, induz na educação 

tanto a realização de avaliações externas (consideradas como prestação de contas à sociedade, 

com base na característica do gerencialismo conhecida como accountability) quanto o 

desenvolvimento de modelos gerenciais baseados na qualidade e no mérito, ficando os 

problemas educacionais reduzidos a questões técnico-gerenciais. E como efeitos dessa forma 

de gestão educacional pode-se ter a redução da sociabilidade da vida escolar, o 

distanciamento das comunidades e o crescimento da carga de trabalho burocrático 

(HYPOLITO, 2010). 

Nesse contexto emerge o Estado Avaliador, que pode ser definido como uma das 

formas estatal de controle social e regulação das políticas públicas com forte reflexo nos 

27 



 

 

modos atuais de regulação da educação e que tem as “avaliações como estratégia para 

assegurar determinado referencial de qualidade” (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 494). 

E para explicá-lo, vamos abordar sua conceituação, sua historicidade, suas características e 

seu contexto de desenvolvimento. 

Segundo Afonso (2013), esse termo, cunhado por Guy Neave no final da década de 

1980 para analisar as mudanças no ensino superior, é usado para refletir sobre variados 

domínios das políticas públicas, sobretudo, educativas. Isso porque o Estado Avaliador 

garante a manutenção do projeto capitalista neoliberal e assegura, no contexto complexo da 

globalização, que a avaliação seja “um dos eixos estruturantes das reformas da administração 

pública” (p. 271).  

Essa denominação confirma que o Estado admite “a lógica do mercado, através da 

importação para o domínio público de modelos de gestão privada, com ênfase no resultado e 

nos produtos dos sistemas educativos” (AFONSO, 2009, p. 49 apud SCHNEIDER; 

ROSTIROLA, 2015, p. 494). Ainda sobre o Estado Avaliador, Dias Sobrinho (2004) reforça 

que ele representa a contundente presença do Estado no controle dos resultados e dos gastos 

do setor público e que “intervém para assegurar mais eficiência e manter o controle daquilo 

que considera ser qualidade”. Então, a intensa atuação do Estado Avaliador “faz com que as 

avaliações protagonizadas pelos governos sejam quase exclusivamente externas, somativas, 

focadas nos resultados e nas comparações dos produtos, para efeito de provocar a 

competitividade e orientar o mercado” (p. 708). Sob essa perspectiva, os Estados ao buscar 

realizar mudanças “no setor público, na administração e nas formas de organização e 

produção da sociedade acabam elegendo a avaliação como o motor principal das reformas” 

(ibid., p. 709).  

A atribuição de elevada importância ao Estado Avaliador fez com que sua presença seja 

ainda sentida no momento atual. No campo da educação, essa forma de atuação do Estado é 

vivenciada em três fases de adoção de sistemas de avaliação, desenvolvidas nas últimas 

décadas. Mas, apesar de Afonso (2013) identificar a existência de distintos estágios do Estado 

Avaliador na educação, não significa dizer que não coexistam na agenda política, sobretudo 

nos dias atuais. Pelo contrário, entende-se que podem ser aplicados em uma mesma 

administração pública, apesar de terem características demarcadas, quais sejam: 

 

o primeiro estágio seria marcado pela vinculação da ideologia neoliberal às políticas 

de avaliação e accountability e pelo incremento de mecanismos de avaliação de 
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larga escala em contexto nacional. O segundo, pela aderência dos países a formas de 

avaliação internacional, e, o terceiro, o estágio atual, pelos processos de 

transnacionalização da prática avaliativa (SCHNEIDER; ROSTIROLA, 2015, p. 

494-495). 

 

Sobre o tema, ainda é pertinente colocar que, de acordo com Yannoulas, Souza e Assis 

(2009), no Estado Avaliador busca-se centrar esforços na elaboração de estratégias para 

diminuir o fornecimento direto de serviços educacionais e sua participação no financiamento 

do setor, o que faria o Estado exercer o papel mais de controle de resultados dos serviços 

educacionais. E indicando que essa prática tem um agente influenciador, os autores, baseados 

em Queiroz (2008), explicam que 

 

esse tipo de controle é incentivado por alguns organismos internacionais que atuam 

como financiadores de políticas, os quais, sob o pretexto de ajuda financeira, 

interferem nas políticas nacionais de educação, além de agirem como agentes na 

globalização do conhecimento e do capitalismo. Essa situação implica na adoção de 

uma cultura de gestão nos moldes empresariais e, ao mesmo tempo, na criação de 

mecanismos de responsabilização social (p. 62-63). 

 

A explanação conceitual permite identificar no Brasil influências reguladora e avaliativa 

em relação às políticas públicas educacionais. Podemos citar como exemplos a regulação do 

mercado educacional — com o credenciamento de instituições privadas; o estímulo à lógica 

sócio-econômica da concorrência; e a avaliação do desempenho institucional no lugar de se 

avaliar a política educacional de uma forma geral — com as avaliações em larga escala 

implementadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira/INEP (autarquia federal vinculada ao MEC indicadora de parâmetros para as 

políticas educacionais no país), que seguem o padrão da epistemologia objetivista 

(eminentemente técnica), nos moldes do Sistema de Avaliação da Educação Básica/Saeb 

(instituído em 1990) e da Prova Brasil (criada em 2005), e fornecem “elementos para soluções 

gerenciais” (HYPOLITO, 2010, p. 1343). 

De fato, vê-se uma importante influência da regulação neoliberal ainda no país que 

termina por deslocar a condução da gestão educacional da esfera do político para a esfera do 

econômico, no dizer de Hypolito (2010). Segundo o autor, um forte exemplo disso é o 

“deslocamento discursivo pelo qual tem passado o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira (INEP), regido por economistas e por critérios economistas para 

interpretar o fenômeno educativo (vide Ideb
4
)” (p. 1340).  

A partir do final do primeiro triênio dos anos 2000, uma maior estabilidade 

macroeconômica no Brasil possibilitou uma retomada do debate relacionado ao 

desenvolvimento. E isso significou avanços “tanto na discussão sobre uma macroeconomia 

para o desenvolvimento [...] quanto na apresentação de ideias sobre desenvolvimento desde o 

ponto de vista da alocação de recursos para transformação estrutural da economia” 

(BIELSCHOWSKY, 2014, p. 121). Desta forma, estava lançada a base para o surgimento no 

país do Estado neo-desenvolvimentista ou, como alguns teóricos preferem chamar, do projeto 

social-desenvolvimentista.  

O termo novo-desenvolvimentismo, segundo Lopes (2012), 

 

vem sendo usado recentemente para designar uma ação de política econômica 

distinta daquela que predominou nos anos 1990 sob o consenso de Washington e 

que começou a ganhar força nos anos 2000. [...] trata-se de uma abordagem 

keynesiana e estruturalista, na qual o Estado tem papel atuante similar àquele da 

época do desenvolvimentismo. Não existe concordância sobre se o termo captura 

com justeza as características do Estado brasileiro nesses primeiros momentos do 

século XXI. Sabe-se apenas que tal desígnio vem ganhando popularidade desde a 

segunda metade dos anos 2000, principalmente depois da crise econômica 

internacional. A associação com o desenvolvimentismo dos anos 1950 parece, 

assim, se fundamentar na oposição e substituição pelo padrão liberal que comandava 

as políticas econômicas anteriormente. No caso do desenvolvimentismo, o antigo 

sistema se vinculava com as forças nacionais resistentes ao fim da função colonial, 

enquanto que, no caso do novo-desenvolvimentismo, a superação é do modelo de 

neoliberalismo (p. 50-51). 

 

Então, alguns teóricos comungam da ideia de que, preponderantemente, busca-se 

colocar em prática no Brasil o neo-desenvolvimentismo, por concordarem com a “importância 

atribuída à intervenção do Estado, ao desenvolvimento das forças produtivas e à constituição 

de um projeto nacional” (ROSSI, 2014, p. 195). No entanto, falta convergência no enfoque 

desta forma de ação do estado. Para aqueles que creem ser a inclusão social o foco do 

processo de desenvolvimento, identificam o Estado neo-desenvolvimentista como social-

desenvolvimentista. 

                                                           
4
 Segundo o INEP, o Ideb (que é divulgado a cada dois anos) é um indicador de desempenho da educação 

brasileira que relaciona duas dimensões: o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala e a taxa 

aprovação. O desempenho é calculado a partir de avaliações de Leitura e Matemática da Prova Brasil/Saeb feitas 

com estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Essas informações estão 

disponíveis em: <http://matricula.educacenso.inep.gov.br/http://portal.inep.gov.br/artigo/-

/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/553499>. Acesso em: 29 mai. 2017. 
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Desta forma, esse novo termo indica que o aspecto social é o elemento que “pode 

induzir o crescimento econômico por meio do processo de distribuição de renda que pode 

dinamizar o mercado de consumo doméstico, como mostrou a história recente brasileira”. 

Mas se destaca esse elemento sem esquecer da sua interação com o aspecto econômico, já que 

o crescimento deve também ser obtido pela “expansão da infraestrutura social, que tem 

impacto de curto prazo no investimento e de longo prazo na competitividade do setor 

produtivo ao melhorar o nível educacional, a saúde e a qualidade de vida da força de trabalho” 

(ibid., p. 196). 

O exposto sobre os tipos de abordagens do Estado indica que distintas formas de 

governo são influenciadas por questões macroeconômicas e que diferentes formas de gestão 

podem até coexistir e disputar hegemonia — como é o caso da coexistência do neoliberalismo 

e do neo ou social-desenvolvimentismo. Nesse contexto, o que deveria guiar a relação entre 

Estado e política pública? Segundo Höfling (2001), seria a concepção crítica de Estado, 

devendo se considerar a função de atender a sociedade como um todo (sem privilegiar, 

portanto, detentores de poder econômico), priorizando ações universalizantes que visem à 

reversão do desequilíbrio social. Nesse sentido, “mais que oferecer ‘serviços’ sociais – entre 

eles a educação – as ações públicas, articuladas com as demandas da sociedade, devem se 

voltar para a construção de direitos sociais” (p. 40). 

Mas uma lógica teórica nem sempre se estabelece como prática. E essa constatação se 

torna preocupante ao nos direcionarmos especificamente às políticas de educação no Brasil, 

um país que ainda carrega as marcas do processo de colonização, sobretudo, nas relações 

sociais hierarquizadas e na grande desigualdade ainda vigente. Assim, as políticas 

educacionais brasileiras deveriam “desempenhar importante papel ao mesmo tempo em 

relação à democratização da estrutura ocupacional que se estabeleceu e à formação do 

cidadão” (HÖFLING, 2001, p. 40). 

Nesse diapasão, observa-se a necessidade de se entender os meandros da construção de 

uma política, não esquecendo que o processo de definição de políticas públicas reflete 

conflitos e interesses, bem como arranjos feitos na esfera de poder, mas que perpassam a 

sociedade como um todo (HÖFLING, 2001). Sendo assim, ainda é importante atentar que 

mesmo as concepções hegemônicas conseguindo se sobrepor na formulação da política, 

devido às assimetrias presentes nas relações sociais, existem brechas que possibilitam a 
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adoção de estratégias que permitem colocar em prática uma “política de transformação” 

(AZEVEDO, 2001a). 

Como há várias visões sobre as políticas públicas e como “assumem 'feições' diferentes 

em diferentes sociedades e diferentes concepções de Estado” (HÖFLING, 2001, p. 32), em 

uma pesquisa cabe demarcar os contextos e a finalidade (por exemplo) de uma política 

pública específica, bem como o projeto político na qual está ancorada. Esse alerta nos indica o 

caminho a ser percorrido ao analisar as nuanças das concepções que envolvem nosso objeto 

de estudo, qual seja, o Programa de Escolas de Tempo Integral de Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

 

1.2.1. Políticas Educacionais: demarcação do direcionamento conceitual 

 

Como o objeto de estudo desta dissertação é parte de uma política pública educacional, 

sentimos a necessidade de ampliar nosso referencial teórico sobre esse assunto específico, 

bem como sobre o âmbito onde são criadas e desenvolvidas as políticas educacionais — que é 

o da gestão educacional, sendo no nosso caso a de um município. Destacamos que além do 

conhecimento conceitual dos termos trabalhados, buscaremos entender suas significações e 

abrangências. 

E vamos começar delimitando o conceito de políticas educacionais, que devem ser 

entendidas como “políticas públicas que se dirigem a resolver questões educacionais” 

(PEDRO; PUIG, 1998 apud VIEIRA, 2007, p. 56). Vieira (2007) esclarece que uma política 

educacional expressa um momento histórico, bem como a multiplicidade e a diversidade de 

um determinado tempo. Ainda pontua que quando nos referimos a esse tipo de política, 

estamos tratando de ideias e de ações, e (sobretudo) de ações governamentais voltadas para a 

educação. 

A partir desse entendimento, registra-se que “a política educacional defendida por um 

determinado governo reflete como ele entende o mundo e as relações que se estabelecem na 

sociedade” (GIRON, 2008, p. 18). E também se entende que, para visualizar os determinantes 

de uma política educacional, deve-se levar em conta que “a mesma articula-se ao projeto de 

sociedade que se pretende implantar, ou que está em curso, em cada momento histórico, ou 

em cada conjuntura, projeto este que corresponde [...], ao referencial normativo global de uma 

política” (AZEVEDO, 2001a, p.60). Então, tratar de política educacional significa “considerar 
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que ela se articula à construção de um projeto de sociedade e de cidadania”. Assim, 

compreender “quais são as políticas educacionais que orientam, atualmente, a educação ajuda 

a clarificar as relações de poder que se estabelecem entre o Estado e a sociedade, como 

também, o tipo de indivíduo que se está formando a partir dessas políticas” (GIRON, 2008, p. 

17). 

Sobre a construção de uma política educacional, Santos e Azevedo (2009) alertam que, 

 

como resultado da ação humana, é definida e implementada em estreita articulação 

com o contexto sociopolítico, econômico e cultural do qual emerge. Portanto, sofre 

as influências dos embates políticos, dos conflitos e contradições próprios de uma 

sociedade de classes, bem como do universo cultural e simbólico peculiar a nossa 

realidade, dimensões que se apresentam intimamente articuladas (p. 534). 

 

Como vamos observar a formulação de uma política pública educacional que acontece 

no âmbito de uma gestão do poder executivo, cabe esclarecer que a gestão é “um termo que 

provém do latim e significa: levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar” 

(CURY, 2007, p.493). Nesse sentido, a gestão implica em comprometimento e pode “designar 

uma forma de administrar por meio do diálogo e do envolvimento do coletivo” 

(CARVALHO, 2016, p. 86). Sendo assim, é um termo que possui um indicador democrático 

— o da participação. Cabe registrar que esse campo deve considerar três dimensões básicas e 

imbricadas: o valor público e as condições políticas e de implementação. E esse valor público 

(expresso em legislações, por exemplo) é visualizado na intensionalidade de uma gestão. Já as 

condições de implementação e políticas são as dimensões que vão dar sustentabilidade aos 

valores (VIEIRA, 2007). 

E são essas as conceituações que devem ser consideradas na gestão educacional, que é o 

exercício da gestão nos sistemas educacionais, abrangendo a esfera do macro e sendo, 

portanto, “o espaço das ações dos governos em suas diferentes esferas” (CARVALHO, 2016, 

p. 90). A gestão educacional, que é um campo envolvido por tensões/conflitos/negociações, 

deve ter sua atuação (que abrange desde a criação de uma política até sua implementação) 

também direcionada para a esfera micro da gestão escolar, que trata das ações do cotidiano da 

escola (VIEIRA, 2007). 

Cabe pontuar que, tendo como matéria prima de trabalho a política educacional, “a 

gestão transforma as metas e objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções 
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traçadas pelas políticas. Em outros termos, as políticas transformadas em práticas, 

materializam-se na gestão” (VIEIRA, 2007 apud CARVALHO, 2016, p. 93).  

Entendendo a conceituação da gestão educacional, cabe destacar quem são os 

responsáveis por ela. Os autores estudados sobre o tema nos indicam que são os entes 

federativos os responsáveis pela realização da gestão educacional e a deveriam desenvolver 

seguindo o direcionamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n° 

9.394/1996). Delimitando atribuições e competências específicas da União, dos Estados e dos 

Municípios na oferta da educação, a LDB também induz a responsabilidade compartilhada. 

Nesse sentido, pela perspectiva da gestão educacional, “cabe à União a coordenação 

(planejamento, acompanhamento e avaliação) e articulação dos níveis e sistemas; aos demais 

entes federados cabe organizar e manter seus respectivos sistemas em consonância com as 

políticas e planos nacionais” (CARVALHO, 2016, p. 92). 

Bordignon e Gracindo (2009) reforçam que à gestão da educação cabe administrar a 

elaboração e o acompanhamento do projeto de qualidade da educação desejada, que deve ser 

fundamentado em um paradigma de ser humano e sociedade. Ainda esclarecem que na 

proposta educacional construída deve estar definida a cidadania que se quer e ser estabelecida 

a finalidade do sistema de ensino e caracterizada a especificidade da organização da escola, 

que precisa ser identificada por meio do entendimento das demandas sociais. Desta forma, 

pontuam que a gestão de um sistema de educação 

 

requer um enfoque que implique trabalhar decisões a respeito do rumo futuro e se 

fundamenta na finalidade da escola e nos limites e possibilidades da situação 

presente. Para isso, trabalha visualizando o presente e o futuro, identificando as 

forças, valores, surpresas e incertezas e a ação dos atores sociais nesse contexto. 

Assim, a gestão da educação trabalha com atores sociais e suas relações com o 

ambiente, como sujeitos da construção da história humana, gerando participação, 

corresponsabilidade e compromisso (p. 159). 

 

Faz-se ainda pertinente frisar que “as atividades próprias da gestão educacional dizem 

respeito às orientações e formulações gerais que dão substância à política educacional 

(financiamento, organização, planejamento, avaliação institucional)” (CARVALHO, 2016, p. 

93). Então, cabe questionar qual o direcionamento do debate das políticas educacionais no 

Brasil? Para responder a esse questionamento, trazemos Carvalho (2012) por explicar que  

 

até os anos 1980, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, o debate 

educacional se dava em torno do acesso à escola pelas massas. A partir dessa 
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década, todavia, com a matrícula cobrindo 97% da população em idade escolar, os 

problemas educacionais passam a ser vistos sob o foco da permanência e percurso 

com sucesso da escolarização de crianças, jovens e adultos. A discussão acerca da 

qualidade na educação, por conseguinte, toma vulto e se desenvolve sob dois 

enfoques antagônicos: o enfoque da qualidade total e o enfoque da qualidade social 

(p. 26 – 27). 

 

E esse debate da qualidade total na educação anda relacionado com uma perspectiva 

ampla que entra nos meandros da influência do processo de globalização e do neoliberalismo 

na constituição de políticas públicas educacionais, visto que, como defende Ball (2006), 

formaram novas subjetividades que constituíram o discurso de qualidade atrelado à 

excelência, à efetividade, à cultura do gerencialismo, à lógica do mercado e à premissa da 

performatividade
5
 (isto é, do desempenho). Sobre a valorização da performatividade na 

educação e no setor público, o autor alerta que adicionada à disseminação do gerencialismo, 

encoraja o aumento do “conjunto de formas de organização e culturas institucionais” e traz 

“essas formas e culturas mais próximas dos modos de regulação e controle que predominam 

no setor privado” (p. 13). 

Nesse cenário, destaca-se o fato de todos esses campos andarem convergindo 

(preponderantemente) para a valorização da perspectiva avaliativa. Oliveira (2014) pontua 

que, quando a discussão da qualidade da educação nas políticas educacionais é atrelado à 

avaliação, termina-se por retirar “o foco do debate sobre o direito e orienta seus sentidos na 

racionalidade administrativa que persegue a eficiência a qualquer preço” (p. 226). Segundo a 

autora, na procura de busca de resultados se está perdendo a construção histórica da educação 

como direito social, que (como tal) não deveria ser regulada como mercadoria. Nesse 

contexto, a autora apresenta que 

 

a avaliação da aprendizagem e de políticas, programas, ações tem sido também 

apontada como aspecto fundamental para a promoção e garantia da educação de 

qualidade. Este é um ponto bastante polêmico, pois apesar de a avaliação ser 

procedimento quase “natural” dos sistemas educacionais, é necessário discutir a 

centralidade que ganhou nos últimos anos. Há muito discurso sobre a avaliação da 

educação de caráter formativo que considere os diferentes espaços e atores, que 

promova o desenvolvimento institucional e profissional, que esteja articulada aos 

indicadores de qualidade, mas o que mais se observa é a avaliação em larga escala 

orientada à mensuração, classificação e estímulo à competição (p. 232). 

 

                                                           
5
 De acordo com Ball (2001), a performatividade representa o valor de um indivíduo ou de um coletivo no 

campo da avaliação e funciona como medida de produtividade ou do resultado alcançado. Deste modo, serve 

como forma de controle. 
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O debate da qualidade social se coloca no âmbito da justiça social e da inclusão social e 

cultural. Assim, entram em cena  

 

questões relacionadas à educação para formação do cidadão crítico; à inclusão de 

crianças portadoras de necessidades especiais; a exigência da avaliação dos livros 

didáticos nos aspectos de raça, classe, gênero, etnia, sexualidade; a questão da 

educação ambiental; a reorganização da escolarização em ciclos; a avaliação do 

processo e outras questões relacionadas às lutas sociais e culturais desenvolvidas nas 

últimas quatro décadas do século XX (CARVALHO, 2012, p. 27). 

 

Na seara da discussão da questão social na dimensão da educação no Brasil como 

política, trazemos um alerta de Azevedo (2001a). De acordo com a autora, se ainda existem 

problemas ligados à educação como prática social é porque isso se deveria a inadequações de 

políticas públicas que estariam sendo implementadas para equacioná-los. Dessa forma, 

continuando na linha de raciocínio de Azevedo (2001a), se a política pública deve gerar 

alternativas significativas para possibilitar a emancipação e o bem-estar das pessoas e se no 

Brasil ainda há perversos níveis de desigualdades sociais, então fica evidente que algum papel 

da política pública não está sendo cumprido para se efetivar a indicação deste país como 

republicano e guiado por princípios democráticos. Cabe destacar que a constituição brasileira 

vigente (BRASIL, 1998) tem como alguns fundamentos a cidadania; a construção de uma 

sociedade justa, solidária e livre; a promoção do bem de todos e a redução das desigualdades 

sociais. 

Então, compreender a construção de uma política pública de educação (em tempo) 

integral significa refletir sobre o direcionamento que a gestão decide dar às questões 

educacionais (segundo as influências que recebe), tendo em mente que as ações do campo do 

macro devem potencializar as ações do campo micro (da escola), considerando as 

necessidades e a realidade deste último campo para ter sucesso no ensino e na aprendizagem. 

Por isso, de fato é pertinente entender o registro teórico tanto sobre políticas educacionais (e 

seus contextos de constituição) quanto sobre gestão educacional. 

 

1.2.2. Ciclo de políticas: um olhar teórico-metodológico para estudo de 

contextos de uma política educacional  

   

Para compreender a motivação de uma política pública, que em nossa pesquisa abarca o 

campo da educação, e visualizar as questões de fundo de sua construção, bem como para 
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entender o que interfere na sua constituição e/ou a delimita, trazemos para o escopo conceitual 

do nosso estudo (com destaque para o prisma metodológico) o ciclo de políticas de Stephen J. 

Ball. Essa abordagem, elaborada pelo sociólogo inglês (contando com auxílio de 

colaboradores), ainda é importante porque estimula um olhar crítico para a trajetória de uma 

política, que passa a não ser vista como linear ou como isenta de embates e interesses.  

Como afirma Mainardes e Marcondes (2009), o ciclo de políticas deve ser entendido 

como um método e, sendo assim, “ele não diz respeito à explicação das políticas. É uma 

maneira de pesquisar e teorizar as políticas [...]. O ciclo de políticas não tem a intenção de ser 

uma descrição das políticas, é uma maneira de pensar as políticas e saber como elas são 

feitas” (p. 305). Por isso, nesta parte da dissertação trazemos a apresentação conceitual do 

referido ciclo e voltaremos a versar sobre essa abordagem no capítulo que trata da 

metodologia de nossa pesquisa. 

 A proposta encabeçada por Ball considera o ciclo de políticas como um processo 

contínuo, flexível, dinâmico e de contextos inter-relacionados. Inicialmente, em 1992, foi 

feita referência na publicação “Reforming education and changing schools” a três contextos 

para análise de trajetórias de políticas ou programas no âmbito da educação, que “não têm 

uma dimensão temporal ou sequencial e não são etapas lineares” (BOWE et al., 1992 apud 

MAINARDES; STREMEL, 2015, p. 3): contexto da influência, contexto da produção de 

texto e contexto da prática. Posteriormente, em 1994, no livro “Education reform: a critical 

and post-structural approach”, foram incorporados à abordagem mais dois contextos, por 

entender que contribuiriam para o aprimoramento do referencial de uma análise educacional: 

contexto dos resultados/efeitos e contexto da estratégia política. 

Mas esses dois últimos contextos não estão isolados dos demais. Inclusive, “mais 

recentemente, Ball tem indicado que o contexto dos resultados/efeitos é uma extensão do 

contexto da prática, e o contexto da estratégia/ação política pertence ao contexto de 

influência” (MAINARDES, FERREIRA, TELLO, 2011, p. 158), porque os resultados são 

uma extensão da prática e aparecem ou desaparecem dentro dos contextos de realização e 

porque as estratégias ou ações políticas são parte do processo da mudança das políticas. 

Registramos que nesta dissertação temos como foco metodológico apenas os contextos 

do ciclo de políticas que delimitam a formulação das políticas públicas. Assim, nosso objeto 

de pesquisa é o contexto da influência e o contexto da produção de texto. Justificamos que 

nossa opção de estudo foi motivada pelo entendimento de que “nem sempre é necessário 
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abordar os 5 contextos” (MAINARDES; STREMEL, 2015, p. 4) e pela impossibilidade de 

ampliar o escopo de pesquisa no tempo de vigência do mestrado.  

Não obstante, achamos pertinente apresentar os demais contextos, que dão conta 

especificamente da análise da execução de uma política educacional. Pontuamos que nossa 

decisão de registrar nesta parte da dissertação todos os contextos do ciclo de políticas mostra 

nosso entendimento de que a fase de elaboração de uma política educacional não deve ser 

entendida como dissociada à fase de execução, visto que são partes de um processo de 

relações contínuas. 

A seguir, trazemos a explanação em detalhes dos contextos do ciclo de políticas, 

começando pelo contexto da influência, que é aquele onde as políticas públicas se iniciam e, 

geralmente, os discursos políticos são construídos. Esse é o “território em que são 

hegemonizados os conceitos mais centrais da política, criando-se um discurso e uma 

terminologia próprios que visam a legitimar a intervenção” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 

257). 

Como é nesse contexto que são estabelecidos os princípios que vão orientar as políticas 

públicas, então nele, de acordo com Mainardes (2006), estão envolvidos grupos distintos de 

interesse para disputar a influência nas finalidades sociais dessas políticas. Na visão de Ball 

(2011), os discursos produzidos no contexto da influência produzem sentidos que vão 

direcionar produções de textos, mas textos produzidos na construção da política também 

influenciam discursos, havendo uma retroalimentação que impede hierarquizar os contextos. 

O contexto da produção de texto representa o momento de produção de documentos 

legais, oficiais e políticos. Esses textos, que são pontos referenciais da política e que sinalizam 

o perfil de ações e concepções desejadas pelos formuladores, precisam ser lidos considerando-

se a relação que possuem com tempo e com o local específico de sua produção. Destaca-se 

que os textos políticos produzidos “são o resultado de disputas e acordos, pois os grupos que 

atuam dentro dos diferentes lugares da produção de textos competem para controlar as 

representações da política” (BOWE et al., 1992 apud MAINARDES, 2006, p. 52).  

E esses textos, cujas consequências da produção são vividas no contexto da prática, vão 

ter uma pluralidade de leituras, visto que  

 

a relação entre controle dos sentidos por parte do autor e a recriação operada pelo 

leitor é paradoxal e própria do uso da linguagem como representação. Ainda que 

haja mecanismos discursivos pelos quais o autor tenta controlar os sentidos, 

direcionando as leituras possíveis, esse controle é sempre parcial, seja pela própria 
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lógica da política, seja pelas características próprias do fato de se tratar de um texto 

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 259). 

 

Já o contexto da prática, segundo Stephen Ball (2009), é o lócus onde se visualiza que 

existem diferenças entre os textos prescritivos das políticas públicas e as formas como elas 

são executadas, pois o desenvolvimento de ações envolve um processo de interpretação e 

criatividade, em oposição à interpretação robótica de textos. E cabe observar que a 

interpretação está, necessariamente, permeada pelo universo simbólico em que os agentes 

estão imersos, bem como pelas condições objetivas e relações de poder. Então, esse contexto 

na abordagem do ciclo de políticas sugere que os espaços escolar e social devem ser vistos 

como locais de produção de sentido de uma política educacional e contribui 

 
para a superação da ideia de que os pesquisadores deveriam identificar, no contexto 

da prática, a efetivação da política oficial. Ao contrário disso, a abordagem do ciclo 

de políticas explica que as políticas não são meramente implementadas. Elas são 

reinterpretadas, recriadas no contexto da prática, por meio de ajustes, adaptações, 

criações (MAINARDES; GANDIN, 2013, p. 149). 

 

Sobre o contexto da prática, Lopes e Macedo (2011) pontuam que, por ter como 

característica a possibilidade produtiva, abarca “constrangimentos estabelecidos pelas 

relações de poder reestruturadas, redistribuídas e recriadas pelas políticas” (p. 261). E olhando 

a política pela perspectiva complexa da sua colocação em ação (lócus onde a política 

educacional se torna “viva”), deve-se vislumbrar que as “políticas não lhe dizem normalmente 

o que fazer, elas criam circunstâncias nas quais a gama de opções disponíveis para decidir o 

que fazer são estreitas ou alteradas” (BALL, 1994, p. 19 apud BALL; MAGUIRE; BRAUN, 

2016, p. 21).  

Cabe destacar que, “ao fundamentar a importância da análise do contexto da influência, 

da produção de texto e do contexto da prática, a abordagem do ciclo de políticas estimulou 

pesquisadores para uma análise mais ampliada da política” (MAINARDES; GANDIN, 2013, 

p. 149). E como os contextos são permeados por tensões e disputas que influenciam o 

processo político, devem ser vistos e analisados de forma sistêmica e não hierarquizada. O 

exposto indica que cabe a um pesquisador ter um olhar cuidadoso sobre a estreita relação 

entre os textos da política (bem como as interpretações dadas a eles) e a política vivida nos 

territórios (como os escolares), porque há “processos de resistência, acomodações, 

subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática” (MAINARDES, 2006, p.50), 

sendo então a vivência da política educacional pelos educadores o lócus onde essa política 
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pode ser recriada, já que os sujeitos podem interpretar de diferentes modos a orientação dos 

textos da política.  

O quarto contexto formulado por Ball — o dos resultados ou efeitos, que atualmente é 

ligado ao contexto da prática, abrange o debate de questões ligadas à justiça, à igualdade e à 

liberdade individual. É esse contexto que aponta para a análise e reflexão dos impactos das 

políticas na interação com as desigualdades existentes. E o último contexto exposto pelo autor 

— o da estratégia política, que mais recentemente está intimamente vinculado ao contexto da 

influência, diz respeito à criação de estratégias/atividades sociais para se lidar com as 

desigualdades identificadas em uma política educacional investigada. Sobre esses dois 

contextos, destaca-se que apontam perspectivas para se olhar as questões conjunturais e as 

soluções para as desigualdades sociais criadas ou mantidas pelas políticas (MAINARDES, 

2006).  

A apresentação dos contextos (expostos acima) atesta que a utilização da concepção de 

ciclo advinda da literatura de avaliação de políticas torna-se relevante à medida que oferece o 

entendimento da possibilidade de análise da pesquisa na perspectiva de articulação das ações. 

A formulação de Stephen Ball é importante também porque sinaliza que “todos os contextos 

de produção da política são [...] atravessados por discursos que constroem [...] certos textos. 

Assim, [...] as políticas são também produto de um discurso e, portanto, apenas mais um nó da 

rede de poder” (MACEDO; LOPES, 2011, p. 261). Nesse sentido, Ball define as políticas 

também como discursos, ou seja, como “práticas que constituem o objeto de que falam, que 

estabelecem as regras do jogo em que se dão as lutas em torno dos significados” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 261). 

 

 

1.3. Educação Integral no Brasil: fundamentos, história e caminhos percorridos 

 

Neste ponto do capítulo, continuamos a exposição teórico-conceitual. Mas 

apresentaremos (de forma sucinta) concepções e práticas da educação (em tempo) integral, 

bem como o ordenamento jurídico brasileiro nesse tema. As questões a serem expostas, que 

estão ganhando cada vez mais força nas atuais discussões sobre políticas públicas 

educacionais, vão subsidiar a nossa reflexão sobre as matrizes (filosóficas, históricas e 
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operacionais, por exemplo) que influenciaram a formulação da política de educação integral 

em Jaboatão dos Guararapes/PE. 

 

1.3.1. Um olhar para conceitos e contextos da educação integral 

 

De acordo com Maurício (2009), “a educação integral reconhece a pessoa como um 

todo e não como um ser fragmentado, por exemplo, entre o corpo e o intelecto” (p. 54). E 

entendemos ser esse elemento que fez com que no processo de luta pela universalização da 

educação pública brasileira tenha se insurgido a defesa da qualidade educacional permeada 

pelo debate da educação integral. Em referência ao conceito de educação integral, entende-se 

que, em uma visão restrita, 

 
refere-se à organização escolar na qual o tempo de permanência dos estudantes 

estende-se para, no mínimo, sete horas diárias, também denominada, em alguns 

países, como jornada escolar completa. Em sentido amplo abrange o debate da 

educação integral — consideradas as necessidades formativas nos campos cognitivo, 

estético, ético, lúdico, físico-motor, espiritual, entre outros — no qual a categoria 

“tempo escolar” reveste-se de relevante significado (MOLL, 2010 apud MOLL, 

2012, p. 144). 

 

Mesmo sendo discutido com vários nomes (ampliação da jornada escolar, turno 

complementar, contraturno, atividades extras, escola de dia completo, dentre outros termos), o 

significado do aumento do tempo de escola parece ser um consenso, representando no Brasil o 

período que supera o atual horário regular da educação básica. No entanto, é mais complexo o 

debate sobre a educação integral na perspectiva da formação do indivíduo, por ser um tema 

defendido por diversas vertentes do pensamento filosófico e/ou político em vários momentos 

da história da humanidade, contendo pontos de convergências e discordâncias. Mas 

reafirmamos que se destaca nesse tipo de concepção de educação, que é desafiadora por fazer 

repensar o papel da escola, o fato dela colocar o indivíduo no centro das preocupações da 

educação e de indicar como tarefa dessa educação a formação do ser humano, 

compreendendo-o em sua totalidade (GUARÁ, 2006). 

Por haver várias abordagens pelas quais se pode entender a educação integral, Coelho e 

Portilho (2009) explicam que esse conhecimento pode se dá pelas seguintes perspectivas 

históricas: (1) representação filosófica que traz a perspectiva do ‘homem virtuoso’ da paidéia 

grega; (2) concepção do homem holístico, também presente na filosofia progressista; e (3) 

representações político-filosóficas francesas, delineadas no liberalismo, no socialismo e no 
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conservadorismo. Nesta dissertação, não será possível desenvolver a tarefa hercúlea de 

apresentar todas as linhas de pensamento que tratam da educação integral. Mas vamos expor 

aquelas que vão nos ajudar no trabalho de análise do nosso objeto de pesquisa. 

Vamos começar destacando que o trabalho com a perspectiva da formação humana mais 

completa já está presente na história da humanidade desde a antiguidade clássica e que o 

sentido grego da formação integral ainda tem grande influência na atualidade, sobretudo o 

aspecto do 

 

clássico dualismo grego, que fundamentou o pensamento cartesiano e seccionou a 

educação em dois tipos: a contemplativa e a do corpo e dos ofícios, ou seja, a 

educação intelectual e a educação manual ou técnica, sendo esta segunda preterida 

pelas elites, em detrimento daquela primeira (COELHO; PORTILHO, 2009, p. 91). 

 

A noção ampliada de educação grega apresenta o germe do que posteriormente se 

convencionou chamar de educação integral. No entanto, esse tipo de visão sobre a formação 

humana deixou de ser ponto de reflexão aprofundada durante séculos, “afinal, a educação 

formal — conforme a concebemos hoje — não estava ainda materializada em instituições 

públicas que atendessem a todos, indistintamente” (COELHO, 2009a, p. 86). Por isso, como 

explica Coelho (2009a), a educação integral voltou à cena apenas no século XVIII, com o 

advento da Revolução Francesa e com a instituição da escola (pública) como sendo um lócus 

privilegiado do trabalho educativo. E foi o movimento revolucionário francês que influenciou 

a delineação de duas vertentes de pensamento — o socialismo e o liberalismo, que se 

opunham ao pensamento conservador do estado absolutista. Então, essas passaram a ser as 

três grandes referências de discussões e ações no âmbito educacional, inclusive no cenário 

brasileiro. 

Todo exposto aponta que o debate sobre concepções de educação integral é de fato 

complexo e indica variadas possibilidades de considerações e perspectivas. Também valida 

nossa opção por aprofundar a apresentação da conceituação da educação integral, em termos 

históricos e filosóficos, nos seguintes direcionamentos com destaque no Brasil: a concepção 

conservadora, que tem como base um Estado centralizador; a concepção socialista libertária, 

que é representada na corrente de pensamento anarquista do século XIX; e a concepção 

liberal, que é baseada na teoria do liberalismo — consolidada no século XVIII na Europa e 

nos Estados Unidos da América (EUA), e que teve grande incidência no Brasil ao ser uma 

inspiração para o movimento escolanovista das décadas iniciais do século XX (uma influência 
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a diversas experiências educacionais atuais). Destacamos que por serem vistas como 

contrapontos, as concepções ora estudadas nos fornecem perspectivas distintas do debate da 

educação integral. 

Nosso caminho pela percepção de como diferentes pensamentos político-filosóficos 

(representantes de diferenciadas visões sociais de mundo) se vinculam à educação integral 

segue pela concepção conservadora. De acordo com Coelho e Portilho (2009), o 

conservadorismo busca controlar e conservar político-socialmente a sociedade, tendo como 

uns dos meios para isso a educação. E sobre como o pensamento conservador se transfere 

para a educação integral, as autoras explicam que acontece da seguinte forma: 

 

por meio da busca pela formação integral da criança, dentro do pensamento 

entusiasta e conservador em que são apresentadas atividades de aquisição científica; 

educação dos sentidos; educação moral e cívica; educação física e escotismo como 

atividades essenciais à constituição de um ensino primário com qualidade. 

Concomitantemente, esse ensino apresenta, como fundamento, um sentimento 

nacionalista que, eclodindo no léxico empregado, nos evidencia o espírito de 

restauração de seus propósitos (COELHO; PORTILHO, 2009, p. 94). 

  

Nossos estudos apontam que a concepção de educação integral no âmbito conservador 

foi vivenciada no cenário brasileiro, sendo um grande expoente dessa concepção no país o 

integralismo dos anos de 1930, que foi um movimento político de direita que teve como 

documento fundador o Manifesto de 7 de Outubro de 1932
6
 e como principal nome Plínio 

Salgado.  

Pinheiro (2009) explica que o Movimento Integralista Brasileiro se denominava como 

um movimento de cultura, acreditando caber à elite integralista a função de salvar a massa 

aculturada. E sendo a cultura um elemento central do integralismo, era invocada, segundo 

Ghiraldelli Júnior (2009), com o sentido de proporcionar uma consciência nacional para 

tornar duradouras as ações na sociedade. 

Coelho e Portilho (2009) esclarecem que o integralismo fez uso da educação integral 

como base ideológica, propagando-a como sendo a junção do homem intelectual, do homem 

físico, do homem cívico e do homem espiritual. E Pinheiro (2009) complementa essa 

explicação elucidando que “a concepção conservadora de educação integral, pelo viés 

                                                           
6
 O referido manifesto, também conhecido como Manifesto Integralista, foi direcionado à nação brasileira, mais 

especificamente ao operariado, aos sindicatos de classe, aos homens de cultura e pensamento, à mocidade das 

escolas e das trincheiras e às classes armadas. O documento traz a visão dos integralistas sobre a nacionalidade, a 

questão social pensada pela Ação Integralista Brasileira (AIB), a família, o tipo de Estado desejado etc. O texto 

está disponível em: <http://www.integralismo.org.br>. 
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integralista, [...] primou pelo desenvolvimento completo do homem, em sua subjetividade, 

desenvolvimento físico e cívico, mas não fazia referências ao tempo escolar” (p. 29). Desta 

forma, a autora ajuda a inferir que a proposta integralista de formação integral não estava 

atrelada à ideia da ampliação da jornada escolar. 

