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RESUMO 
 
 
Repensar a escola e suas demandas sociais e pedagógicas constitui-se numa imperiosa 
necessidade atual, que implica um rol de relações complexas. Dentre os temas relevantes 
destacam-se as propostas de escola que buscam a melhoria dos processos educacionais 
mediante a ampliação das jornadas escolares, bem como da educação integral dos sujeitos 
nelas inseridos. Procurando contribuir, inserida na linha de pesquisa Políticas para a 
Educação Básica e Superior e  no grupo de pesquisa Políticas Públicas de Currículo e 
Avaliação, esta pesquisa foi realizada em três escolas estaduais de Joinville, as quais desde 
o ano de 2004 assumem as diretrizes do programa Escola Pública Integrada (EPI), do 
Estado de Santa Catarina. Trata-se de uma proposta de aumento da jornada escolar com  
ampliação das oportunidades de aprendizagens por meio da oferta de atividades educativas 
diversas. Dentre tantas questões pertinentes, este estudo teve como objetivo a análise da 
configuração dos currículos, no que tange às propostas de integração curricular, o tempo 
ampliado e os espaços das três unidades escolares em causa. Optou-se, como 
procedimento metodológico pela  análise documental dos Projetos Político-Pedagógicos, 
como fonte de informação da proposta curricular. Foram utilizadas como fontes auxiliares de 
informações, o diário de bordo da pesquisadora, no qual foram anotados relatos das visitas 
realizadas durante o processo de pesquisa, relatórios elaborados pelos gestores e 
entrevistas com as técnicas pedagógicas das unidades escolares. O texto apresenta além 
do objeto de pesquisa, a abordagem do problema, os objetivos, a metodologia adotada, o 
conceito de tempo e o espaço da escola, de escola e de educação integral e as propostas 
de escolas de tempo integral no Brasil. A proposta de escola integrada de Santa Catarina, 
seu modelo de matriz curricular e o documento base para implantação do referido programa 
de ampliação da jornada escolar também são temas de discussão, para então proceder-se a 
análise das especificidades das escolas estudadas. Por fim considera-se, que a política 
pública  implantada em 2004 pela rede estadual de educação tornou-se um projeto que no 
âmbito da prática não trouxe modificações significativas na forma de organização dos 
currículos escolares. A integração curricular acontece de forma assistemática e, tanto o 
tempo  quanto o espaço pouco diferem daqueles utilizados pelas escolas regulares de turno 
parcial, tendo como diferencial apenas a quantidade de horas que os alunos permanecem 
no interior da escola. A pesquisa demonstra que a proposta de currículo alternativo não se 
concretizou nas EPI que somente reproduzem em dobro as organizações das escolas de 
tempo parcial. 
 
Palavras-chave: Escola Pública Integrada, Currículo, Tempo. 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Rethinking the school and its social and pedagogical demands currently constitutes an 
imperious necessity involving a list of complex relations. Among the relevant themes, are 
school proposals aimed at improving the educational processes by extending the school day, 
and the integral education of the subjects that form part if them. Seeking to contribute to the 
line of research “Politics for the Basic and Higher Education”, and the research group “Public 
Policies of Curriculum and Evaluation”, this survey was carried out in three state schools in 
Joinville, which since the 2004, have assumed the guidelines of the Integrated Public School 
(EPI) program of the State of Santa Catarina. This is a proposal to expand the school day, 
increasing the learning opportunities through the offer of various educational activities. 
Among the many relevant issues, one of the objectives of this study was to analyze the 
configuration of the curricula in relation to the proposals for curricular integration, the 
extended school day, and the spaces of the three school units concerned. Document 
analysis of the Political-Pedagogic Projects was used as a source of information on the 
curricular proposal. The researcher's log book provided an auxiliary source of information, in 
which notes were made on reports of visits carried out during the research. Also, reports 
elaborated by the managers, and interviews with the teacher of the school units. Besides the 
principal object of the research, the text presents the approach to the problem, the 
objectives, the methodology adopted, the concept of time and the space of the schools in 
question, of schools in general (da escola, de escola) and of integral education, and the 
proposals for full-time schools in Brazil. The integrated school program of Santa Catarina, its 
curricular model, and the basic document for the implantation of this program to lengthen the 
school day are also discussed, before analyzing the specific characteristics of the schools 
studied. Finally it is considered that the public policies implanted in 2004 by the state 
education network  became a project that in practice, did not bring any significant changes to 
the way the school curricula are organized. Curricular integration takes place in a non 
systematic way and, both time and space differ little from those used by regular part-time 
schools, the only difference being the number of hours the students remain in school. The 
research demonstrates that the proposal for an alternative curriculum was not materialized in 
the EPI, which only reproduce organizations of the part-time schools in double. 
 