Pinheiro (2009) ainda destaca que a fundamentação educacional do movimento 

integralista tinha como alicerce o Estado centralizador e conservador. Então, fica evidente 

qual seria o projeto de poder integralista: “Obviamente, o aspecto central do projeto era o 

doutrinamento através de uma forte ação centralizada pelo Estado” (SILVA; SILVA, 2012, p. 

53). Segundo propagava o integralismo, o Estado  

 

se identificaria com a nação (Estado burguês e Estado proletário são formas 

patológicas, diziam os integralistas) e colocaria a sociedade entre trabalhadores de 

inteligência, do braço e do capital formada espontaneamente e naturalmente de 

maneira organizada e hierarquizada. Daí o projeto de sistema escolar do ideário 

educacional integralista ter insistido em consagrar a divisão entre “trabalhadores da 

inteligência, trabalhadores do braço e trabalhadores do capital” (GHIRALDELLI 

JÚNIOR, 2009, p. 66). 

 

Nessa visão de Estado brasileiro, a educação era trabalhada de forma “segmentada, pois 

o povo deveria ser doutrinado com o intuito de disciplinar sua conduta e a elite teria cursos 

específicos voltados para a ideologia integralista e o comando da nação” (PINHEIRO, 2009, 

p. 28). Por isso, segundo Ghiraldelli Júnior (2009), o ensino para o que na época se chamava 

de grau primário deveria ser gratuito, com (inclusive) obrigatoriedade de matrícula e 

presença, e os ensinos chamados de secundários e universitários deveriam ser oferecidos 

gratuitamente apenas para os estudantes que se mostrassem capazes de frequentar essas 

etapas/níveis do ensino. Sendo assim reconhecida pelos integralistas a hierarquia da 

inteligência e da capacidade. 

Após conhecer um pouco a concepção conservadora de educação integral — cujas bases 

eram “a espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina” (COELHO, 2009a, p. 88), 

entendemos por que ela não é indicada para inspirar políticas atuais. E após conhecê-la, 

procuramos estudar a concepção libertária cujas experiências de referência no Brasil foram 

desenvolvidas na mesma época em que aconteceram as experiências conservadoras dispostas 

acima. Mesmo não tendo difusão ampla no cenário educacional brasileiro, talvez devido aos 

embates em relação à atuação do Estado e ao modelo socioeconômico vigente — o 

capitalismo, a escolha de estudo pela concepção libertária é justificada, sobretudo, pelo fato 
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da concepção de base anarquista ter elementos relevantes de conceituação que nos ajudam a 

(re)pensar a educação integral nas escolas atuais, ao propor, no dizer de Gallo (2002), uma 

alteração à rota ao modelo educacional hegemônico de transmissão de informação, que seria 

pela valorização dos seguintes pontos: (a) a liberdade, que sendo vista como princípio básico 

da vivência na sociedade e como algo a ser alcançado processualmente através da educação é 

entendida como direcionamento da formação completa dos indivíduos; e (b) a relação entre 

educação e trabalho, tema que aparece de forma recorrente em propostas educacionais da 

atualidade. 

E para iniciar nossa exposição conceitual de uma das correntes socialistas — a corrente 

libertária, bem como dos ideais anarquistas do século XIX, vamos nos apoiar em Moraes 

(2009), que explica que “uma das principais marcas do pensamento educacional libertário é a 

crítica ao sistema de ensino dentro do sistema capitalista” e que “os anarquistas desconfiavam 

da educação oferecida aos filhos dos trabalhadores, tanto por parte do Estado, como da Igreja” 

(p. 25). Pode-se afirmar que a perspectiva anarquista de educação se caracterizava como 

integral, “porque tem como finalidade desenvolver todas as capacidades do homem, que 

existem na criança, não se dando o direito de reprimir qualquer que seja a capacidade do 

indivíduo” (SILVA; SILVA, 2012, p. 58). 

E essa concepção da educação integral na visão libertária tem como uma das principais 

referências Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), que foi um “articulador de uma proposta de 

educação integral que combinava a instrução literária e científica com a industrial” 

(MORAES, 2009, p. 25). A concepção pedagógica proudhoniana tem como elemento central 

o trabalho e o direcionamento de que “a função da educação é formar o homem segundo os 

interesses sociais” (GALLO, 2002, p. 23). Desta forma, a educação (entendida como 

revolucionária) deve ter como pontos básicos “a justiça na igualdade de oportunidades, a 

democracia em sua direção, o trabalho como instrumento de aprendizagem e a generalidade 

precedendo a especialização” (ibid., p. 24).  

Defendendo uma educação pelo trabalho, Proudhon propaga uma educação que abranja 

a perspectiva geral e a politécnica. Ou seja, uma educação em que “o indivíduo aprenda as 

mais diversas técnicas de produção num contexto mais generalizado, podendo depois 

especializar-se em qualquer uma delas” (ibid., p. 25). Destaca-se que para essa lógica 

educacional proudoniana, dotar os operários com uma capacidade profissional completa 

significaria criar condições para liberá-los da tutela da aristocracia. Para tanto, deveria haver 
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uma educação que preparasse o homem para o trabalho, mas que também o inserisse na 

sociedade de forma autônoma e crítica (MORAES, 2009). 

Outro referencial foi Mikhail Bakunin (1814-1876), para o qual “a educação tem papel 

fundamental na revolução social” (GALLO, 1995, p. 67), sendo uma poderosa arma para 

enfrentar e vencer as injustiças sociais, já que o saber era entendido como sustentáculo do 

poder. Esse teórico defendia que o processo educacional deveria ter duas características — a 

educação integral e a educação para a liberdade, que seriam dialogantes porque “só o homem 

completo em sua humanidade pode conquistar socialmente a liberdade” (ibid., p. 74). Desta 

forma, 

 

uma educação que vise a liberdade deve ser, necessariamente, uma educação 

integral, que forme o homem completo, inteiro, senhor de suas habilidades físicas, 

intelectuais e sociais – os anarquistas as chamariam de morais –, e uma educação 

integral não tem como fugir da liberdade, pois ao formar o homem completo, a 

liberdade é o seu destino. [...] para os anarquistas a liberdade é sempre um processo 

em construção; deste modo, se a educação libertária fizesse com que os educandos 

experimentassem a inteira liberdade constantemente, em todos os momentos – como 

se isso fosse possível! –, estaria entrando em contradição com seu conceito de 

liberdade. Mesmo na escola, a liberdade deve ser uma construção social dos alunos, 

e uma conquista a cada passo. Ela não é dada de graça, não aparece magicamente do 

nada, mas é sempre uma possibilidade e um fato concreto em construção coletiva 

(ibid., p. 75). 

 

Foram esses os principais teóricos que influenciaram a noção de educação integral 

libertária, que é fundamentada por alguns princípios básicos. De acordo com Gallo (2002), o 

primeiro dos princípios indica que a educação integral é um processo de formação humana, 

sendo o meio pelo qual o indivíduo se faz plenamente humano. Nesse sentido, o homem deve 

ser orientado no respeito pelo trabalho, pela razão, pela igualdade social e pela liberdade. 

Outro princípio indica que a educação integral deve ser permanente uma vez que o ser 

humano está em constante transformação. A formação profissional também é um ponto-chave 

para os libertários, pois como o mundo do trabalho é dinâmico, o profissional deve estar 

continuamente se atualizando.  

Para os anarquistas, o processo educativo deve contribuir para a desalienação do 

indivíduo, a fim de que possa se conscientizar de si e do que está à sua volta. Assim, a 

educação passa a ser uma forma de luta à medida que possibilita a igualdade de saberes e a 

superação histórica de dominação. Os anarquistas também esperam que a educação integral 

libertária favoreça a articulação entre a individualidade e a coletividade. 
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Com relação ao campo do desenvolvimento da prática da educação integral pelos 

anarquistas, tem-se como expoente o pedagogo e professor Paul Robin (1837-1912), porque 

foi o “primeiro a conseguir trabalhar, na prática, as diversas questões educacionais teóricas 

que vinham sendo discutidas nos meios socialistas” (GALLO, 1995, p.87). Robin trabalhou 

com a pedagogia libertária no Orfanato Prévost, em Cempuis (na França), onde foi 

administrador entre 1880 e 1894, “buscando materializar os princípios que defendia: um 

ensaio laico, racionalista, antidogmático, sem hierarquias e, principalmente, de caráter 

integral” (MORAES, 2009, p. 31).  

E essa experiência prática de educação integral se mostrou tão relevante que serviu 

como base para que Robin, juntamente com outros educadores, lançasse o Manifesto dos 

Partidários da Educação Integral em 1893. Esse documento deixa evidente a preocupação 

anarquista de “aliar a educação intelectual com a profissional, que seria o final do ciclo de 

aprendizagem especializada, ao materializar a indissociabilidade do saber e do fazer” 

(MORAES, 2009, p. 33). 

Gallo (2002) explica que a educação libertária, nesse âmbito da prática da educação 

integral, desenha-se como articuladora de três instâncias básicas: a educação intelectual, a 

educação física (subdividida em esportiva, manual e profissional) e a educação moral. E 

devendo ser igualmente valorizadas, essas instâncias devem suscitar a integração entre a 

individualidade e a coletividade. Sobre esses níveis da educação integral, o autor esclarece 

que:  

1) a educação intelectual visa a garantia do acesso ao patrimônio cultural da 

humanidade socialmente construído e busca propiciar a construção pessoal do conhecimento 

por meio do estímulo aos questionamentos;  

2) a educação física deve abranger três aspectos — a educação recreativa e esportiva 

(que teria como funções básicas a socialização e os exercícios corporais), a educação manual 

(que seria voltada para o aprimoramento sensório-motor) e a educação profissional (que, 

resgatando o conceito de politecnia de Proudhon, seria direcionada para a valorização do 

universo da produção em sentido global); e  

3) a educação moral busca possibilitar aos alunos a vivência na rotina da comunidade 

escolar por meio do exercício da solidariedade e da liberdade. 

Após apresentar os pilares filosóficos da concepção anarquista da educação integral — 

que possui um “viés ideológico de cunho progressista e emancipador” (COELHO, 2009, p. 
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88), torna-se pertinente indagar se influenciaram práticas nos territórios brasileiros? E quem 

nos indica a existência de experiências de educação libertária no Brasil são Coelho e Portilho 

(2009). De acordo com as autoras, no início do século XX, foram criadas (por exemplo) duas 

escolas modernas em São Paulo com base nessa vertente. Esses projetos educacionais 

organizados por anarquistas do movimento operário como alternativa à educação hegemônica 

tiveram uma pequena duração devido a pressões dos setores conservadores. 

E ao saber do desenvolvimento dessas práticas, uma outra pergunta surge: Para além das 

experiências, é possível atualmente desenvolver políticas de educação integral de concepção 

libertária? Esse questionamento nos faz visitar a reflexão de Proudhon sobre a sociedade, 

quando indica que a educação libertária (como pensava) não poderia ser oferecida no sistema 

capitalista, 

  

pois uma educação que tenha por base a liberdade, a justiça e a igualdade é 

completamente contrária às bases deste sistema, que são a dominação e a 

exploração. Por este motivo, o capitalismo nunca educará nem ao povo nem a 

ninguém, a não ser àquela camada da burguesia que será destinada ao gerenciamento 

da sociedade, que a manterá sempre de acordo com a mesma estrutura (GALLO, 

2009, p. 23). 

 

Neste momento, temos elementos insuficientes para responder à última pergunta 

apresentada ou para concordar com a premissa acima de Proudhon, até por que suscita uma 

análise complexa socio-político-econômica da atualidade (influenciada por tantas crises 

passadas pelo capitalismo ainda em voga). No entanto, podemos sinalizar que elementos da 

visão educacional libertária são trabalhados em práticas educativas contemporâneas (a 

exemplo do jornal e rádio escolar) e são vistos como importantes no debate de uma educação 

(integral) pública de qualidade, visto que  

 

a educação contemporânea comprometida com a transformação dos valores, com a 

construção da liberdade, da autonomia, da solidariedade, com a formação de seres 

humanos plenos, saudáveis, conscientes e ativos tem muito a resgatar da educação 

integral em moldes anarquistas (GALLO, 2002, p. 39). 

  

E após expor a proposta de educação anarquista, que tem “uma clara opção pelos 

aspectos político-emancipadores” (COELHO, 2009a, p. 88), vamos entrar na seara da 

concepção liberal de educação integral. Para tanto, vamos nos referenciar nas ideias e 

experiências educacionais escolanovistas, desenvolvidas em diversas partes do mundo no 

século XX (inclusive, no Brasil), pelo fato de terem algumas características constituidoras da 
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concepção de uma escola que trabalha na perspectiva da educação integral, como nos 

apresenta Cavaliere (2002a): a religação da educação à vida; a articulação da educação 

intelectual com a atividade criadora; a autonomia de estudantes e professores; a formação 

global do estudante; a valorização da vida social-comunitária da escola. E essa perspectiva de 

trabalho educacional fomentada pela Escola Nova pode ser considerada como reformuladora 

para a educação porque questiona o enfoque pedagógico “centrado na tradição, na cultura 

intelectual e abstrata, na autoridade, na obediência, no esforço e na concorrência” 

(CAVALIERE, 2002a, p. 252). 

A Escola Nova teve como inspiração o pensamento de John Dewey — um grande 

defensor da sociedade democrática que acreditava, segundo Cavaliere (2002a), ser a 

democracia o ponto que faria ser superada a dicotomia entre indivíduo e coletividade, sendo 

ela responsável por propiciar o desabrochar da inteligência, “já que toda atividade reflexiva 

está submetida à experiência de organizar o mundo concreto de acordo com as necessidades 

da vida humana” (p. 257). Dewey “entendia que a verdadeira educação era crescimento em 

favor da diversidade e, sendo assim, só podia existir na democracia” (GHIRALDELLI 

JÚNIOR, 2009, p. 151). Ele afirmava que “para a escola fomentar o espírito social das 

crianças e desenvolver seu espírito democrático, precisava organizar-se como comunidade 

cooperativa” (WESTBROOK, 2010, p.20). 

Dewey, importante filósofo e pensador da educação norte-americana, que seguia a 

corrente filosófica pragmatista, valorizava a reconstrução da experiência como perspectiva 

educativa. Para ele, como a escola é uma micro-sociedade, ela teria um ambiente favorável à 

chamada “reconstrução social da experiência”. Cavaliere (2002a) explica que a experiência 

era um conceito de suma importância para Dewey, para o qual seria sinônimo de 

transformação e aprendizagem, já que pode gerar modificações no comportamento das 

pessoas. Nesse sentido, a escola deveria propiciar experiências reflexivas, ou seja, deveria 

estimular um “processo de contínua reconstrução e reorganização da experiência, por meio da 

reflexão” (p 258).  

Desta forma, segundo ainda a autora, a escola deixaria de ser um instrumento para se 

alcançar algo e passaria a ser um lócus de vivência de experiências com significados próprios 

e o ato de educar significaria “tecer relações entre os indivíduos e a cultura que os envolve, de 

forma que se tornem capazes de distinguir as situações, nessa cultura específica, que estão a 

exigir mudanças” (CAVALIERE, 2007, p. 1022). 
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Com o decorrer dos anos e de reavaliações de suas ideias, Dewey passou considerar que 

a escola não poderia ser vista como uma instituição alheia à política. E sobre a função da 

escola na reconstrução social, Westbrook (2010) explica que Dewey continuou acreditando na 

importância da escola, mas não a colocava mais no centro de sua ideia de reforma social. Isso 

porque, “o que antes havia sido o meio fundamental da democratização da vida americana se 

converteu em um dos instrumentos decisivos, mas de importância secundária em comparação 

com outras instituições abertamente políticas”. E essa mudança de entendimento de Dewey 

aconteceu porque ele passou a reconhecer que a escola, “ao estar inextricavelmente vinculada 

às estruturas de poder vigente, constituía um dos principais instrumentos de reprodução da 

sociedade de classes do capitalismo industrial e que, por isso, era mais difícil transformá-la 

em fator de propulsão da reforma democrática”. Assim, “os esforços para transformá-la em 

agente propulsor de uma sociedade mais democrática tropeçaram nos interesses dos que 

pretendiam conservar a ordem existente” (p. 31).  

No Brasil, a concepção liberal de educação começou a ser debatida no início do século 

XX, seguindo a perspectiva político-desenvolvimentista. Ghiraldelli Júnior (2009) explica que 

o ideário liberal em educação enfatizava a relação entre a democracia e o mundo daquela 

época, por isso, apresentava como característica, basicamente, quatro aspectos: 

 

a igualdade de oportunidades e democratização da sociedade via a escola; a noção de 

escola ativa (com a ideia de atividade pensada tanto de modo amplo quanto de modo 

estreito, voltada para orientação vocacional-profissional); a distribuição hierárquica 

dos jovens no mercado de trabalho por meio de uma hierarquia de competências e 

não por outro mecanismo qualquer; e, por fim, a proposta de escola como posto de 

assistência social (p. 55-56). 

 

O liberalismo brasileiro foi bastante propagado pela Escola Nova discutida no Brasil. E 

esse foi um importante movimento para o país porque, no dizer de Cavaliere (2002a), mesmo 

não conseguindo ter alterado o cerne do sistema educacional tradicional brasileiro — voltado 

“primordialmente para a transmissão dos conhecimentos sistematizados” (p. 256), possibilitou 

que (ainda que minoritariamente) o campo da educação compreendesse que “a democracia é 

mais do que uma forma de organização das estruturas imediatamente políticas” (p. 257). 

Sobre a Escola Nova no Brasil, é necessário destacar que preconizava ideias de 

reformulação da educação que refletiam a necessidade da época “de se reencontrar a vocação 

da escola na sociedade urbana de massas, industrializada e democrática” e valorizava a 

“educação como vida, e não como preparação para a vida”, defendendo (portanto) o trabalho 
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com a experiência na prática cotidiana da escola (CAVALIERE, 2002a, p. 251). Por isso, a 

ideia de educação integral presente na concepção liberal direcionava que “a formação 

completa da criança – via educação – teria, como meta, a construção do adulto civilizado, 

pronto para encarar o progresso, a ‘civilização técnica industrial’ capaz de alavancar o país” 

(COELHO, 2004, p. 8). 

Um grande representante da Escola Nova e dessa perspectiva de educação integral no 

país foi Anísio Teixeira. E como suas ideais influenciam muitas experiências atuais de 

educação (em tempo) integral, vamos esmiuçar a trajetória desse baiano nascido na cidade de 

Caitité, em 1900, para entender suas ideias centrais de educação. Para melhor apresentá-lo, 

vamos nos valer de relatos de Darcy Ribeiro e Afrânio Coutinho, bem como de informações 

de exposição do INEP sobre Teixeira. 

Anísio Teixeira cursou Direito em 1922, na antiga Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais da Universidade do Rio de Janeiro, mas ficou reconhecido mesmo por suas 

contribuições como educador. Segundo Ribeiro (1994), Teixeira era um filósofo da educação 

extremamente inteligente e erudito, que foi essencialmente um educador. Ou seja, ele foi 

 

um pensador e gestor das formas institucionais de transmissão da cultura, com plena 

capacidade de avaliar a extraordinária importância da educação escolar para integrar 

o Brasil na civilização letrada. Para ele, a escola pública de ensino comum é a maior 

das criações humanas e também a máquina com que se conta para produzir a 

democracia. É, ainda, o mais significativo instrumento de justiça social para corrigir 

as desigualdades provenientes da posição e da riqueza. [...] Ainda habitado pelo 

saber jesuítico, em que fora conformado, Anísio foi Secretário de Instrução Pública 

da Bahia. Refez-se a partir de uma viagem iluminada pela Europa e principalmente 

depois de uns anos estudando educação na Universidade de Columbia, onde se fez 

deweyísta, apaixonado pela tradição democrática americana e por suas escolas 

comunitárias. Foi já esse novo Anísio que revolucionou o ensino público do Rio de 

Janeiro [...]. Isso ocorreu naqueles anos de clarividência que o Brasil viveu no 

começo da década de 30, dinamizada pelo sopro renovador da Revolução (p. 7-8). 

 

A década de 1930 citada é o período em que Anísio Teixeira participa da construção de 

manifesto conhecido como sendo dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Mais adiante 

vamos detalhar esse documento, mas por ora esclarecemos que ele “preconizava a educação 

pública, universal, gratuita e laica” (BRASIL, 2000, p. 12). Essa também foi a época em que 

Teixeira, 

 

a convite do prefeito Pedro Ernesto Batista, assumiu o cargo de diretor-geral do 

Departamento de Educação e Cultura do Distrito Federal, substituindo o educador 

paulista, Fernando de Azevedo. Neste cargo, de 1931 a 1935, deu início a um 
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conjunto de medidas organizacionais para estruturar o ensino nos vários níveis, do 

primário ao superior, reforma educacional que o projetou nacionalmente. [...] Pediu 

demissão do cargo de diretor-geral no dia 1º de dezembro de 1935, por motivos 

políticos, refugiando-se na fazenda Gurutuba, região de Caetité (BARSIL, 2000, p. 

11-12). 

 

Então, devido ao momento político do país, que resultaria na instauração do governo de 

Getúlio Vargas conhecido como Estado Novo – período entre os anos de 1937 a 1945 que foi 

marcado pelo autoritarismo político, Teixeira deixa de atuar no setor público e se recolhe à 

vida privada. Contudo, “com a vitória das democracias na guerra, é chamado para um cargo 

na UNESCO, recém-criada” (RIBEIRO, 1994, p. 9), sendo nomeado Conselheiro de 

Educação Superior entre os anos de 1946 e 1947. 

Segundo publicação do INEP (BRASIL, 2000), quando volta ao Brasil, Anísio Teixeira 

é convidado pelo governador da Bahia a assumir o cargo de Secretário de Educação e Saúde 

entre 1947 e 1950. Enquanto secretário, colocou em prática o seu projeto conhecido como 

“escolas-classe/escola-parque”, que foi materializado no Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro. Nessa instituição, procurou-se “oferecer à criança uma educação ativa e integral, da 

alimentação até a preparação para o trabalho e a cidadania” (p. 12). Por isso, essa experiência 

(que será melhor explicada adiante) foi considerada modelo inovador de escola (educação 

básica), tida como parâmetro internacional, sendo divulgada pela UNESCO em outros países. 

Na administração pública, ainda assumiu outros cargos de alta gestão, dos quais 

citaremos apenas alguns nesta dissertação. Em 1951, esteve à frente da Secretaria-Geral da 

instituição que hoje é conhecida como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) — uma fundação do Ministério da Educação (MEC), onde impulsionou os 

cursos de pós-graduação. No ano seguinte, assumiu a direção do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (INEP), onde “continuou sua defesa por uma educação ampla, que não 

favorecesse apenas uma classe social” (BRASIL, 2000, p. 13). Nesse sentido, por exemplo, 

iniciou levantamento das condições do ensino nos estados brasileiros e fundou, em 1955, o 

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) no Rio de Janeiro, mas que teve também 

sedes regionais. Esses centros tinham como alguns “objetivos fundamentais: recolher, 

elaborar e divulgar documentação pedagógica; realizar e estimular estudos e pesquisas 

pedagógicas; realizar o aperfeiçoamento e a especialização de professor primário e de curso 

Normal” (BRASIL, 2000, p. 14). 
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O trabalho de Anísio Teixeira à frente do INEP gerou descontentamentos por causa das 

propostas de alterações no sistema de ensino. A igreja católica foi um dos setores 

incomodados, tendo os bispos exigido do Governo Federal o afastamento de Teixeira por esse 

motivo e também “porque achavam insuportável seu pendor democrático esquerdista” 

(RIBEIRO, 1994, p. 9). Então, Teixeira foi demitido pelo Ministro da Educação, que voltou 

atrás na decisão devido à grande repercussão que teve o caso.  

Após o episódio, “seguiram-se anos de trabalho alegre e fecundo, centrado no 

planejamento do sistema educacional que se ira implantar na nova capital — Escolas-parque e 

Escolas-classe” (RIBEIRO, 1994, p. 10), uma marca no campo da educação básica do 

governo de Juscelino Kubitschek — presidente da República entre 1956 e 1961. Nos anos 60, 

além inaugurar o projeto das escolas-parque e classe em Brasília (sendo esta experiência 

detalhada mais adiante), Anísio Teixeira também participou do debate da “Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei nº 4.024/61, promulgada em dezembro de 1961” e “foi, junto com 

Darcy Ribeiro, um dos idealizadores da Universidade de Brasília (UnB), participando do 

processo de concepção e administração da UnB de 1960 a 1964” (BRASIL, 2000, p. 15).  

Chagas, Silva e Souza (2012) pontuam que Anísio pensava na UNB “como um grande 

centro de pós-graduação, mestrado e doutorado para a formação de quadros para o magistério 

superior” (p. 76). E sobre o início dos trabalhos nessa instituição, Ribeiro (1994) relata que a 

UNB 

 

floresceu, capacitando-se rapidamente para dominar o saber humano e colocá-lo a 

serviço do diagnóstico das causas de nosso atraso e da busca das melhores soluções 

para o desenvolvimento autônomo do Brasil. Anísio e eu a conduzíamos, felizes e 

orgulhosos, com a ajuda de Frei Mateus. [...] Nestes trabalhos estávamos, Anísio 

exercendo a reitoria quando estoura o golpe militar de 1964, que se assanha, furioso, 

contra a Universidade. [...] Anísio foi, mais uma vez proscrito (p. 11). 

 

Foi durante o governo militar que Anísio Teixeira sofreu mais uma vez perseguições 

políticas e foi assassinado. Sobre esses últimos anos de sua vida, o texto do INEP (2000) 

registra que: 

 

com a instauração do governo militar em 1964, o professor Anísio Teixeira foi 

afastado de suas funções em 27 de abril, e aposentado compulsoriamente. Com 

autorização especial do presidente Marechal Humberto de Alencar Castello Branco 

(1964-1967), embarcou para os Estados Unidos, atendendo aos convites das 

universidades de Colúmbia (1964), de Nova Iorque (1965) e da Califórnia (1966), 

para lecionar como professor visitante. A volta ao Brasil ocorreu no final de 1966. 

Anísio Teixeira continuou dedicado à educação, integrando o Conselho Federal de 
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Educação (CFE-1966-1971). [...] No início de 1971, admitiu candidatar-se à 

Academia Brasileira de Letras (ABL). Era o candidato favorito dos imortais. [...] No 

dia 11 de março de 1971, numa quinta-feira, por volta de 11h30, deixou a sede da 

Fundação Getúlio Vargas (RJ), rumo ao apartamento de Aurélio Buarque de 

Holanda, onde não chegou. Anísio Teixeira foi encontrado morto no poço do 

elevador do edifício onde morava o escritor e dicionarista (p. 15-16). 

 

A trajetória profissional de Anísio Teixeira é bem resumida por Coutinho (1994). 

Segundo o autor, Teixeira “lutou, trabalho, pregou, realizou para resolver problemas de nossa 

educação. Atuou em todos os níveis. Nunca lhe deixaram o caminho livre. Civis, militares e 

religiosos identificaram-se na tarefa inglória de impedir a sua ação inovadora” (p. 14). Como 

se pode perceber, o educador, que sempre saiu em defesa da escola pública universal, gratuita 

e integral, sofreu perseguições em vários momentos da vida por colocar em prática o que 

acreditava. 

Do registro sobre atuação profissional de Anísio Teixeira ainda destacamos, por ser o 

objeto de debate desta dissertação, sua defesa por uma formação completa do indivíduo 

atrelada ao tempo ampliado de escola. Por isso, ele era conhecido como 

 

“um entusiasta da ampliação do tempo associado às atividades de trabalho, de 

estudo, de recreação e de arte no espaço formal da escola, ou seja, de uma gama de 

práticas educativas que consubstanciam o que denominamos como educação 

integral, mesmo que o autor não tenha utilizado esse termo específico” (COELHO; 

PORTILHO, 2009, p. 95).  

 

É de fácil percepção que Anísio Teixeira tem uma biografia devotada à educação que é 

inspiradora, sobretudo às experiências brasileiras contemporâneas de educação integral em 

jornada escolar ampliada desenvolvidas na educação básica. Por isso, na próxima seção 

vamos apresentar um pouco mais das ideias de Teixeira para a educação por meio da 

exposição de experiências emblemáticas que desenvolveu em três capitais brasileiras: Rio de 

Janeiro, Salvador e Brasília, respectivamente nos anos 30, 50 e 60. Mas sobre esse filósofo da 

educação ainda cabe ressaltar que foi um dos intelectuais mentores do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932) — documento que defendia a escola pública como 

construtora da democracia, seguindo concepções de John Dewey e que teve grande relevância 

para o âmbito da educação nacional porque 

  

trouxe para o centro do debate educacional questões fundamentais que apontam para 

a modernidade. Entre outras, a democratização das relações sociais pela crítica ao 

caráter excludente da escola tradicional, pelo reconhecimento do direito à educação 
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a todos os cidadãos, pela defesa do princípio da universalização de acesso à escola 

(XAVIER, 1999, p. 46 apud CHAGAS; SILVA; SOUZA, 2012, p. 75).  

 

Para o campo da educação, o Manifesto dos Pioneiros explicita também que a tarefa 

de educar caberia tanto à família quanto ao Estado, deixando clara a diferença de função de 

ambas. Ghiraldelli Júnior (2009) explica que, no Manifesto de 1932, o Estado, tendo a função 

de promover a educação pública, deveria colaborar na formação de especialidades, mas 

também deveria ser capaz de garantir o direito biológico à educação integral. E “para a 

garantia do direito biológico de cada indivíduo à sua educação integral, o Manifesto defende a 

implantação, pelo Estado, da escola comum ou única. Esta, por sua vez, deveria tornar a 

educação acessível em todos os seus graus a todos os cidadãos” (p. 44). A seguir, trazemos 

um extrato do Manifesto que trata desse assunto: 

 

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo sua educação integral, 

cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o tornar efetivo, por um 

plano geral de educação, de estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em 

todos seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em 

condições de inferioridade econômica para obter o máximo de desenvolvimento de 

acordo com suas aptidões vitais. Chegasse, por esta forma, ao princípio da escola 

para todos, “escola comum ou única”, que, tomado a rigor, só não ficará na 

contingência de sofrer quaisquer restrições, em países em que as reformas 

pedagógicas estão intimamente ligadas com a reconstrução fundamental das relações 

sociais. Em nosso regime político, o Estado não poderá, decerto, impedir que, graças 

à organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais privilegiadas 

assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada; mas está no dever 

indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do Estado, quaisquer classes 

ou escolas, a que só tenha acesso uma minoria, por um privilégio exclusivamente 

econômico. Afastada a ideia do monopólio da educação pelo Estado, num país em 

que o Estado, pela sua situação financeira não está ainda em condições de assumir 

sua responsabilidade exclusiva, e em que, portanto, se torna necessário estimular, 

sob sua vigilância, as instituições privadas idôneas, a “escola única” se entenderá, 

entre nós, não como “uma conscrição precoce”, arrolando, da escola infantil a 

universidade, todos os brasileiros, e submetendo-os durante o maior tempo possível 

a uma formação idêntica, para ramificações posteriores em vista de destinos 

diversos, mas antes como a escola oficial, única, em que todas as crianças, de 7 a 15, 

todas ao menos que, nessa idade, sejam confiadas pelos pais à escola pública, 

tenham uma educação comum, igual para todos (AZEVEDO, 2010, p. 44). 

 

Em síntese, o que fica entendido na leitura do manifesto dos pioneiros é que esse texto 

defende o combate a uma realidade brasileira que dilacera os espíritos democráticos — as 

contradições e desigualdades sociais. Assim, afirma a ampliação do acesso à escola e a 

promoção de uma educação laica, gratuita e obrigatória para a formação integral dos 

indivíduos (AZEVEDO, 2010). Também fica claro que, na visão dos pioneiros, a educação 
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integral “não era apenas uma concepção de educação. Ela era concebida como um direito de 

todos” (GADOTTI, 2009, p. 22). 

Esta parte da dissertação mostra que no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, 

“coexistiam movimentos, tendências e correntes políticas dos mais variados matizes, 

discutindo educação; mais precisamente defendendo a educação integral, mas com propostas 

político-socias e teórico-metodológicas diversas” (COELHO, 2009a, p. 88). E conhecê-los 

nos ajudou a aprofundar a reflexão sobre as propostas de políticas públicas brasileiras atuais 

que estão se adensando no cenário educacional, porque possibilitou a identificação de tipo(s) 

de pensamento que exerce(m) influência(s) sobre determinada gestão. Não obstante, 

independente da opção escolhida para reflexão, é importante atentar para o alerta dado por 

Gadotti (2009), para o qual  

 

há que se ter cuidado quando se fala de educação integral para não se confundir esse 

rico conceito com iniciativas que visam mais a ocupar o tempo das crianças com 

atividades chamadas ‘culturais’, mas que pouco contribuem com o projeto 

educacional das escolas. [...] Essa concepção reducionista da atividade pedagógica 

contradiz a concepção de educação integral (p. 64). 

 

O texto indica que muitas nuances devem ser observadas na busca por conceituar ou 

mesmo analisar formulações ou práticas de educação integral. Mas, de certo, conhecer as 

bases dos conceitos de educação integral, bem como o ordenamento jurídico que a 

contextualiza, ajuda a compreender as visões contemporâneas dessa educação que hoje no 

Brasil é percebida como modalidade de ensino. Assim, vamos nos debruçar sobre esses 

pontos, tendo como direcionamento concepções e práticas de educação integral enquanto 

políticas públicas. 

 

1.3.2. Experiências e marcos legais da educação integral: inspirações, desafios 

e possibilidades 

 

Ao se olhar para a história da educação no Brasil, visualiza-se que a luta por uma 

educação democrática é um campo de tensão e de disputa. Isso porque, se de um lado a classe 

dominante sempre teve escola de tempo integral, quer seja por meio de oferecimento pelo 

poder público ou pela oferta por parte da família de atividades complementares em espaços 

culturais, esportivos ou científicos; por outro lado, a classe popular, quando teve acesso à 
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educação escolar, teve à sua disposição uma escola de formação limitada e de tempo parcial 

que direcionava os filhos dessa classe para desenvolvimento de hábitos laborais em 

detrimento dos intelectuais (GIOLO, 2012). 

Por traz do histórico quadro de desigualdade educacional brasileira, expressa (inclusive) 

na ausência de um sistema nacional de educação que busque a igualdade e a execução 

federativa, está uma desigualdade sistêmica que é inerente à sociedade capitalista (CURY, 

2008). Mas, apesar do processo de (re)alimentação da desigualdade social ser ainda uma 

realidade, passo a passo foram se galgando conquistas no campo da educação para se reverter 

esse cenário, quer seja na seara do acesso às escolas; no campo das práticas que buscam 

vivenciar ações pedagógicas voltadas para uma educação de qualidade ou na área das 

construções de legislações que aos poucos foram abordando questões da educação (em tempo) 

integral. 

Com relação ao exposto, merecem ser destacados marcos legais e normativos do 

sistema educacional brasileiro que colocaram o assunto da educação (em tempo) integral na 

pauta de agendas políticas, bem como algumas experiências no século XX e XXI 

significativas nesse âmbito porque, com delimitação local ou abrangência nacional: (a) 

indicaram a importância de o estudante estar mais tempo na escola ou em locais de sua 

responsabilidade; (b) mostraram como a constituição da escola de dia inteiro com uma 

formação abrangente seria um caminho para se consolidar o sonho de uma sociedade 

efetivamente democrática; (c) serviram como indutoras/financiadoras para o desenvolvimento 

de experiências nos estados e municípios de um tempo escolar expandido com uma formação 

ampla de crianças e adolescentes. 

Então, nesta parte da dissertação, registramos as tentativas de vivenciar a educação (em 

tempo) integral no Brasil, entendendo que os esforços empreendidos para instituí-las e 

desenvolvê-las (independente do direcionamento conceitual/político que possuíram) abriram 

caminho (com seus erros e acertos) para a construção da política pública de educação integral 

em Jaboatão dos Guararapes — nosso objeto de estudo.  

E, como exemplos de referenciais práticos em escolas públicas brasileiras, trazemos os 

projetos educacionais empreendidos por Anísio Teixeira, que na década de 1930, no Rio de 

Janeiro (RJ), desenvolveu o que se denomina como “Escolas de Anísio Teixeira”, que são 

unidades de ensino concebidas dentro de uma visão de educação que seguem a perspectiva 

das discussões do movimento da Escola Nova. Também apresentamos como fruto do trabalho 
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desse educador baiano na perspectiva da educação integral a escola-parque e as escolas-classe 

experienciadas em Salvador (na Bahia/BA), nos anos de 1950, e em Brasília (no Distrito 

Federal/DF), nos anos de 1960. Nos idos da década de 60, ainda apontamos as experiências 

dos Ginásios Vocacionais, em São Paulo (SP). 

Como marcos históricos da ampliação da jornada escolar nos anos de 1980 e 1990, no 

Rio de Janeiro (RJ), trazemos os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), propostos 

por Darcy Ribeiro. Registramos também o Programa de Formação Integral da Criança 

(PROFIC), do governo estadual de São Paulo, que na segunda metade da década de 1980 e 

primeira parte da década de 1990 fornecia, por meio de convênio com prefeituras, recursos e 

financiamento de experiências municipais existentes de atendimento de crianças em período 

integral (PARO et al., 1988). Destacamos que nos anos de 1990 ainda existiram ações do 

Governo Federal relativas ao horário escolar integral. No período do governo Collor, foi 

lançado o Projeto Minha Gente, pelo qual foram implantadas escolas de tempo integral em 

estruturas conhecidas como Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC). Já no governo de 

Itamar Franco, o Ministério da Educação do Desporto (MEC) apresentou o Programa 

Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Pronaica), com ações a serem 

desenvolvidas em Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) ou em 

outras unidades adaptadas (MAURÍCIO, 2002).  

Ainda registramos que, nos anos 2000, foram desenvolvidas experiências de educação 

integral tanto no âmbito de iniciativas de governos locais — como a de Belo Horizonte (MG), 

quanto estimuladas pelo governo federal — como foi por meio do Programa Mais Educação. 

Dessas ações dos idos do ano 2000, vamos deixar para detalhar posteriormente o programa de 

educação integral do governo federal, porque, ao influenciar diretamente a política de 

educação integral do município em estudo (de Jaboatão dos Guararapes), vai dar subsídios 

para análise dos contextos de construção da política municipal observada. 

Destacamos que entendendo a importância da legislação para institucionalizar ações ou 

estimulá-las, vamos costurar nosso registro sobre a caminhada das experiências da educação 

integral no Brasil pelos documentos de referência sobre o assunto.  Por fim, registramos que 

optamos por organizar esta parte da dissertação por blocos temporais. 

 

 Brasil: anos 1920 e 1930 
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No Brasil, as primeiras experiências de busca de inovação pedagógica por meio da 

instituição de escolas integrais, ou seja, voltadas para a formação do cidadão, são registradas 

no Rio de Janeiro, então capital do país, nos idos dos anos de 1920 e 1930. Herdando a gestão 

de outros dois diretores de instrução pública — Carneiro Leão (1922-1926) e Fernando de 

Azevedo (1927-1930), Anísio Teixeira (entre 1931 e 1935) dá prosseguimento a ações 

guiadas pelos princípios da Escola Nova, que pautam uma instituição de ensino pública igual 

para todos e de melhor qualidade.  

Nesse estado, o educador materializa suas ideias sobre uma educação integral porque 

acreditava que a escola deveria 

 

procurar desenvolver na criança uma série de “hábitos sadios, inteligentes e belos”, 

além de prepará-la para uma nova sociedade intelectual e técnica. Para ele, o 

processo de aprendizagem se daria por uma série de atividades, que seriam guiadas 

pelo interesse do aluno, evitando a fragmentação das matérias e a separação entre a 

sala de aula e a vida (RIO DE JANEIRO, 2006, p. 19). 

 

A sua administração como Diretor-Geral da Instrução Pública do Distrito Federal 

deixou como legado ao Rio de Janeiro 28 (vinte e oito) escolas, denominadas como “Escolas 

de Anísio Teixeira” (RIO DE JANEIRO, 2006, p. 23), que compõem seu projeto de 

renovação da educação, que incluía a reformulação pedagógica e arquitetônica das escolas. 