 
Keywords: Integrated Public School, Curriculum, Time.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Eis o momento! Começando nesta porta, 
um longo e eterno caminho mergulha no 

passado: atrás de nós está uma eternidade! 
Não será verdade que todos os que podem andar 

têm de já ter percorrido este caminho? 
 

Friedrich Nietzsche  
 

  

Na sociedade contemporânea, que utopicamente se pretende igualitária, 

sustentável e inclusiva, a noção de escola assume novos contornos, muito mais 

abrangentes. A complexidade desse tema impõe reflexões capazes de renegociar 

significados, porque discutir a escola e abordá-la em suas múltiplas dimensões 

implica extrapolar uma perspectiva meramente institucional, avançando para o papel 

que ela assume e os desdobramentos dele no conturbado contexto socioeconômico, 

político e cultural desses tempos pós-modernos. 

Para reagir às pressões exercidas sobre esse ambiente de aprendizagem, 

tem-se buscado, nos novos currículos escolares, oferecer soluções coerentes e 

razoáveis para as problemáticas que emergem no cenário da educação. Mais que 

socializar e construir conhecimento, da escola espera-se resposta a uma miríade de 

questionamentos que cercam os debates sobre preconceito, discriminação étnica, 

direitos das pessoas com necessidades especiais, mitos, conflitos e fobias que se 

manifestam no universo escolar. 

No que diz respeito à formação básica, essencialmente se atribui à escola a 

responsabilidade de educar os mais jovens para atuar na sociedade e dela participar 

ativamente, proporcionando o ensino da linguagem matemática, das ciências, da 

arte, do esporte, prevendo também o uso das tecnologias, de forma a inserir os 

alunos num panorama marcado por constantes avanços científicos e técnicos, 

mesmo porque, como ressalta Domingues (1996, p. 2), “nada doravante é 

socialmente possível sem eles”.    

Nesse cosmo repleto de ameaças e oportunidades, de infinitas possibilidades 

de “ser”, aprender e agir, estão as crianças e os adolescentes, buscando uma 

identidade - entendida por Silva (2000, p. 96-97) como “uma construção, um efeito, 

um processo de produção, uma relação, um ato performativo”.  
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Portanto, pensar a escola na atualidade implica considerar questões 

relevantes, de ordem não apenas pedagógica e institucional, mas também cultural, 

reconhecendo que, como argumenta Barroso (2004), uma abordagem política e 

sociológica da escola não pode ignorar a sua dimensão cultural, seja numa 

perspectiva global das relações mantidas com a sociedade, seja a partir de um 

ponto de vista mais particular que contemple as formas culturais que ela produz e 

transmite.  

Importa ressaltar que esse contexto reivindica a busca de qualidade, pautada 

na reavaliação dos modelos de organização escolar, o que exige um repensar sobre 

a seleção de conteúdos, espaços e tempos pedagógicos, estratégias e técnicas 

didáticas, métodos e propósitos de avaliação. Em síntese, a escola precisa procurar 

caminhos que levem à democratização qualitativa da educação e à igualdade de 

resultados educacionais. 