Segundo Chaves (2002), Anísio Teixeira traça um plano de remodelação das escolas, mas 

também procura fazer mudanças educacionais amplas. Por meio do Decreto n° 3763, de 1° de 

fevereiro de 1932, por exemplo, busca implementar um conjunto de modificações no 

Departamento de Educação e cria superintendências e divisões de ensino com vista a criar 

uma articulação do professor com um sistema educacional, tirando esse educador de um 

isolamento profissional. 

De acordo ainda com Chaves (2002), “atento para a constante necessidade de 

reformulação dos métodos de ensino e ciente de que eles não iriam se expandir igualmente 

por todo o sistema educacional” (p. 48), Teixeira instala na cidade do Rio de Janeiro 05 

(cinco) escolas experimentais (Escolas Argentina, Bárbara Otoni, Estados Unidos, Manuel 

Bonfim e México) que, funcionando como verdadeiros laboratórios, ensaiavam novos 

métodos educativos, tendo como premissas pedagógicas (assim como se direcionava para as 

demais escolas) os princípios da escola progressiva, formulada por Dewey. 
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Comparando essas escolas experimentais com as demais escolas da rede, Anísio 

Teixeira indicava que as condições dessas escolas 

 

são perfeitamente idênticas, em relação ao magistério, as instalações materiais e o 

corpo discente, às demais escolas do Distrito Federal. As únicas diferenças se 

encontram no propósito de ensaiar integralmente um novo método, nos estudos e 

debates que ali se realizam e na atitude experimental dos professores, que 

examinam, ensaiam, verificam os resultados e estão sempre prontos a suspender os 

julgamentos, a reexaminar o problema e a estudar e reestudar continuamente os 

processos de ensino e educação (TEIXEIRA, p. 203 apud CHAVES, 2002, p. 48-

49). 

 

Essas escolas induziam uma proposta que pretendia impulsionar mudanças em todo 

sistema de ensino que ainda vivenciava aspectos educacionais tradicionais da escola. E o 

universo pedagógico que se pretendia experimentar é aquele onde o processo de 

aprendizagem deveria ser conduzido por atividades guiadas pelo interesse dos estudantes. 

Então, induzia-se um método de ensino onde tanto o professor quanto o aluno deveriam ter 

“mais autonomia na elaboração de seu programa escolar que [...] extinguiria a aprendizagem 

isolada, vinculando-a de vez a um processo integral que liga constitutivamente aluno, 

professor, conhecimento e experiência” (CHAVES, 2002, p. 49). 

Algumas dessas escolas experimentais, mais especificamente 03 (três) — México, 

Estados Unidos e Argentina — adotaram o sistema Platoon, que se caracterizava como uma 

forma de organização administrativa da escola que se vinculava constitutivamente ao âmbito 

pedagógico, apresentando uma ideia diferente de espaço educativo ao propor como concepção 

de sala de aula algo não-previsível, isso porque as atividades escolares deveriam ser 

ministrada de forma viva. Esse sistema, que pretendia preparar os estudantes para a vida, 

 

foi concebido nos Estados Unidos, nos primeiros anos do século XX, e tinha como 

objetivo estruturar o ensino sob o ponto de vista do trabalho, do estudo e da 

recreação, uma vez que se acreditava que a educação deveria abarcar todos os 

aspectos da natureza infantil; ou melhor, seria função da escola providenciar o 

exercício de todas as capacidades das crianças, continuamente, desde a escola 

maternal até o colégio júnior (EBY, 1962, p. 572 apud CHAVES, 2002, p. 51). 

 

 Brasil: anos 1950 e 1960 

 

A experiência educacional de Anísio Teixeira nos anos de 1930 sugere a ampliação da 

função da escola, que passa a ser demandada para um maior papel sócio-cultural, já que a 
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educação era suscitada a não se limitar ao papel de ensinar a ler, a escrever e a contar. E foi 

essa linha de pensamento que marcou sua gestão, em Salvador (BA) nos anos de 1950, 

enquanto Secretário de Educação e Saúde do governo de Otávio Mangabeira. 

Na Bahia, Anísio Teixeira coloca em prática seu projeto educacional de escola-

parque/escolas-classe, testando novas concepções de educação na época por meio da criação 

do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), intitulado por Anísio como um esforço pela 

recuperação da escola pública primária, ao combater a “improvisação educacional” e a 

“simplificação destrutiva” da educação e ao revalorizar o “dia letivo completo” (TEIXEIRA, 

1994).  

O Centro, que teve seu nome dado pelo governador “em homenagem ao educador 

baiano que se distinguira na formação de intelectuais brasileiros prestigiados como Ruy 

Barbosa e Euclides da Cunha” (NUNES, 2009, p. 123), era composto por quatro escolas-

classe e uma escola-parque (ROCHA, 2002) e podia receber até quatro mil estudantes. 

Inaugurado parcialmente em 21 de setembro de 1950, as construções das ousadas instalações 

foram dadas como terminadas em 1964. 

Mas sua proposta também era de grande porte, pois tinha como base a busca por 

“alternar atividades intelectuais com atividades práticas, como artes aplicadas, industriais e 

plásticas, além de jogos, recreação, ginástica, teatro, música e dança, distribuídas ao longo de 

todo o dia” (GADOTTI, 2009, p. 23).  

Ao fazer o discurso de inauguração do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), 

Anísio Teixeira registrou o que vislumbrava não só para os estudantes que ali estivessem, mas 

também o que desejava para toda escola primária: 

 

desejamos dar-lhe seu programa completo de leitura, aritmética e escrita e mais 

ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação 

física. Além disto, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, 

cultive aspirações, prepare realmente a criança para a sua civilização — esta 

civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil 

e complexa e por estar em mutação permanente. E, além disto, desejamos que a 

escola dê saúde e alimente a criança, visto não ser possível educá-la no grau de 

desnutrição e abandono em que vive (TEIXEIRA, 1994, p. 174). 

 

Cabe esclarecer que na visão de Anísio Teixeira,  

 

era preciso expandir as atividades educativas da escola primária, as oportunidades de 

comunicação entre os alunos e de vivência em diferentes atividades. Não se tratava 

de suprir carências culturais, mas de antecipar experiências que levassem a uma 
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relação com o conhecimento necessário a um cotidiano que estava em mudança 

(NUNES, 2009, p. 123). 

 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) tinha uma proposta educacional que se 

apoiava, basicamente, “na concepção escolanovista segundo a qual a escola é tida como 

instituição em condições de contribuir para a instauração de uma ordem social democrático-

liberal” (PARO et al., 1988, p. 191). Então, como objetivos, o Centro definia os seguintes: 

  

a) dar aos alunos a oportunidade de maior integração na comunidade escolar, ao 

realizar atividades que os levam à comunicação com todos os colegas ou com a 

maioria deles;  

b) torná-los conscientes de seus direitos e deveres, preparando-os para atuar como 

simples cidadãos ou líderes, mas sempre como agentes do progresso social e 

econômico; 

c) desenvolver nos alunos a autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a 

cooperação, a honestidade, o respeito a si mesmo e aos outros. (ÉBOLI, 1969, p. 20 

apud PARO et al., 1988, p. 191) 

 

Construído no bairro da Liberdade, tido como um dos mais pobres de Salvador na 

época, o Centro buscou formar camadas populares em regime de período integral. Assim, 

terminou amenizando a problemática das ideias da Escola Nova de elevação da qualidade de 

ensino para todos terem beneficiado inicialmente apenas um número restrito de pessoas, mais 

especificamente “os filhos das famílias das camadas médias mais abastadas e das elites” 

(PARO et al., 1988, p. 190). 

Para Anísio Teixeira, a construção do Centro integrava um planejamento de educação 

para a capital da Bahia, que visava reestruturar a escola primária, cuja estrutura e cujos 

objetivos tinham (na visão dele) se perdido no processo da evolução nacional (TEIXEIRA, 

1994). E para iniciar a realização dessa reestruturação, o educador “propôs a criação de nove 

centros de educação popular para Salvador, dos quais apenas um se efetivou” (NUNES, 2009, 

p. 125) 

Mesmo com a nítida importância da criação deste “primeiro centro de educação popular 

do Brasil” (NUNES, 2009, p. 121), o educador teve que empreender esforços para garantir 

recursos para sua viabilização, que foi possível graças ao empenho do governo estadual da 

Bahia e ao auxílio do governo federal, por meio do (na época) Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP).  
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O educador justifica o investimento feito afirmando que o Centro é “custoso e caro 

porque são custosos e caros os objetivos a que visa” (TEIXEIRA, 1994, 175) e completa 

afirmando que  

 

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

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

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

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

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

inviabilidade da criatura humana ineducável (TEIXEIRA, 1994, p. 175 - 176). 

 

Continuando sua luta pela escola pública e pela defesa por uma concreta qualidade de 

ensino, Anísio Teixeira prepara o plano educacional da nova capital do país (Brasília) 

enquanto diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), que é vinculado ao 

Ministério da Educação. E nesse planejamento, introduz a proposta das escolas-classe/escola-

parque, sendo a primeira inaugurada na entrequadra 307/308 Sul, no mesmo dia da 

inauguração de Brasília, em 1960 (GADOTTI, 2009). Destaca-se que “o plano de construções 

escolares para Brasília obedeceu ao propósito de abrir oportunidade para a capital federal 

oferecer à nação um conjunto de escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração 

para o sistema educacional do país” (TEIXEIRA, 1961, p. 195). 

Diferentemente da experiência vivenciada na Bahia (no Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro), que atendia prioritariamente a população em situação de extrema pobreza, no centro 

político-administrativo do país a experiência escolar seria destinada a todas as classes sociais.  

“Ressalte-se, porém, o valor simbólico desse novo tipo de escola na capital federal, 

especialmente pelo significado de Brasília, que representava um esforço para a integração 

nacional no contexto do desenvolvimentismo” (PEREIRA, 2012, p. 40). 

Em relação à experiência das escolas-classe/escola-parque, pode-se destacar que 

 

o aluno era o centro do processo educativo. A ele cabia definir, de acordo com suas 

preferências e aptidões, as atividades das quais gostaria de participar. A cada 

semestre escolhia duas atividades, entre as oferecidas pelas diferentes áreas, e 

dedicava a cada uma delas duas horas diárias. A participação do aluno nas atividades 

programadas dava-se do planejamento à execução. Em geral, as produções eram 

coletivas e monitoradas pelos professores, embora a elaboração final fosse, na maior 

parte das vezes, individualizada. A ênfase era dada, sobretudo, à criatividade do 

aluno. A par do sentido democrático, essas atividades ensejavam a formação de 

hábitos de autodireção e de cooperação social. Observa-se, nesse particular, que o 

princípio de organização cooperativa servia tanto aos professores quanto aos alunos, 

a partir da premissa de que não se poderia exigir dos alunos aquilo que os próprios 

professores não conseguissem realizar (PEREIRA, 2009, p. 44). 

63 



 

 

 

O exposto nos indica que era claro para Anísio o dever da escola de dispensar uma 

formação completa aos estudantes, baseada no desenvolvimento de sua autonomia e no 

respeito aos seus interesses e aptidões. E o educador se empenhou para que isso fosse 

viabilizado por meio das escolas-classe/escola-parque. No entanto, o projeto de educação 

integral se desconfigurou da proposta original e não foi adiante 

 

por razões de natureza ideológica, e, principalmente, por questões de ordem 

econômica e política. Em curto prazo, os objetivos da escola-parque foram 

reduzidos, como também a generalização desse tipo de instituição no âmbito da 

nova Capital não se consumou. Das vinte e oito escolas-parque, previstas 

inicialmente, até hoje apenas cinco foram construídas. Cada uma dessas escolas 

passou a receber, em média, alunos de sete escolas classe, uma ou duas vezes por 

semana. Não obstante a riqueza das aprendizagens propiciadas no ambiente da 

escola-parque, o critério da quantidade mais uma vez prevaleceu sobre o da 

qualidade (PEREIRA, 2012, p. 41). 

 

Entre os anos de 1961 e 1969 foram desenvolvidas, em São Paulo (SP), experiências 

educacionais conhecidas por Ginásios Vocacionais, que eram vinculadas a um projeto 

experimental. A iniciativa de criá-los “partiu do então Secretário da Educação do Estado de 

São Paulo, Luciano Vasconcellos de Carvalho, que decidiu implantar um novo modelo de 

escola que ‘atendesse às reivindicações de uma sociedade mais democrática’” (CHIOZZINI, 

2003, p. 4). 

Os Ginásios, que foram criados pela lei estadual 6.052, de 3 de fevereiro de 1961, eram 

desenvolvidos pelas escolas que, segundo Chiozzini (2010), “desenvolviam seu planejamento 

curricular e estavam subordinadas apenas ao Serviço de Ensino Vocacional (SEV), órgão que 

respondia diretamente ao gabinete do Secretário da Educação e era paralelo a toda estrutura 

burocrática da Secretaria da Educação” (p. 2).  

Destaca-se que o Sistema de Ensino Vocacional aos poucos foi galgando autonomia 

pedagógica e administrativa. E, de acordo ainda com Chiozzini (2003), a estrutura curricular 

dos Ginásios, fixada na lei que os criou, era “composta pelas matérias convencionais do então 

denominado ‘1º ciclo do ensino secundário’ (ou ‘1º ciclo do ensino de grau médio’), acrescido 

de ‘matérias de iniciação técnica’” (p. 16).  

Sobre a proposta educacional dos Ginásios Vocacionais, Nunes (2000) explica que 

essas unidades escolares foram definidas 
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como escolas comunitárias, instaladas a partir de sondagens das características 

culturais e socioeconômicas da localidade, que procuravam executar programas de 

interesses comuns com outras instituições, particularmente outras escolas primárias 

e secundárias. Suas linhas diretrizes na condução da prática pedagógica eram a 

apreensão integrada do conhecimento, o valor do trabalho em grupo, o 

desenvolvimento de condições de maturidade intelectual e social, o exercício 

consciente do trabalho, a definição de opções de estudo e ocupações, a disposição 

para atuação no próprio meio e a descoberta da responsabilidade social (p. 54-55). 

 

O exposto nos mostra que a proposta dos Ginásios Vocacionais, apresentava 

características desafiadoras para a época, sobretudo porque se desenvolve (em parte) durante 

um regime de exceção democrática no país — o período da ditadura militar. E a repressão 

política típica daqueles tempos foi um elemento que incidiu na finalização da experiência nos 

06 (seis) Ginásios Vocacionais, dos quais uma unidade foi instalada 

 

na Capital paulista no ano de 1962, simultaneamente com a instalação de outras 

unidades nas cidades de Americana (zona industrializada), e Batatais (zona 

agrícola). Dando continuidade a expansão dos ginásios vocacionais em 1963, 

instalaram-se outras unidades agora em Rio Claro (centro ferroviário) e Barretos 

(zona agropecuária), finalizado o processo de instalação em 1968, com uma unidade 

em São Caetano do Sul (SENFF; GONÇALVES; ASSUNÇÃO, 2014, p. 26-27). 

 

Mas se a experiência na educação secundária integral que aponta importantes elementos 

para se refletir sobre uma educação pública de qualidade foi finalizada, suas influências nos 

dias atuais ainda não foram, visto que muitos de seus conceitos e métodos  

 

ainda hoje são muito discutidos quando se procuram alternativas para o 

planejamento escolar como um todo. Nos Ginásios Vocacionais, muito do que hoje 

se discute a partir de temas como interdisciplinaridade, estudo do meio, processo de 

avaliação ao longo do bimestre, formação contínua do professor, trabalho em 

equipe, vínculo entre escola e comunidade, entre outros, já se discutia na época 

(CHIOZZINI, 2010, p. 1). 

 

Apesar da finalização oficial de experiências como essas não ter significado o 

cancelamento da luta referente à educação integral, é difícil se pensar (sobretudo naquele 

momento) uma situação de perenidade para a educação integral quando ainda se precisava 

avançar no debate da escolarização obrigatória. Como nos lembra Cury (2008), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961 deixou brechas para que o ensino 

primário obrigatório não fosse integralmente cumprido e a constituição de 1967 tornou 

obrigatório o ensino primário de 8 anos apenas para a faixa etária de 7 a 14 anos. Cabe 
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pontuar que, segundo Moll (2012), a educação só passou a ser obrigatória dos 6 aos 14 anos 

em 2006 e só em 2009 foi ampliada novamente, passando a ser dos 4 aos 17 anos. 

 

 Brasil: anos 1980 e 1990 

 

Outros marcos da educação integral foram os Centros Integrados de Educação Pública 

(Cieps), experiências promovidas por Darcy Ribeiro no governo de Leonel Brizola, no Rio de 

Janeiro (RJ), nos períodos de 1983-1986 e de 1991-1994. No decorrer dessas duas gestões 

estaduais foram construídos 506 CIEPs, como parte de programa criado para implantar e gerir 

esse conjunto de escolas públicas de tempo integral — o Programa Especial de Educação 

(PEE). Os CIEPs, que tinham estruturas físicas extraordinárias, possuíam “concepção 

administrativa e pedagógica próprias, que pretendiam, segundo seu projeto original, promover 

um salto de qualidade na educação fundamental do estado” (CAVALIERE, 2002, p. 93). 

Assim, os CIEPs passaram a materializar a busca pela ressignificação da função da escola na 

sociedade e por uma nova organização escolar, bem como, pela potencialização de seus 

objetivos e métodos. Em um folheto informativo do PEE, essa nova escola era apresentada 

assim para a sociedade: 

 

Partindo de uma concepção mais abrangente de função escolar, cada CIEP trabalha 

para recuperar o papel político e social da escola no contexto de uma relação mais 

ampla com a comunidade. A escola integra-se à comunidade, contribuindo com a 

educação coletiva. Os pais dos alunos são chamados a discutir com os professores a 

educação de seus filhos [...]. Nesse processo de estreitamento de laços entre as 

escolas e sua comunidade, as atividades de animação cultural passam a ter especial 

importância (LOUZEIRO, p.19 apud CAVALIERE, 2002, p. 96). 

 

Registra-se que, ao ser criado, 

 

o programa de escolas de tempo integral não veio responder a um problema já 

explicitamente formulado, de domínio coletivo ou presente nas reivindicações 

populares e dos profissionais de educação. O que fez, na verdade, foi traduzir e 

organizar a necessária reformulação das organizações escolares em função de um 

novo papel social a ser por elas exercido. Não por acaso, a contribuição mais 

interessante da experiência dos CIEPs diz respeito à cultura organizacional da 

escola, envolvendo questões da estrutura física, profissional e social da escola e, 

principalmente, da articulação coletiva do trabalho pedagógico (CAVALIERE, 

2002, p. 98-99). 
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Os CIEPs, sendo complexos escolares que incluíam gabinetes médico e odontológico, 

refeitório, quadras, bibliotecas etc, tinham como base de proposta de educação integral em 

tempo integral o projeto de escola pública de Anísio Teixeira. Então, os Centros tinham ao 

mesmo tempo semelhanças e diferenças com relação à proposta de Anísio para a educação, a 

saber:  

 

semelhante, na perspectiva de oferecer atividades diversas das tradicionalmente 

entendidas como características da educação formal; diferente, na tentativa de 

mesclar o que estamos denominando de atividades escolares e outras atividades nos 

dois turnos e, ainda, de fazê-lo no mesmo espaço formal de aprendizagem 

(COELHO, 2009a, p. 92). 

 

Pela proposta dos CIEPs, na escola de tempo integral as “crianças deveriam permanecer 

durante todo o dia, participando de atividades curriculares variadas e recebendo alimentação e 

cuidados básicos” (CAVALIERE, 2009a, p. 52). Sobre a concepção pedagógica, pontua-se 

que previam a “socialização, a instrução escolar e a formação cultural, vista como parte 

essencial do processo de aprendizagem e não como adereço, tornando-se a escola espaço 

social privilegiado para a formação do cidadão” (MAURÍCIO, 2004, p. 43 apud GADOTTI, 

2009, p. 25). 

Em relação ao programa dos CIEPs ainda se destaca que “atravessou inúmeras 

dificuldades e diferentes governos, tendo o horário integral sobrevivido em parte das escolas, 

embora o projeto pedagógico original tenha se perdido em seu conjunto (CAVALIERE, 2007, 

p. 1025)”. Pontua-se que parte dos CIEPS, que se destacou enquanto projeto da rede estadual 

de educação do Rio de Janeiro (tanto das gestões da pasta de educação de Darcy Ribeiro no 

governo de Brizola — entre 1983 e 1986 e entre 1991 e 1994, quanto em gestões posteriores, 

como a do governo de Anthony Garotinho — entre 1999 e 2002), também pertenceu à rede 

municipal da capital carioca e a outros municípios do Estado. Por isso, olhar para a linha do 

tempo dessas escolas significa entender que deve ser feita uma distinção entre as gestadas 

pelas redes municipais e as de responsabilidade da rede estadual. Os CIEPs situados no 

município do Rio de Janeiro (com as primeiras transferências de gestão desses centros para 

essa prefeitura tendo acontecido ao fim do primeiro PEE), por exemplo, passaram por 

 

mudanças de rumo e a tendência à equiparação da prática pedagógica, recursos e 

estrutura administrativa de CIEPs às demais escolas da rede municipal. De especial 

manteve-se apenas a característica de oferecerem o horário integral e o mínimo de 

estrutura indispensável à sua execução (CAVALIERE, 2002, p. 94).  
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Também destacamos outra experiência mobilizada por uma administração estadual, que 

aconteceu entre 1986 e 1993, em São Paulo. De acordo com Di Giovanni e Souza (1999), 

nesse Estado, por meio do Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC), procurou-se 

“estender o tempo de permanência das crianças pobres na escola e expandir as condições para 

seu melhor desempenho na aprendizagem” (p. 70), bem como estimular que as escolas 

fossem, “além da função de instrução, agregando a proteção como missão institucional 

paralela” (p. 74).  

O PROFIC foi instituído no final do governo de Franco Montoro, quando assumiu a 

Secretaria de Educação o ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o 

professor José Aristodemo Pinotti, que chegou apresentando versão pronta de proposta do 

PROFIC, elaborada por educadores e técnicos da UNICAMP. Estudiosos da proposta indicam 

seu caráter assistencialista, por causa do atendimento à população de baixa renda e por ter 

surgido como sendo de caráter emergencial. Os objetivos do Programa indicam: 

 

• a transformação conceitual e prática da escola de ensino fundamental, 

gradualmente, de instituição dedicada à instrução formal da infância em instituição 

dedicada à formação integral da criança; 

• a transformação conceitual e prática da pré-escola, gradualmente, de instituição 

dedicada à preparação para a alfabetização em instituição dedicada à formação 

integral da criança; 

• a ampliação do período de permanência da criança na escola de primeiro grau, em 

decorrência dessa transformação; 

• estabelecimento, de maneira direta ou indireta, de uma rede de pré-escolas no 

estado, de modo a atender, de maneira integral e integrada, a criança até os seis anos 

de idade; 

• a criação de condições para que o período de permanência da criança na pré-escola 

possa corresponder ao período de trabalho dos pais; 

• a criação de condições para que as mães, especialmente aquelas de classes mais 

pobres, possam estar presentes junto de seus filhos, amamentando-os, se possível, 

nos dois primeiros anos de vida da criança; 

• a cooperação com entidades públicas e privadas no sentido de encontrar fórmulas 

para resolver o problema do menor já abandonado (SÃO PAULO, 1986a, p. 76 apud 

DI GIOVANNI; SOUZA, 1999, p. 78-79). 

 

Segundo Di Giovanni e Souza (1999), os objetivos do PROFIC  

 

definiram as estratégias diretas (execução de projetos dentro da rede de ensino 

oficial do estado) e indiretas (convênios com Prefeituras Municipais do estado e 

entidades assistenciais privadas), persistindo sempre a ideia de integralização do 

atendimento, com base a extensão de seu tempo e de atividades complementares à 

instrução (p. 79). 
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Destaca-se que essa proposta de política pública enfrentou problemas, sobretudo na rede 

estadual de ensino, onde foi inicialmente rejeitada. Mas, graças a grupos do interior da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Programa teve continuidade em governos 

de sete secretários. Porém, não passou ileso pelas diversas administrações e sofreu mudanças 

em conteúdos de suas ações, por exemplo. 

O PROFIC foi um projeto de governo que buscou integrar a Secretaria de Estado de 

Educação com as secretarias de Cultura, Trabalho, Saúde, Promoção Social, Turismo e 

Esporte. É considerado como a primeira experiência brasileira de educação integral “que se 

utilizou da parceria como uma estratégia explícita e deliberada para o aproveitamento de 

recursos preexistentes” (DI GIOVANNI; SOUZA, 1999, p. 72).  

Nesse sentido, foram realizadas parcerias com prefeituras municipais (para maior 

desenvolvimento de ações de atendimento a crianças em período integral) e com o terceiro 

setor. Sobre a característica de atuação do PROFIC na manutenção de convênios com 

Prefeituras de São Paulo, Paro et al. (1988) explica que essa atuação “consiste no 

fornecimento de recursos e financiamento das experiências existentes, não interferindo 

diretamente na gestão e na forma de realizarem as atividades financiadas” (p. 137-138).  

Os dados relativos ao financiamento do Programa e de seus custos são diversos e 

possuem diferentes fontes de informação. Por isso, devem ser analisados com cuidado. Mas 

de certo, pode-se afirmar que os recursos do Programa adivinham do tesouro do Estado; da 

quota estadual do salário-educação; dos recursos próprios e do governo federal. Por motivos 

técnicos e políticos, o “Programa foi extinto ao término do ano letivo de 1993, sem ter sido 

objeto de uma avaliação mais profunda de seus resultados” (DI GIOVANNI; SOUZA, 1999, 

p. 102). 

No âmbito do governo federal, lembramos que, em 1991, foi lançado o Projeto Minha 

Gente que estimulou a implantação de educação infantil e do ensino fundamental em tempo 

integral em prédio pré-moldado conhecido como Centro Integrado de Apoio à Criança 

(CIAC). Ainda nesse ano, mais especificamente em outubro, o governo Collor inaugurou o 

primeiro CIAC, em Brasília, sob  

 

intensa discussão a respeito do seu custo e localização. [...] O ano de 1992, que 

começou com Collor inaugurando um CIAC no Rio de Janeiro, foi marcado por 

grandes manifestações pró-impeachment nos estados mais importantes do país, 

culminando com a saída de Collor (MAURÍCIO, 2002, p. 117). 
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A intenção inicial dos gestores do referido projeto, segundo divulgado na época, era de 

construir cerca de cinco mil CIAC por todo o Brasil. Mas, devido a restrições de ordem 

financeira e orçamentária, foram assinados contratos e convênios para a construção de 2.337 

CIAC
7
. Essas estruturas além de atender creches, pré-escola e escola de 1° grau de tempo 

integral, prestavam atendimento voltado à saúde, à convivência comunitária e desportiva e aos 

cuidados básicos. Sobre o perfil de utilização dos CIAC, Ferretti (1992) explica que  

 

diferentemente do que poderia supor qualquer educador a quem se informasse que 

os CIACs são instituições educativas, a proposta de sua criação não se origina no 

Ministério da Educação, mas na Legião Brasileira de Assistência (LBA), através do 

Projeto "Minha Gente". Este projeto, mais o do "Ministério da Criança", ficaram, 

conforme prescrição dos decretos que os instituíram, sob a coordenação do titular do 

Ministério da Saúde. Os CIACs não são um projeto em si mesmos. Constituem, 

antes e apenas, os espaços físicos destinados ao desenvolvimento da proposta 

efetiva, isto é, o Projeto “Minha Gente” (p. 65). 

 

E a que se propunha o Projeto Minha Gente? De acordo a proposta inicial, o projeto 

(que tinha mais um caráter assistencialista) visava o desenvolvimento de ações integradas de 

educação, saúde, assistência e promoção social voltadas para crianças e adolescentes 

(BRASIL, 1992). Para o Projeto, a educação escolar não é o foco central, pois é “apenas um 

dos nove Programas Setoriais que compõem o conteúdo programático de um projeto 

educativo mais amplo, baseado no pressuposto de que a educação (...) como processo, supera 

os limites da escola tradicional” (FERRETTI, 1992, p. 66). 

Em 1993, o governo de Itamar Franco institui o Programa Nacional de Atenção Integral 

à Criança e ao Adolescente (Pronaica), em substituição ao Projeto Minha Gente, visando dar 

continuidade aos trabalhos direcionados a apoiar crianças e adolescentes. Na perspectiva do 

compartilhamento de responsabilidades, coube à União a formulação de normas gerais das 

ações do programa e o fornecimento de apoio técnico, financeiro e material, sendo as ações 

agora coordenadas pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Já aos Estados e 

municípios coube à execução das ações (BRASIL, 1993a; 1994). 

No mesmo ano de instituição do Pronaica, o MEC lançou documento intitulado “Linhas 

programáticas da educação brasileira – 1993/1994”, com o objetivo de ser um referencial de 

ação ao corpo técnico do governo federal no que se refere ao sistema educacional. Trazendo 

                                                           
7
 Informações disponíveis em Relatório de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU), com 

as seguintes referências: Decisão 468/1997 - Sessão 06/08/1997 - Número da ata: 30/1997. Disponível em: 

<http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Dec/19970608/GERADO_TC-19482.pdf>. Acesso em: 08 

mai. 2017. 
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um diagnóstico do setor educacional, no que tange à educação básica, o documento 

direcionou uma atuação na perspectiva da atenção integral às crianças e aos adolescentes. O 

texto, que traz a proposta do Pronaica e o registro de que as ações voltadas para a atenção 

integral seriam realizadas em Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(CAIC), explica que:  

 

O sistema educacional brasileiro, em que pese a já reconhecida capacidade de 

expandir significativamente o número de vagas, não foi capaz de atender 

integralmente a essas novas e distintas necessidades de sua clientela urbana. O que, 

sem dúvida, é uma das razões a explicar os insatisfatórios níveis de eficiência da 

educação fundamental, que se refletem em percentuais elevados de fracasso escolar.  

 

Recentemente, encontrou-se uma resposta ousada e inovadora a este desafio: através 

da filosofia de atenção integral à criança e ao adolescente procura-se reverter a 

tendência de inadequação da escola às novas características da demanda, proposta 

institucionalizada no Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (Pronaica). 

 

Os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) foram 

concebidos para oferecer todos os cuidados requeridos pelo público infanto-juvenil e 

suas famílias. Mais que unidades físicas, constituem local em que se exercita uma 

proposta pedagógica abrangente, que articula ações de saúde, higiene, alimentação, 

cultura e lazer, entre outras, às atividades especificamente escolares, com o fim de 

educar e também proteger, amparar e preparar a clientela para o convívio social. 

 

Cada CAIC deve funcionar como núcleo de referência educativa dotado de 

autonomia que lhe propicie encontrar soluções pedagógicas próprias e auto-

renováveis. Deve transformar-se em centro de excelência em educação popular, 

privilegiando uma visão educacional aberta e plural, sensível às diversidades 

culturais regionais e locais. 

 

O estabelecimento das linhas programáticas prioritárias para o desenvolvimento da 

pedagogia da atenção integral parte do pressuposto de que ao MEC, órgão central do 

sistema educacional brasileiro, compete formular e difundir sua filosofia básica, 

além de articular-se com os níveis estadual e municipal da administração pública 

para estimular sua atuação no sentido desejado. 

 

Sob tais parâmetros, eis as diretrizes principais: 

(a) continuado desenvolvimento e difusão dos conceitos e da filosofia da atenção 

integral; 

(b) definição de instrumentos e métodos de gestão capazes de mobilizar a 

participação comunitária; 

(c) estabelecimento de critérios gerais para planejamento e operação dos CAIC; 

(d) elaboração de parâmetros básicos para a gestão escolar participativa; 

(e) preparação de recursos humanos para a implementação e difusão da pedagogia 

da atenção integral; 

(f) realização de estudos e pesquisas para implantação de sistemas de suporte 

tecnológico para os centros de atenção integral; 

(g) montagem de esquemas de acompanhamento e avaliação; 

(h) concepção de programas especiais, a serem implementados nos centros de 

atenção integral, visando à prevenção e enfrentamento de problemas como drogas, 

poluição ambiental, Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, bem como à 

educação para o trabalho e para o trânsito (BRASIL, 1993b, p. 33-35). 
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Ao todo, foram concedidas pelo governo federal autorizações para construção de 444 

CAICs, com um custo total de R$ 1,5 bilhão. No início do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), em 1995, foi decidido o encerramento do Programa Nacional de Atenção 

Integrada à Criança e ao Adolescente (PRONAICA)
8
.  

Nos anos de 1980 e de 1990, além de ter sido desenvolvido um leque de experiências de 

ampliação da jornada escolar, sendo algumas articuladas à concepção de desenvolvimento 

integral do sujeito e/ou à necessidade de proteção integral, foram feitos debates e construídos 

marcos legais no âmbito do legislativo que apontam para o interesse de demarcar a educação 

integral na agenda da política nacional, tendo como relativo consenso a perspectiva do tempo 

integral. 

Tomando como início de discussão dos marcos legais dessas décadas o período 

democrático no Brasil, após a ditadura militar (1964–1985), temos como ponto de partida a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (conhecida como Constituição 

Cidadã), que mesmo não trazendo nenhuma indicação direta à educação integral ou ao tempo 

integral, traz embutida, segundo alguns pontos de vista, a ideia de educação integral à medida 

que prevê a educação como direito social. De acordo com o Art. 205, a educação, que é 

“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” (BRASIL, 1998, p. 108).  

Mas a Constituição Federal também trabalha com a ideia de proteção integral, vista em 

algumas propostas de políticas educacionais elencadas neste item da dissertação. O Art. 227 

faz essa menção, que é aprofundada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) — Lei n° 

8.069, de 13 de julho de 1990, mais especificamente no Art. 3º, que prevê que 

 

a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-

lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade. 

 

                                                           
8
 Informações disponíveis em Relatório de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU), com 

as seguintes referências: Decisão 468/1997 - Sessão 06/08/1997 - Número da ata: 30/1997. Disponível em: 

<http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Dec/19970608/GERADO_TC-19482.pdf>. Acesso em: 08 

mai. 2017. 
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No ano de 1996, com a aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB - Lei nº 9.394/1996), foi sinalizado legalmente como política nacional o 

aumento do tempo diário de escola como meta para as redes públicas de educação. Assim, em 

seu Art. 34 a LDB prevê que 

 

a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. [...]§ 2º O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino (BRASIL, 

2014b, p.23-24).  

 

O disposto na LDB sobre a educação integral indica uma modéstia na intenção de 

institucionalização desse tema. E esse entendimento é reforçado nas disposições transitórias 

dessa lei que, ao instituir “a Década da Educação” no Art. 87, sinaliza de forma genérica que 

“§ 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 

públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral” 

(BRASIL, 2014b, p. 44). 

Como a LDB teve como elaborador/relator o então senador Darcy Ribeiro, esperava-se 

que a disposição sobre a educação (em tempo) integral na referida lei fosse mais arrojada. 

Afinal, o intelectual, político, antropólogo e educador criou os Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs); lutou pela defesa da escola pública e em sua experiência 

educacional/intelectual dialogou profundamente com os pensamentos de Anísio Teixeira 

sobre a educação integral.  

Nesse sentido, entende-se que a LDB poderia ter estabelecido prazos para a efetivação 

da jornada escolar ampliada e/ou ter afirmado a educação em tempo integral atrelada à 

formação integral. Não obstante, não deixa de ser um marco importante, sobretudo se 

lembramos que a criação de leis é marcada por contextos, disputas, tensões e consensos. 

Registra-se que, ao passo em que foram sendo fortalecidas a trincheiras do debate da 

educação (em tempo) integral, também foi se galgando avanços com relação à universalização 

escolar. De acordo com Oliveira, 

 

de 1965 a 1990, o número de matrículas na educação fundamental teve um 

crescimento anual, ininterrupto, que variou entre 3% e 4%. Somente a partir de 

1990, passou-se a observar uma tendência de redução causada pelo fato de a 

matrícula bruta ter atingido 100%. Já as taxas de matrícula líquida evoluíram de 

80% em 1980 para 84% em 1991 e 96% em 2003 (OLIVEIRA, 2007 apud 

CAVALIERE, 2009a, p. 55-56). 
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 Brasil: anos 2000 

 

Nos idos dos anos 2000, também se desenvolveram diversas experiências de oferta 

diária de tempo escolar ampliado e/ou visando a formação integral dos sujeitos. Uma pesquisa 

quantitativa de dimensão nacional, solicitada pelo Ministério da Educação (MEC) a 

universidades
9
, que teve 2.112 municípios respondentes, indicou a existência de 500 cidades 

com experiências de jornada escolar ampliada no ensino fundamental até o ano de 2008 — o 

que corresponde a 23,7% dos municípios brasileiros respondentes à pesquisa. 

A investigação em tela, que “visou coletar as experiências que se autorreconheceram 

como de jornada escolar ampliada em curso no país” (BRASIL, 2010b, p. 11), apontou que 

“os estados de Minas Gerais (29,7%), São Paulo (12,1%) e Rio Grande do Sul (10,5%) 

agregam 52,3% do total de experiências de jornada escolar ampliada detectadas pela 

pesquisa” (BRASIL, 2010b, p. 19). Por isso, optamos por destacar como prática educativa 

desenvolvida nos anos 2000 uma experiência do estado de Minas Gerais (MG) registrada no 

relatório de pesquisa qualitativa encomendada pelo MEC em 2007
10

 e sobre a qual obtivemos 

informações atuais junto à secretaria de educação a qual é vinculada.  

Desta forma, vamos versar sobre o Programa Escola Integrada (PEI), de Belo 

Horizonte, que é o município mais populoso desta Unidade Federativa (UF) e o sexto do país, 

com 2.502.557 habitantes, segundo informação de documento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) intitulado “Apoio para o release - Estimativas da População 

                                                           
9
 A proposta do MEC foi feita a universidades durante realização de seminário que promoveu no mês de 

dezembro de 2007 para, a partir de debates, obter subsídios para a construção de uma política de educação 

integral no país que estava fomentando nos estados e municípios, por meio do Programa Mais Educação. As 

instituições públicas de ensino superior convidadas para conduzir uma pesquisa (inicialmente quantitativa e, 

posteriormente, qualitativa), por meio de por docentes de suas Faculdades de Educação, foram: a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Mas depois, a Universidade de Brasília (UnB) foi incorporada ao grupo. 

Essas informações estão dispostas em relatório da pesquisa intitulado “Educação integral/educação integrada 

e(m) tempo integral: concepções e práticas na educação brasileira / Mapeamento das experiências de jornada 

escolar ampliada no Brasil - Estudo Quantitativo”, disponível em: <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-

educacao/publicacoes>. Acesso em: 08 mai. 2017. 

 
10

 O documento em questão é o “Educação integral/educação integrada e(m) tempo integral: concepções e 

práticas na educação brasileira / Mapeamento das experiências de jornada escolar ampliada no Brasil - Estudo 

Qualitativo”. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/publicacoes>. Acesso em: 08 

mai. 2017. 
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dos Municípios e Unidades da Federação Brasileiros com data de referência em 1º de julho de 

2015”
11

. 

No campo da educação, o município de Belo Horizonte busca (como missão) 

possibilitar uma educação de qualidade e equidade tendo como eixo norteador a educação 

integral, visando não apenas “a ampliação da jornada escolar - com tempos, espaços ou 

inserção de novas atividades curriculares” - mas também um processo de formação dos 

estudantes, enquanto cidadãos (BELO HORIZONTE, 2015, p. 12). Para tanto, desenvolve via 

a Gerência de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania (GEDC), da Secretaria 

Municipal de Educação, três experiências de estímulo ao redesenho da escola, da cidade e da 

relação entre ambas: o Programa Escola Integrada (PEI), o Programa Escola Aberta e o 

Programa Escola nas Férias.  

Entendemos que a política de educação integral e integrada de Belo Horizonte toma 

como base esses três programas. Mas como o Escola Aberta atende a comunidade escolar e 

uma parcela da comunidade do entorno da unidade de ensino nos fins de semana e o Escola 

nas Férias é realizado, anualmente, nas escolas municipais nos meses de janeiro e julho, 

optamos por destacar o Escola Integrada, que atualmente se desenvolve no período letivo em 

todas as 173 escolas de ensino fundamental e na Escola Polo de Educação Integrada — uma 

referência municipal na construção da concepção da educação integral.  

O PEI se constitui como uma experiência educativa que amplia a jornada escolar de 

4h30min para até 10h30min diárias na cidade de Belo Horizonte, objetivando 

 

o enfrentamento das desigualdades educacionais, proporcionando uma organização, 

no contraturno, em forma de oficinas. Para além dessas atividades, o Programa 

possibilita aulas passeio e mobilidade, como estratégias para oportunizar 

aprendizagens diversificadas e vivências em diferentes espaços da cidade. Nesse 

sentido, as propostas pedagógicas do PEI contribuem para o desenvolvimento 

integral dos estudantes ao proporcionar experiências que lhes permitam, por 

exemplo, conhecer e vivenciar as relações com os espaços públicos e ambientes 

sociais diversos e, consequentemente, conhecer e vivenciar diferentes linguagens. 

Tais experiências são relevantes desde o primeiro ao terceiro ciclo do Ensino 

Fundamental. A proposta pedagógica do Programa Escola Integrada permite a 

inserção nos espaços não escolares e escolares, proporcionando a exploração, o 

conhecimento, a apropriação e a intervenção para que os estudantes e demais 

sujeitos construam novas condições de participação, relações pessoais e de 

pertencimento (BELO HORIZONTE, 2015, p. 23). 

 

                                                           
11

 Informação disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000002313040817201504092887232.pdf>. 

Acesso em: 08 mai. 2017. 
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Com o formato que tem hoje em dia, planejado para que pudesse atender a rede de 

estudantes como um todo, o Programa Escola Integrada surge em 2007. E atualmente 

contempla cerca de 43 mil estudantes e desenvolve 40 parcerias com instituições sócio-

educativas (segundo dados do mês de abril de 2017 da Secretaria Municipal de Educação de 

Belo Horizonte). Mas o PEI foi precedido pelo Projeto-Piloto Escola Integral, iniciado em 

2006 em sete escolas do município, que envolveu 2.000 estudantes. Sobre esse projeto-piloto, 

destaca-se que seu desenvolvimento 

 

permitiu a avaliação das diferentes facetas da relação entre escolas, instituições de 

Ensino Superior, instituições públicas e privadas das mais diferentes áreas e 

atuações e comunidade local, além dos custos para seu funcionamento e estimativa 

do pessoal necessário, dentre outros aspectos. Após o processo de implantação, o 

Projeto foi redimensionado no que se refere ao número de adesão das escolas, ao 

atendimento aos estudantes, à definição dos responsáveis pela execução e a sua 

denominação (BELO HORIZONTE, 2015, p. 20). 

 

 Em cima dessa experiência, paulatinamente, o Programa Escola Integrada foi se 

fortalecendo como uma política de educação integral e integrada que interliga os projetos 

pedagógicos das unidades de ensino aos diversos espaços do município, tornando a cidade de 

Belo Horizonte uma grande sala de aula. Isso porque o programa “ampliou não só o tempo, 

mas também os espaços de aprendizagem. A própria noção de cidade foi alargada e, 

gradativamente, os princípios que regem as ‘Cidades Educadoras’ foram sendo incorporados à 

política do PEI” (BELO HORIZONTE, 2015, p. 21). 

No intento de constituir uma política pública de educação (em tempo) integral, foi-se 

buscando tornar o Programa Escola Integrada uma experiência significativa. Desta forma, 

trabalhou-se com 

 

uma concepção descentralizadora, valorizando os mecanismos de participação dos 

diferentes atores envolvidos na dinâmica escolar. Nesse sentido, o Programa 

contribui para o fortalecimento de ações conjuntas e coletivas e pode ser 

potencializador das articulações intersetoriais. Pensar a intersetorialidade no PEI 

significa promover ações articuladas de planejamento, acompanhamento, execução, 

monitoramento e avaliação, superando o desafio de não caracterizá-la como práticas 

fragmentadas. Na perspectiva da Educação Integral, o PEI vislumbra a gestão 

compartilhada, a construção coletiva dos processos formativos, a qualidade das 

práticas educativas, a democratização e o acesso à educação como direito social 

(BELO HORIZONTE, 2015, p. 25). 

 

Destaca-se que o referido programa “surge da necessidade de se buscar uma interação 

maior entre as políticas públicas e as experiências já desenvolvidas no âmbito da sociedade 
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civil”, bem como da vontade política da secretaria de educação de começar “a buscar um 

novo formato para a ampliação do tempo escolar na Rede Municipal” (BRASIL, 2010c, p. 

74). Isso porque a cidade de Belo Horizonte tinha experienciado a partir de 1995 o Programa 

Escola Plural, que induzia um processo educativo que reestruturasse os tempos escolares e 

trabalhasse com a formação global do ser humano. A implementação do Escola Plural 

 

desencadeou uma série de desafios, entre eles, o de garantir a universalização do 

ensino. A experiência foi avaliada quando dos seus 10 anos de implantação e nesse 

processo surgiram novas demandas, como a necessidade de ampliação da jornada 

escolar, concretizada através de um Projeto de Lei 51/01, aprovado em 2003. 

Buscando atender às exigências da lei, a secretaria propôs uma primeira experiência 

de ampliação da jornada escolar através da criação de uma escola de tempo integral: 

a escola municipal Monteiro Lobato32. Posteriormente, tendo como referência 

alguns projetos desenvolvidos com jovens da Rede Municipal, como a Rede do 3º 

Ciclo, e experiências de outros municípios como o Bairro-Escola, em Nova Iguaçu, 

a secretaria municipal implanta o Programa Escola Integrada (BRASIL, 2010c, p. 

73-74). 

 

Essa iniciativa municipal de Belo Horizonte, bem como outras realizadas nos anos 

2000, das quais destacamos as de Apucarana (Paraná/PR) e de Nova Iguaçu (Rio de 

Janeiro/RJ), serviram como referência para a composição da proposta da estratégia do 

governo federal de fomento da educação (em tempo) integral — o Mais Educação. O 

programa foi desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com Estados e 

municípios brasileiros, cabendo à União o fomento conceitual, as orientações técnicas, as 

colaborações formativas e o apoio financeiro. Já aos territórios coube a gestão (planejamento, 

execução, acompanhamento e avaliação) das ações.  

Destaca-se que o Mais Educação foi instituído em 2007 no âmbito das ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), “por meio da Portaria Interministerial n° 17 que 

teve como signatários os Ministérios da Educação, Cultura, Esporte, Desenvolvimento 

Social” (LECLERC; MOLL, 2012a, p. 95). Sobre esse componente intersetorial, Inojosa 

(2001) o define, ao examinar essa questão nas políticas públicas, como sendo a “articulação 

de saberes e experiências com vistas ao planejamento, para a realização e a avaliação de 

políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações 

complexas” (p. 105). Então, um programa que trabalha com a perspectiva da 

intersetorialidade rompe os isolamentos setoriais e tenciona a valorização dos conhecimentos 

articulados e da diversidade, pontos importantes no debate de ações em prol da formação 

integral dos estudantes. 
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Outra marca do programa foi a indução pela ampliação da relação escola-comunidade 

devido ao entendimento dos gestores do Mais Educação de que era preciso alargar o diálogo 

da escola com as famílias e com outros setores do poder público (para além do setor da 

educação), a fim de potencializar o fazer educativo. Para tanto, entendia-se que era preciso 

“baixar os muros da escola”, colocando-a “em diálogo com o que está em seu entorno em 

termos de políticas públicas, equipamentos públicos, atores sociais, saberes e práticas 

culturais” e buscando dinamizar “as relações escola/comunidade, comunidade/escola, 

professores/agentes culturais, agentes culturais/professores, políticas educacionais/políticas 

sociais, entre outras” (MOLL, 2012, p. 142). 

Essa experiência do Mais Educação se destaca por, de forma inédita, ter buscado 

efetivar em escala nacional uma agenda institucionalizada de política pública de jornada 

escolar ampliada. Para tanto, o programa aportou recursos financeiros diretamente nas contas 

das Unidades Executoras (UEx) das escolas credenciadas, seguindo a dinâmica do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE).  

O Programa Mais Educação também é reconhecido por ter suscitado “reflexões e novas 

práticas acerca da necessária reorganização curricular em tempos ampliados” (LECLERC; 

MOLL, 2012a, p. 107) e, portanto, por ter “levantado a bandeira” da expansão dos horizontes 

formativos dos sujeitos, por meio da indução do desenvolvimento de atividades em diversos 

macrocampos que, visando o enriquecimento dos processos de aprendizagem dos estudantes, 

significaram 

 

um conjunto de vivências, linguagens e conhecimentos disciplinares incorporados ao 

currículo por legislação, por iniciativas locais, por políticas intersetoriais e outras 

iniciativas, que abrem possibilidades de ampliação e ressignificação do tempo 

diários de/na escola (LECLERC, G. F. E.; MOLL, J., 2012a, p. 96). 

 

A proposta do Programa foi galgando espaço/aceitação nos territórios e, entre 2008 e 

2016
12

, o Mais Educação foi aumentando progressivamente sua abrangência. Iniciando com 

                                                           
12

 A partir do ano de 2016, o Mais Educação tem seu nome alterado, bem como passa a ter novas diretrizes e 

orientações. Assim, nasce um novo programa de amplitude nacional intitulado de “Novo Mais Educação” que, 

criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, passa a indicar a expansão da 

jornada para a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental (BRASIL, 2016a; 

2016c). Esse novo programa, que é criado durante nova gestão na coordenação nacional da diretoria do MEC 

responsável pelo debate da educação integral, continua utilizando toda rede de articulação criada pelo Mais 

Educação. A implantação da nova política de educação integral tem como pano de fundo territorial o desejo das 
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1.380 unidades de ensino fundamental (o que representou 1,0% das escolas públicas), atingiu 

em 2014, ano da última adesão ao Programa que vigorou até 2016, a marca de 58.651 escolas 

(o que significa que seu alcance foi de 49,3% de unidades de ensino públicas do ensino 

fundamental)
13

. A expansão do Mais Educação também se deu em termos territoriais. 

Inicialmente, recebeu a adesão de 54 municípios (o que corresponde a 0,9% do total de 

municípios do país) e atingiu 4.966 municípios em 2014. Esse número corresponde a 89% do 

total de municípios do Brasil que possuíam, pelo menos, uma unidade de ensino com o 

Programa
14

.  

Essa evolução dá a dimensão do alcance do Programa que foi pensando como 

“estratégia coadjuvante no enfrentamento das desigualdades sociais” (MOLL, 2012, p. 134) e 

que sugere a construção de novos arranjos educativos para educar na e para a convivência 

democrática (BRASIL, 2009b). E a relevância do Programa está registrada em resumo técnico 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para o 

Censo Escolar da Educação Básica em 2013
15

, onde se aponta que muito do “avanço na 

educação em tempo integral se deve ao Programa Mais Educação” (BRASIL, 2014a, p. 20). 

A importância do Programa indicada pelo INEP também é confirmada em relatório de 

pesquisa intitulada “Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada”, 

que foi solicitada (em 2011) pela diretoria do Ministério da Educação (MEC) responsável na 

época pela coordenação do Mais Educação — a Diretoria de Currículos e Educação Integral 

(DICEI), da Secretaria de Educação Básica (SEB), a universidades públicas das cinco regiões 

do país
16

. O documento indica que, na maioria das redes municipais/estaduais de educação 

                                                                                                                                                                                     
escolas de não deixar de desenvolver ações na perspectiva da jornada escolar ampliada. Assim, tem adesão 

mesmo em localidades que discordavam com seu direcionamento. 

 
13

 Informações apresentadas pelo Coordenador-Geral de Educação Integral, da Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação (MEC), Leandro Fialho, em março de 2016, no Senado Federal, em Audiência Pública 

Interativa promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte para discutir sobre a escola em tempo 

integral no ensino fundamental. 

 
14

 O MEC não selecionava os municípios que iriam participar do Mais Educação. O que o ministério fazia era 

indicar as escolas que poderiam aderir ao Programa, com base em critérios relativos à quantidade de habitantes, 

ao Programa Bolsa Família e ao baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 
15

 Os mais atuais microdados do censo escolar disponibilizados pelo INEP em seu site sobre o Mais Educação 

são do ano de 2013. 

 
16

 As Instituições de Ensino Superior (IES) responsáveis pela pesquisa são: Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal do Pará (UFPA) e 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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que responderam à pesquisa, “o Programa Mais Educação configura-se como a primeira 

experiência de Educação Integral” (BRASIL, 2013c, p. 103). E diz mais: afirma que “do total 

de 258 estados/municípios respondentes, 218 (84,5%) evidenciaram que a implantação do 

Programa Mais Educação gerou demanda por Educação Integral, sendo que 211 (81,8%) 

declararam que a referida implantação influenciou na expansão do atendimento à Educação 

Integral” (p. 102-103). 

E se práticas em curso, com seus erros e acertos, inspiram novas experiências de 

educação integral, os marcos legais também o fazem. A aprovação do Plano Nacional de 

Educação (PNE) no início do século XXI, instituído pela Lei n° 10.172 de 2001 e com 

vigência até 2011, animou o debate da educação de tempo integral e o ampliou, indicando 

essa oferta tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil; ampliando 

progressivamente a jornada escolar para um período de pelo menos sete horas diárias; e 

colocando as escolas de tempo integral como prioridade as crianças das camadas sociais mais 

necessitadas da população brasileira (BRASIL, 2001).  

Mas (infelizmente) isso não significou que se teve uma perspectiva de universalização 

dessa modalidade educacional e nem de consolidação no cenário nacional. Esse ponto da 

universalização da educação integral também não foi contemplado no PNE seguinte (2014-

2024), mas esse plano estipulou uma meta quantitativa de escolas de tempo integral a ser 

cumprida em dez anos, indicando-se essa oferta em pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

das escolas públicas, atendendo, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos 

(as) da educação básica (BRASIL, 2014c), contendo as seguintes estratégias para alcançá-la: 

 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 

integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 

igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação 

progressiva da jornada de professores em uma única escola; 

6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com 

padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 

culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em tempo integral; 
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6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais 

e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de 

alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte 

das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 

de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) 

das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em 

articulação com a rede pública de ensino; 

6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na 

oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 

considerando-se as peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em instituições especializadas; 

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais (BRASIL, 2014c). 

  

Em outras palavras, para o governo brasileiro ainda não se tem clara a necessidade 

premente de uma política pública universal de ampliação da jornada escolar, como já foi 

efetivada em diversos países (como Chile e Uruguai, na América Latina), mas (pelo menos) 

se tem o entendimento de que há que se seguir nesse caminho, sobretudo porque, entre os dois 

planos nacionais de educação, foram criados em 2007 o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Esclarecemos que este último 

 

– criado pela Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006, 

inicialmente regulamentado pela Medida Provisória n° 339, de 28 de dezembro de 

2006 e, posteriormente, convertido na Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007 – é um 

fundo de natureza contábil, instituído no âmbito de cada estado, e, diferentemente do 

Fundef (seu antecessor), deverá ter seus recursos destinados à educação básica 

pública, sendo que, pelo menos 60% do seu total anual deverá ser canalizado para o 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em 

efetivo exercício na rede pública (BRASIL, 2010b, p. 23). 

 

Explicamos também que o PDE foi lançado pelo MEC em 24 de abril de 2007, no 

governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como sendo uma proposta a ser 

desenvolvida conjuntamente pela União, estados e municípios, visando melhorar a educação 

brasileira, em todas as suas etapas, em um prazo de 15 anos. O PDE apresenta a concepção de 

educação do MEC naquela gestão, que guiariam os programas do Plano. Assim, o documento 

indica que o governo federal 
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reconhece na educação uma face do processo dialético que se estabelece entre 

socialização e individuação da pessoa, que tem como objetivo a construção da 

autonomia, isto é, a formação de indivíduos capazes de assumir uma postura crítica 

e criativa frente ao mundo. A educação formal pública é a cota de responsabilidade 

do Estado nesse esforço social mais amplo, que não se desenrola apenas na escola 

pública, mas tem lugar na família, na comunidade e em toda forma de interação na 

qual os indivíduos tomam parte, especialmente no trabalho (BRASIL, 2007a, p. 5). 

 

De acordo com Saviani (2007), o Plano é ambicioso, à medida que agrega 30 ações 

direcionadas a variados aspectos da educação em seus diversos níveis e modalidades. O autor 

destaca que o PDE foi bem recebido pela opinião pública, sendo o principal responsável por 

isso a “questão da qualidade do ensino: o PDE foi saudado como um plano que, finalmente, 

estaria disposto a enfrentar esse problema, focando prioritariamente os níveis de qualidade do 

ensino ministrado em todas as escolas de educação básica do país” (p. 1232). 

Com ações voltadas para todas as áreas de atuação do MEC, sendo (por isso) 

denominado pelo ministério como um plano que fornecia uma “visão sistêmica da educação”, 

era estruturado em cinco eixos (Educação Básica; Educação Superior; Educação Profissional, 

Alfabetização e Diversidade). Por alguns autores foi visto como um grande guarda-chuva 

abrigando a maioria dos programas em desenvolvimento pelo ministério. No que se refere aos 

níveis escolares, para a Educação Básica (que abrange a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio) o PDE teve como foco ações voltadas, por exemplo, para a 

garantia de acesso, a valorização da ação docente, o financiamento, a aferição do índice de 

qualidade do desempenho escolar e a Educação Integral, via o Programa Mais Educação 

(PME). 

O Fundeb, também conhecido como Lei n° 11.494/2007, sendo um integrante do PDE, 

significou um avanço com relação às leis anteriores que tratam do tema, porque incrementou 

uma rede de sustentação da educação em tempo integral ao indicar em seu artigo 10 que  

 

o tempo integral foi considerado como um dos tipos de matrícula a receber 

ponderação diferenciada para distribuição proporcional de recursos. Assim, passou a 

ser considerada como de tempo integral a jornada escolar com duração igual ou 

superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo 

total que um mesmo aluno permanece na escola ou em atividades escolares, 

conforme o artigo 4º do Decreto nº 6.253/2007 (LECLERC; MOLL, 2012, p. 20). 

 

Então, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 
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– que distribui recursos por aluno matriculado na educação básica, tendo por base 

coeficientes de distribuição diferenciados tanto para os seus diferentes níveis e 

modalidades de ensino, quanto para a extensão do tempo escolar –, ao associar 

recursos financeiros à educação em tempo integral, tornou possível sua adoção e 

implementação por parte das instâncias subnacionais, especialmente por aquelas 

com baixos níveis de arrecadação de impostos e que, como tal, contam com pequeno 

volume orçamentário (BRASIL, 2010b, p. 23). 

 

E com relação à evolução do consenso sobre o significado do aumento da jornada 

escolar (tendo, em muitos casos, a perspectiva da formação integral do sujeito), segundo os 

marcos normativos existentes e a ampliação do desenvolvimento de experiências nesse 

sentido, sobretudo, nos últimos dez anos, Cavaliere (2014) indica que o 

 

aumento estaria relacionado à consideração de que, na vida contemporânea, em 

todos os grupos sociais, e para grande parte das realidades regionais e faixas etárias, 

houve mudança de patamar da expectativa quanto à carga de responsabilidade 

educacional da escola, que teria se ampliado significativamente. Além da instrução 

escolar, ela estaria implicada na educação física e moral, na educação para a 

cidadania, na educação para a sociedade da informação e da comunicação, na 

difusão cultural, na socialização primária no caso das crianças pequenas e, no caso 

dos jovens, na formação para o trabalho. Tudo isso seria parte da justificativa para a 

ampliação da jornada e conformaria o que vem sendo chamado de “educação 

integral”. (p. 1.207) 

 

Mas a autora alerta para o cuidado de evitar um rumo que afasta a educação integral da 

condição de direito universal, que é “a compreensão da escola de tempo integral como um 

dispositivo válido para alguns alunos e não para outros, que é reforçada pela oferta seletiva do 

regime no interior das escolas. Nesse caso, ela se configura como educação compensatória” 

(CAVALIERE, 2014, p. 1207). 

No tocante aos marcos referentes à perspectiva da formação integral do sujeito, foram 

publicadas em 2013 as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica que orientam a 

ampliação da jornada escolar seguindo a direção da implantação gradual de uma educação 

integral, considerando a “ampliação das dimensões constitutivas do trabalho pedagógico, 

mediante verificação das condições de aprendizagem (...) e busca de soluções junto à família, 

aos órgãos do poder público, a diferentes segmentos da sociedade” (BRASIL, 2013a, p. 18). 

 

 

1.4. Síntese do percurso teórico da pesquisa 

 

83 



 

 

O exposto neste capítulo da dissertação coaduna com o entendimento de Ball (2001) de 

que as políticas de uma nação devem ser entendidas como um produto de um conglomerado 

de influências e interdependências que resultam em uma combinação de lógicas locais e 

globais que se hibridizam. Nesse sentido, a formulação de conceitos, a construção de marcos 

legais e/ou normativos e a indução de políticas educacionais representam uma forma de ver o 

mundo público ou de governar em um determinado tempo e sobre específicas influências.  

Com base nessa premissa, as críticas ao lento e tímido avanço da presença da pauta da 

educação (em tempo) integral no ordenamento jurídico brasileiro são válidas, mas devem ser 

feitas considerando-se que a 

  

lei não é identificada e reconhecida como um instrumento linear ou mecânico de 

realização de direitos sociais. Ela acompanha o desenvolvimento contextuado da 

cidadania em todos os países. A sua importância nasce do caráter contraditório que a 

acompanha: nela sempre reside uma dimensão de luta. Luta por inscrições mais 

democráticas, por efetivações mais realistas, contra descaracterizações mutiladoras, 

por sonhos de justiça (CURY, 2002, p. 247). 

 

Em relação ao conceito de educação em tempo integral, vimos que há um consenso de 

que deva ser a extensão do tempo de escolaridade, significando (contudo) mais que isso. Isto 

é, compreende-se que a ampliação da jornada escolar não deva mais significar o que 

comumente se faz na escola de turno de 4h no Brasil, porque ainda há o entendimento no 

nosso país de que a escola, que geralmente tem como função o simples repasse de 

conhecimento/informação, é aquela “à qual se vai, pretensamente, para aprender matemática, 

física, geografia, etc., mas à qual não se vai para aprender a dançar, a cantar, a brincar, a 

amar, a discutir política, a conviver com o outro, a ser companheiro, etc.” (PARO, 2009, p. 

19). E essa compreensão vincula-se a um conceito restrito de educação, para o qual 

 

“o que importa são os conhecimentos e informações, que inclusive costumam 

chamar de ‘conteúdo’. O problema desses conteudistas não é a falta de conteúdo, 

mas a pobreza desse ‘conteúdo’.  O conteúdo é o que importa, e esse conteúdo se 

restringe a conhecimentos e informações. Como o que importa é isso, fica 

inteiramente minimizada a preocupação com quem ensina e, principalmente, com 

quem aprende” (ibid., p. 14). 

 

Em oposição a essa forma de pensar, faz-se pertinente a luta para que os projetos 

pedagógicos estejam imbuídos pelo conceito de educação integral, ou seja, por um conceito 

que, segundo Paro (2009), supere o senso comum e valorize a integralidade do ato de educar e 

que negue a “ideia de educação que seja pobre em significados e que esteja associada ao 
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treinamento” (CAVALIERE, 2009, p.41). Nesse sentido, a escola (de tempo) integral deve 

prezar por uma proposta que valorize a realidade social do estudante, buscando despertar nele 

o interesse pela escola, bem como deve construir um projeto que tenha como ponto central 

 

a participação da comunidade escolar e o aproveitamento integral do tempo em 

que o estudante fica fora da escola, sem torná-lo ocioso, regatando a cidadania e a 

autoestima, na busca permanente da liberdade, dentro da diversidade de ideias, da 

construção de projetos de vida, do espírito de equipe, permitindo apropriar-se de 

valores sólidos, para que todos se tornem sujeitos da história, e não apenas objetos 

dela (FORTUNATI, 2007, p. 65). 

 

Os estudos realizados para a construção desta dissertação nos ajudaram a delimitar o 

escopo da concepção da educação integral. Mas também nos fizeram pensar sobre por que é 

importante desenvolver uma educação pública (de tempo) integral no Brasil? Tendo em vista 

que o país é marcado por profundas desigualdades econômicas e sociais, herdadas de uma 

sociedade colonial e escravagista, e que o sistema educacional brasileiro foi inicialmente 

pensado para os filhos da classe dominante, parece-nos que a opção por essa educação no 

campo da política pública se justifica pela tentativa de gerar uma equidade social e garantir 

que o direito ao desenvolvimento também alcance as crianças, adolescentes e jovens da classe 

trabalhadora. Fortunati (2007) nos lembra que a decisão por uma proposta de escola (de 

tempo) integral para todos os estudantes (sobretudo os mais pobres) é justificada 

principalmente quando se atenta para a perspectiva de que ainda se tem muitos brasileiros 

vivendo abaixo da linha da pobreza. Nesse contexto, o autor faz a seguinte reflexão: 

 

Quando uma criança faz parte de uma família bem estruturada, com condições 

mínimas de acesso aos bens e serviços básicos, quando a remuneração permite que 

sejam complementadas ações de lazer, esporte e cultura, a necessidade de que ela 

permaneça mais do que um turno na escola praticamente desaparece. Entretanto, ao 

estabelecermos um olhar diferenciado sobre os milhões de crianças as quais essas 

condições inexistem, certamente nossa reflexão toma um outro rumo (p. 63). 

 

No tocante especificamente às práticas de educação (em tempo) integral, percebemos 

que existiram diversos posicionamentos sobre a implementação de experiências de educação 

integral no Brasil e que o caminho da ampliação de vivências nesse sentido foi inúmeras 

vezes marcado por descontinuidades políticas e/ou financeiras. Não menos fácil foi a 

trajetória da construção da base legal/normativa, visto que é o resultado da convergência de 

lutas, interesses e vontades políticas. 
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O debate da educação integral no país, que possui um sistema educacional complexo 

(com cerca de 200 mil escolas e 50 milhões de estudantes, segundo dados do INEP de 2015), 

tem ainda que considerar as grandes diferenças sociais existentes e as dificuldades inerentes 

ao regime de cooperação entre os entre federados, bem como fazer referência ao aumento do 

acesso à educação pública e à busca pela qualidade educacional. Tais questões apontam como 

pressupostos da educação integral: a reconfiguração da sociedade e da política educacional 

brasileira; a construção de currículos significativos e que considerem as múltiplas dimensões 

humanas e as realidades das comunidades locais; e a prevalência de concepções de educação 

que superem as escolas de turnos. 

Entendemos que o alcance desses pontos é um processo e que, enquanto se galga por 

atingi-los, estão sendo constituídas experiências atuais de educação (em tempo) integral, que 

buscam contribuir com a formação de um sujeito autônomo, isto é, “capaz de se apropriar da 

cultura e de ‘ser autor de sua humanidade’” (CAVALIERE, 2009, p. 41). Mas (por vezes) 

terminam por conjugar o esforço nesse sentido com elementos de uma visão de educação 

reguladora e avaliativa, que associa a qualidade educacional aos testes de larga escala e ao 

posicionamento das escolas (e do sistema educacional brasileiro como um todo) em rankings 

como o propiciado pelo Ideb. E essa perspectiva se mostra preocupante no Brasil ao 

considerar (sobretudo) que “apesar da ampliação do acesso à etapa obrigatória de 

escolarização observada nas últimas décadas, o direito à educação tem sido mitigado pelas 

desigualdades tanto sociais quanto regionais” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 13). 

Assim, cabe investigar essas experiências à luz de parâmetros teóricos e de nexos com a 

história, criando um diálogo entre o empírico e a teoria. Nesse sentido, este capítulo também 

fornece subsídios para pensar, na sequência, os fundamentos teórico-metodológicos para se 

entender o fato pesquisado — a construção da política de educação integral de Jaboatão dos 

Guararapes, sem perder de vista que “as políticas – novas ou antigas – são definidas contra e 

ao lado de compromissos, valores e formas de experiência existentes” (BALL; MAGUIRE; 

BRAUN, 2016, p. 37). 
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CAPÍTULO II: CAMIHOS DA PESQUISA 

 

 

2.1. Linhas gerais da pesquisa 

 

Tendo em vista que o objetivo geral da pesquisa é compreender a política de educação 

(em tempo) integral do município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, a partir do 

seu processo de formulação, achamos pertinente compreender os contextos do 

desenvolvimento da experiência de Jaboatão dos Guararapes, segundo inspiração do ciclo de 

políticas, para melhor analisá-la. Assim, os objetivos específicos estão postos no sentido de 

contribuir com a construção de análises da pesquisa a ser feita, a saber: entender o processo de 

criação do programa de escola de tempo integral em Jaboatão dos Guararapes; pesquisar 

marcos normativos e legais, verificando o escopo da proposta; e analisar os textos da política. 

 

 

2.2. Ciclo de Políticas: uma metodologia de análise 

 

A abordagem do ciclo de políticas de Stephen Ball e colaboradores (MAINARDES, 

2006) é pertinente para análise da política por nos fornecer elementos teórico-metodológicos 

para estudo de uma política pública, bem como de seu processo de construção. A utilização da 

abordagem ainda é importante porque, como bem pontua Lopes e Macedo (2011), possibilita 

investigar a circulação de sentidos no ciclo da política, a partir das recontextualizações das 

determinações de contextos como da influência.  

Em referência ao trabalho específico com os contextos da influência e da produção de 

texto em uma análise de política educacional, que são os que vão ser destacados na nossa 

pesquisa, tem-se que atentar que estão envoltos por embates e rearticulações, que devem ser 

investigados. Como método de análise de políticas, a abordagem do ciclo de políticas induz 

reflexões no âmbito de seus 05 (cinco) contextos. Mas, no que se refere ao contexto da 

influência, direciona o olhar para, no dizer de Mainardes e Gandin (2013), aspectos históricos, 

contextuais e interpretativos, por exemplo. Já no tocante ao contexto da análise dos textos das 

políticas, indica como ponto para observação  
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a leitura e compreensão crítica dos textos, por meio da identificação dos seus 

componentes político-ideológicos; as relações de poder envolvidas na produção do 

texto político; os sujeitos (autores e influenciadores); as instituições e as redes de 

influência que estão envolvidos na formulação de políticas; as relações dos textos de 

uma política específica com textos de políticas de outros contextos e com políticas 

setoriais etc (MAINARDES; GANDIN, 2013, p. 154). 

 

Ressalta-se que a utilização da concepção de ciclo como literatura de análise de 

políticas torna-se relevante à medida que proporciona a percepção da articulação entre os 

momentos de construção de uma política pública educacional e o entendimento que “a política 

cria o contexto, mas o contexto também precede a política” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 

2016, p. 36). 

 

 

2.3. Métodos e instrumentos da pesquisa 

 

Para compreender essa política específica e seus processos e elementos significativos, 

escolhemos o caminho da pesquisa qualitativa para investigação de nosso objeto de estudo por 

essa “ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” 

(RICHARDSON, 1999, p. 79), porque “trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2009, p. 21). E 

justamente por ver o fenômeno como parte de uma realidade social, por permitir interpretar a 

sua complexidade e por considerar o mundo das representações e da intencionalidade, foi que 

esse tipo de pesquisa nos interessou. Isso porque nossa intenção é de, além de conhecer o tipo 

de educação integral em jornada escolar ampliada constituída em Jaboatão dos Guararapes 

(PE), compreender os contextos de sua formulação. 

A abordagem qualitativa que utilizaremos nesta pesquisa é o estudo de caso, que de 

acordo com Yin (2010, p. 24), permite “entender os fenômenos sociais complexos”, 

possibilitando aos investigadores apreender “as características holísticas e significativas dos 

eventos da vida real”. Laville e Dionne (1999) apontam como vantagem mais marcante dessa 

estratégia de pesquisa “a possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se 

vêem concentrados no caso visado, não estando o estudo submetido às restrições ligadas à 

comparação do caso com outros” (p. 156). Mas ao se realizar esse tipo de estudo se tem que 

ficar atento a um alerta de Yin (2010) com relação à questão da generalização científica. 

Segundo o autor, o estudo de caso não representa uma amostragem. Por isso, o pesquisador, 
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ao realizá-lo, deve ter a meta de “expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não 

enumerar frequências (generalização estatística)” (p. 36). 

Destacamos que o estudo de caso contempla bem nossa intenção de pesquisa por dois 

motivos. Primeiramente porque, seguindo reflexão de Laville e Dionne (1999), visa entender 

em profundidade o fenômeno social, suscitando a apresentação de elementos de descrição que 

desemboquem na explicação deles, como por exemplo, na compreensão de sentidos e de 

contextos do fenômeno observado — intenção maior de nossa pesquisa. E a segunda razão é a 

“sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, 

entrevistas e observações” (Yin, 2010, p. 32). Característica oportuna, à medida que 

entendemos que, para melhor desenvolver nosso estudo, precisamos trabalhar com um 

conjunto diverso de instrumentos metodológicos de pesquisa.  

Nesse sentido, optamos pela coleta de dados por meio, primeiramente, da busca de 

documentos que fomentaram a construção da agenda da educação (em tempo) integral de 

Jaboatão dos Guararapes — textos oficiais do Programa Mais Educação e do Programa de 

Tempo Integral do Estado de Pernambuco (PE), bem como pela busca dos materiais 

construídos no âmbito do município para institucionalizar e orientar a execução na rede da 

política em estudo. Como técnica de coleta de informações, também elegemos a realização de 

entrevistas semiestruturadas, sendo realizadas 05 (cinco). Destacamos que ambas as opções 

foram de suma importância para compreensão dos contextos da constituição de uma política 

educacional, que segundo ótica de Ball são o contexto da influência e o contexto da produção 

de texto. 

Esses textos, tanto os documentais (criados para finalidades não relacionadas com a 

pesquisa) quanto os produzidos como resultado das entrevistas (construídos no processo da 

pesquisa), constituem, então, um corpus da pesquisa, entendido como “uma coleção finita de 

materiais, determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual 

ele irá trabalhar” (BARTES, 1967, p. 96 apud BAUER; GASKELL, 2015, p. 44). Essa 

escolha de material pesquisado para compreensão dos contextos do objeto de estudo é 

validada pelo entendimento de que uma pesquisa qualitativa não tem modelo estandartizado 

de uso de técnicas de coleta de dados, cabendo ao pesquisador a decisão pelo que melhor 

ajuda a dialogar com o problema de pesquisa. Afinal, “a pesquisa é uma criação que mobiliza 

a acuidade inventiva do pesquisador, sua habilidade artesanal e sua perspicácia para elaborar a 

metodologia adequada ao campo de pesquisa” (CHIZZOTTI, 1995, p. 85). 
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O corpus documental da pesquisa está registrado no capítulo que trata da política de 

Jaboatão dos Guararapes, bem como nas referências. Os textos que remetem ao Mais 

Educação são a Portaria Normativa Interministerial n° 17 (BRASIL, 2007b); a série de 

cadernos orientadores do Programa — Texto Referência para o Debate Nacional (BRASIL, 

2009a), Gestão Intersetorial no Território (BRASIL, 2009b) e Rede de Saberes Mais 

Educação (BRASIL, 2009c); o Decreto n° 7.083 (BRASIL, 2010a); a publicação intitulada 

Passo a Passo (BRASIL, 2013b); e o Manual Operacional do Programa Mais Educação 

(BRASIL 2014d). Já os documentos pesquisados e estudados que se referem à proposta de 

educação de tempo integral da rede estadual de educação de Pernambuco foram os seguintes: 

Educação Integral no Estado de Pernambuco (DUTRA, 2014); Lei Complementar n° 125 

(PERNAMBUCO, 2008); A juventude brasileira ganha uma nova escola de Ensino Médio 

(MAGALHÃES, 2008); e TEAR – Tecnologia Empresarial Aplicada à Educação (LIMA, 

2009). Pontuamos que foram utilizados na pesquisa os documentos que contém as referências 

legais, técnicas e teóricas desses dois programas para fins de identificação dos pontos que 

inspiraram a proposta municipal. 

No tocante ao corpus documental da educação (em tempo) integral de Jaboatão dos 

Guararapes, a pesquisa apresenta com maior destaque a Lei n.º 849/2013, de 07 de maio de 

2013, que cria o Programa de Escolas de Tempo Integral no âmbito do Município do Jaboatão 

dos Guararapes (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2013a); a Portaria Nº 100/2013 – SEE 

(Secretaria Executiva de Educação), de 31 de maio de 2013, que registra a implantação 

progressiva do quantitativo de escolas municipais de Tempo Integral, no período de 2013 a 

2016 (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2013b); e o documento intitulado Programa de 

Escolas de Tempo Integral em Jaboatão dos Guararapes (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 

2013c).  

Como já mencionado, outra fonte de informação adveio das entrevistas gravadas, visto 

que “a materialidade do documento não se restringe ao papel” (RODRIGUES, 2007, p. 45), 

mas também com o intuito de compreender a política e os processos que permearam a sua 

construção. O objetivo de utilizar tal técnica de pesquisa foi obter informações discursivas e 

perceber possíveis conflitos e contradições (CORTES, 1998, p. 18). O uso desse 

procedimento foi visto como importante porque “não significa uma conversa despretensiosa e 

neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto 
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sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada” (NETO, 2001, p.57). 

Optamos inicialmente por realizar entrevistas junto a três sujeitos que estavam na gestão 

educacional de Jaboatão dos Guararapes e, portanto, respondiam pela formulação e 

coordenação da política de educação integral em jornada ampliada. Mas, posteriormente (com 

o desenvolvimento da pesquisa de campo), precisamos realizar outras entrevistas, com um 

representante do Conselho Municipal de Educação e um representante do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Município do Jaboatão dos Guararapes (Sinproja), visando 

melhor entendimento do contexto de construção da política de educação (em tempo) integral 

de Jaboatão dos Guararapes. Destaca-se que, para fazer essas entrevistas, consideramos o que 

foi postulado por Lakatos e Marconi (2003) para esta etapa da pesquisa. Segundo as autoras, o 

pesquisador deve ter atenção com a preparação da entrevista para que se obtenham os dados 

necessários para alcance do objetivo. Então, no planejamento da entrevista se deve cuidar, 

dentre outras medidas, da escolha do entrevistado, selecionando aquele que tem um maior 

grau de familiaridade com o assunto da pesquisa e disponibilidade para conversar (garantindo 

o seu anonimato); e da organização do roteiro de entrevista, elencando as questões 

imprescindíveis para o estudo. 

Foi selecionada a entrevista semiestruturada porque possibilita, como nos apresenta 

Cortes (1998), a utilização de um roteiro com predominância de questões que permitem 

respostas abertas e, portanto, não previamente codificadas — o que faz com que os 

entrevistados discorram livremente sobre o tema proposto ou pergunta formulada. Assim, 

pudemos obter dados não previstos ou sabidos e foi possível entender melhor os contextos do 

objeto de estudo. Pontua-se que esse tipo de entrevista também permite questões fechadas e, 

por isso, incluímos algumas indagações com repostas previamente codificadas para sondagem 

direcionadas de dados obtidos na análise documental. 

Após a coleta de dados, desenvolveu-se o processo de análise qualitativa das 

informações obtidas/pesquisadas, que se configura como “momento de organização de 

categorias, tipologias e classificação” que “requer a formação de conceitos centrais a partir 

dos quais essa etapa de operacionalização da análise se realiza” (CORTES, 1998, p. 39). 

Desta forma, para a análise qualitativa dos dados, tivemos como inspiração o método da 

indução analítica. Segundo Cortes (1998), esse tipo de técnica analítica (assim denominada 

por Znaniecki) tem como diretriz o desenvolvimento de procedimentos no intuito de gerar 
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categorias classificatórias no decorrer da análise qualitativa dos dados. Desta forma, os 

procedimentos de pesquisa são orientados no intuito de preservar as características 

particulares do material empírico. Assim, a opção pela inspiração na técnica de indução 

analítica nos permitiu não criar uma “camisa de força” para os dados brutos, tendo uma 

postura aberta com relação às informações estudadas, entendendo que são os elementos 

destacados na análise que devem gerar a categorização dos dados referentes ao contexto da 

influência ou da produção de texto e não o oposto. Ou seja, entendemos que a realidade 

empírica é que deve nos permitir conhecer o objeto investigado. 

Registramos também que para a análise qualitativa de textos da pesquisa, realizamos a 

análise documental, definida na literatura como “observação que tem como objeto não os 

fenômenos sociais, quando e como se produzem, mas as manifestações que registram estes 

fenômenos e as ideias elaboradas a partir deles” (RICHARDSON, 1999, p. 228).  

Ainda esclarecemos que nosso processo de trabalho seguiu o trajeto do “ciclo de 

pesquisa” explanado por Minayo (2009), para o qual a pesquisa qualitativa passa por três 

etapas, registradas a seguir. Segundo a referida autora, a primeira fase do ciclo de pesquisa — 

intitulada de exploratória, é aquela em que se dedica tempo para “delimitar o objeto, a 

desenvolvê-lo teoricamente e metodologicamente, a colocar hipóteses ou alguns pressupostos 

para seu encaminhamento, a escolher e a descrever os instrumentos de operacionalização do 

trabalho [...] e a fazer procedimentos exploratórios” (p. 26). A etapa seguinte, entendida como 

fase central da pesquisa, porque possibilita o conhecimento da realidade, é a do trabalho de 

campo, que “consiste em levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na 

primeira etapa” (p. 26). Já a fase subsequente é a do tratamento do material empírico e 

documental, que diz respeito “ao conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, 

interpretar os dados empíricos, articulados com a teoria que fundamentou o projeto ou com 

outras leituras teóricas e interpretativas cuja necessidade foi dada pelo trabalho de campo” (p. 