As formulações até aqui apresentadas justificam e apontam a relevância de 

estudos sobre a dinâmica das escolas públicas, sobre os tempos e as ações 

pedagógicas nelas desenvolvidas. Pois está implícito no contexto que a escola, nos 

moldes para dar conta de todas essas atribuições que esperamos dela, precisa 

repensar sua organização, sua forma de abordar os conteúdos e principalmente 

tornar-se significativa para os sujeitos nela inseridos. Na intenção de contribuir nos 

debates acerca das múltiplas questões associadas à escola, a pesquisa descrita 

nesta dissertação dá ênfase a projetos que procuram nortear seus trabalhos de 

forma diferenciada, com proposta de uma jornada escolar ampliada e currículos 

integrados, modelos propostos por alguns estados como fundamentais quanto se 

fala em melhoria da qualidade na educação. 

A investigação concentrou-se na proposta de escola pública integrada, 

desenvolvida desde 2003 na rede estadual de ensino de Santa Catarina, que tem o 

tempo escolar ampliado para nove horas diárias. A referida proposta, nos processos 

de ensino e aprendizagem,  desenvolve um currículo que abrange as disciplinas da 

base comum de núcleo obrigatório acrescida de 13 disciplinas diversificadas.  

Esse tema tornou-se relevante para a pesquisadora em 2008 quando 

assumiu a função de Integradora do Ensino Fundamental na 23ͣ Gerência de 

Educação (GERED) da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Joinville 

e entrou em contato de forma mais aprofundada com o conceito que se faz objeto de 

análise deste trabalho. Diante da necessidade de orientar e coordenar as escolas 
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públicas da rede estadual em sua cidade, entre elas as escolas públicas integradas, 

a pesquisadora retomou os documentos oficiais da proposta de escola integral, para  

melhor compreender a organização e os encaminhamentos do órgão central para 

esse modelo de escola. 

Mediante o aprofundamento da leitura, surgiu o questionamento que tornou-

se o problema a ser pesquisado, qual seja: Como se configura o currículo, nas 

escolas de Joinville, que desde 2004 propunham-se a atender as crianças numa 

jornada ampliada de 9 horas diárias?”  

Com o intuito de responder o questionamento, a pesquisa elencou como 

objeto de estudo a organização curricular de três escolas da região de Joinville que 

aderiram ao programa Escola Pública Integrada, implantado na rede estadual de 

Santa Catarina no ano de 2003. No período de implantação (2003) houve a adesão 

de 17 escolas ao programa. Em Joinville o programa funciona em cinco escolas, 

duas das quais aderiram em 2004 e as outras três o implantaram no ano de 2006. 

Apesar de o programa Escola Pública Integrada em 2010 funcionar em cinco 

escolas na região de Joinville, a pesquisadora fez a opção de trabalhar com  apenas 

três, a qual se justifica pelo fato de elas apresentarem a mesma organização, ou 

seja, atuarem somente com as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental. A 

quarta escola atua também com a etapa do Ensino Médio. A quinta pertence à 

mesma regional, mas está localizada em outro município. 

A proposta de implantação da escola pública integrada em Santa Catarina 

iniciou em 2003 com um projeto-piloto na cidade de Florianópolis. Foi oficialmente 

instituída pelo Decreto nº 3.867, de 19 de dezembro de 2005 (SANTA CATARINA, 

2005a). Sua finalidade, como consta nos documentos oficiais, é a ampliação das 

oportunidades de aprendizagem com o aumento da jornada escolar.  

O currículo desse modelo de escola, segundo o documento oficial, “deve ser 

entendido como eixo organizador e dinamizador de ações desenvolvidas de forma 

interdisciplinar e contextualizada, de modo a constituir uma unidade de atividade 

curricular integrada” (SANTA CATARINA, 2005a, p. 1). 

Como se pode constatar pelos argumentos acima expostos, além de tratar de 

um tema atual, esta pesquisa é relevante no contexto social contemporâneo, 

notadamente no que se refere à educação. O tema visa a contribuir com os debates 

em torno de questões importantes relativas ao sistema educacional, especialmente 

no que diz respeito ao aumento da jornada escolar, contemplado na Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96 – art. 34) (BRASIL, 1996b) e no 

Plano Nacional de Educação (PNE – Lei nº 10.172/01, item 21) (BRASIL, 2001) 

como uma opção para a melhoria da qualidade na educação. 