27). Destaca-se o entendimento de que esse ciclo não se fecha em si, devido ao fato de toda 

pesquisa gerar conhecimentos e indagações novas. 

 

2.3.1. Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

O conhecimento do “ciclo de pesquisa” indicou a necessidade de organização do 

desenvolvimento de nosso estudo. Assim, neste item expomos as etapas da pesquisa seguindo 
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as divisões centrais indicadas por Minayo (2009). Cabe destacar que inicialmente foi pensado 

um planejamento visando uma ideia de realidade. Mas a prática suscitou a retomada de ações 

(de entrevistas e análise de informações), o que fez com que a proposta de cronograma de 

pesquisa passasse (assim) por adequações/prorrogações. Esse fato indica que as etapas de uma 

pesquisa podem ganhar uma complexidade devido a uma dada realidade, que provoca uma 

não linearidade entre as etapas. 

 

1ª Etapa: No momento inicial, realizamos estudos direcionados à construção de 

fundamentação teórica da pesquisa a ser realizada e para sua delimitação. Também 

elaboramos procedimentos e instrumentos (roteiro de entrevista, localizado no apêndice desta 

dissertação) para realização de trabalho de campo e realizamos os primeiros contatos 

institucionais para garantir e desenvolvimento dos trabalhos. Inicialmente, apresentamos a 

pesquisa para representante da gestão educacional da Jaboatão dos Guararapes. Pontua-se que 

ao ser sinalizada a colaboração da gestão municipal com o fornecimento de informações para 

a pesquisa, apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, levando em conta a 

questão ética, e realizamos pesquisa exploratória (cujo conteúdo ajudou a estruturar o projeto 

de qualificação desta pesquisa). 

 

2ª Etapa: A etapa seguinte da pesquisa foi o desenvolvimento do trabalho de campo, 

que teve como foco a coleta de dados por meio da realização de entrevistas (guiadas por 

roteiro com perfil semiestruturado). Nesse momento foi possível aprofundar o conhecimento 

da proposta da educação integral de Jaboatão dos Guararapes, entendendo (sobretudo) seus 

contextos e influências por meio das entrevistas, mas também do contato com novos 

documentos. Sobre as entrevistas, destacamos que o roteiro serviu como referência, mas não 

limitou nossa observação de campo (ver apêndice). Assim, dependendo das informações que 

estavam sendo disponibilizadas nas entrevistas, algumas perguntas foram acrescentas e outras 

retiradas. Neste momento do trabalho, explicamos aos entrevistados os objetivos da 

entrevista, apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tirando as dúvidas 

com relação aos pontos do documento, e reforçamos o pedido de autorização para gravar as 

conversas, o que ajudou a desenvolver a próxima etapa da pesquisa. Houve um atraso no 

período de realização das entrevistas, que teve que ser ampliado após identificação da 

necessidade de confrontar alguns pontos que foram ditos nas entrevistas iniciais. Desta forma, 
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foram realizadas ainda entrevistas com outros atores sociais do sistema educacional de 

Jaboatão dos Guararapes — Conselho Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes e 

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município do Jaboatão dos Guararapes 

(Sinproja). 

 

3ª Etapa: Este foi o momento da pesquisa destinado ao processamento das entrevistas 

realizadas. Registramos que esta fase do estudo se mostrou complexa porque demandou a 

transcrição das conversas, bem como análise de dados e redação do texto da dissertação à luz 

da fundamentação teórica estudada. Destaca-se que aqui foram revistos os documentos que 

norteiam a educação (em tempo) integral desenvolvida em Jaboatão dos Guararapes. Como a 

análise dos conteúdos de algumas das primeiras entrevistas realizadas com representantes da 

gestão educacional de Jaboatão dos Guararapes suscitaram conversar com outros sujeitos 

ligados à política de educação (em tempo) integral no município em estudo (representantes do 

Conselho Municipal de Educação e do Sinproja), a fim de confrontar narrativas, voltou-se a 

realizar procedimentos da “2ª Etapa” do ciclo de pesquisa (novas entrevistas), que indicaram 

os procedimentos de transcrição e análise dessas novas entrevistas. Cabe ainda pontuar que 

após finalização da redação final da pesquisa e apresentação do texto à banca examinadora da 

dissertação, pretendemos agendar um momento com os entrevistados para apresentação do 

resultado final da pesquisa. 

 

 

2.4. Considerações éticas da pesquisa 

 

De acordo com Creswell (2010), as questões éticas devem se aplicar a todos os estágios 

da pesquisa. Assim, desde o planejamento, passando pelo desenvolvimento (na coleta e 

análise de dados), até a etapa final de nosso trabalho houve a preocupação ética, com destaque 

para o respeito com as informações obtidas e os sujeitos participantes da pesquisa.  

Segundo Deslandes (2009), toda pesquisa deve ser realizada com “a preocupação de não 

causar malefícios aos sujeitos envolvidos no estudo, preservando sua autonomia em participar 

ou não do estudo e garantindo seu anonimato” (p. 55). Por isso, para coleta e análise de dados 

foram adotados princípios éticos que preservam a confidencialidade e a identidade das 

pessoas investigadas. Aos participantes do estudo foi apresentado (para assinatura) um 

94 



 

 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
17

”, “formulário que reconhece que os direitos 

dos participantes serão protegidos durante a coleta dos dados” (CRESWELL, 2010, p. 118-

119). 

Nessa perspectiva, o termo que elaboramos e que está disposto no Apêndice desta 

dissertação formaliza o objetivo e a justificativa da pesquisa e esclarece sobre a participação 

voluntária (tendo o participante a liberdade de desistir de colaborar com a pesquisa caso se 

sinta desconfortável) e a finalidade de utilização dos dados da pesquisa (que serão usados, 

exclusivamente, para fins acadêmicos). A questão da propriedade dos dados da pesquisa 

também é um ponto abordado nesse documento para “evitar o compartilhamento dos dados 

com indivíduos não envolvidos no projeto” (CRESWELL, 2010, p. 121). Assim, registra-se 

que a guarda dos dados da pesquisa (em arquivo físico ou digital) ficam com a pesquisadora 

por um período de 5 (cinco) anos após o término do estudo. E como “as questões éticas não 

param com a coleta e análise dos dados; elas também se aplicam à redação propriamente dita 

e à divulgação do relatório final da pesquisa” (CRESWELL, 2010, p. 121), vamos ter o 

comprometimento de conservá-las também nessas etapas da pesquisa. 

 

 

2.5. Síntese do caminho metodológico da pesquisa 

 

Todo exposto neste capítulo indica que o caminho metodológico delineado tem por 

finalidade responder ao problema da pesquisa, anunciado no início deste capítulo. 

Considerando que a abordagem teórico-metodológica do ciclo de políticas exige um 

aprofundamento de questões que estão relacionadas com processos e práticas, a melhor opção 

que se apresentou foi a abordagem qualitativa. Essa abordagem é a referência para a análise 

dos dados. Além disso, foram incluídos dados estatísticos e históricos para melhor referenciar 

o objeto de estudo. Essa forma de abordagem é comumente utilizada em estudo de caso (YIN, 

2010), tendo em vista que esse tipo de método de procedimento busca dar conta das 

singularidades do “objeto de estudo”. Por fim, destacamos que a política será delineada a 

partir das falas dos sujeitos envolvidos e dos elementos contidos nos textos e contextos.   

                                                           
17

  O termo foi construído com base em modelo fornecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Culturas e Identidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e da Fundação Joaquim Nabuco 

(FUNDAJ). 
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CAPÍTULO III: A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

 

Para a construção desta dissertação, realizamos pesquisa exploratória em 2016 com 

representante da gestão da educação integral na Secretaria de Educação de Jaboatão dos 

Guararapes para colher informações preliminares sobre: (a) a pertinência da hipótese inicial 

de nosso estudo — que se refere à influência do Mais Educação e de programa do Estado de 

Pernambuco para construção da política de educação (em tempo) integral no município; (b) a 

estruturação de mecanismos jurídicos para sustentação e delimitação da proposta de educação 

integral da rede (iniciada em 2013); (c) a abrangência da proposta até 2016 (ano indicado 

como limite para a implantação de escolas de tempo integral como política pública própria da 

rede) e (d) a constituição da equipe gestora da educação integral. Entendemos que o diálogo 

inicial foi necessário (sobretudo) para chegarmos na versão final do nosso roteiro de pesquisa 

de campo, porque conseguimos a partir de conversas iniciais confirmar as questões a serem 

trabalhadas nas entrevistas. 

Nessa atividade de pesquisa foi esclarecido que a experiência da educação integral 

própria em estudo foi influenciada pelo Mais Educação, que em 2013 alcançava quase a 

totalidade de escolas do ensino fundamental da rede. Foi explicado que os recursos 

financeiros e as orientações do Programa potencializavam estrutural e pedagogicamente as 

escolas, promovendo novos olhares sobre o processo educativo. E frente a esse cenário, 

colocou-se em pauta na Secretaria de Educação a criação de um programa de escolas de 

tempo integral próprio do município. 

O representante da Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes entrevistado 

nessa fase exploratória afirmou que “o Mais Educação cumpriu o seu papel de programa 

indutor de educação integral, ao ter demonstrado a possibilidade de um ‘meio termo’ para sua 

realização como uma política pública”. Porém, a pessoa entrevistada também pontuou que 

outra influência na proposta de educação integral da rede era a vivenciada no ensino médio do 

Governo do Estado de Pernambuco (PE). Desta forma, na construção da dissertação, além de 

nos debruçarmos sobre o Mais Educação, também buscamos entender a proposta estadual 

citada para desenvolver melhor análise dos dados coletados no trabalho de campo e realizar 

estudo aprofundado da documentação produzida pelo município de Jaboatão dos Guararapes. 
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Foi explicado que uma equipe da Secretaria de Educação construiu a primeira minuta do 

Programa de Escolas de Tempo Integral do Jaboatão dos Guararapes e depois de vários 

encontros (contando com a participação de vários atores políticos) chegou-se à versão final do 

programa, com o perfil de educação integral para além do tempo integral, tendo como 

direcionamento a ampliação e a diversificação curricular como estratégia de melhor 

qualificação da aprendizagem. 

Na pesquisa exploratória nos foi informado que foram produzidos marcos legais para 

sustentar a proposta de Educação Integral em Tempo Integral. E esses mecanismos jurídicos 

estruturados pelo município foram obtidos em pesquisa no Diário Oficial do Poder Executivo 

local. Pontua-se que os referidos documentos estão dispostos no anexo desta dissertação, 

porque podiam ser encontrados no site da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes até 2016, 

mas a partir do primeiro semestre de 2017 só podem ser obtidos junto à própria Secretaria de 

Educação, visto que não estão dispostos em meio virtual. Também foi construído documento 

normativo (operacional e pedagógico), que foi fornecido pela Secretaria de Educação na 

ocasião da pesquisa de campo por não estar disponível em meio on line. 

A fase inicial de nosso estudo nos permitiu conhecer um pouco da proposta de educação 

integral própria da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, identificando um pouco as 

influências e a abrangência. Mas foi com o trabalho de campo (e seus desdobramentos de 

estudos, análises e sistematização de dados/conteúdos) que pudemos nos aprofundar no 

entendimento sobre os contextos de formulação do Programa de Escolas de Tempo Integral 

do município. E foi nesse trabalho de campo que tomamos conhecimento, inclusive, de 

documentos referentes à aprovação da lei de educação (em tempo) integral do município (da 

Câmara dos Vereadores), que nos ajudaram a entender melhor as disputas existentes na 

formulação da política em estudo. 

 

 

3.1. Conhecendo a educação no município de Jaboatão dos Guararapes  

 

Antes de buscar conhecer os contextos de produção da política pública de educação (em 

tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes, procuramos entender as características 

geográfica, econômica e educacional do município, buscando (sobretudo) conseguir visualizar 

o olhar da gestão municipal para a educação, incluindo para a sua modalidade integral. 
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Nesse sentido, registramos que Jaboatão dos Guararapes integra a Região Metropolitana 

do Recife (RMR) e está situado no litoral pernambucano, a cerca de 14 km da capital do 

Estado. Segundo a prefeitura do município
18

, Jaboatão foi um povoado fundado a partir 1593, 

por Bento Luiz de Figueirôa, proprietário do Engenho São João Batista. Em 1873, passou à 

vila e, em 1884, foi elevado à categoria de cidade.  

O nome Jaboatão tem origem indígena — Yapoatan — e remete a uma árvore da região 

usada para fabricar mastros e embarcações. Já o nome Guararapes foi adicionado à 

identificação do município no ano de 1989, pela Lei Estadual nº 4, ao se buscar fazer uma 

homenagem ao local de batalhas históricas em Pernambuco (PE) contra os holandeses, 

travadas nos anos de 1648 e 1649, nos Montes Guararapes. Desde 2012, o município é 

desmembrado em sete regionais: Jaboatão Centro, Cavaleiro, Curado, Muribeca, Prazeres, 

Praias e Guararapes.  

A seguir, registramos um mapa que situa o município no Estado de Pernambuco (PE), 

ver Figura 01, e outro mapa que descrimina as regiões de Jaboatão dos Guararapes, ver Figura 

02. 

 

 Figura 01 – Mapa de Pernambuco com destaque para Jaboatão dos Guararapes
19
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 Informações disponíveis em: <http://jaboatao.pe.gov.br/historia-da-cidade/>. Acesso em: 02 mai 2017. 

 
19

 A Figura 01 está disponível em: <http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/planejamento-

reginalizado?p_p_id=110_INSTANCE_k3CP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_110_I

NSTANCE_k3CP_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_k3CP_folderId=

143436>. Acesso em: 02 mai 2017. 

Fonte: Agência Condepe/Fidem (grifo nosso na localização do município de Jaboatão dos Guararapes) 
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Figura 02 – Mapa de Jaboatão dos Guararapes com destaque para as regionais
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes (2015-2014) 

 

De acordo ainda com dados do município (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2015), 

Jaboatão tem extensão territorial de 258,6 km², sendo margeado a leste pelo Oceano 

Atlântico, a oeste pela cidade de Moreno, ao norte pelos municípios de Recife e São Lourenço 

da Mata e ao sul pela cidade do Cabo de Santo Agostinho. Sua economia é movimentada pelo 

comércio e pela indústria — responsáveis por 90,9% do PIB municipal entre os anos de 2005 

e 2009, mas o setor de serviços também tem impacto na cidade.  

Possuindo um importante distrito industrial, o município é tido como um centro 

logístico, por ficar próximo ao aeroporto do Recife e ao Porto de Suape (localizado no Cabo 

de Santo Agostinho), que é um importante polo industrial e de desenvolvimento do Estado. 

Mas apesar de ser a terceira maior arrecadação de Pernambuco (PE), tem um limitado 

desempenho fiscal e apresenta indicadores sociais que demonstram uma baixa qualidade de 

vida da população do município, que possui os seguintes maiores gastos dos recursos 

financeiros: 26,4% com a educação, 22,5% com a saúde e 17,8% com a administração. 

                                                           
20

 A Figura 02 está disponível em: <http://simec.mec.gov.br/sase/sase_mapas.php?uf=PE&tipoinfo=1>, com 

acesso feito em: 02 mai 2017. 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE
21

), Jaboatão dos 

Guararapes tem uma população de 644.620 habitantes (dados de 2010) — o que corresponde 

a 7,3% da população residente em Pernambuco (PE); uma densidade demográfica de 2.491,82 

hab/km² (dados de 2010) e o quinto mais alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH
22

) de 

Pernambuco (marcando 0,717, em 2010), mas ainda registra no índice de pobreza a marca de 

53,81% (dados de 2003).  

Tratando especificamente sobre a área da educação, que de acordo com o Plano 

Municipal de Educação (2015-2024) é o campo que recebe maior investimento no município, 

registramos que a faixa populacional em idade escolar (de 0 a 17 anos) corresponde a 29,1% 

da população de Jaboatão. Ainda segundo esse documento, o município apresenta uma rede 

com 131unidades de ensino (111 localizadas em áreas urbanas e 20 em rurais).  

Trazendo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP
23

/MEC), podemos conhecer mais do campo da educação em Jaboatão dos 

Guararapes. De acordo com o sistema de consulta do INEP, a rede municipal teve 56.874 

matrículas registradas no Censo Escolar de 2015, distribuídas em creches (610), pré-escolas 

(5.332), ensino fundamental (42.586, sendo 24.725 nos anos iniciais e 17.861 nos anos finais), 

educação de jovens e adultos (7.349) e educação especial (997). Pontua-se que a rede 

municipal não apresenta matrícula no ensino médio, atendendo a legislação vigente que indica 

que a responsabilidade prioritária dessa esfera de governo deve ser a educação infantil e o 

ensino fundamental.  

No tocante ao ensino fundamental na rede pública de Jaboatão dos Guararapes, 

apresentamos um dado destacado em entrevista com representante da Secretaria de Educação 

do município durante a pesquisa de campo desta dissertação, que diz respeito ao instrumento 

de avaliação externo à rede — o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Segundo a pessoa entrevistada, Jaboatão dos Guararapes pode ser visto como referência 

educacional por ocupar o primeiro lugar do Ideb da Região Metropolitana do Recife (RMR) 
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 Informações disponíveis em: <http://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 02 mai 2017. 

 
22

 Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é uma medida que indica progresso de um local a longo prazo de acordo com três dimensões 

básicas do desenvolvimento humano: a renda, a educação e a saúde. Permite visualizar o crescimento de um 

lugar não apenas pelo crescimento econômico, ampliando a perspectiva sobre o seu grau de desenvolvimento 

humano. Informações disponíveis em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html>. Acesso em: 

02 mai 2017. 

 
23

 Informações disponíveis em: <http://matricula.educacenso.inep.gov.br/>. Acesso em: 02 mai 2017. 
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relativo ao ano de 2015, o que indica a introjeção do discurso da medição da qualidade 

educacional pelas avaliações de larga escala. 

Uma das colunas políticas de referência em Pernambuco (PE) — Magno Martins, 

reforçando esse discurso, divulgou a informação dos resultados do Ideb de Jaboatão dos 

Guararapes em setembro de 2016, noticiando que  

 

avaliações externas confirmam que a Educação municipal do Jaboatão dos 

Guararapes segue avançando em qualidade. Relativos a 2015 e divulgados hoje, os 

novos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do 

Ministério da Educação, colocam mais uma vez o município em primeiro lugar da 

Região Metropolitana do Recife (RMR), ficando à frente da capital, Recife, com 

pontuação 4,9 nos Anos Iniciais (1º ao 5º Ano), onde a meta projetada era de 4,2; e 

com 4,3 nos Anos Finais (6º ao 9º Ano), onde a meta projetada era 3,8. Os 

resultados foram divulgados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
 24

. 

 

Devido ao destaque dado ao assunto pela Secretaria de Educação, registramos, a seguir, 

tabela que permite olhar a série histórica dos resultados do Ideb do ensino fundamental do 

município, que indica a superação dos índices previstos. 

 

Tabela 01 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do município de Jaboatão dos 

Guararapes 

ANO Anos Iniciais Anos Finais 

Ideb Observado Metas  Ideb Observado Metas  

2005 2.8 - 2.6 - 

2007 3.1 2.9 28 2.6 

2009 3.8 3.2 3.2 2.7 

2011 3.9 3.6 3.0 3.0 

2013 4.3 3.9 3.4 3.4 

2015 4.9 4.2 4.3 3.8 

2017 - 4.5 - 4.0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INEP/MEC 
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 Informações disponíveis em: <http://www.blogdomagno.com.br/ver_post.php?id=165591&pagina=7239>. 

Acesso em: 02 mai 2017. 
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O tema da avaliação externa também aparece como destaque no Plano Municipal de 

Educação (PME), que registra como meta (de número 5) a elevação do Ideb em um patamar 

de 70% até 2024. O documento ainda aponta que o município está superando as metas do Ideb 

previstas em relação a aquelas pactuadas com o governo federal (JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, 2015), como pôde ser visto na tabela acima apresentada. Entendemos que 

essa propensão equivocada de valorização em nível local do Ideb se insere na lógica nacional 

de avaliação da educação, que termina por valorizar os resultados quantitativos das escolas 

como indicador de qualidade da educação.  

Nesse sentido, termina-se por (a) delegar a segundo plano (ou mesmo ignorar) uma 

avaliação qualitativa; (b) desvalorizar o processo educativo e o direito à aprendizagem; (c) 

responsabilizar apenas a escola e o docente por um possível fracasso educacional, sem levar 

em conta condições de trabalho ofertadas; (d) desconsiderar o contexto social em que a escola 

está inserida. Por essas razões, consideramos que o Ideb é um indicador que merece ser 

sempre refletido. 

A preocupação do município de Jaboatão dos Guararapes com as avaliações externas, 

sendo vistas (inclusive) como balizadoras de uma qualidade educacional pensada enquanto 

medida, é um indicativo das influências Estado Avaliador (que têm caráter regulador) nas 

políticas educativas da rede. E, como vimos no capítulo do referencial teórico desta 

dissertação, esse tipo de gestão tende a centrar as políticas educacionais na eficiência e nos 

resultados, assumidos (nesse tipo de racionalidade) como “padrão ótimo de administração da 

educação” (HYPOLITO, 2010, p. 1341). 

Alertamos que o dado de pesquisa apresentado não permite inferir que a gestão local 

opta apenas pela valorização da avaliação como controle, tendo o caráter objetivista e 

produtivista – típico da sociedade voltada para o mercado –, em detrimento da lógica 

avaliativa que valoriza o processo educativo e a produção de sentidos. O dado apenas sinaliza 

que, no mínimo, a gestão educacional adere à perspectiva da verificação de resultados. Cabe 

destacar que, como veremos ainda neste capítulo, pelo menos na proposta de educação 

integral do município (objeto de nosso estudo) há também uma preocupação com processos 

avaliativos vinculados a um projeto educativo emancipatório. 

Sobre o paradigma positivista da avaliação, Sobrinho (2004) lembra que tem sido 

amplamente utilizado pelos governos (inclusive no Brasil) e sobre isso explica que 
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a quantificação, a objetividade, a comparabilidade são aspectos importantes de um 

processo avaliativo. Erro seria não os utilizar, o que levaria aos vícios de um 

subjetivismo exclusivista. Porém, também é um grande equívoco utilizá-los 

exclusivamente, como únicos, incorrendo-se então numa extrema quantofrenia ou no 

erro de equiparar a ciência à verdade (p. 720).  

 

Concordamos com esse argumento e entendemos que o problema não está na existência 

de formas de avaliação quantitativas, mas no fetiche que se criou em torno delas, atreladas à 

lógica de mercado e suas formas de gerência, que tem como centralidade os aspectos 

econômicos em detrimento dos políticos e sociais. 

No campo da educação em Jaboatão dos Guararapes ainda destacamos a opção do 

município por desenvolver ações ligadas à extensão da jornada escolar na perspectiva de 

atendimento a sua rede de ensino. Isso aconteceu, primeiramente, via a indução do Governo 

Federal por meio do Programa Mais Educação (a partir de 2008) e, posteriormente, pelo 

desejo político de construção de uma política própria da rede (com efetivação dessa proposta 

a partir de 2013), com a criação do Programa de Escolas de Tempo Integral. 

De acordo com a secretaria de educação do município, em 2016, após um período de 

descontinuidade na liberação de recursos financeiros da União para as escolas com o Mais 

Educação, houve uma diminuição de cerca de 40% no número de unidades de ensino 

participantes do Programa, passando da abrangência total (131) para 79 escolas. Nesse mesmo 

ano, 10 escolas estavam desenvolvendo simultaneamente o Mais Educação e a política 

pública de educação em tempo integral do município. Isso significa que nessas dez unidades a 

totalidade dos matriculados estavam desfrutando o horário integral, diferente do modelo do 

Mais Educação (trabalhado de forma focalizada).  

Pontua-se que esse quantitativo de escolas em tempo integral próprias da rede de 

Jaboatão dos Guararapes é inferior ao previsto inicialmente, visto que em 2013 se projetou a 

implementação progressiva do quantitativo de 36 (trinta e seis) unidades de ensino municipais 

de tempo integral até 2016 (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2013b). E, segundo a 

secretaria de educação, essa meta foi alçada em apenas 27,8% (da meta estipulada), seguindo 

a evolução especificada na tabela a seguir: 
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Tabela 02 – Evolução das escolas de tempo integral de Jaboatão dos Guararapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Educação 

 

Assim, uma primeira análise nos faz identificar que a própria meta é tímida, pois 

atingiria apenas 27,5% do total de unidades. E, além disso, essa meta não foi cumprida. E o 

argumento principal para essa restrição é “falta de recursos financeiros”. Essa análise também 

pode ser feita em relação à matrícula, visto que, em 2016, a proposta de política de Educação 

Integral de Jaboatão dos Guararapes atendeu a 2.935 estudantes, isto significa 5,16% do total. 

Esse número só é acrescido quando somamos aos que estavam participando do Programa 

Mais Educação (2.921) perfazendo um total de 5.856 estudantes, o que significa um 

atendimento de 10,3% da matrícula da rede. 

A crítica pela necessidade de cumprimento e ampliação da meta para a potencialização 

da educação municipal é feita com inspiração no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

de 1932, para o qual 

 

na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 

gravidade o da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a 

primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do 

sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, é impossível 

desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo das 

forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa que são 

os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade (AZEVEDO, 

2010, p. 33). 

 

Embora com essas limitações apontadas, vale ressaltar que a proposta de educação (em 

tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes foi oficializada em forma de Lei (n° 849/2013) o 

que demonstra uma preocupação em garantir uma institucionalidade enquanto política de 

Estado. A análise dessa lei e de outros textos referentes à referida proposta serão objeto de 

outra parte deste capítulo que trata do contexto da produção textual da educação integral. 

 Quantidade de Escolas em Tempo Integral 

Ano Inserção Anual Total 

2013 05 05 

2014 02 07 

2015 02 09 

2016 01 10 
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A pesquisa documental sobre os textos da educação em tempo integral de Jaboatão dos 

Guararapes nos possibilitou identificar que, além de já ser um programa do governo 

municipal, a ampliação da jornada escolar foi colocada como meta do Plano Municipal de 

Educação (PME), para que até 2024 seja oferecida na perspectiva da promoção do 

desenvolvimento integral a 30% dos estudantes da rede. Para atingir essa meta 4 do plano 

foram elencadas 08 (oito) estratégias, dispostas a seguir: 

 

4.1-Ampliar, progressivamente, com o apoio da União, o quantitativo de Escolas 

Municipais de Tempo Integral, ampliando os tempos, espaços e oportunidades 

formativas, na perspectiva de promoção do desenvolvimento integral do estudante; 

4.2- Garantir a permanência do estudante para 8h (oito horas) diárias, sendo 7h (sete 

horas) no mínimo em atividades pedagogicamente orientadas; 

4.3- Promover as escolas de tempo integral de equipamentos e recursos tecnológicos 

necessários para a proficiência pedagógica e eficácia da gestão; 

4.4- Promover Formação Continuada em serviço para o corpo docente e para os 

agentes educativos, na perspectiva da melhoria da ação docente; 

4.5- Reestruturar as escolas dentro de padrões arquitetônicos e mobiliários na 

perspectiva de oferta da educação integral; 

4.6- Fomentar e garantir a participação das famílias e das comunidades nas 

atividades afins desenvolvidas pelas unidades de ensino; 

4.7- Promover a participação da escola com os diferentes equipamentos públicos, 

espaços educativos, culturais e esportivos, revitalizando os projetos pedagógicos na 

direção de uma educação integral; 

4.8 - Priorizar escolas de tempo integral em áreas de alto risco de vulnerabilidade 

social (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2015, p. 22-23). 

 

Esse documento indica que as estratégicas elencadas possuem semelhanças com as que 

estão na Meta 6 do Plano Nacional de Educação que inclui ampliação do tempo, dos espaços, 

do currículo e garantia da infraestrutura e recursos necessários, com priorização de escolas 

com alto índice de vulnerabilidade social. O documento de Jaboatão não faz referência às 

questões da diversidade cultural (escolas do campo, quilombola) e de estudantes com 

necessidades especiais que estão presentes no PNE. Por outro lado, o governo de Jaboatão se 

diferencia ao propor ainda a formação continuada de professores e o fomento à participação 

das famílias e da comunidade nas atividades da educação integral. A consideração no Plano 

Municipal desse tema, bem como sua institucionalização em uma lei específica, apontam que 

o discurso de ampliação do tempo e dos espaços proposto no Mais Educação conseguiu entrar 

na agenda da política local, como previsto pelo Ministério da Educação (naquela ocasião).   

As informações registradas neste item sinalizam que o município tem limitações em 

seus indicadores sociais, mas, ao mesmo tempo, a gestão destinava atenção no tocante à 

necessidade de se investir na educação. Prova disso é a destinação da maior parcela dos 
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investimentos para a área educacional (26,4%) e a formulação da política municipal de 

educação integral.   

Naturalmente, isso não se traduz categoricamente em melhoria da qualidade, sobretudo 

porque, sendo um termo polissêmico, a qualidade “comporta diversos significados e por isso 

tem potencial para desencadear falsos consensos, na medida em que possibilita interpretações 

diferentes do seu significado segundo diferentes capacidades valorativas” (OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2005, p. 7). Mas é preciso considerar que a ampliação da jornada escolar tem o 

potencial de alavancar a qualidade da educação, sobretudo em contextos de vulnerabilidade 

social, visto (entre outros motivos) que o curto tempo de escola “parece gerar efeitos 

especialmente indesejáveis, em termos de desempenho escolar, em países com marcadas 

desigualdades sociais, como o Brasil” (KERSTENETZKY, 2006, p. 21). Destacamos que, 

mesmo concordando com a afirmativa da autora, poderíamos afirmar mais seguramente essa 

associação de qualidade da educação atrelada à expansão da jornada escolar se estivéssemos 

observando o contexto da prática escolar e o processo de ensino aprendizagem nas unidades 

de ensino, que pode ser tema de nossa futura pesquisa. 

No escopo de nossa pesquisa estão apenas os contextos de formulação do Programa de 

Escolas de Tempo Integral de Jaboatão dos Guararapes, que nos remetem à observação das 

influências de criação desta política pública educacional, bem como, seus direcionamentos e 

significados. 

 

 

3.2. A educação integral no município de estudo: conhecendo contextos 

 

As entrevistas realizadas com representantes da Secretaria Municipal de Educação de 

Jaboatão dos Guararapes, do Conselho Municipal de Educação, do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Município do Jaboatão dos Guararapes (Sinproja), bem como 

o acesso a documentos do Programa de Escolas de Tempo Integral (da Secretaria Executiva 

de Educação/SEE) e referentes à aprovação da lei de educação (em tempo) integral do 

município (da Câmara dos Vereadores), foram fundamentais para nos ajudar a entender os 

contextos da construção da proposta de política de educação integral do município em estudo.  

E após nos debruçarmos sobre esse material, buscamos, à luz do ciclo de políticas, criar 
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categorias de sistematização de assuntos/questões que se mostraram elucidativos(as) para 

entendimento das influências e do posicionamento textual da política educacional em tela. 

Seguindo inspiração de publicação recente de Ball (2016), organizamos dimensões 

inter-relacionadas para sistematizar pontos do material estudado que elucidam as influências e 

o direcionamento dos textos de referência da política de educação (em tempo) integral de 

Jaboatão dos Guararapes. Devido ao fato dessa publicação tratar sobre as políticas que 

acontecem nas escolas, destacando o contexto da prática do ciclo de políticas, e como nós 

estamos verificando os contextos de influência e da produção de texto, tivemos a preocupação 

de resguardar as devidas diferenças de sentidos. Também utilizamos para essa categorização 

as características amplas do ciclo de políticas e específicas dos contextos em observação (da 

influência e da produção de texto). A seguir, registramos as categorias de sistematização e 

análise dos dois contextos em observação, com as quais vamos trabalhar neste capítulo (nos 

sub-itens 3.2.1 e 3.2.2): 

 

 

Quadro 01 – Dimensões de análise dos contextos de formulação da política de educação 

integral de Jaboatão dos Guararapes 

Tipo de 

Contextos 

Dimensão de análise do 

Programa de Escolas de 

Tempo Integral 

 

Descrição 

C
o
n

te
x
to

 d
a
 I

n
fl

u
ên

c
ia

 (
C

I)
 01 

Articulação entre o  

Nacional e o Local 

A percepção da inter-relação entre âmbitos nacional e local da 

construção de uma política educacional permite uma análise 

crítica desta política. 

02 Sujeitos da Política 

Diversos atores estão envolvidos na formulação de uma política 

educacional, desenvolvendo diferentes papéis. E há uma trama 

complexa dos agentes envolvidos na definição da política.  

03 
Disputas de Grupos 

de Interesse 

Na construção de uma política educacional ocorrem disputas 

entre grupos para influenciar a definição da política e/ou o 

discurso de base para essa política. Nesse processo, de forma 

geral, estão envoltos(as) imposições, resistências, recursos e/ou 

interesses. 
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Continuação 01 - Quadro 01 

Tipo de 

Contextos 

Dimensão de análise do 

Programa de Escolas de 

Tempo Integral 

 

Descrição 

C
o
n

te
x
to

 d
a
 P

ro
d
u

çã
o
 d

e 
T

ex
to

s 
(C

P
T

) 

01 
Tipos de Textos 

Políticos 

Os textos políticos podem tomar várias formas, podendo ser 

identificados como: textos legais oficiais; textos políticos, 

comentários formais/informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamentos, vídeos. Esses textos, que utilizam termos-

chave da política, devem ser lidos considerando o tempo e local 

de sua produção. 

02 

Relação Simbiótica 

do Contexto da 

Produção de Textos 

com o Contexto de 

Influência 

Como os textos de uma política educacional são resultado de 

disputas e/ou acordos produzidos por grupos que atuam dentro 

dos diferentes lugares da produção de textos e que competem 

pelo controle das representações da política, há uma inter-relação 

entre o contexto de influência e o contexto da produção de 

textos. 

 

Fonte: Ciclo de Políticas de Ball e colaboradores 

 

As descrições das categorias criadas para o trabalho com os contextos da influência e da 

produção de textos nos ajudaram a melhor entender a experiência de educação (em tempo) 

integral de Jaboatão dos Guararapes, apresentada por meio de extratos tanto de documentos 

de referência do município quanto de entrevistas
25

. 

 

3.2.1. O contexto da influência: referências da construção da política pública de 

educação integral no município de Jaboatão dos Guararapes 

 

Apesar de um importante marco legal da educação brasileira — a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) — indicar, desde os anos 90, a adoção pelas esferas de 

governo estaduais e municipais da ampliação da jornada escolar e da rede estadual de 
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 Em algumas entrevistas foi necessário incluir alguns conectivos, disposto entre parênteses, para melhor 

entendimento das falas. 
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educação de Pernambuco desenvolver uma experiência experimental de escola de tempo 

integral desde 2003, a pesquisa nos forneceu a indicação de que o Programa Mais Educação 

foi o principal fator que influenciou na decisão de criar escolas em tempo integral em 

Jaboatão dos Guararapes. Essa influência se deve ao aporte financeiro e ao fomento 

conceitual propiciado pelo Programa (entre 2008 e 2016).  

É pertinente registrar que as mobilizações efetivadas pelo Ministério da Educação e 

pelos Comitês Territoriais de Educação Integral para implantação do Mais Educação geraram 

em muitos municípios, como em Jaboatão dos Guararapes, a adesão à ideia de ampliação da 

jornada contemplando a formação integral do estudante como política. Inclusive, Jaboatão foi 

um dos primeiros municípios a serem contemplados pelo Programa (em 2008). Essa vivência 

gerou um olhar ressignificado sobre o tema e instaurou um cenário de debates sobre os limites 

e potencialidades existentes no território para instaurar a agenda da educação integral. 

O Ministério da Educação, por intermédio da equipe que gestava o Programa, realizou 

diversos momentos de formação para os sujeitos que estavam executando as ações nos 

territórios. Esse assunto foi melhor delineado no trabalho de Ana Emília Castro (2016) ao 

estudar o processo de formulação do Mais Educação. De acordo com a autora, uma rede de 

profissionais foi mobilizada para construir coletivamente os parâmetros de uma educação 

integral que pudesse influenciar a (re)formulação de projetos pedagógicos nas secretarias e 

escolas. Ao longo desse processo, Castro (2016) identifica a criação de uma comunidade 

acadêmica (composta por professores) que elaborou a concepção de educação (integral) 

presente nos documentos de referência do Mais Educação. Essa comunidade esteve articulada 

a agentes das secretarias (e Comitês) e do próprio Ministério.  

As formações aconteciam em Brasília, com apresentação de experiências e discussões 

teóricas, mas também, a partir da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica Pública (RENAFORM26), com diversos cursos por todo o 

                                                           
26

 De acordo com consulta feita ao MEC, a RENAFORM foi instituída por meio da Portaria n° 1.328/2011, do 

Ministério da Educação (MEC), para concretizar ações formativas definidas no Decreto n° 6.755/2009, que 

institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Criada para apoiar 

formações continuadas, a Rede — formada por Instituições de Ensino Superior (IES) — atua em articulação com 

os sistemas de ensino e os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente para atender demandas 

dos Estados e municípios brasileiros. Segundo ainda o ministério, entre os anos de 2011 e 2013, o Governo 

Federal capta a demanda dos territórios por cursos de formação continuada por meio do sistema informatizado 

do Plano de Ações Articuladas/PAR. Essa oferta era validada e referendada pelos Fóruns, que encaminhavam ao 

MEC a demanda consolidada por Estado, além da indicação das instituições parceiras em cada Estado 

(vinculadas à RENAFORM) que atenderiam à demanda. Em 2014, o MEC informatiza o recebimento de 

propostas de cursos pelas instituições parceiras. Assim, via Sistema de Gestão e Monitoramento da Formação 

Continuada (SISFOR), cursos são cadastrados e gerenciados pelas IES e monitorados pelo ministério. Em 2016, 
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país. Em Pernambuco, registraram-se cursos oferecidos pelas Universidades Federal e Federal 

Rural, nas modalidades de aperfeiçoamento e especialização (pela UFRPE).  

Como esse movimento de fortalecimento do debate da educação integral e de 

desenvolvimento de processos formativos para enraizamento das ações perpassa também pela 

atuação dos Comitês Territoriais de Educação Integral, cabe explicar sua atuação, sobretudo, 

em Pernambuco. Os comitês se apresentam como um órgão consultivo, com constituição 

acontecendo via adesão das Secretarias de Educação e de parceiros, em um trabalho de 

articulação voluntária e sem verbas de financiamento institucional.  

Segundo o Manual de Operacionalização do Programa Mais Educação (BRASIL, 

2014d), esses coletivos assumem um lugar de articulação entre instituições parceiras da 

escola. E, nesse espaço, democratizam-se processos de avaliação e fortalecimento das ações 

nos territórios. Os Comitês trazem para as discussões diferentes atores sociais relacionados às 

mais diversas instâncias como: educação, cultura, assistência social, esporte, meio ambiente, 

profissionais da educação, organizações não-governamentais, voluntários, estudantes e a 

própria comunidade. Juntos, esses atores discutem, definem e acompanham o 

desenvolvimento dos programas federais, estaduais e municipais, como também propõem 

políticas públicas que irão favorecer a sociedade em que estão inseridos. 

No caso de Pernambuco, o Comitê Territorial de Educação Integral teve relevante 

atuação local como um espaço de formação de educadores/gestores da educação integral, 

ampliando o entendimento desses sujeitos sobre a construção de uma escola sintonizada com 

a perspectiva da educação integral. E isso porque o comitê pernambucano traz na sua agenda 

de trabalho momentos de estudos, de pesquisas e de interações entre seus diferentes pares, 

contribuindo para a prática desses atores e enfrentamento dos desafios vividos. Destacamos 

que esse Comitê pernambucano, constituído em 2008 e que existe até hoje (de forma 

ininterrupta), é um coletivo que trabalha na perspectiva da gestão participativa e com 

coordenação colegiada.  