Buscou-se, com essa pesquisa, melhor compreender a real situação da 

proposta de Escola Pública Integrada da rede estadual de Santa Catarina, depois de 

seis anos de implantação e diante da instituição de outras propostas de educação 

em turno integral, como o Mais Educação, incentivados e implantados no Estado no 

ano de 2010, a fim de subsidiar as ações dos órgãos centrais numa proposta de 

revisão e até mesmo reorganização desse programa.  

Como procedimento metodológico  para essa pesquisa, optou-se pela análise 

dos documentos elaborados pelas três escolas como registro das suas metas e 

objetivos, ou seja, os Projetos Político-Pedagógicos. Elencamos para análise nos 

referidos documentos (PPPs) à matriz curricular, às propostas de mediações 

pedagógicas integradas, os tempos e os espaços utilizados para as atividades 

realizadas no turno ampliado. 

Justifica-se a escolha desse documento por acreditarmos que ele contém os 

dados necessários para uma análise do programa implantado há seis anos, bem 

como a caracterização da proposta pedagógica das escolas, quanto à articulação 

entre as atividades curriculares das disciplinas da base comum nacional e as 

atividades das disciplinas diversificadas, os tempos e os espaços utilizados para as 

atividades escolares. Tanto a proposta de currículo, com uma matriz diferenciada, 

quanto a jornada ampliada são pontos que diferenciam essas escolas das demais 

unidades da rede pública estadual, caracterizando-se, portanto, em tema peculiar de 

estudo. 

 A utilização dos PPPs como fonte de informação encontra-se respaldada em 

outros estudos como o de Betini (2005). Para esse autor os PPPs traçam os 

caminhos para as ações que as escolas querem implantar. 

 
O projeto político pedagógico mostra a visão macro do que a 
instituição escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e 
estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades 
pedagógicas, como as funções administrativas (BETINI, 2005, p. 38). 
 

Veiga (2002) traz uma contribuição para o propósito da escolha do PPP como 

um importante instrumento para a pesquisa quando defende: 
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Chamamos de político porque reflete as opções e escolhas por 
caminhos e prioridades na formação do cidadão, como membro ativo 
e transformador da sociedade em que vive. Chamamos de 
pedagógico porque expressa as atividades pedagógicas e didáticas 
que levam a escola a alcançar os seus objetivos educacionais. É 
importante que o projeto político pedagógico seja entendido na sua 
globalidade, isto é, naquilo que diretamente contribui para os 
objetivos prioritários da escola, que são as atividades educacionais, e 
naquilo cuja contribuição é indireta, ou seja, as ações 
administrativas. É também um instrumento que identifica a escola 
como uma instituição social, voltada para a educação, portanto, com 
objetivos específicos para esse fim (VEIGA, 2002, p.13-14).  

 

Compreendido que os PPPs poderiam subsidiar as análises pretendidas com 

esta pesquisa, iniciou-se então a coleta e a sistematização das informações neles 

contidas,  a qual foi realizada por meio da análise de seu conteúdo. Segundo Franco 

(2007), o ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal 

(oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente 

provocada (FRANCO, 2007). Nesse sentido é que optamos pela leitura do material, 

buscando reconhecer o seu conteúdo e as respectivas formas de expressão. 

Temos a consciência de que nem sempre as fontes documentais expressam 

a realidade tal qual ela se apresenta. Deve-se procurar nelas o que dizem 

claramente e o que se encontra nas entrelinhas do documento. Muitas vezes o que o 

documento não expressa contém dados que contribuirão de forma relevante com o 

que a pesquisa deseja analisar. 

 Portanto, diante da escolha dos PPPs como material de análise, a 

pesquisadora visitou as três escolas, expondo aos técnicos e gestores o projeto em 

lide, solicitando-lhes os documentos para efetuar a pesquisa. Como no início do ano 

de 2010, mais especificamente no mês de março, tais projetos foram enviados para 

a Secretaria de Educação (SED), a fim de ser procedida a respectiva análise 

(atendendo à solicitação daquele Órgão), e pelo fato de já estarem digitados e 

armazenados nos computadores das escolas, optou-se pela leitura digital. Após a 

visita, no mês de abril, os PPPs foram então disponibilizados via internet, no e-mail 

da pesquisadora. 