Esse comitê é composto por representações das secretarias de educação parceiras do 

Mais Educação e por representações de universidades federais, da Fundação Joaquim Nabuco 

(FUNDAJ) e parceiros intersetoriais da área do esporte, da assistência social e da cultura. A 

partir de 2011, esse coletivo iniciou a organização de fóruns de educação integral (com 

                                                                                                                                                                                     
é lançado novo decreto referente à Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica 

(8.752/2016), que revoga o anterior, oficializa o Programa Nacional de Formação de Profissionais da Educação 

Básica e indica a possibilidade de continuidade de cursos de formação continuada.  
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edições acontecendo a cada dois anos), que oportunizam aos participantes (integrantes do 

comitê e outros atores da educação integral) a compreensão e a reflexão sobre as perspectivas 

e os desafios da ampliação da jornada escolar, a partir de mesas redondas, apresentação de 

experiências exitosas e trabalhos em grupo.  

Nesse sentido, a existência de tal comitê possibilitou a sedimentação das ideias do Mais 

Educação no Estado de Pernambuco. Durante todo o período de atuação do coletivo, a 

Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes esteve representada, inclusive, com 

participação na coordenação colegiada em alguns períodos. Certamente, este é um dos 

elementos que contribuiu para o fortalecimento do discurso de formulação da política de 

educação integral do município. 

A clara influência do Mais Educação em Jaboatão dos Guararapes é corroborada na 

análise das entrevistas e dos textos da política, indicando que o Programa cumpriu seu 

objetivo de política indutora. Mas também foi possível perceber que a proposta de educação 

(em tempo) integral do município se alinha com elementos, sobretudo, gerenciais do 

Programa de Educação Integral do Governo do Estado de Pernambuco (PE). Esse conjunto de 

influências pode ser constatado nos destaques abaixo de entrevistas realizadas na secretaria 

municipal de educação: 

 

Entrevistado/a 2 — Nós consideramos as nossas experiências em relação ao Mais 

Educação, que era uma política exitosa aqui na nossa rede. [...] Nós traçamos o 

diálogo entre a compreensão que a gente tinha e a experiência como o Mais 

Educação trabalhada na rede. Então, o Programa Mais Educação teve importância 

nessa definição dessa política de educação de tempo integral. Na verdade, ele foi 

uma política indutora da institucionalização do (nosso) programa de educação de 

tempo integral. Mas (teve) tanto o Mais Educação (quanto) a experiência da rede 

estadual. A experiência da rede estadual porque a gente leu como é que a rede estava 

fazendo [...]. Na verdade, (também) serviu de referencial teórico para que a gente 

pudesse dar a cara do município na nossa proposta. 

 

Entrevistado/a 3 — Aqui em Jaboatão (a influência), realmente, foi da experiência 

do Mais Educação. [...] (Dessa) experiência a gente viu como as coisas estavam 

distribuídas, como estavam organizadas. A gente pensou na proposta de educação 

integral a partir do Mais Educação, mas tentando acabar com a lógica do turno e 

contra turno. Seria mais ou menos nesse sentido. [...] A gente já vinha conversando a 

partir do Mais Educação com essa proposta do Estado. Então, foi a partir dessa 

experiência do Estado também. 

 

As pessoas entrevistadas são categóricas ao afirmar as ideias principais que levaram à 

formulação da política em tela. As falas provocam a reflexão de que a tentativa de construir 

uma política local com base em influência de âmbitos diferentes pode gerar um produto de 
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linha de ideias coerentes ou ocasionar um conflito conceitual na proposta, que vai refletir na 

operacionalidade da política. Nesse diapasão, vamos delinear melhor os contornos desse 

processo a partir de dimensões de análises dispostas a seguir. 

 

CI - Dimensão de Análise 01: Articulação entre o Nacional e o Local 

 

Como prevê a referência teórica do ciclo de políticas para análise (em geral) das ações 

educacionais, em Jaboatão dos Guararapes foram identificadas influências na construção do 

Programa de Escolas de Tempo Integral. Com relação a isso, Stephen Ball explica que o 

trabalho com “o contexto da influência envolve a análise de influências [...] nacionais e locais 

e a articulação entre elas” (MAINARDES, 2006, p. 60). E é esse argumento é corroborado em 

nosso estudo, tendo em vista que a política de educação integral municipal recebe influências 

tanto do âmbito federal — por meio de um programa federal (o Mais Educação) — quanto no 

âmbito estadual, sendo influenciada pelo programa estadual de educação integral. E, como 

afirma o autor, envolve de fato um contexto de circulação de ideias e de decisões políticas em 

âmbito local. 

Não obstante, esse contexto envolve ainda o incentivo dos marcos legais/normativos 

vigentes à época da criação do programa municipal. Tais textos indicam o pleno 

desenvolvimento do educando e a ampliação da jornada escolar. A fala de um representante 

da Secretaria de Educação do município confirma esse argumento
27

: 

 

Para começar a termos as nossas primeiras escolas de tempo integral no município 

de Jaboatão, para que isso ocorresse, instituímos um grupo de trabalho e partimos 

dos aportes legais, do que a gente tinha enquanto aporte legal para que pudéssemos 

refletir sobre o que é que diziam os documentos em relação à política de educação 

de tempo integral [...]. Então, pra isso, partimos da própria Constituição Federal ... a 

questão da garantia do direito à educação de forma integral, vendo o sujeito como 

sujeito de direito. Para isso, nos debruçamos bastante nos artigos 205, 206, 208 que 

falava da questão da integralidade desse sujeito no seu atendimento de educação 

enquanto (direcionamento) político social. Depois, também pegamos a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, também o Plano Nacional de Educação, que tem na 

sua meta 6 [...] a questão da educação de tempo integral. 

 

A fala indica que foram considerados os marcos legais brasileiros, a partir de uma 

leitura na perspectiva do direito à educação. Esse foi o referencial para construção do 

horizonte de construção da política de educação integral de Jaboatão dos Guararapes. 

                                                           
27

 Fala pública em evento.  
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Considerando as diferentes influências, cabe uma análise mais detalhada de cada programa 

(federal e estadual). 

 

CI.01.a) Conhecendo a influência nacional da política de educação integral de Jaboatão dos 

Guararapes/PE: O Programa Mais Educação 

 

No âmbito do governo federal, o Programa Mais Educação se destaca por ter sido, até 

então, a maior ação do estado brasileiro para induzir a expansão da jornada escolar no ensino 

fundamental. Em seu tempo de existência (de 2007 e 2016) conseguiu difundir o tema da 

educação integral (e em tempo integral) em todo o território nacional (devido a sua grande 

capilaridade, demonstrada anteriormente).  

E ainda, em análise da bibliografia recente, tornou-se uma referência ao se tratar dos 

estudos de educação integral (CRUSOÉ, 2015). Perspectiva confirmada por Junckes (2015) 

ao indicar que há uma alta proporção de produções acadêmicas sobre a escola de tempo 

integral no Brasil mobilizada pela criação do Mais Educação em 2007. Pesquisa realizada 

pela autora para produção de dissertação indicou a existência de 209 dissertações, sendo 178 

identificadas no Portal da CAPES e 31 nas demais fontes on lines pesquisadas, com muitas 

delas tendo sido produzidas recentemente (cerca de 86% foram produzidas a partir de 2008).  

Sendo assim, a instituição do Programa Mais Educação (PME) representou de fato um 

marco na política educacional brasileira no sentido de recolocar na agenda pública o aumento 

da jornada escolar, para além das (geralmente) 04 (quatro) horas diárias. E ainda insistindo 

que a ampliação desse tempo é compreendida como “o período em que crianças e 

adolescentes ficam sob a responsabilidade da escola, dentro ou fora de suas dependências” 

(CAVALIERE, 2009a, p. 51). 

Mas quais as influências do Programa? Em que se inspirou para construir sua proposta? 

Segundo formuladores
28

 do Mais Educação, o Programa foi inspirado, sobretudo, em 

experiências educacionais brasileiras significativas para a história da educação pública no 

país. Esses marcos foram os experienciados por Anísio Teixeira, com a proposição das escola-

                                                           
28

 Informações apresentadas em palestra de Jaqueline Moll durante o II Seminário Internacional de 

Educação Integral em Jornada Ampliada, realizado em Brasília, no mês de novembro de 2013. Na ocasião, a 

professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) era Diretora de Currículos e 

Educação Integral, na Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), e responsável 

pela criação e condução da estratégia do Governo Federal de indução da política pública de educação integral em 

tempo integral no Brasil. 
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parque/escolas-classe, e por Darcy Ribeiro, com a criação dos CIEPs — assuntos já 

apresentados nesta dissertação. E o que se pretendeu com essa proposta de educação integral 

do Mais Educação? De acordo com seu objetivo central, o Programa se propôs a “contribuir 

para a melhoria da aprendizagem dos estudantes” do ensino fundamental matriculados em 

escolas públicas, propondo uma reorganização curricular que previsse a “articulação de 

disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas socioculturais” 

(BRASIL, 2010a).  

Nos seus documentos fica clara uma defesa do estabelecimento do tempo contínuo 

formativo e de um trabalho pedagógico que acontecesse no âmbito do currículo integrado, que 

deveria expressar “o resultado do ato de integrar saberes particulares em um espaço no qual 

circulam saberes socialmente legitimados para serem ensinados e aprendidos”. Esse processo 

envolveria “a mobilização de critérios de seleção e de organização de conhecimento escolar” 

(CAVALIERE; GABRIEL, 2012, p. 286). A melhoria da aprendizagem aparece como um 

objetivo central, mas o desenho enquanto programa e não como política universal impunha 

limitações a esse objetivo.  

Em termos de concepção de política pública, o Programa postula o caráter intersetorial, 

integrando ações e políticas no âmbito federal e no territorial para que a unidade de ensino 

pudesse desfrutar de um leque de políticas sociais de forma articulada. Por essa razão, o 

Programa foi criado como interministerial (BRASIL, 2007b). Em termos de proposta de 

política, esse tema é visto como “uma conquista da intervenção pública no campo educativo”, 

porque “afirma o potencial educativo de amplo espectro das políticas públicas setoriais: 

Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação, Esporte e Meio Ambiente” 

(BRASIL, 2009b, p. 24). Significando uma inovação do ponto de vista da gestão pública, a 

 

intersetorialidade supõe trocas sustentadas na horizontalidade das relações políticas, 

gerenciais e técnicas. Não se trata de equivalências, mas, sobretudo, do 

reconhecimento da capacidade que cada política setorial tem a aportar ao propósito 

comum: garantir educação integral às crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 

2009b, p. 25). 

 

Esse discurso da intersetorialidade é reforçado pelo decreto presidencial nº 7.083/2010, 

que apresenta essa questão e o componente comunitário como pontos importantes para 

desenvolvimento da política federal indutora da educação integral (BRASIL, 2010a). Com 

relação a este último ponto, o Mais Educação estimulou que a escola se abrisse para as 
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vivências comunitárias, sinalizando ainda que a educação pudesse ser vista “como um 

laboratório de experiências culturais, sociais e históricas em que a realidade e o conhecimento 

adquirem sucessivamente novas formas” (BRASIL, 2009c, p. 23).  

Assim, o Programa buscou estimular uma “educação integral pensada a partir da 

ampliação da prática escolar através de uma estratégia pedagógica que surja de um eixo 

central constituído de um projeto de educação onde a prática escolar amplia-se em direção à 

comunidade” (BRASIL, 2009c, p. 21). Desta forma, buscou valorizar o processo de educação 

comunitária, ensejando “agregar a sociedade em torno do processo educativo ao: pactuar com 

ela esse compromisso; identificar referências; realizar diagnóstico do território; mapear 

oportunidades e parceiros; construir e gerir trilhas educativas”. Então, não se tratava “da 

criação ou recriação da escola como instituição total, mas da implicação dos diversos atores 

sociais que já atuam na garantia de direitos de nossas crianças e jovens na co-responsabilidade 

por sua formação escolar e integral” (BRASIL, 2009b, p. 19). 

Nesse quesito da relação escola-comunidade, há também que se chamar a atenção para a 

inserção do conceito de arranjos educativos locais, que são as respostas de organização 

específica no território para o estabelecimento de parcerias, que podem viabilizar (inclusive) 

espaços educativos para desenvolvimento das ações estimuladas pelo Mais Educação. E essa 

questão se insere em uma visão contemporânea de educação que refuta o paradigma 

educacional fundamentado na concepção de que a escola, sendo o centro do processo 

educacional, é o único espaço de aprendizagem. 

Cabe esclarecer que a política de educação integral induzida pela União era 

desenvolvida em um regime de colaboração conciliando a atuação dos entes federados. Nessa 

perspectiva, coube às secretarias de educação parceiras a coordenação e execução das ações 

nos territórios. Desta forma, os Estados, Municípios e o Distrito Federal foram incentivados a 

intermediar a adesão das unidades de ensino e concretizar a parceria por intermédio da 

assunção de alguns compromissos. Dentre eles citamos a organização de equipes nas 

secretarias de educação, tendo à frente o Coordenador do Programa para realizar a gestão, a 

orientação pedagógica e o acompanhamento das aplicações de recursos federais enviados para 

as unidades de ensino públicas. 

Outro compromisso que deveria ser assumido pelas Secretarias, visando o enraizamento 

e a sustentabilidade da educação integral nas redes de ensino, era a mobilização de toda a 

escola e comunidade em prol da agenda da Educação Integral e a disponibilização de um 
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professor comunitário para cada escola, para que coordenasse a oferta e a execução das 

atividades do Programa Mais Educação, desenvolvidas por educadores voluntários 

(denominados de monitores), ressarcidos por suas despesas básicas pelas escolas via recursos 

financeiros da União (BRASIL, 2014d). 

Para apoiar as redes de ensino na caminhada proposta pelo Programa, o Governo 

Federal passava a repassar às Unidades Executoras (UEx) das escolas recursos financeiros da 

União, por meio da transferência voluntária conforme a dinâmica do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). E 

por esse envio de recursos, que só acontecia depois que as unidades de ensino eram 

credenciadas e se não tivessem pendências com a prestação de contas do PDDE, as escolas 

recebiam valores na categoria de capital para “aquisição de bens ou materiais, de acordo com 

os kits sugeridos, além de outros bens permanentes necessários ao desenvolvimento das 

atividades” e de custeio para garantir os seguintes pontos: “ressarcimento com as despesas de 

transporte e alimentação dos monitores [...]; aquisição dos materiais pedagógicos necessários 

às atividades [...]; aquisição de outros materiais de consumo e/ou contratação de serviços” 

(BRASIL, 2014d, p. 20). Por meio ainda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), mais especificamente do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), o Mais Educação permitiu ampliar “o recurso diário per capita de alimentação para 

estudantes em tempo integral” (LECLERC; MOLL, 2012a, p. 103). 

Destaca-se que a cada ano o Programa oferecia uma gama de atividades organizadas em 

áreas (denominadas macrocampos). Até o último ano de adesão do Mais Educação foram 

ofertadas atividades das seguintes áreas do conhecimento às escolas públicas estaduais, 

distritais e municipais: acompanhamento pedagógico (sendo o único obrigatório); cultura, 

artes e educação patrimonial; esporte e lazer; educação ambiental e sociedade sustentável; 

comunicação, uso de mídias e cultura digital (BRASIL, 2013b). Na ocasião da última adesão 

do Mais Educação, escolas públicas localizadas em 184 municípios pernambucanos optaram 

por desenvolver essas atividades em jornada escolar ampliada, o que significa que o PME 

esteve presente em 99,5% do total de municípios do Estado, sendo um deles o de Jaboatão dos 

Guararapes. 

 

CI.01.b) Conhecendo a influência local da política de educação integral de Jaboatão dos 

Guararapes/PE: O Programa de Educação Integral do Governo do Estado de Pernambuco 
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No ano de 2003, o governo pernambucano — que tinha como governador Jarbas de 

Andrade Vasconcelos — publica o Decreto n° 25.596, que permite que em 2004 fosse 

desenvolvida uma experiência de educação integral em uma escola da sua rede — o Ginásio 

Pernambucano, que passa a ser um Centro de Ensino Experimental. Para levar à frente esse 

intento, é realizada a “primeira parceria público-privada na área educacional do estado de 

Pernambuco (PE) — um convênio firmado entre o governo do estado e o Instituto de co-

responsabilidade da Educação (ICE
29

)” (DUTRA, 2014, p. 42). Por meio dessa parceria, 

buscou-se “desenvolver uma nova estratégia para enfrentar os desafios do Ensino Médio e 

oferecer um novo modelo de escola pública de qualidade à juventude” (MAGALHÃES, 2008, 

p. 18). 

Então, a experiência foi testada no Centro de Ensino Experimental Ginásio 

Pernambucano (CEEGP) e depois foi levada para os demais Centros que seriam criados — 

que contando com o CEEGP chegaram ao quantitativo de 20 em 2007. E, de acordo com 

Magalhães (2008), nessa parceria público-privado foi delegada ao setor privado — 

representado pelo ICE — a responsabilidade de desenvolver a filosofia de trabalho, a proposta 

pedagógica, a estratégia gerencial e de recursos para, neste último caso, mobilizar o setor 

empresarial para o financiamento parcial dos centros experimentais. E o Estado, para melhor 

ampliar a proposta e gerenciar o trabalho com esse e os demais Centros, criou como órgão da 

Secretaria Estadual de Educação o Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino 

Experimental (PROCENTRO). Magalhães (2008) explica que 

 

do ponto de vista gerencial, tanto o PROCENTRO quanto os Centros adotam 

padrões gerenciais trazidos do mundo empresarial, mas que vêm se mostrando 

adequados ao funcionamento dos Centros. Há planos, compromissos, metas, 

resultados, avaliação, incentivos, delegação de responsabilidade e responsabilização 

(p. 21). 

 

A atual política pública de Ensino Médio Integral do Governo de Pernambuco, com 

início em 2008, no governo de Eduardo Henrique Accioly Campos, foi possibilitada pela Lei 

Complementar n° 125, que criou o Programa de Educação Integral e redenominou os Centros 

                                                           
29

 Segundo Magalhães (2008), o ICE é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que busca colaborar 

com a melhoria da qualidade do ensino médio da educação pública. Para tanto, o Instituto realiza parcerias com 

outras organizações interagindo com órgãos do setor público. 
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de Ensino Experimental para Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM). Na referida 

lei estão dispostas, no Art. 2º, as finalidades do Programa, a saber: 

 

I – executar a Política Estadual de Ensino Médio, em consonância com as diretrizes 

das políticas educacionais fixadas pela Secretaria de Educação;  

II – sistematizar e difundir inovações pedagógicas e gerenciais; 

III – difundir o modelo de educação integral no Estado, com foco na interiorização 

das ações do governo e na adequação da capacitação de mão de obra, conforme a 

vocação econômica da região; 

IV – integrar as ações desenvolvidas nas Escolas de Referência em Ensino Médio 

em todo o Estado, oferecendo atividades que influenciem no processo de 

aprendizagem e enriquecimento cultural; 

V – promover e apoiar a expansão do ensino médio integral para todas as 

microrregiões do Estado; 

VI – consolidar o modelo de gestão para resultados nas Escolas de Referência em 

Ensino Médio do Estado, com o aprimoramento dos instrumentos gerenciais de 

planejamento, acompanhamento e avaliação; 

VII – estimular a participação coletiva da comunidade escolar na elaboração do 

projeto político-pedagógico da Escola; 

VIII – viabilizar parcerias com instituições de ensino e pesquisa, entidades públicas 

ou privadas que visem a colaborar com a expansão do Programa de Educação 

Integral no âmbito Estadual; 

IX – integrar o ensino médio à educação profissional de qualidade como direito a 

cidadania, componente essencial de trabalho digno e do desenvolvimento 

sustentável (PERNAMBUCO, 2008, p. 3). 

 

Gerenciada pela Secretaria Executiva de Educação Profissional (SEEP), mais 

especificamente pela Gerência Geral de Educação Integral, essa política de educação integral 

da rede estadual foi executada inicialmente em 51 Escolas de Referência, sendo 33 em 

jornada integral (com professores tendo jornadas de trabalho de 40 horas semanais) e 18 em 

jornada semi-integral (onde a jornada integral é oferecida em dois dias da semana e os 

professores têm uma jornada de 32 horas semanais). O Programa de Educação Integral até 

2016 esteve acontecendo em 300 Escolas de Referência em Ensino Médio. Segundo a 

Secretaria Estadual de Educação, esse dado corresponde a uma evolução em 588%. As 

matrículas nessas escolas integrais também tiveram uma grande evolução, passando de 

18.747, em 2008, para 119.700, em 2016
30

 — o que (de acordo com a secretaria) corresponde 

a um aumento de 638%. 

Mas, além de terem nomes diferenciados, as duas propostas possuem outras diferenças. 

De acordo com Dutra (2014), 

 

                                                           
30

 Dados apresentados pela Gerência Geral das Escolas Integrais da Secretaria Estadual de Pernambuco, 

em 2016, durante palestra na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). 
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ao confrontar a experiência da educação integral implantada nos Centros de Ensino 

Experimentais e a Política Pública de Educação Integral, observa-se que aquela 

priorizava a parceria público-privada e a construção de um espaço físico para 

instalação de um novo Centro. Em contrapartida, a política vigente prioriza a 

filosofia pedagógica de educação interdimensional adotada pela secretaria, para 

implantar a nova política nas escolas já existentes em Pernambuco, e, a partir dela, 

proceder à transformação dos centros e escolas regulares em Escolas de Referência 

em Ensino Médio (p. 44). 

 

A Política de Educação Integral de Pernambuco para o Ensino Médio tem como 

princípio a educação interdimensional, que defende a proposta de uma educação sustentada na 

vivência de valores e busca “trabalhar com o educando compreendendo a integralidade e a 

complexidade de sua humanidade” (DUTRA, 2014, p. 46). Mas a referida política também 

adotou como direcionamento um tipo de planejamento estratégico aplicado às escolas — a 

Tecnologia Empresarial Aplicada à Educação (TEAR), que tem como referências as 

concepções filosóficas da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) e os quatro Pilares da 

Educação, propostos por Jacques Delors em relatório para a UNESCO. Segundo Lima (2009), 

 

o papel da TEAR é contribuir na construção de uma escola, com capacidade de 

preparar líderes e liderados para assumirem postura empresarial – aquela em que 

gestor, educadores e educandos se comprometem com projetos de desenvolvimento 

individual e coletivo, sendo corresponsáveis pelo sucesso ou fracasso da 

organização, como se fossem sócios de uma empresa privada (p. 14). 

 

De acordo ainda com a autora, a TEAR, sendo “uma ferramenta de planejamento 

estratégico, que parte da identificação dos focos de ineficiência, suas causas e efeitos”, é 

direcionada (sobretudo) “àqueles que exercem papel de liderança, responsáveis pela formação 

de novos líderes e pela cultura organizacional” (LIMA, 2009, p. 31). Essa é uma concepção 

sustentadora do trabalho das escolas, que devem seguir as proposições do TEO de 

gerenciamento de resultados em uma organização como princípios fundamentais. Para a 

Tecnologia Empresarial Odebrecht, 

 

pessoas, negócios e comunicação constituem os princípios fundamentais de uma 

organização: as pessoas criam o ciclo virtuoso; o negócio converge para a parceria 

baseada na confiança; a comunicação, o foco principal de todos. A consolidação 

desses princípios só é possível se os mesmos estiverem assentados sobre uma base 

sólida, ou seja, seres humanos formados nas três consciências: espírito de servir para 

gerar resultados; humildade para trabalhar em equipe; consciência da importância da 

comunicação e da parceria (LIMA, 2009, p. 35). 
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A Tecnologia Empresarial Aplicada à Educação também orienta que a escola deve 

considerar como negócio a educação de qualidade. E esse entendimento deve ocupar “a mente 

de cada um dos seus integrantes, de acordo com suas áreas específicas, seus negócios”. Esse 

direcionamento “deve gerar resultados — satisfação da comunidade pelo desempenho dos 

educandos, educadores e gestores” (LIMA, 2009, p. 36). Para tanto, a TEAR indica à escola a 

criação de um ciclo virtuoso, formado pelo tripé: gestor-comunidade-investidor social. 

Seguindo a lógica desse ciclo,  

 

para que se alcance os resultados esperados – o sucesso – algumas condições são 

indispensáveis: cada integrante da equipe deve assumir postura de empresário – 

aquele que “faz acontecer”; deve também enxerga-se como empresário individual na 

condução do seu negócio (atividade), do seu saber específico (matemática e 

geografia) e, como empresário coletivo (equipe) no compromisso com o todo. O 

líder “faz acontecer” porque percebe a expectativa da comunidade e mobiliza 

recursos ou concentra esforços para satisfazê-la ou superá-la. Também percebe que a 

satisfação da comunidade envolve conhecimentos e especificidades que ele não 

domina, sendo necessário o apoio de outras pessoas para buscarem uma solução. A 

partir disso, forma-se uma equipe integrada, unida pela confiança uns nos outros. O 

gestor-empresário, confiando na equipe e estabelecendo comunicação com o 

investidor-social, obtém recursos para viabilizar seu negócio, garantindo um ensino 

público de qualidade. Portanto, estes três personagens: comunidade, gestor e 

investidor social formam o Ciclo Virtuoso que é mantido pela comunicação, 

confiança e parceria. A sinergia da equipe – líder e liderados – leva à produtividade 

e à inovação, à eficiência e à eficácia, motivando o investidor social a novos 

investimentos e à consequente efetividade do processo (LIMA, 2009, p. 37). 

 

Ainda se destaca como direcionamento do trabalho nessas escolas a integração entre o 

ensino propedêutico e o profissional, visando auxiliar “o jovem na construção de um 

conhecimento que tenha relação com o mundo de trabalho” (DUTRA, 2014, p. 90). Nesse 

sentido, as escolas do Programa de Educação Integral do Governo de Pernambuco (PE) 

passaram, a partir de 2011, a ter no currículo as disciplinas de Direitos Humanos e 

Empreendedorismo. 

E para que as Escolas de Referência em Ensino Médio trabalhem na perspectiva desses 

direcionamentos – adequando a matriz curricular às demandas da política estadual, “gestores e 

professores, que ingressam nessas escolas por meio de cargos comissionados após aprovação 

em processo seletivo, participam de duas formações: uma voltada à filosofia da Educação 

Interdimensional e outra à Tecnologia Empresarial Aplicada a Resultados” (DUTRA, 2014, p. 

46). 

No tocante à organização e ao funcionamento da rede de EREM, destacamos que o 

critério de implantação das Escolas de Referência exigiu um reordenamento da rede estadual, 
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visto que grande parte das escolas estaduais funcionava com turmas dos ensinos fundamental 

e médio. Então, o governo passou a atender, preferencialmente, os estudantes do ensino 

médio. Dutra (2014) explica que 

 

a transformação em Escola de Referência iniciava com a implantação apenas do 

primeiro ano do Ensino Médio. Paralelamente, outras escolas foram encarregadas 

apenas da oferta de Ensino Fundamental. Desse modo, tornou-se possível optar pela 

escolha de escola regular com oferta de Ensino Médio para transformação em Escola 

de Referência, desde que existisse, na proximidade, outra escola estadual, para a 

qual foram remanejados, progressivamente, os estudantes de Ensino Fundamental 

(p. 47-48). 

 

Com relação às equipes gestoras, são compostas por “diretores, secretários, educadores 

de apoio, coordenadores administrativos, coordenadores de biblioteca, chefes de núcleos de 

laboratório e coordenadores sócio-educacionais” (PERNAMBUCO, 2008, p. 3). Desse grupo 

educacional, destacamos o gestor escolar, que deve cumprir uma jornada de trabalho em 

regime integral (tendo, portanto, dedicação exclusiva).  

Segundo Dutra (2014), o diretor é um professor da rede que deve ser aprovado em um 

processo interno de seleção específico, que se inicia com a participação desse educador no 

curso de aperfeiçoamento conhecido como Programa de Formação de Gestor Escolar de 

Pernambuco (PROGEPE) e tem como etapas subsequentes, para aqueles que forem aprovados 

no curso em questão, a nota no PROGEPE, a análise de currículo, a apresentação de um plano 

de ação escolar e o processo de entrevista sobre o plano apresentado. Ao assumir o cargo de 

direção, esse professor fica sendo responsável pelas seguintes atribuições, dentre outras: 

 

o estímulo à participação coletiva na elaboração do Projeto Político Pedagógico da 

escola e o acompanhamento do seu desenvolvimento; a consolidação do modelo de 

gestão por resultados, com o aprimoramento dos instrumentos gerenciais de 

planejamento, acompanhamento e avaliação; a participação e estímulo à participação 

de todos os educadores que compõem a escola no desenvolvimento da filosofia da 

Educação Interdimensional; o cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas 

semanais, com dedicação exclusiva; a disseminação das experiências exitosas para 

as demais escolas da rede estadual de ensino; o planejamento e a execução de 

programas de formação continuada de professores e demais profissionais vinculados 

ao Programa; a implantação do Projeto de Protagonismo Juvenil e o 

comprometimento com a Educação de Jovens e Adultos no âmbito das escolas, 

divulgando junto à comunidade a nova proposta, inclusive com vistas às escolas que 

só ofertam o Ensino Fundamental (DUTRA, 2014, p. 49-50). 

 

Um outro educador que destacamos nas Escolas de Referência é o professor. De acordo 

com Dutra (2014), os docentes das EREM integrais, que são estimulados à dedicação 
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exclusiva, têm uma carga horária de 40 horas por semana e recebem uma gratificação de 

199% do valor do salário base. Já os professores das EREM semi-integrais, que trabalham 32 

horas semanais, recebem uma gratificação de 159% do valor do salário base. No entanto, essa 

gratificação não é incorporada ao salário para fins de aposentadoria.   

E para ingressar nessas escolas, os 

 

professores do quadro de magistério do estado submetem-se a uma seleção interna 

simplificada (análise de currículo e entrevista). O seu desempenho é avaliado 

semestralmente, podendo ser o professor desligado do Ensino Médio Integral, 

retornando à rede de ensino regular, caso a sua avaliação seja insatisfatória 

(DUTRA, 2014, p. 50). 

 

Então, esses são alguns dos pontos do Programa de Educação Integral do Governo de 

Pernambuco (PE), que de acordo com um de seus gestores na Secretaria Estadual de 

Educação “proporcionou mudanças que demarcaram diferenças substanciais na concepção, na 

definição de responsabilidades, na abrangência, no acesso e nas condições de funcionamento 

em relação às escolas de um turno” (DUTRA, 2014, p. 24). 

 

CI.01.c) Sistematização das influências nacional e local da política de educação integral de 

Jaboatão dos Guararapes/PE 

 

O resumo do Programa Mais Educação (voltado para o ensino fundamental) e do 

Programa de Educação Integral do Governo de Pernambuco (direcionado para o ensino 

médio) sinalizam as histórias e as diretrizes dessas propostas e trazem os subsídios 

necessários para investigação dos pontos desses programas que estão presentes na proposta da 

política pública de Jaboatão dos Guararapes. Mas essa interseção foi melhor delineada nas 

entrevistas, tal como apresentamos (a seguir): 

 

Entrevistado/a 3 — Do Mais Educação, a primeira coisa (que utilizamos) foi a 

questão das parcerias, a questão de pensar o espaço para além dos muros da escola, 

da questão mesmo da formação dos atores, que não era só a questão de professores, 

mas do trabalho coletivo com monitores e com outras pessoas, alguns arranjos. E, 

em relação ao Estado, era a questão mesmo das notas, uma questão mais voltada 

para a questão dos resultados, do cumprimento das metas como sendo um dos 

principais princípios. 

 

Chama a atenção o fato de que essas influências são categoricamente apontadas pelos 

representantes da secretaria como escolhas intencionais. Mas vale a pena pontuar (no quadro a 
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seguir) os elementos de interseção que encontramos entre as propostas, que indicam quais são 

os direcionamentos conceituais dados à política do município observado, a partir da análise 

das falas.  

 

Quadro 02 – Síntese das influências do Programa de Escolas em Tempo Integral de Jaboatão 

dos Guararapes 

 

Programas de 

Influência 

Elementos identificados na proposta de educação (em tempo) 

integral de Jaboatão de Jaboatão dos Guararapes 

 

 

Programa Mais Educação  

(âmbito federal) 

1. Aumento do tempo da jornada escolar; 

2. Desenvolvimento integral dos estudantes; 

3. Ampliação dos espaços educativos; 

4. Relação escola-comunidade: diálogos com os saberes 

comunitários e espaços; 

5. Envolvimento de outros atores na tarefa de educar; 

6. Intersetorialidade; 

7. Reorganização curricular com potencialização das atividades 

diversificadas; 

8. Organização de um tempo contínuo da escola de tempo 

integral; 

 

 

 

Programa de Educação 

Integral 

(âmbito estadual) 

1. Ampliação do tempo escolar; 

2. Valorização de ações gerenciais e da gestão por resultados; 

3. Estímulo do trabalho integrado da equipe gestora e da 

gratificação como forma um de remuneração (reforçando a 

lógica da produção); 

4. Parceria público-privado. 

 

Fonte: Programas de influência da política de Jaboatão dos Guararapes 
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Cabe registrar que o quadro construído permite visualizar que a proposta em estudo 

engloba diferentes dimensões (e que podem ser conflitantes no quesito conceitual e em 

relação às práticas da política). As diretrizes da política de Jaboatão dos Guararapes 

apresentam uma perspectiva que supõe a formação do estudante como um todo e não de 

forma fragmentada. Essa perspectiva está presente ao se tratar da concepção curricular 

(incluindo artes e esportes); a ampliação dos tempos escolares; dos espaços educativos; das 

parcerias. E ainda na valorização da formação continuada. No entanto, também valorizam a 

adoção do discurso tipicamente gerencial, voltado para o alcance de metas e o atingimento de 

resultados pré-estabelecidos — o que pode ser indutor de um estreitamento curricular.  A 

proposta ainda apresenta como indicador de limitação (em termos de direitos) a opção pelo 

modelo de gratificações, já que os profissionais não podem recebê-las quando estão em 

períodos de licença, por exemplo. 

Pontuamos ainda que as entrevistas possibilitaram identificar que determinados temas 

contidos no Programa de Escolas de Tempo Integral não foram impostos à rede de Jaboatão 

dos Guararapes por influências externas sem que houvesse um debate nesse município sobre 

que pontos deveriam ser levados em consideração na proposta. Então, essa incorporação de 

influências não significa o resultado de um trabalho ingênuo de produção conceitual, mas sim 

um processo intencional de direcionamento de temas e de articulações (com muitas idas e 

vindas) para construir um sentido coletivo e definir o que é, ao fim, considerado como 

legítimo pelos agentes que formularam o programa, como indicam os preceitos do ciclo de 

políticas.  

Essas questões podem ser, em especial, visualizadas nas dimensões de análise a seguir, 

que expõem o processo de diálogo e de negociação entre os diversos setores da Secretaria 

Municipal de Educação e deste órgão com os demais agentes envolvidos na construção da 

proposta de educação (em tempo) integral em estudo.  

 

CI - Dimensão de Análise 02: Sujeitos da Política 

 

Como os agentes mencionados acima possuíram um papel crucial no contexto de 

formulação da política de educação de tempo integral de Jaboatão dos Guararapes, cabe uma 

reflexão mais detida desse processo considerando que “analisar a ação pública exige, 

portanto, que se leve em consideração os atores e as redes que são tecidas no espaço público” 
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(Aguiar, 2008 p. 135). Seguindo nessa perspectiva, achamos pertinente elencar os diversos 

agentes políticos do processo de formulação da política, assinalando seus papéis na trama 

complexa dessa constituição. 

As entrevistas nos sinalizaram os tipos de sujeitos e as atuações deles no incentivo de 

criação e na delimitação da política em estudo. Identificamos que a ideia de construir a 

proposta de educação (em tempo) integral como política pública surgiu na Secretaria de 

Educação, a partir do entendimento dos atores de que era necessário consolidar no município 

uma experiência vivenciada em algumas escolas.  

No entanto, era preciso ter aprovação (como procedimentos oficiais) da prefeitura, da 

Câmara dos Vereadores e do Conselho Municipal de Educação para concretizar esse 

direcionamento da gestão educacional. Então, foi criada uma rede de diálogo e iniciado um 

processo de negociação entre vários agentes, com pontos de tensões. E esses atores políticos, 

bem como suas formas de trabalho, estão identificados a diante. 

 

CI.02.a) Agentes da Secretaria de Educação 

 

A proposta do Programa de Escolas de Tempo Integral do município de Jaboatão dos 

Guararapes foi sendo gestada em um grupo de estudo composto por representantes de vários 

setores da referida secretaria, como mencionado por alguns dos entrevistados: 

 

Entrevistado/a 2 — No início, quando a gente começou a pensar sobre a organização 

e a definição de colocarmos escola de tempo integral, nós reunimos a equipe de 

ensino e algumas pessoas foram colocadas para sistematizar a proposta de como é 

que a gente pensava como deveria ser uma escola de tempo integral. [...] Então, a 

gente tinha (nessa construção da proposta) a assessoria técnica da secretaria, a 

gerência de ensino, (a própria secretária de educação), as pessoas que trabalhavam 

com o Mais Educação. [...] Depois que a gente pensou esse documento, a gente 

discutiu com o pessoal de normatização. Aqui na secretaria a gente tem uma equipe 

de normatização para que a gente pudesse discutir como é que a gente faria o 

registro escolar dessa criança. 

 

Entrevistado/a 1 — Constituímos um grupo de estudo e fizemos uma legislação 

específica, a Lei 849 de 2013 que criava efetivamente a escola de tempo em integral 

no município. 
 

A intenção de partida, portanto, era se ter uma construção coletiva que fosse fruto de 

estudos para se ter uma proposta embasada conceitualmente — o que possibilitaria um 

entendimento consciente do direcionamento adotado e um melhor enfrentamento a possíveis 
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críticas. Mas também se buscou gerar uma apropriação por todos os setores da secretaria, à 

medida que não se optou por construir uma proposta como sendo uma ação de determinada(o) 

coordenação/setor — o que poderia gerar uma fragilidade na gestão/execução futura da 

política. Nesse contexto, o que mais se sobressai é articulação entre o setor que estava 

responsável pelo Programa Mais Educação e a gerência de ensino. Isso demonstra que esses 

dois “setores” estavam trabalhando em paralelo, contrariando a lógica de articulação entre o 

referido programa e as questões curriculares. Por outro lado, o fato deles se articularem nessa 

discussão demonstra uma mudança nessa forma de atuação, numa perspectiva de valorização 

da experiência do Programa Mais Educação. Na perspectiva de tentar consolidar uma política 

de estado, as falas também demonstram a aproximação com as questões legais, seja pela 

referência à legislação vigente, seja na elaboração de legislação específica.  

No processo de formulação também estão presentes as idiossincrasias dos agentes que 

fizeram parte desse grupo de estudo. O resultado do trabalho desse grupo é o reflexo das 

variadas experiências profissionais e dos diversos entendimentos pessoais sobre a educação 

(em tempo) integral, como indica o extrato abaixo de uma entrevista. 

  

Entrevistado/a 3 — Quando a gente começou a (discutir a) proposta, ainda em 2011, 

da rede de educação integral, (foi) pensado a partir do Mais Educação. E aí, 

começou a ter uma mudança da gestão — a segunda gestão do prefeito Elias Gomes. 

Nessa mudança, tiveram outras pessoas que vieram fazer parte da secretaria (e) que 

vieram do Governo do Estado, e já vinham com experiência de educação integral de 

lá das Escolas de Referência, das escolas do ensino médio de lá. Então, elas (essa 

novas pessoas que passaram a integrar a equipe da Secretaria de Educação de 

Jaboatão dos Guararapes) vieram com a visão lá do Estado. E a gente tentou ajustar 

(com o) que a gente estava pensando na proposta de educação integral do Município, 

(com o) que a gente já vinha conversando a partir do Mais Educação. 

 

Ao que parece, o grupo inicial estava centrado na proposta do Programa Mais 

Educação. Mas, a partir do segundo mandato do prefeito Elias Gomes, com a chegada de 

novas pessoas que vieram do governo de Pernambuco, o processo sofre mudanças. Aqui fica 

claro quando se inicia a influência da proposta do Estado. Demonstra ainda a existência de um 

processo de negociação em que diferentes atores tiveram que ceder para chegar a um 

consenso mínimo. Pela fala anterior, é possível perceber que essas “novas pessoas” vindas do 

Governo do Estado conseguiram imprimir a lógica de resultados na superfície de construção 

da proposta. E houve uma tentativa de acomodação (ou justaposição) das duas concepções ou, 

nas palavras da pessoa entrevistada, uma tentativa de “ajuste”. Embora as duas propostas 
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possuam divergências entre si, esse conflito não aparece claramente nas falas, de uma forma 

geral.   

 

CI.02.b) Agentes do Conselho Municipal de Educação, da Câmara de Vereadores e o prefeito  

 

Então, primeiramente, a proposta-base do Programa de Escolas de Tempo Integral foi 

construída com os profissionais de vários setores da Secretaria de Educação de Jaboatão dos 

Guararapes, com debate intenso sobre o que deveria conter para refletir a ideia central do 

grupo e para gerar aprovação de outros(as) atores/instituições (como no caso de se conciliar a 

valorização do educador e a forma de remunerá-lo). Um dos pressupostos que guiou essa 

construção foi a ideia de não criar uma oneração na folha de pagamento — o que faz 

pressupor que o pagamento de professores de forma permanente não foi considerado como 

prioritário. Então, a saída encontrada foi copiar o modelo de gratificação do Governo do 

Estado. E depois de ter em mãos a proposta, ela foi apresentada ao prefeito, que aprovou seu 

conteúdo. 

Identificamos na pesquisa de campo que foi diferenciada a forma na qual participaram 

representantes do Conselho de Educação do município e da Câmara de Vereadores, como 

indicado por diversos entrevistados: 

  

Entrevistado/a 1 — Foi preciso tomar essas decisões [...]. A decisão legal foi essa: 

primeiro a gente cria um modelo que valorizasse o profissional, que não onerasse o 

fundo de previdência e conseguisse convencer o Governo de que era importante. 

 

Entrevistado/a 2 — Depois desse documento feito, essa primeira versão, a gente 

partiu para o Conselho Municipal de Educação (para) apresentar para os 

conselheiros o que a gente estava propondo, como é que isso tinha sido discutido e 

construído aqui na secretaria. 

 

Entrevistado/a 3 — Após terminado isso (a proposta inicial), (a gente) foi para o 

Conselho Municipal da Educação. Aí, levou para o Conselho Municipal da 

Educação e isso foi um processo bem maior! Assim: a gente foi e voltou. 

 

Entrevistado/a 1 — A Câmara (de Vereadores) era mais pelo político. Então, nós 

fomos lá, fizemos uma audiência pública e mostramos claramente que ali era o 

diferencial. 
 

As falas demonstram que a equipe da Secretaria de Educação agiu de forma estratégica 

ao se preocupar em considerar o perfil dos atores com o qual iria debater a proposta de 

educação (em tempo) integral, para gerar convencimentos/consensos. E ainda que existiram 
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diferentes estratégias e intensidades de diálogos entre os agentes da secretaria de educação e 

os demais agentes políticos da esfera pública para finalização da proposta de educação (em 

tempo) integral de Jaboatão. E esses pontos vão ser tratados mais adiante.  

 

CI.02.c) Agentes da Parceria Público-Privada 

 

As entrevistas ainda revelaram que na proposta municipal, assim como no Programa de 

Educação Integral do Estado de Pernambuco, é dada importância à parceria público-privada. 

E os agentes do setor privado, apesar de não ter contribuído inicialmente na proposta do 

Programa de Escolas de Tempo Integral, também participaram do processo de construção da 

política pública de educação (em tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes, marcado por 

negociações, como indica a fala a seguir: 

 

Entrevistado/a 1 — A escola de tempo integral surgiu também nessa decisão de 

buscar iniciativa privada para nos ajudar nesse processo. A formação é nossa, mas 

com viés também em um olhar diferenciado de parceiros. [...] Fomos buscar 

parceiros que quisessem efetivamente somar conosco (política definida, 

investimentos...). Vinha orientação (deles) e dizíamos: “olha, que é possível que a 

gente não concorde”... nós fomos mudando, eles também. 

 

O momento das entrevistas ainda nos permitiu perceber aspectos da rede de debate que 

se formou na construção da política educacional. Nesse sentido, pudemos visualizar que o 

processo foi permeado por negociações e mudanças nas identidades dos sujeitos que estavam 

diretamente envolvidos. Pelas falas, é possível inferir que não houve uma imposição de um 

modelo único, mas o acolhimento de diversas opiniões, inclusive da iniciativa privada. Essa é 

uma complexa trama que se forma a partir das atuações desses sujeitos, como trataremos em 

seguida. 

 

CI - Dimensão de Análise 03: Disputas de Grupos de Interesse 

 

Segundo a perspectiva do ciclo de políticas (MAINARDES, 2006), as políticas são 

iniciadas e os discursos políticos são construídos nas articulações e disputas que influenciam 

seu sentido e definem o que é considerado legítimo para determinado grupo de poder. E a 

atuação de grupos de interesse gera uma pressão em torno do sistema político, o que faz com 

que suas demandas singulares sejam consideradas universais e racionais. Mas, além de 
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pressões, também concorrem na construção de uma política as resistências, as estratégias e os 

acordos. Seguindo essa linha de pensamento, Muller e Surel (2002) explicam que 

 

a construção das políticas públicas não é um processo abstrato. Ela é, ao contrário, 

indissociável da ação dos indivíduos ou dos grupos envolvidos, de sua capacidade 

de produzir discursos concorrentes, de seus modos de mobilização. Ela depende, 

também, da estrutura mais ou menos flutuante de suas relações e das estratégias 

elaboradas nos contextos de ação definidos em especial pelas estruturas 

institucionais, no interior das quais tomam lugar as políticas públicas (p. 77). 

 

Seguindo as reflexões dos autores, observamos tensões e consensos obtidos nas 

negociações. E, nas entrevistas, identificamos ainda que o resultado foi circunscrito ao 

considerado “possível” no horizonte de discussões daqueles agentes, como indica a fala 

seguinte fala: “Nós garantimos a política em um todo e agora (vamos) continuar esse trabalho. 

Mas foi entre o desejável e o possível. Construímos o que foi possível” (Entrevistado/a 1). 

A Secretaria de Educação teve que buscar adaptar pontos da proposta inicialmente 

pensada para que as várias instâncias de aprovação a validassem também e, enfim, pudesse 

vigorar a política de educação (em tempo) integral, como explica um(a) dos(as) 

entrevistados(as):  

 

Entrevistado/a 1 — O Governo já sabia que iria resistir em ele (o professor) ter o 

salário, proventos na sua integralidade. Então, teríamos que criar uma forma de 

gratificação para quem está na escola de tempo integral. Esse foi o grande desafio 

interno do Governo aqui... [...] Então, tivemos que flexibilizar entre o que o Governo 

entendia que era possível naquele momento e com o que nós queríamos aqui. Então, 

se botássemos todo o recurso, não seria possível a gente aprovar a lei. Primeiro o 

Governo tinha que entender que era possível um projeto ousado desse. Então, 

tivemos que flexibilizar. Nem tanto, nem quanto... a categoria queria que levasse 

para a aposentadoria e se botasse isso na lei. O Governo não iria passar e nem na 

Câmara ia ser aprovado, porque isso era um embate interno primeiro. Então, 

conseguimos convencer a equipe que deveríamos ter uma gratificação que atraísse 

os bons profissionais que quisessem ir para a escola em tempo integral com 

dedicação exclusiva e que também não onerassem a folha e o fundo de previdência. 

Então, chegamos a um meio termo. Depois disso, convencemos o Governo. 

 

A fala do(a) entrevistado(a) indica que, para driblar o discurso do governo municipal de 

contigenciamento de recursos - desafio real pelos quais passam governos nas diversas esfera 

públicas, e ter aprovada a proposta da educação (de tempo) integral, a equipe de gestão da  

Secretaria de Educação preferiu optar por “soluções aprováveis” e que garantissem a 

aceitação da proposta em outras instâncias de poder, mesmo não significando uma melhor 

solução para a carreira dos educadores. Assim, a Secretaria de Educação optou por um certo 

129 



 

 

viés de incentivo à valorização da carreira docente (cujo debate compreende as questões 

salariais) que não reestrutura o plano salarial dos professores das escolas de tempo integral, 

apenas concede uma gratificação, nos moldes do Governo Estadual. 

Entendemos que essa estratégia merece maior debate no município sobre prioridades da 

educação e de gestão financeira, porque pode significar (por exemplo) desvalorização da 

carreira dos professores e descontinuidade de ações em mudança de governo. Percebemos 

também, a partir dessa questão, que as medidas de ajuste e de responsabilidade fiscal, às quais 

os governos estão submetidos, produzem efeitos diretos na questão salarial dos professores. 

Por isso, assuntos como esse devem ser mais refletidos pela gestão da rede, a fim de se driblar 

fragilidades do programa constituído. 

Mas esse não foi o único ponto de tensão no processo de formulação da política em 

estudo. A partir do ano de 2012, a Secretaria de Educação procurou dialogar com a Câmara 

dos Vereadores para apresentação da proposta de educação (em tempo) integral para a rede de 

Jaboatão, mas não conseguiu avançar na aceitação.  

Além da discussão financeira, havia diferentes interesses referentes às comunidades a 

serem atendidas. Por essa razão, a secretaria criou uma estratégia de ampliação do diálogo, 

como indicado por um(a) dos(as) entrevistados(as) a seguir: 

 

Entrevistado/a 3 — Aí a gente chega na Câmara dos Vereadores e (...), a gente teve 

a maioria não aceitando a proposta (...), pela questão financeira principalmente. Eles 

colocavam isso, que era um valor muito alto dessa Educação Integral. Não 

concordavam. Não concordaram também com algumas regionais, a escolha das 

escolas. Por que essa escola e não essa escola? [...] Então a gente resolveu lá, 

decidiu lá, que iríamos fazer roda de conversa nas comunidades, aí foi outro 

trabalho. A gente queria implantar em 2012, mas não conseguiu por conta disso. Aí 

volta para fazer a roda de conversa. Convida o vereador também, convida todo 

mundo para fazer roda de conversa como as pessoas que queriam: os pais, os 

professores. Por que essa Escola Integral? Qual a diferença? A questão do dinheiro; 

se vale a pena, se não. Por que naquele bairro e não no outro? Então a gente fez, 

montou em cada regional a roda de conversa. A gente fez essa conversa (...) 

principalmente nas escolas que a gente já colocaria (...), que já se pensou em que 

seriam de Integrais. E aí, os Vereadores participando, alguns participaram dessa 

roda, eles puderam entender o que era isso, por que era isso (...), a real necessidade 

disso. Aí quando a gente voltou para a Câmara dos Vereadores, já foi bem mais 

fácil. 

 

A estratégia de ampliação do debate mostrou-se acertada para aceitação da proposta 

feita pela Secretaria de Educação. Assim, em 2013, segundo documentos disponibilizados 

pela Câmara de Vereadores, o projeto de lei do Poder Executivo que propunha a criação do 

Programa de Escolas de Tempo Integral obteve pareceres favoráveis de duas comissões — a 
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Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Educação, Saúde e Ação Social, e rápida 

aprovação por decisão unânime em Reunião Plenária da casa legislativa. Após esse processo, 

a execução das ações de educação (em tempo) integral foi iniciada brevemente, conforme 

indica um(a) dos(as) entrevistados(as): 

 

Entrevistado/a 1 — Conseguimos aprovar na Câmara e, a partir do primeiro 

semestre de 2013, nós conseguimos implantar efetivamente a escola em tempo 

integral com alguma dificuldade. Mas em 2014 em diante tivemos um salto muito 

grande e hoje são, com todo o respeito, as melhores escolas nossas de ensino e 

aprendizagem da rede. 

 

Como exposto, a Secretaria de Educação se lançou ao diálogo com diversos atores 

políticos. E além da prefeitura e da Câmara de Vereadores, realizou discussões com o 

Conselho Municipal de Educação. Este último confirmou os contatos, mas reclamou da 

estratégia de ação dessa secretaria. De acordo com o referido Conselho, o órgão não 

participou do debate de todos os documentos referentes à política de educação (em tempo) 

integral, como é explicitado em entrevista registrada a seguir: 

 

Entrevistado/a 4 — A Proposta de Educação em Tempo Integral de Jaboatão passou 

pelo crivo do Conselho Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes. Dessa 

proposta concordamos com a estrutura do curso, as atividades complementares e o 

planejamento em serviço dos professores, porque o tempo maior não significa 

apenas dobrar a carga horária e o currículo, mas aproveitar os espaços pedagógicos 

para ofertar uma educação de qualidade. O que tínhamos de discordantes na 

proposta, elaboramos um parecer aprovando-a com algumas ressalvas. E os pontos 

de discordância foram a necessidade de monitoração do Mais Educação e a 

adequação da escrituração escolar, porque o tempo dedicado aos estudos e 

atividades complementares dispensariam as oficinas do Programa Mais Educação 

bem como a escrituração escolar e diários de classe necessitaram de reformulação e 

adequação ao novo modelo de escola. Mas, infelizmente, não participamos da 

construção da Lei 849/2013. Não fomos convocados para tal. A lei supracitada foi 

direto para a Casa Legislativa do município, onde foi aprovada e homologada pelo 

poder executivo. 

 

O exposto neste item da dissertação confirma a exposição de Mainardes (2006) quando 

indica que o processo de formulação da política “se dá em contínuas relações com uma 

variedade de contextos” (p. 50). E a complexidade da trama que se constitui ao se elaborar 

uma política pública é vivenciada também na produção dos textos da política, assunto que 

vamos tratar a seguir. 
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3.2.2. O contexto da produção de textos: materialização da política pública de 

educação integral em Jaboatão dos Guararapes 

 

A política como texto, ao legitimar uma proposta, pode suscitar intervenções em 

territórios e/ou junto ao público a que se refere e despertar interesse do público em geral pelo 

tema registrado. E uma política pode ser conhecida por diferentes tipos textos que podem, 

além de trazer termos polissêmicos — necessitando (assim) que sejam bem demarcados, 

conter mesmo direcionamento, sentidos diferenciados ou mesmo contraditórios.  

Nesse sentido, ao procurarmos estudar os textos do Programa de Escolas de 

Tempo Integral do Jaboatão dos Guararapes, buscamos perceber as questões centrais dos 

documentos que estabelecem, explicam e/ou validam a referida política pública educacional, 

buscando perceber seus sentidos/contextos, convergências e/ou divergências de ideias. 

 

CPT - Dimensão de Análise 01: Tipos de Textos Políticos 

 

Segundo trata o ciclo de políticas, na busca da institucionalização da política são 

construídos textos de referência que (basicamente) seguem dois estilos. Um deles é o readerly 

(ou prescritivo), que “limita o envolvimento do leitor” e faz com que ele assuma um papel 

inerte, e o outro é o texto writerly (ou escrevível), que “convida o leitor a ser co-autor do 

texto, encorajando-o a participar mais ativamente na interpretação do texto”, sendo o leitor 

entendido como interprete criativo (MAINARDES, 2006, p. 50). Apresentando-se como um 

produto do processo de formulação da política, esses tipos de textos ajudam a perceber em 

que medida a política envolve uma perspectiva de participação dos profissionais que atuam 

nas escolas. Ball explica que um texto político pode ser híbrido, apresentando os dois estilos.  

Nosso estudo sobre os textos da política de educação integral de Jaboatão dos 

Guararapes abrange os três documentos inicialmente produzidos para formalizar a política e 

iniciar o debate com as escolas, que possuem a característica prescritiva, apesar de 

(paradoxalmente) apontar a participação como linha de ação das escolas de jornada escolar 

ampliada. Os textos aos quais nos referimos, que foram construídos em primeira instância 

pela Secretaria de Educação do município, são
31

: (a) a Lei n.º 849/2013, que dispõe sobre a 

                                                           
31

 A ordem de apresentação dos documentos de referência em estudo segue a ordem de disposição nas 

referências, colocada segundo normas da ABNT e não de acordo com a cronologia da produção textual. 
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criação do Programa de Escolas de Tempo Integral no âmbito do município de Jaboatão dos 

Guararapes e possui característica funcional e operacional. Esse texto é importante, sobretudo, 

porque oficializa a política da rede; (b) a Portaria Nº 100/2013, da Secretaria Executiva de 

Educação, que tem apenas o objetivo demarcar a quantidade progressiva de implantação de 

escolas de tempo integral, cuja meta não alcançada seria de atendimento a 36 escolas no 

período de 2013 a 2016; e (c) o texto intitulado Programa de Escolas de Tempo Integral em 

Jaboatão dos Guararapes, que tem o perfil de um manual operacional, mas apresentando 

também uma preocupação com questões pedagógicas. Devido à especificidade do objeto do 

texto “b”, vamos (a seguir) apresentar apenas os outros dois textos. 

O “manual” foi o primeiro documento a ser produzido para demarcar e orientar a 

política de educação (em tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes, sendo “construído a 

várias mãos”, em um processo que abrangeu várias influências externas à Secretaria de 

Educação. No entanto, o texto reflete a busca da identidade local. Percebe-se, pelos conceitos 

apresentados e estrutura, que esse documento assemelha-se ao manual operacional do 

Programa Mais Educação, mas também apresentando elementos da política do Estado de 

Pernambuco. No entanto, é mais prescritivo, enquanto que o manual do Mais Educação 

apresenta-se como uma mescla do estilo prescritivo com o texto escrevível.  

Esse documento de Jaboatão dos Guararapes especifica o direcionamento de trabalho 

das escolas integrais, demarcando o entendimento que as gestões escolares devem ter sobre as 

ideias centrais da proposta, mas também o direcionamento do trabalho prático dessa gestão. 

Ao que indica, deixa poucos espaços para arranjos locais. O trecho da entrevista, a seguir, traz 

elementos do texto e o seu processo de construção: 

 

Entrevistado/a 2 — A gente fez a organização de um documento desde pensando 

nos princípios filosóficos e metodológicos, que compreensão, que respaldo, em que 

nós nos embasávamos filosoficamente e pedagogicamente como é que deveria ser 

construído e pensado os princípios norteadores dessa escola de tempo integral. Foi 

dessa forma que a gente começou a discutir esse documento. E ficamos uns três 

meses na construção desse documento: lendo, estudando, revendo, analisando as 

possibilidades que a gente tinha na rede... a gente leu vários documentos, mas a 

gente queria ter um documento que fosse a cara do município, um documento que de 

fato representasse, não fosse uma junção de vários documentos que estavam aí 

espalhados no Brasil, mas que a gente pudesse construir um documento que 

representasse o município de Jaboatão. 

 

Destaca-se que esse documento orientador aponta para uma perspectiva mais ampla de 

indução de uma educação em tempo integral, considerando a constituição de propostas 
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curriculares que integram diferentes áreas do conhecimento e saberes visando a garantia do 

direito de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. O texto mostra que o governo 

municipal decidiu implantar as escolas de tempo integral visando garantir 

 

não apenas a permanência do aluno, na Instituição Educacional, durante todo o dia, 

mas também a realização de atividades que possam reforçar e complementar o 

processo de ensino, promovendo a aprendizagem e ampliando as competências 

inerentes ao desenvolvimento intelectual e à formação da cidadania. Trata-se, pois, 

de uma concepção de educação integral que compreende o espaço social no qual se 

insere a escola como constitutivo do processo educativo, articulando os diferentes 

atores institucionais da escola, da comunidade e do governo, garantindo, assim, o 

cumprimento do dever do Estado, da responsabilidade dos educadores e da família e 

fortalecendo as políticas públicas educacionais (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 

2013c, p. 1). 

 

Com relação ao outro texto, produzido para ser o marco legal inicial do Programa de 

Escolas de Tempo Integral — a lei 849/2013, identificamos que se trata de uma versão 

resumida do outro documento - o “manual do programa”. Por isso, apenas registramos uma 

das questões dessa lei que não consta no referido manual e que não foi discutida com o 

Conselho Municipal de Educação (segundo relatou esse órgão em entrevista de campo).  

O ponto sobre o qual nos referimos trata da remuneração específica para os 

profissionais/educadores destes tipos de escola, bem como dos casos de perda dessa 

remuneração, que são três: a cessão do exercício da docência em escola integral do município; 

os afastamentos/as licenças e as ausências (salvo no caso de férias ou licença 

maternidade/paternidade); e a perda de aulas pelo não atendimento a itens da lei em questão. 

O estudo dos textos de referência nos permitiu, além de perceber o perfil dos 

documentos, desvelar a concepção de educação integral do município em estudo; realizar 

reflexões sobre a temática; e organizar a categorização de sistematização dos sentidos 

produzidos pelos textos, que para indicá-los, vamos apresentar extratos dos documentos 

estudados. A partir dessa leitura, definimos duas categorias de análise de elementos da 

proposta de educação (em tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes registrados por escrito. 

Esse trabalho foi atrelado também aos referenciais conceituais e legais da educação integral 

que embasam o capítulo teórico desta dissertação e ao objetivo da nossa pesquisa.  

No processo de reflexão sobre os conteúdos dessas categorias, realizamos interpretações 

e inferências. Segundo Gomes (2016), as interpretações são significações concedidas a 

características do texto analisado e as inferências acontecem “quando deduzimos de maneira 

lógica algo do conteúdo que está sendo analisado” (p. 81). 
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A primeira categoria construída para melhor análise do contexto da produção do texto 

trata da concepção da educação integral do município observado. E as subcategorias de 

análise da política são: tempo; espaços educativos; relação escola e comunidade e proposta 

pedagógica de uma escola integral. A seguir, fazemos sua apresentação pelo quadro 03 e, em 

seguida, fazemos a explicação dessa síntese. 

 

Quadro 03 – Categoria I de análise dos textos de referência de Jaboatão dos Guararapes 

 

CATEGORIA I - Concepção de educação integral 

Subcategorias Extratos Tipo de 

Texto 

Tempo Ampliar o tempo de permanência dos estudantes na Escola para um 

período de 8 (oito) horas diárias, sendo, no mínimo, 7 (sete) horas em 

atividades pedagogicamente orientadas (Art. 2º, I) 

Lei 

Espaços 

Educativos 

Redimensionar o currículo escolar, ampliando os [...] espaços [...], na 

perspectiva de promoção do desenvolvimento integral do aluno (p. 7). 

Manual 

A escola já não é o único espaço de aprendizagem (p. 4). Manual 

Relação Escola 

e Comunidade 

Objetivos específicos: [...] Estimular a participação responsável da 

comunidade, viabilizando seu engajamento no processo educacional, no 

intuito de diminuir as desigualdades sociais e, consequentemente, 

reduzir índices de violência (p. 8). 

Manual 

Proposta 

Pedagógica 

Ampliar o currículo escolar com atividades nos campos da cultura e 

artes, esporte e lazer, direitos humanos, educação ambiental, inclusão 

digital, saúde e sexualidade, investigação científica, educação 

econômica e comunicação, uso de mídias de forma articulada, 

promovendo o modelo de educação integral (Art. 2º, II) 

Lei 

O governo municipal, através da Secretaria Executiva de Educação, está 

implantando escolas de tempo Integral, garantindo [...] a realização de 

atividades que possam reforçar e complementar o processo de ensino, 

promovendo a aprendizagem e ampliando as competências inerentes ao 

desenvolvimento intelectual e à formação da cidadania (p. 1). 

Manual 
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Continuação 01 – Quadro 03 

Subcategorias 

 

Extratos Tipo de 

Texto 

Proposta 

Pedagógica 

O Projeto Pedagógico das Escolas de Tempo Integral prevê o 

desenvolvimento do currículo básico (núcleo comum) do Ensino 

Fundamental, articulado com ações curriculares (parte diversificada), 

denominadas “oficinas curriculares”, aliando teoria e prática, 

envolvendo os mesmos educadores no processo de execução das aulas 

dos componentes curriculares do currículo básico e do currículo 

diversificado (p. 8). 

Manual 

Como elemento integrador e contínuo no processo de ensino-

aprendizagem, o objetivo principal da avaliação será o ajuste e a 

orientação da intervenção pedagógica, favorecendo ao aluno vivências 

de atividades dinâmicas, contextualizadas e significativas, no campo da 

arte, da leitura, da matemática, do esporte e do convívio social, em um 

processo que o compreende como um ser humano e como um cidadão 

em desenvolvimento, que o vê de modo plural e diversificado, em que 

todos serão capazes de aprender com condições e situações favoráveis, 

numa perspectiva de avaliação emancipatória, na qual os sujeitos são 

livres e com igualdade de direitos (p. 13). 

Manual 

Ampliar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, de 

acordo com as metas estabelecidas pela Secretaria Executiva de 

Educação (Art. 2º, VIII) 

Lei 

As Escolas Municipais de Tempo Integral incorporarão as inovações 

pedagógicas e gerenciais do Programa de Escolas de Tempo Integral 

(Art. 2º, parágrafo único). 

Lei 

A mudança no sistema educacional para atendimento em tempo integral 

tem a finalidade de torná-lo mais eficiente e equitativo na formação para 

a cidadania, visando à autocompreensão e à compreensão do outro em 

sua integridade, em suas múltiplas dimensões (p. 9). 

Manual 
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Continuação 02 – Quadro 03 

Subcategorias 

 

Extratos Tipo de 

Texto 

Proposta 

Pedagógica 

Prover as Escolas Municipais de Tempo Integral de equipamentos e 

recursos tecnológicos necessários para a proficiência pedagógica e 

eficácia da gestão (Art. 2º, IV). 

Lei 

Entende-se por desenvolvimento Integral: a) consideração das 

dimensões socioemocionais e culturais dos estudantes, bem como o 

exercício da cidadania e a preparação para o trabalho em todo o processo 

de ensino e aprendizagem (Art. 4º, II, a). 

Lei 

 

Fonte: Documentos de referência da proposta de educação (de tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes 

 

Como visto no capítulo do referencial teórico, o debate sobre as concepções da 

educação integral está vinculado a várias correntes de pensamento, que possuem como 

convergência a perspectiva da busca de uma formação completa para o ser humano 

(COELHO, 2009a). No entanto, é importante frisar que não há consenso no tocante ao que se 

convenciona chamar de formação completa. Cavaliere (2014) também sinaliza que há uma 

multiplicidade de significados atribuíveis à expressão educação integral. Mas, em suma, 

segundo a autora, a educação integral trata “o indivíduo como um ser complexo e indivisível” 

(p. 1214). E essa linha de pensamento, seguida pelo Mais Educação, também é o 

direcionamento de trabalho da educação integral em Jaboatão dos Guararapes.  

E no bojo desse debate da educação integral também está o tema da ampliação do 

tempo de escola e do estabelecimento do tempo contínuo formativo. E o município em estudo 

não se furta a essa discussão, direcionando os trabalhos das escolas nesse sentido. Cabe 

destacar, como vimos no referencial teórico desta dissertação, que algumas experiências 

educacionais históricas da educação de tempo integral, como a escola-parque e as escolas-

classe, dos anos de 1950 e 1960, e os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), dos 

anos de 1980 e 1990, foram fundamentais para afirmar a ampliação do tempo de escola como 

um fator importante para um amplo desenvolvimento de um projeto educacional. 
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Assim como preconiza o Programa Mais Educação, na educação (de tempo) integral de 

Jaboatão é dada ênfase ao desenvolvimento de atividades curriculares ampliadas em 

ambientes para além do espaço da sala de aula e da escola. E esses espaços educativos devem 

ser compreendidos como aqueles espaços significativos da vida da comunidade do entrono 

escolar. Nessa perspectiva, entende-se que a aprendizagem acontece em diversos ambientes 

— o que também suscita o uso de equipamentos públicos, além da adoção dos espaços 

comunitários, como contributo para a qualificação escolar. 

Entra-se então no debate da relação escola e comunidade, um outro princípio da 

educação integral do município em estudo, que também é um direcionamento do Mais 

Educação. De acordo com o referido programa do Governo Federal, o debate do tema escola-

comunidade 

 

está implicado no exame acerca do papel e da função social que a escola pode 

desempenhar na vida, conforme os educadores brasileiros aprenderam a reconhecer, 

revisitando a história de longo prazo da educação, de modo particular, na leitura do 

Manifesto dos Pioneiros. Os signatários desse documento anteciparam que, ao longo 

dos anos, tanto a escola quanto as demais instituições sociais, a seu modo, 

assumiriam papéis focais – e, hoje reconhecemos, às vezes paralelos, nos processos 

educativos – sem a preocupação de desenvolver um projeto comum, onde cada uma 

consiga dialogar, compartilhar responsabilidades, inter-relacionar-se  e transformar-

se no encontro com o outro. Para desenvolver esse projeto comum, a escola e demais 

instituições sociais podem ser orientadas a se constituir como uma “comunidade de 

aprendizagem” (BRASIL, 2009a, p. 30-31). 

 

E como, segundo Torres (2003), a educação e a aprendizagem são pontos fulcrais para a 

melhoria da qualidade de vida dos sujeitos, é de fato essencial a constituição da comunidade 

de aprendizagem que seria “uma comunidade humana organizada que constrói um projeto 

educativo e cultural próprio para educar a si própria, suas crianças, seus jovens e adultos, 

graças a um esforço endógeno, cooperativo e solidário” (p. 83). E essa perspectiva de relação 

é estimulada não apenas pelo Mais Educação. Ao que percebemos, o programa de Jaboatão 

dos Guararapes também segue esse entendimento. 

Como pode ser percebido nos extratos dos documentos do Programa Escolas de Tempo 

Integral, a gestão municipal entende que a proposta pedagógica da educação integral deve 

apontar para um redesenho curricular que trabalhe com uma visão “humanizadora da 

sociedade, com princípios e metodologias capazes de preparar os indivíduos para serem 

agentes do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento da sua comunidade, da sua 
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cidade, enfim, que visa à formação do cidadão” (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2013c, 

p. 6). 

Nesse novo redesenho, prima-se pelo desenvolvimento multidimensional do sujeito, o 

que significa valorizar os aspectos cognitivo, afetivo e social no ato de educar, bem como o 

trabalho com os aspectos relacionados à cooperação, à convivência, à participação, à 

autonomia e à emancipação. Destacamos que essa perspectiva encontra inspiração nas ideias 

liberais de formação humana integral como direito social e não como privilégio e na 

vinculação entre o aprender e o fazer, como bem defendeu referências trabalhadas no capítulo 

de referencial teórico desta dissertação: Anísio Teixeira e o Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova (1932). 

O município também fez uma orientação específica para que os projetos pedagógicos, 

aliando teoria e prática, promovam atividades educativas que contemplem tanto os 

componentes curriculares do currículo básico quanto o currículo diversificado, devendo tais 

atividades ser “organizadas em quatro grandes eixos, com a função de ‘alinhamento curricular 

geral da proposta’: 1. Linguagens e Matemática; 2. Artísticas e Culturais; 3. Esportivas e 

Motoras; e 4. Participação Social” (JABOATÃO DOS GUARRAPES, 2013c, p. 9). Desta 

forma, referencia-se na ideia enfatizada pelo Mais Educação de valorização da ampliação das 

necessidades formativas dos estudantes e de reconhecimento da multidimensionalidade do 

conhecimento. Assim, tal qual no programa federal, em Jaboatão se indicou a valorização da 

leitura, da escrita e da lógica matemática, mas também da convivência, da participação ativa e 

das atividades artísticas/culturais/esportivas/comunicativas (por exemplo). 

Uma outra diretriz também merece atenção. Nesse caso porque, dependendo do 

direcionamento dos trabalhos na prática, pode destoar da visão integral defendida no 

município. Isso porque, ao passo que indica um trabalho voltado para a formação, o 

desenvolvimento global do estudante e a realização (pela escola) de uma avaliação inclusiva, 

preconiza a ampliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e, por 

consequência, a valorização das metas e da lógica de resultados, que atrela a avaliação ao 

instrumento de controle e à competição institucional. O caso é que, como indica alguns 

autores estudados para a construção desta dissertação, para contemplar as metas do Ideb, 

termina-se por valorizar a produtividade e competitividade — o que induz a uma restrição do 

trabalho docente “ao aspecto técnico e à lógica da performatividade atrelados a metas” e a 

“crescente valorização dos conteúdos específicos direcionados ao Ideb, principalmente quanto 
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ao domínio da língua portuguesa e da matemática, frente a uma compreensão mais abrangente 

do que venha a ser uma formação básica comum” (PIOLLI, 2015, p. 486). 

E essa hibridização na proposta, visto que a concepção de educação integral dialoga 

com uma lógica gerencialista educacional, não se mostrou presente apenas na política 

municipal em estudo. Ela esteve presente tanto na política estadual (em maior proporção) 

quanto na política nacional (em menor proporção) estudadas para construção desta 

dissertação. E esse é um contexto de influência no qual estava inserida a formulação da 

política de Jaboatão (cujo reflexo fica claro nos textos legais e normativos). 

Cabe aqui resgatar pontos vistos no capítulo que traz o referencial teórico de nosso 

estudo. Um deles é que as políticas públicas não estão isentas dos contextos históricos e 

externos. Uma outra questão é que as ideias neoliberais ainda têm grande influência sobre as 

concepções de Estado (e de sociedade) nos diversos âmbitos de política (global, nacional e 

local). Assim, seria ingênuo acreditar que mesmo uma política mais propensa à formação 

integral estaria ilesa à influência do Estado Avaliador. Lembramos que “no enfoque 

neoliberal, cabe à educação o papel de legitimar novos e velhos processos de exclusão 

verificados também no contexto social” (GIRON, 2008, p. 20). E essa indicação faz ascender 

um “sinal de alerta” às propostas de caráter misto, porque esse é um debate complexo. 

Como indicado acima, um outro exemplo de hibridez na política de educação integral é 

percebido nos textos de referência do Programa de Educação Integral do Governo do Estado 

de Pernambuco, que citam tanto a inspiração pedagógica dos quatro pilares educacionais 

quanto o direcionamento de trabalho educacional com base na política de resultados. Além 

disso, demonstram forte valorização da parceria com o setor privado e apresentam diretrizes 

que atendem fortemente a demandas do capital – o que pode gerar uma subordinação da 

educação à lógica da mercadoria. 

No caso federal, lembramos que os estados e município eram os responsáveis pela 

gestão da política desenvolvida por meio do fomento do Mais Educação. Mas havia um 

direcionamento de escolha de escolas participantes do Programa pelo o baixo Ideb — o que 

poderia gerar o entendimento da valorização das gestões pela lógica reguladora e avaliativa. 

Cabe destacar que o Mais Educação tinha também como outro critério de seleção de escolas a 

vulnerabilidade social dos estudantes. Assim, alinhavam-se esses dois critérios na indução de 

uma reversão do histórico fracasso educacional e a consequente quebra do ciclo de pobreza. 

Como apresenta uma das publicações do Programa, “é importante assumir que a situação de 
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vulnerabilidade e risco social, embora não seja determinante, pode contribuir para o baixo 

rendimento escolar” (BRASIL, 2009a, p. 11). 

O que se percebe é que a construção de uma proposta de educação (de tempo) integral 

carrega, por vezes, cadentes tensões. E com relação a questões como as que foram acima 

citadas, é sempre recomendável se buscar entender o contexto de uma opção de diálogo entre 

ideias de perspectivas diferentes, bem como o significado das possíveis interfaces entre elas. 

Assim, vão-se ter elementos para melhor avaliação. Como já dito nesta dissertação, a 

quantificação de uma realidade não é um erro. Mas quando se fala em educação pública em 

um país com marcadas exclusões, há que se ter atenção com os direcionamentos dados a isso.  

A segunda categoria elencada a partir da leitura dos documentos de referência da 

proposta de Educação Integral de Jaboatão trata dos sujeitos. E nossa proposta é de refletir 

sobre ela, bem como sobre as seguintes subcategorias: gestão compartilhada; formação e 

equipes de gestão (indicando composições e atribuições tanto da equipe que formula quanto 

da equipe que executa a política). Seguindo a lógica registrada na categorização anterior desta 

parte da dissertação, fazemos (a seguir) a apresentação da segunda categoria pelo quadro 04 e, 

em seguida, trazemos elementos referentes a essa síntese. 

 

Quadro 04 – Categoria II de análise dos textos de referência de Jaboatão dos Guararapes 

 

CATEGORIA II – Sujeitos 

Subcategorias Extratos Tipo de 

Texto 

Gestão 

Compartilhada 

O Programa de Escolas de Tempo Integral terá papel preponderante no 

conjunto das políticas públicas, pois articula ações de diversos setores 

das políticas sociais, implementadas pela administração municipal, 

constituindo-se, principalmente, por ser uma ação estruturadora 

determinante na aplicação da política educacional do município (p. 9). 

Manual 

Compete ao Grupo Gestor de Educação Integral – GEDI: [...] 

Promover articulação com as instâncias administrativas municipal, 

estadual, federal e organismos não governamentais, para o bom 

desenvolvimento do Programa (p. 10). 

Manual 
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Continuação 01 – Quadro 04 

Subcategorias Extratos Tipo de 

Texto 

Gestão 

Compartilhada 

Compete ao gestor das escolas de tempo integral: [...] elaborar, 

acompanhar e monitorar a execução do projeto político-pedagógico da 

unidade de ensino, articulando-se com a equipe técnica, docentes, 

discentes e integrantes da comunidade escolar; [...] divulgar os 

resultados de aprendizagem e as informações de interesse da unidade 

de ensino (p. 11). Compete ao secretário das escolas de tempo integral: 

[...] participar da elaboração, execução e consolidação do Projeto 

Político-Pedagógico da escola; [...] participar de Conselhos de Classe e 

dos plantões pedagógicos; [...] participar da elaboração e reelaboração 

do regimento escolar (p. 11-12). Compete ao supervisor das escolas de 

tempo integral: [...] participar da elaboração e reelaboração do 

regimento escolar; [...] participar, com os diversos segmentos da 

unidade escolar, da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da 

escola; [...] promover ações de mobilização, para assegurar a 

participação efetiva das comunidades na gestão escolar (p. 12-13). 

Manual 

Formação Objetivos específicos: [...] Promover Formação Continuada em serviço 

para o corpo docente e para os agentes educativos (p. 8). 

Manual 

Compete ao supervisor das escolas de tempo integral [...] participar das 

ações de formação continuada coordenadas pela Secretaria Executiva 

de Educação, para aprimoramento teórico e fortalecimento da prática 

pedagógica (p. 12). 

Manual 

Equipes de 

gestão 

Para efeitos da presente Lei, entende-se por [...] Grupo Gestor: Equipe 

formada por integrantes da Secretaria Executiva de Educação com 

representatividade da Gerência de Ensino, Gerência de Gestão 

Educacional, Gerência de Planejamento e Gerência Administrativa 

Setorial (Art. 4º, V, a). [...] Compete ao Grupo Gestor (...) (Art. 6.º) 

Lei 
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Continuação 02 – Quadro 04 

Subcategorias Extratos Tipo de 

Texto 

Equipes de 

gestão 

A estrutura organizacional das Escolas Municipais de Tempo Integral 

será denominada de Equipe Gestora Escolar e terá em sua composição 

as seguintes funções: I – Gestor Escolar; II – Supervisor Escolar; III – 

Secretário Escolar; § 1º. As funções constantes nos incisos deste Artigo 

serão exercidas, exclusivamente, por ocupantes do Grupo Ocupacional 

do Magistério Municipal, com exceção da função de Secretário Escolar 

que poderá ser desempenhada por Agente em Administração Escolar. 

[...] Art. 8º. O corpo docente das Escolas Municipais de Tempo 

Integral será composto, prioritariamente, pelos professores já lotados 

nas referidas Unidades de Ensino, desde que apresentem 

disponibilidade de horário para cumprir a carga horária específica 

exigida. Parágrafo único – Os critérios inerentes à lotação de 

Professores 1 e Professores 2, não lotados nas Escolas Municipais de 

Tempo Integral, é de competência da Secretaria Executiva de 

Educação (Art. 7.º) 

Lei 

 

Fonte: Documentos de referência da proposta de educação (de tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes 

 

No texto da política de educação (de tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes, 

identificado nesta dissertação como manual, é registrada a preocupação com o 

desenvolvimento de uma gestão compartilhada tanto em nível macro (da Secretaria de 

Educação) quanto micro (da escola). Desta forma, o município orienta como forma de 

potencializar uma formação cidadã a valorização de ações intersetoriais, sendo esta uma das 

diretrizes principais do Mais Educação. Para as escolas de Jaboatão, fomenta-se que a equipe 

de gestão desempenhe um papel não só administrativo como pedagógico e que a execução das 

atividades educativas aconteça “na perspectiva de construção articulada e interdisciplinar” 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2013c, p. 13). 

A preocupação do município com a formação no campo da educação integral pode 

indicar tanto a intenção de trabalhar com as escolas os referenciais do Programa de Escolas de 
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Tempo Integral, deixando claros os direcionamentos, bem como de enraizar a proposta a 

partir do diálogo e reflexão sobre os princípios e objetivos do Programa. Afinal, uma indução 

de mudança de concepção sobre a educação (que é isso que, ao fim, preconiza a adesão à 

educação integral) ficaria fragilizada caso não fosse considerada a formação continuada — 

um momento ímpar para o enriquecimento pessoal e profissional dos educadores da educação 

integral. 

Os textos produzidos para a educação (em tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes 

explicitam uma preocupação em registrar, além da concepção conceitual entendida para o 

tema, a forma de gestão pensada pela Secretaria de Educação para condução das ações e 

atingimento dos resultados esperados. Por isso, achamos pertinente apresentar como é tratado 

o assunto “equipes de gestão” nos textos de referência do município. 

Os documentos indicam algumas dimensões a ser consideradas pelo Grupo Gestor de 

Educação Integral (GEDI), que tendo natureza intersetorial é formado pelos seguintes atores 

políticos e/ou educacionais: pelo Secretário/a Executivo/a de Educação; pelas Gerências da 

Secretaria de Educação; por dois representantes de outras secretarias municipais, nomeados 

pelo chefe do poder executivo. Podem também compor o GEDI, em caráter temporário, 

outros setores e instituições que possam colaborar para que se alcancem os objetivos do 

Programa de Escolas de Tempo Integral.  

Então, pela atuação do GEDI se buscaria desenvolver ações da ampliação da jornada 

escolar dentro das seguintes perspectivas: a natureza gerencial da gestão escolar; o processo 

de ensino-aprendizagem na dimensão pedagógica; e o diálogo com a comunidade como sendo 

ponto de destaque da política da gestão escolar, como apresentado a seguir: 

 

A gestão do Programa articula três dimensões que se complementam no processo de 

execução das ações. Uma dimensão de natureza gerencial, que relaciona todas as 

questões organizacionais do Programa. Assim, cabe a essa dimensão um 

entendimento sistêmico funcional das diretrizes e dos objetivos do Programa de 

Escolas de Tempo Integral, capaz de interligar as diversas partes que a compõem: 

gestão de pessoas, infraestrutura, equipamentos e serviços. Outra dimensão é a de 

natureza pedagógica, a qual implica o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem que constitui o próprio modo de ser da educação de tempo integral. 

Portanto todas as questões relacionadas ao funcionamento da escola, em seu âmbito 

pedagógico – ensino e aprendizagem –, constituem essa dimensão. A terceira 

dimensão diz respeito à natureza política da gestão, a qual articula as condições 

externas fundamentais para a sustentação e funcionamento do processo, no âmbito 

da administração municipal, na articulação e diálogo com a sociedade (JABOATÃO 

DOS GUARARAPES, 2013c, p. 10). 
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Considerando as diretrizes explicitadas acima, tanto o documento orientador quanto o 

legal indicam que ao Grupo Gestor de Educação Integral competiria um papel político no 

conjunto do Programa de Escolas de Tempo Integral. E esse grupo, tendo cada tipo de 

profissional integrante atribuições específicas, ainda pode constituir Grupos Articulados de 

Apoio (GAA) de caráter provisório para contribuir com as metas do programa. A atuação dos 

GAA seriam mais específicas no programa (colaborando com a execução das atividades nas 

escolas ou com estudos de temas da educação integral). Os documentos estudados explicitam 

que o GAA seria composto por representantes de órgãos municipais, entidades educacionais, 

profissionais da área, Organização Não-Governamentais (ONGs) e representantes de escolas 

que integram o programa. 

O GEDI ainda assessoraria o gestor escolar, um dos atores da gestão da escola integral 

que é indicado pelo chefe do executivo municipal. E ele teria todas as prerrogativas na 

definição dos critérios concernentes às ações dessas unidades de ensino. Os educadores 

responsáveis por essa gestão — um gestor; um secretário e um supervisor escolar — com suas 

atribuições registradas nos documentos norteadores, teriam neste trabalho (como já 

mencionado) atuação administrativa e pedagógica, prezando por processos participativos. 

O estudo dos textos de referência da proposta de ampliação da jornada escolar de 

Jaboatão dos Guararapes possibilitou conhecer as diretrizes da política pública educacional 

formulada pelo município: aumento do tempo escolar; expansão dos espaços educativos; 

ampliação das oportunidades formativas; desenvolvimento integral; intersetorialidade; relação 

escola-comunidade; gestão gerencial; e gestão por resultados, entre outros pontos.  

O exposto nos documentos indica ainda que a gestão do Programa de Escolas de Tempo 

Integral teve a preocupação de registrar institucionalmente (em textos normativo e legal) a 

proposta formulada, a fim de oficializar o entendimento da gestão sobre determinados pontos 

e/ou fornecer subsídios para melhor orientar o trabalho das escolas. Cabe destacar que a 

leitura dos textos em questão não permitiu, no entanto, entender os meandros dessa produção. 

Daí, a importância do próximo item no entendimento de um contexto de produção de textos 

políticos. 

 

CPT - Dimensão de Análise 02: Relação Simbiótica do Contexto da Produção de 

Textos com o Contexto de Influência 
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De acordo com Mainardes (2006), quando Ball discute a “política como texto” pontua 

que as políticas são entendidas como representações cujas codificações são construídas de 

maneiras complexas. Isso porque os textos “são produtos de múltiplas influências e agendas e 

sua formulação envolve intenções e negociação dentro do Estado e dentro do processo de 

formulação da política. Nesse processo, apenas algumas influências e agendas são 

reconhecidas como legítimas” (p. 53).  

Tendo essa premissa na mente, nas entrevistas realizadas se buscou visualizar as 

“vozes” que foram ouvidas. Assim, foi identificado que as produções referentes à política de 

educação integral de Jaboatão dos Guararapes receberam grande influência dos 

documentos/publicações do programa induzido no município pelo Governo Federal. Mas 

também foi influenciado pela proposta da educação em tempo integral do governo de 

Pernambuco, como afirmaram os(as) entrevistados(as). 

 

Entrevistado/a 2 — Nós consideramos as nossas experiências em relação ao Mais 

Educação que era uma política exitosa aqui na nossa rede e aí nós nos pautamos 

nesses documentos que norteavam o Programa Mais Educação para pensarmos de 

fato um programa específico considerando as peculiaridades e as especificidades da 

rede de Jaboatão como é que deveria ser uma escola de tempo integral. 

 

A pesquisa de campo (com a realização de entrevistas) e a pesquisa documental feitas 

para este estudo nos permitiram identificar os elementos que foram levados (sobretudo) da 

política de maior influência conceitual (a proposta do Mais Educação) para a proposta de 

política pública de Jaboatão dos Guararapes. Mas também nos fizeram entender por que uma 

influência é aceita em detrimento de outra, como nos indicam falas abaixo: 

 

Entrevistado/a 3 — O Programa Mais Educação influenciou a proposta municipal, 

mas foi necessária, também, uma disposição e vontade política do governo local. E o 

importante desta conjugação foi o delineamento de um perfil de escolas que não são 

apenas de tempo integral, mas se voltam para construção e realização de uma 

proposta de educação integral. [...] De fato, os recursos do Mais Educação 

potencializaram estrutural e pedagogicamente as escolas e a proposta pedagógica e 

metodologia de funcionamento aproximaram as famílias dos estudantes e pessoas da 

comunidade, promovendo novos olhares sobre o processo educativo. Em 2012, 

frente a este cenário se colocou na pauta do município a criação de escolas de tempo 

integral, respondendo a intencionalidade manifesta do governo municipal. Como o 

exemplo da rede estadual demandava reformas estruturais com laboratórios e mais 

espaço físico das escolas, o Mais Educação cumpriu o seu papel de programa 

indutor de educação integral por ter demonstrado a possibilidade de um “meio 

termo” para sua realização como uma política pública de governo. Também 

influenciou com a perspectiva de integralidade, a valorização da construção de 

parcerias e ações intersetoriais e multidisciplinares. Nos dois primeiros anos de 

funcionamento, o Mais Educação proporcionou um amplo conforto ao processo, 
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tanto no sentido material, mediante os recursos próprios de cada escola, quanto 

funcional e operacional, com o apoio de monitores e estagiários, muitos dos quais 

bem qualificados nas respectivas atividades culturais, esportivas e sociais que 

desenvolviam. Além disso, estes agentes traziam para dentro da escola um fazer 

pedagógico inusitado aos olhos dos professores habituados e respaldados pelas 

concepções e práticas puramente acadêmicas, porque estabeleciam relações 

diferentes com os alunos, se aproximavam da comunidade, utilizavam espaços e 

tempos antes interditos às práticas escolares tradicionais. Dessa experiência, surgiu a 

primeira minuta do Programa de Escolas de Tempo Integral do Jaboatão dos 

Guararapes. 

 

Fala de representante da Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes em 

evento público — Como conhecia um pouco da experiência que o Estado tinha de 

Educação de Tempo Integral, a gente também usou e se debruçou sobre os 

documentos que o Estado tinha. Considerando esse arcabouço documental, a gente 

ia fazer a Escola de Tempo Integral no nosso município. 

 

Entrevistado/a 3 — Nós tivemos reuniões sistemática da equipe para que a gente 

pudesse ver [...] o que a gente está querendo dizer com isso? Como é que isso vai 

acontecer lá na operacionalização dessa ação? O que é que a gente considera como 

sendo as atividades complementares? Porque ainda estava muito no imaginário das 

pessoas [...] a gente discutiu muito que teria que ter uma compreensão que a questão 

do currículo junto com as questões das oficinas ou dos eixos temáticos, que eles 

deveriam estabelecer um diálogo. Isso não poderia ser de forma alguma dissociado. 

Criarmos dois blocos para a escola. No horário da manhã você tinha as disciplinas 

da base comum e à tarde se discutiria os eixos temáticos que seriam trabalhados 

como complementação dessa jornada. Mas isso aí a gente não queria! A gente queria 

que houvesse um entrelace/um diálogo tanto entre essas questões do eixo comum 

com o que a gente chama aqui dos eixos temáticos. [...] Uma outra questão que a 

gente discutiu muito também na construção desse documento é que o professor dos 

componentes curriculares ele também seria o professor dos eixos temáticos [...] a 

gente quer formar a integralidade desse sujeito, e o que é que eu compreendo por 

integralidade e como é que eu faço a formação do sujeito pautado nessa 

integralidade? Então, essa discussão também a gente queria que esse documento 

dissesse um pouco disso. [...] Então, o nosso documento, as nossas discussões... elas 

foram muito refletidas em relação a isso. E aí como é que a gente também 

organizaria o registro da vida dessa criança? Porque aí a gente estava muito assim 

imbuído envolvido na escola que ainda só trabalhava no modelo padrão que era uma 

escola chamada regular que tinha uma matriz de referência também organizada 

desse jeito e como é que a gente iria fazer essa complementação e como é que a 

gente distribuiria isso dentro da matriz. 
 

Ao longo deste capítulo, foi apresentado que limitações locais, como as motivadas pelo 

âmbito financeiro, podem ajudar na tomada de decisão para adoção de uma ideia, bem como a 

experiência profissional dos atores envolvidos na construção da política educacional ou o 

entendimento de que se deve mudar uma prática costumeira. Ainda apuramos que outro fator 

que pode direcionar o conteúdo de uma proposta de política é a procura por entender como 

aquela ideia vai se operacionalizar no território escolar.  

Desta forma, muitos podem ser os motivos que justificam os conteúdos do texto 

político. E, independente de quais sejam, pode-se afirmar que a formulação de uma política é 
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o resultado de subjetividades dos autores, disputas e/ou consensos. Então, fica clara a relação 

simbiótica do contexto da produção de textos com o contexto de influência e que ela é 

percebida na articulação entre os dois contextos expressa no direcionamento da política 

educacional registrado nos textos oficiais. 

 

 

3.3. Síntese do processo de formulação da política de educação (em tempo) 

integral de Jaboatão dos Guararapes 

 

Em síntese, é desafiador buscar interpretar dados de pesquisa e delinear as 

características da formação de uma política pública educacional. Mas a sistematização das 

dimensões de análise do contexto de influência — (01) Articulação entre o Nacional e o 

Local; (02) Sujeitos da Política e (03) Disputas de Grupo de Interesses — e do contexto da 

produção de textos — (01) Tipos de Textos Políticos (02) Relação Simbiótica do Contexto da 

Produção de Textos com o Contexto de Influência — ajudou-nos a construir um caminho para 

melhor entendimento e análise da construção da política em estudo. 

E após esse processo de análise, entendemos que se tem que considerar vários 

componentes para compreender a complexidade da construção de uma política pública. E os 

representantes do Poder Executivo do município observado, mais especificamente da 

Secretaria de Educação — que são os indutores e articuladores da constituição da política de 

educação integral em Jaboatão dos Guararapes, possuem essa percepção, conforme 

demonstrado em entrevista a seguir: 

 

Entrevistado/a 1 — O projeto foi ousado e não conseguimos fazer mais por isso. 

Claro, que pelo grande investimento do orçamento do município comprometido com 

educação. (Mas também pela) crise (financeira pela qual passa o país) e depois o 

componente político. 

 

Analisando a política educacional de Jaboatão dos Guararapes, percebe-se claramente 

seu caráter híbrido, contendo influência de diferentes debates e de diferentes agentes que 

atuam no campo educacional. Nessa perspectiva, o Programa Escolas de Tempo Integral 

apresenta-se como produto de embates, articulações e conflitos entre sujeitos da política e 

como o resultado da absorção de influências de políticas contemporâneas nos âmbitos 

nacional (o Programa Mais Educação) e estadual (o Programa de Educação Integral), bem 
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como de concepções e experiências históricas de formação integral humana segundo a 

vertente liberal, que no Brasil teve como expoente o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932) — um marco no país para o debate da educação como direito, e as práticas de 

educação integral propostas por Anísio Teixeira. 

O estudo dos textos legais e orientadores nos indicou que a educação voltada para a 

jornada escolar ampliada da rede municipal trabalha com perspectivas aparentemente 

contraditórias, visto que valoriza, por um lado, a gestão de natureza gerencial, a valorização 

dos resultados e as avaliações externas (que prima pela classificação e notas obtidas) e, por 

outro lado, busca trabalhar com uma avaliação diagnostica (que prima pelo desenvolvimento 

do estudante) e ressignificar o currículo, valorizando não apenas o aumento do tempo escolar 

e os conteúdos disciplinares, mas também outros agentes e espaços educativos. Os textos 

norteadores também apresentam limites, ao não debater em profundidade alguns temas que 

possuem natureza complexa. E isso pode levar a uma visão simplificada de pontos 

defendidos, dependendo do repertório do leitor. Cabe pontuar que os textos políticos já trazem 

como premissa o fato de serem uma representação da política que podem ser interpretados 

diferentemente segundo as demandas da prática (MAINARDES, 2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Marcos legais educacionais brasileiros, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei n° 9.394/1996); o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb - Lei n° 

11.494/2007) e o Plano Nacional de Educação (PNE – Lei nº 13.005/2014), desafiam Estados 

e municípios a conjugar esforços para construir políticas públicas de educação em tempo 

integral. E a criação do programa federal intitulado Mais Educação, por meio da Portaria 

Interministerial n.º 17/2007, que foi regulamentado nos termos do Decreto 7.083/2010, bem 

como a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, em 

2013, fomentou (na atualidade) que os entes federados estadual e municipal colocassem em 

suas agendas, além da jornada escolar estendida para o mínimo de sete horas diárias, a 

perspectiva da formação integral do sujeito e da ampliação de espaços e oportunidades 

educativas para estudantes de escolas públicas. 

Esse cenário, que resgatou o debate de correntes teórico-filosóficas da educação integral 

e de experiências brasileiras emblemáticas nesse sentido (como as propostas por Anísio 

Teixeira, nos anos 30, 50 e 60; e por Darcy Ribeiro, nos anos 80 e 90), provocou nosso desejo 

em conhecer melhor referências conceituais a respeito desse tema e algumas das principais 

práticas constituídas no Brasil nesse sentido. Também aguçou a vontade de compreender em 

pesquisa de mestrado os contextos de influência de uma política de educação (em tempo) 

integral em Pernambuco nos dias atuais. A escolha por esse estado se deve ao fato de ter, por 

um grande período de vida profissional, trabalhado com políticas sociais e educacionais 

desenvolvidas nessa unidade federativa. 

Guiados por essa perspectiva, delineamos parte do escopo desta dissertação, que tem o 

seguinte objetivo geral: compreender a política de educação (em tempo) integral do município 

de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, a partir do seu processo de formulação. 

Levando adiante o intento de estudo, acrescentamos ao referencial teórico os debates sobre 

políticas públicas (em especial, as educacionais) e escolhemos como metodologia de trabalho 

a abordagem qualitativa, tendo como estratégia de pesquisa o estudo de caso, por melhor 

possibilitarem a coleta de múltiplas formas de dados e o conhecimento de contextos de uma 

realidade.  
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Ainda como referencial metodológico, utilizamos como perspectiva analítica o ciclo de 

políticas (abordagem elaborada por Stephen J. Ball e colaboradores), por (sobretudo) nos 

estimular a visualização do processo político como algo multifacetado e dialético; da 

articulação entre perspectivas macro (nacional) e micro (local); e dos conflitos, estratégias e 

interesses presentes nos contextos de construção da política pública em estudo. 

Com o trabalho de campo, quando foram desenvolvidas entrevistas semiestruturadas, e 

a partir da realização de pesquisa bibliográfica e de análise de documental da educação (em 

tempo) integral de Jaboatão dos Guararapes, pudemos perceber as influências da formulação 

da política em estudo e visualizar o hibridismo (autodeclarado nas entrevistas) da proposta 

municipal, que absorve elementos do Programa Mais Educação e do Programa do Governo de 

Pernambuco de Educação Integral. O estudo das influências nos permitiu identificar que esse 

hibridismo é fruto da construção coletiva da proposta de Jaboatão dos Guararapes, porque os 

atores envolvidos na formulação tinham experiências e entendimentos diferentes sobre pontos 

que se tonariam diretrizes da política em construção à época. Foi possível perceber que a 

política municipal pesquisada trabalha com elementos tanto do debate da formação integral do 

sujeito (que resgatam elementos da concepção liberal de educação integral) quanto do 

repertório educacional trazido pela instituição do Estado Avaliador, que ainda tem forte peso 

sobre as políticas educacionais brasileiras. 

Durante a realização desta pesquisa, visualizamos que a política em estudo tem como 

impedimento ao atingimento da meta de implantação das escolas de tempo integral de 

Jaboatão dos Guararapes a restrição financeira. Entendemos que a meta de atendimento a 

27,5% da rede (que nem é alcançada) nasce tímida e que a justificativa ao seu não 

cumprimento segue a lógica do não reconhecimento da educação de qualidade como um 

direito de fato para todos. Por outro lado, identificamos que existem agentes políticos (com 

concepções críticas de educação) que em posições estratégicas de poder têm colocado na 

agenda pública as questões relativas ao direito ao desenvolvimento e à aprendizagem dos 

estudantes, minando (assim) discursos hegemônicos arraigados em nossa sociedade. 

Importante destacar que este trabalho desafiador apresenta a complexidade da 

formulação de uma política pública educacional municipal, que nasce impregnada pelas 

subjetividades de seus “construtores”; pelas influências de experiências e marcos legais locais 

e nacionais; pelos embates tidos no decorrer de sua construção; e pelo repertório dominante 

da política educacional (a ser contestado), que tem como referência a gestão gerencial e de 
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resultados e a avaliação classificatória. Ainda cabe registrar que a pesquisa suscita (em outra 

modalidade de estudo — para o nosso doutorado) a investigação sobre o contexto da prática 

da educação integral de Jaboatão dos Guararapes, a fim de se entender a apropriação do 

discurso da política construída por seus executores — os gestores e educadores das escolas, 

ou seja, as diferentes interpretações que incluem processos de resistências, acomodações e 

conflitos. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE I – Roteiro de entrevista 

 

DIMENSÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO 

Observação: As informações coletadas neste item da identificação são necessárias para a 

pesquisadora, a partir do conhecimento do perfil do entrevistado, poder melhor avaliar as 

respostas fornecidas. Mas, por questões éticas, só serão divulgadas caso haja consentimento 

do entrevistado. 

 

1.1. Nome: _______________________________________________________________  

1.2. Instituição: ____________________________________________________________ 

1.3. Função: ______________________________________________________________ 

1.4. Tempo de atuação na proposta de educação integral do município: ________________ 

 

DIMENSÃO 2 - INSTITUCIONALIZAÇÃO POLÍTICA  

 

2.1. Existem marcos legais referentes ao Programa de educação integral em tempo integral do 

município?  (   ) Sim   (   ) Não  

Caso sim, quais são?__________________________________________________________ 

Caso sim, quando se iniciou a construção desse texto? _______________________________ 

2.1.1. Quais os embasamentos/concepções dos marcos legais construídos para o 

desenvolvimento das ações da educação integral em tempo integral do município? 

2.1.2. Quais as delimitações que impõem os marcos legais às ações de educação integral? 

2.1.2.1. Quais os motivos/as intenções das escolhas dessas delimitações? 

2.1.3. Quais os profissionais que assessoraram a construção desses marcos? 

2.1.4. Como foi feita essa construção? 

2.1.5. Se os desafios existiram, como foram transpostos os obstáculos? 

2.1.6. Em um dos objetivos específicos do Programa de Escolas de Tempo Integral, descrito 

na Lei municipal nº 849/2013, é dito que se pretende “prover as Escolas Municipais de 
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Tempo Integral de equipamentos e recursos tecnológicos necessários para a proficiência 

pedagógica e eficácia da gestão”. Com relação a esse ponto, 

 2.1.6.1. Quando se fala de proficiência, qual o objetivo disto? 

 2.1.6.2. Quando se fala de proficiência, como se verifica isso na prática? 

 2.1.6.3. Quando se fala de eficácia da gestão, qual o objetivo disto? 

 2.1.6.4. Quando se fala de eficácia da gestão, como se verifica isso na prática? 

2.1.7. Como foi a aceitação do texto nas escolas? 

 

2.2. Existem normas referentes ao Programa de educação integral em tempo integral do 

município?  (   ) Sim   (   ) Não  

Caso sim, quais são?__________________________________________________________ 

Caso sim, quando se iniciou a construção desse texto? _______________________________ 

2.2.1. Quais os embasamentos/concepções dos marcos normativos construídos para o 

desenvolvimento das ações da educação integral em tempo integral do município? 

2.2.2. Quais as delimitações que impõem essas normas às ações de educação integral? 

2.2.2.1. Quais os motivos/as intenções das escolhas dessas delimitações? 

 

2.2.3. Quais atores/profissionais que assessoraram a construção dessas normas? 

 2.2.3.1. Por que esses atores/profissionais foram escolhidos? 

2.2.4. Como foi feita essa construção? 

2.2.5. Se existiram desafios, como foram transpostos os obstáculos? 

2.2.6. Como foi a aceitação da proposta nas escolas? 

 

DIMENSÃO 3 - ECONÔMICA  

 

3.1. Quais os investimentos financeiros feitos para as ações do Programa de Educação em 

Tempo Integral do município de Jaboatão dos Guararapes? 

 

3.2. Quais as prioridades dadas ao direcionamento dos recursos financeiro empregados para o 

Programa de Educação em Tempo Integral do município de Jaboatão dos Guararapes? 

3.2.1. Quais os motivos/critérios do direcionamento dos recursos financeiros? 
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3.3. Quais os desafios dessa questão financeira vivenciados? 

3.3.1. Se os desafios existiram, como foram transpostos os obstáculos? 

 

DIMENSÃO 4 - PEDAGÓGICA  

 

4.1. Qual a concepção pedagógica da educação integral do Programa de Educação em Tempo 

Integral do município de Jaboatão dos Guararapes? 

 

4.2. Quais questões pedagógicas foram vistas para construção da proposta do Programa de 

Educação em Tempo Integral do município de Jaboatão dos Guararapes? 

 

4.3. Que profissionais participaram da construção da proposta pedagógica do Programa de 

Educação em Tempo Integral do município de Jaboatão dos Guararapes?  

4.3.1. Quais experiências de formação individual dos envolvidos na construção da proposta? 

 

4.4. Como os conteúdos da educação integral são estruturados na escola? 

 

4.5. A proposta pedagógica do Programa de Educação em Tempo Integral do município de 

Jaboatão dos Guararapes inclui conteúdos de formação para os professores da rede envolvidos 

nas ações de educação integral? 
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APÊNDICE II – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO, CULTURAS E IDENTIDADES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título da dissertação: 

A Educação Integral em Jaboatão dos Guararapes: contextos de uma política pública 

educacional  

Pesquisadora Responsável: 

Rosevanya Fortunato de Albuquerque 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco e da Fundação Joaquim Nabuco 

Telefones para contato: (081) 98717-4644 - (___) _________________  

 

Nome do participante: 

___________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos – RG:__________________________ 

 

Responsável legal (quando for o caso): 

______________________________________________________R.G._________________ 

 

Responsável legal: __________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O(a) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar de pesquisa “A Educação Integral em 

Jaboatão dos Guararapes: contextos de uma política pública educacional”, de 

responsabilidade da pesquisadora Rosevanya Fortunato de Albuquerque. Por isso, 

informamos que: 

 

1. Este trabalho, desenvolvido para Dissertação junto ao Curso de Mestrado em Educação, 

Culturas e Identidades, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPE) e da 

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), tem o propósito de compreender os contextos da 

construção da proposta de política pública educação integral do município de Jaboatão de 

Guararapes em Pernambuco. Sua produção justifica-se pelo fato da educação integral em 

tempo integral ter ganhado escala nacional nos últimos anos, sobretudo por causa da indução 

do Governo Federal por meio do Programa Mais Educação junto aos estados e municípios. 

Desta forma, torna-se preponderante estudo buscando compreensão de contextos de proposta 

desenvolvida em território específico. 

 

2. Esta é uma pesquisa qualitativa, que busca realizar um estudo de caso por meio de 

entrevistas gravadas, guiadas por roteiro semiestruturado. Assim, durante a conversa com o 

entrevistado, a pesquisadora poderá fazer indagações fora do roteiro trazido.  

 

3. Como os resultados da pesquisa serão apresentados aos entrevistados, entende-se que o 

maior benefício para os participantes será o conhecimento de reflexões externas sobre a 

proposta de educação integral desenvolvida em Jaboatão dos Guararapes, servindo como 

contributo para avaliações a serem feitas pela gestão educacional do município. 

 

4. É importante que o participante da entrevista sane todas suas dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o 

tratamento a ser dado aos dados coletados. 

 

5. Esclarecemos que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado 
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a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade da pesquisa. 

 

6. Garantimos a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da 

pesquisa, salvo em casos, em que os/as participantes manifestem por escrito o desejo de 

identificação. 

 

7.  Os dados da pesquisa serão exclusivamente utilizados para fins acadêmicos. 

 

8. Todas as informações da pesquisa serão mantidas em arquivo físico ou digital, sob 

guarda/responsabilidade da pesquisadora, durante 5 (cinco) anos após o término da pesquisa. 

 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar da pesquisa acima descrita. 

Ou 

Eu,________________________________________________________________________,

RG-nº____________________________, responsável legal 

por______________________________________________________________________, 

RG nº _____________________, declaro ter sido informado e concordo com a participação  

na pesquisa acima descrita. 

__________________, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal 

_______________________________________ 

Testemunha 

___________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

___________________________________ 

 Testemunha              
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I – Jaboatão dos Guararapes/PE. Lei n.º 849/2013 

 

 

 

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES 

SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO – SEE 

 

 

Lei n.º 849/2013 

 

EMENTA: Cria o Programa de Escolas de Tempo Integral no âmbito do Município do 

Jaboatão dos Guararapes e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV, V e VII do artigo 65 da Lei Orgânica do 

Município, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei; 

 

Art. 1º. A presente Lei cria, no âmbito do Município do Jaboatão dos Guararapes, o Programa 

de Escolas de Tempo Integral, vinculado a Secretaria Executiva de Educação, que tem por 

objetivo estender e implantar, progressivamente, o quantitativo de 36 (trinta e seis) Escolas 

Municipais de Tempo Integral, no período de 2013 a 2016; 

 

Art. 2º. São objetivos específicos do Programa de Escolas de Tempo Integral: 

 

I - ampliar o tempo de permanência dos estudantes na Escola para um período de 8 (oito) 

horas diárias, sendo, no mínimo, 7 (sete) horas em atividades pedagogicamente orientadas; 
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II - ampliar o currículo escolar com atividades nos campos da cultura e artes, esporte e lazer, 

direitos humanos, educação ambiental, inclusão digital, saúde e sexualidade, investigação 

científica, educação econômica e comunicação, uso de mídias de forma articulada, 

promovendo o modelo de educação integral; 

 

III - prover a adequação da infraestrutura física necessária para o funcionamento de Escolas 

Municipais em tempo integral; 

 

IV - prover as Escolas Municipais de Tempo Integral de equipamentos e recursos 

tecnológicos necessários para a proficiência pedagógica e eficácia da gestão. 

 

V – promover a adequação da jornada de trabalho dos Professores 1 e Professores 2, em 

exercício da docência, dos Gestores Escolares, Supervisores Escolares e Secretários Escolares 

participantes do Programa de Escolas de Tempo Integral; 

 

VI – oferecer Formação Continuada em rede e em serviço para o corpo docente, Supervisores 

Escolares e Gestores Escolares e em serviço para o Grupo Ocupacional de Apoio 

Administrativo ao Magistério; 

 

VII - manter a estabilidade entre o fluxo escolar dos estudantes e a idade; 

 

VIII - ampliar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, de acordo com as 

metas estabelecidas pela Secretaria Executiva de Educação. 

Parágrafo único - As Escolas Municipais de Tempo Integral incorporarão as inovações 

pedagógicas e gerenciais do Programa de Escolas de Tempo Integral. 

 

Art. 3º. As Escolas Municipais de Tempo Integral funcionarão de segunda a sexta feira, em 

dois turnos consecutivos e interligados pedagogicamente, sendo estes, manhã e tarde, com 4 

(quatro) horas de duração cada um, totalizando um período integral de 8 horas diárias 

atendendo crianças e adolescentes do 1º (primeiro) ao 9º (nono) ano do Ensino Fundamental, 

assegurado a oferta do almoço e do lanche aos estudantes. 
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§ 1.º Os turnos da manhã e da tarde funcionarão com desenvolvimento do Currículo Básico 

do Ensino Fundamental articulado com ações curriculares, denominadas Oficinas 

Curriculares, aliando teoria e prática, envolvendo os educadores no processo de execução das 

aulas tanto do currículo básico quanto do currículo diversificado. 

 

§ 2.º A execução das ações, planos e projetos desenvolvidos nas Escolas Municipais de 

Tempo Integral será supervisionada pelo Grupo Gestor de Educação Integral. 

 

Art. 4º. Para efeitos da presente Lei, entende-se por: 

 

I – Escolas Municipais de Tempo Integral: 

 

a) as Unidades de Ensino Fundamental de Período Integral, abrangidas por conteúdos 

pedagógicos, métodos didáticos, gestão curricular e administrativa próprios, com 

regulamentação prevista em normas específicas, as quais têm por finalidade, ampliar o tempo 

de permanência dos estudantes na Instituição de Ensino, garantindo-lhe desenvolvimento 

integral. 

 

II – Desenvolvimento Integral: 

 

a) consideração das dimensões socioemocionais e culturais dos estudantes, bem como o 

exercício da cidadania e a preparação para o trabalho em todo o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

III – Projeto Pedagógico de Educação Integral: 

 

a) documento elaborado e coordenado pela Secretaria Executiva de Educação, em 

consonância com os marcos legais que regulamentam a ampliação da jornada escolar. 

 

IV - Projeto Político Pedagógico: 
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a) documento elaborado coletivamente pelos diversos segmentos da comunidade escolar, que 

define a identidade da escola e estabelece estratégias, metas e avaliações de resultados, 

buscando soluções para os problemas diagnosticados, para que a Unidade de Ensino ofereça 

educação de qualidade com êxito. 

 

V – Grupo Gestor: 

 

a) Equipe formada por integrantes da Secretaria Executiva de Educação com 

representatividade da Gerência de Ensino, Gerência de Gestão Educacional, Gerência de 

Planejamento e Gerência Administrativa Setorial. 

 

Art. 5.º O Grupo Gestor de Educação Integral a que se refere o inciso V, do Artigo 4º, será 

nomeado através de portaria do Secretário Executivo de Educação e formado, 

preferencialmente, por representantes da Gerência de Ensino, Gerência de Gestão 

Educacional, Gerência de Planejamento e Gerência Administrativa Setorial, todas integrantes 

da Secretaria Executiva de Educação, podendo também ser composto, em caráter permanente 

ou temporário, por integrantes de outros setores e instituições cujas atividades se encontrem 

relacionadas aos fins previstos nesta Lei. 

 

Art. 6.º Compete ao Grupo Gestor: 

 

I - aprovar os Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas Municipais de Tempo Integral; 

 

II – acompanhar o cumprimento do calendário escolar; 

 

III - acompanhar a execução dos Projetos desenvolvidos nas Escolas Municipais de Tempo 

Integral; 

 

IV - avaliar os resultados das Escolas Municipais de Tempo Integral a partir de critérios e 

indicadores de proficiência constantes no projeto pedagógico de Escolas de Tempo Integral; 
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V - definir quais as Unidades de Ensino que participarão do Programa das Escolas de Tempo 

Integral, de acordo com as metas e as diretrizes políticas administrativas da Gestão Municipal; 

 

VI – estabelecer metas de desempenho das Escolas de Tempo Integral, em consonância com o 

sistema de avaliação estadual e nacional; 

 

VII – realizar, anualmente, a Avaliação de Desempenho dos docentes, bem como de cada 

membro da equipe gestora da escola. 

 

Art. 7.º A estrutura organizacional das Escolas Municipais de Tempo Integral será 

denominada de Equipe Gestora Escolar e terá em sua composição as seguintes funções: 

 

I – Gestor Escolar; 

 

II – Supervisor Escolar; 

 

III – Secretário Escolar; 

 

§ 1º. As funções constantes nos incisos deste Artigo serão exercidas, exclusivamente, por 

ocupantes do Grupo Ocupacional do Magistério Municipal, com exceção da função de 

Secretário Escolar que poderá ser desempenhada por Agente em Administração Escolar. 

 

§ 2º. Cada Escola Municipal de Tempo Integral terá o quantitativo de: 

 

I – 01 (um) Gestor Escolar; 

 

II – 01 (um) Supervisor Escolar; 

 

III – 01 (um) Secretário Escolar. 
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Art. 8º. O corpo docente das Escolas Municipais de Tempo Integral será composto, 

prioritariamente, pelos professores já lotados nas referidas Unidades de Ensino, desde que 

apresentem disponibilidade de horário para cumprir a carga horária específica exigida. 

 

Parágrafo único – Os critérios inerentes à lotação de Professores 1 e Professores 2, não 

lotados nas Escolas Municipais de Tempo Integral, é de competência da Secretaria Executiva 

de Educação. 

 

Art. 9º. Nas Escolas Municipais de Tempo Integral não será permitida a contratação de 

professor temporário, prevista na Lei Complementar nº 99, de 24 de abril de 2001. 

 

Art. 10. São critérios de permanência do Integrante do Grupo Ocupacional do Magistério 

Municipal nas Escolas Municipais de Tempo Integral: 

 

I - aprovação nas Avaliações de Desempenho - AD, com critérios específicos e inerentes a 

Escola Municipal de Tempo Integral; 

 

II – o atendimento disposições constantes nesta Lei. 

 

Art. 11. A remoção do Professor 1 e/ou do Professor 2, integrante do Grupo Ocupacional do 

Magistério de Jaboatão dos Guararapes da Escola Municipal de Tempo Integral em 

decorrência de inadequação ou irregularidade funcional, será feita por determinação da 

Secretaria Executiva de Educação. 

 

Art. 12. Para a consecução dos fins previstos nesta Lei, serão atribuídos valores pecuniários 

ao vencimento base do cargo efetivo dos servidores participantes do Programa de Escolas de 

Tempo Integral em atividade do Magistério, obedecendo aos seguintes critérios e índices: 

 

I - Professores 1 e Professores 2, em exercício da docência: 

 

a) 1,3 (um vírgula três), calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, os quais 

passarão a ter carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 05 (cinco) dias. 
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II – Gestores Escolares, Supervisores Escolares e Secretários Escolares, conforme os valores a 

seguir discriminados: 

 

a) 1,7 (um vírgula sete), calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, os quais terão 

carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 05 (cinco) dia e nomeados em 

unidades de ensino integral com até 300 (trezentos) alunos matriculados. 

 

b) 1,9 (um vírgula nove), calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, os quais terão 

carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 05 (cinco) dias e nomeados em 

unidades de ensino integral com mais de 300 (trezentos) alunos matriculados. 

 

Parágrafo único - Os índices de que tratam os incisos I, II deste artigo não têm caráter 

permanente, podendo a sua concessão ser reexaminada a qualquer tempo, sempre que o 

interesse da Administração Pública Municipal julgar conveniente ou que não haja motivo para 

sua concessão, bem como não se incorporam aos vencimentos dos Professores 1 e Professores 

2, em exercício da docência, dos Gestores Escolares, Supervisores Escolares e Secretários 

Escolares, participantes do Programa de Escolas de Tempo Integral, para quaisquer efeitos, 

inclusive para os fins da Previdência Municipal. 

 

Art. 13. A nomeação dos Gestores Escolares, Supervisores Escolares e do Secretário Escolar, 

participantes do Programa de Escolas de Tempo Integral dar-se-á através de portaria do 

Secretário Executivo de Educação. 

 

§ 1º. A escolha dos Gestores Escolares, Supervisores Escolares e do Secretário Escolar, 

participantes do Programa de Escolas de Tempo Integral fica atrelada à atribuição de critérios 

técnicos, sendo de competência da Secretaria Executiva de Educação. 

 

§ 2º. Os critérios técnicos a que se refere o parágrafo anterior serão definidos pela Secretaria 

Executiva de Educação. 
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Art. 14. Os professores em exercício da atividade de docência, Gestores Escolares, 

Supervisores Escolares e Secretários Escolares lotados nas Escolas em Municipais de Tempo 

Integral perderão os índices a que se referem os incisos I, II, III do artigo 12 desta Lei, nos 

seguintes casos: 

 

I - afastamentos, licenças e ausências de qualquer natureza, salvo férias, licença à gestante ou 

adotante e licença paternidade; 

 

II - cessação do exercício da docência em uma Escola Municipal Tempo Integral por qualquer 

motivo, sendo imediatamente suspensa sua permanência na unidade de ensino; 

 

III - perda das aulas na Escola Municipal de Tempo Integral, em razão do não atendimento a 

qualquer dos requisitos estabelecidos nesta Lei. 

 

Art. 15. As especificidades do Programa de Escolas de Tempo Integral, bem como a 

organização das suas unidades escolares serão disciplinadas por Decreto do Poder Executivo 

Municipal. 

 

Art. 16. As metas a serem alcançadas pelas Escolas Municipais de Tempo Integral serão 

estabelecidas através de portaria ou resolução do Secretario Executivo de Educação, o qual 

também estabelecerá os critérios e a periodicidade em que serão avaliados os resultados. 

 

Art. 17. Para os fins do previsto no Programa, objeto desta Lei, a ampliação do número de 

Escolas Municipais de Tempo Integral poderá ser realizada entre as Escolas já existentes na 

Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 18. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber, através de 

Decreto. 

 

Art.19. É de competência da Secretaria Executiva de Educação a publicidade dos atos 

concernentes à regularização e o credenciamento das Escolas Municipais de Tempo Integral. 
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Art. 20. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 

consignadas no orçamento vigente, podendo, se necessário, serem suplementadas. 

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

PALÁCIO DA BATALHA 

 

Jaboatão dos Guararapes, 07 de maio de 2013. 

 

ELIAS GOMES DA SILVA 

 

Prefeito 
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ANEXO II – Jaboatão dos Guararapes/PE. Portaria Nº 100/2013  

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 100/2013 – SEE 

 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram 

delegadas pelo Ato nº 430/2013; 

Considerando o que preceitua a Lei 849/2013, que cria o Programa de Escolas de Tempo 

Integral no âmbito do Município do Jaboatão dos Guararapes, vinculado a Secretaria 

Executiva de Educação, que tem por objetivo estender e implantar, progressivamente, o 

quantitativo de 36 (trinta e seis) Escolas Municipais de Tempo Integral, no período de 2013 a 

2016. 

  

RESOLVE: 

I - TORNAR PÚBLICA a relação de Escolas Municipais de Tempo Integral nos termos da 

Lei nº 849/2013, conforme tabela abaixo: 

ESCOLAS REGIONAL 

Colégio Municipal Humberto Barradas 1 

Escola Municipal José Rodovalho 6 

Escola Municipal Nicea Cahú 5 

Escola Municipal Vidigal de Negreiros 6 

Escola Municipal Josefa Batista da Silva 3 

 

II - Esta Portaria tem efeito retroativo ao dia 10 de maio de 2013. 

 

Jaboatão dos Guararapes, 31 de maio de 2013. 

 

Francisco José Amorim de Brito 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO 
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