Seguindo os passos contidos no referencial da análise de conteúdo expresso 

por Franco (2007), partimos para o que a autora chama de uma primeira instância 

de organização da análise. Ou seja, a pré-análise, que corresponde a um conjunto 

de buscas iniciais, de primeiros contatos com os materiais, visando a um plano de 
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análise. Ainda segundo a autora, a primeira atividade da pré-análise é a leitura 

“flutuante”, onde se estabelecem os primeiros contatos com os documentos a serem 

analisados (FRANCO, 2007, p. 51-52). 

Num primeiro momento houve uma leitura preliminar nos PPPs, para a 

familiarização com “os textos e as mensagens neles contidos, deixando-se invadir 

por impressões, representações, emoções, conhecimento e expectativas [...]” 

(FRANCO, 2007, p. 52). A partir desse contato definiram-se as categorias de 

análise, que, segundo Franco (2007), “é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto [...]” (p. 59). 

Ao realizar as primeiras leituras no documento, surgiram os primeiros 

questionamentos e indagações que levariam à formulação das categorias de 

análise. Como está organizado o currículo para as turmas de período integral? 

Como se articulam os trabalhos pedagógicos das disciplinas, sendo que o 

documento-base menciona a necessidade de se trabalhar com um currículo 

integrado? A configuração do tempo e dos espaços, nas turmas e para as turmas de 

período integral, organiza-se de forma diferenciada daquela do restante dos alunos 

da escola? 

Diante dessas indagações, foi feita a opção de análise nos currículos das 

escolas trazendo como primeira categoria os tempos e os espaços escolares, 

buscando entender a lógica do tempo integral e dos espaços utilizados para as 

atividades pedagógicas desenvolvidas pelos alunos que permanecem em tempo 

integral nas unidades escolares. 

A segunda categoria de análise foi a organização da matriz curricular das 

escolas, abordando a seleção e organização dos conteúdos das disciplinas da base 

comum nacional e das disciplinas diversificadas, bem como os projetos e atividades 

que procuram desenvolver atividades pedagógicas integradas. 

A partir das categorias de análises levantadas, foi preciso utilizar outras 

fontes de consulta, além dos PPPs, pois estes não contemplavam todas as 

respostas às indagações formuladas. Optou-se também, como fonte de pesquisa, a 

análise de alguns planejamentos diários dos professores, relatórios internos, 

anotações feitas em visitas in loco e entrevistas informais com os técnicos e os 

gestores. 

Acreditamos que, por meio dessas categorias de análise, quais sejam os 

tempos e os espaços escolares, a seleção e a organização dos conteúdos das 
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disciplinas da base comum nacional e das disciplinas diversificadas e os projetos e 

atividades integradas, subsidiaremos a reflexão sobre a organização dos currículos 

das escolas públicas integradas da região de Joinville, contribuindo para um 

entendimento mais amplo de como acontece, no âmbito da prática, o projeto 

pensado pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, o qual  no ano 

de 2010 completa seis anos de implantação. 
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2  O TEMPO E O ESPAÇO DA ESCOLA 

 

Escrever e pensar sobre as escolas de tempo integral sugere incluir a 

discussão sobre o variável tempo e espaço. Dimensões complexas, marcadamente 

humanas, já que entendidas como construções sociais - que se configuram 

intencionalmente dentro das escolas como norteadoras das atividades de ensino e 

aprendizagem. Cabe aqui identificar o espaço escolar como lugar onde se 

expressam relações sociais e no interior do qual se compartimentaliza o tempo e 

que não se configuram como neutras, de acordo com Viñao-Frago. 

 
[...] esses lugares e tempos são determinados e determinam uns ou 
outros modos de ensino e aprendizagem. [...] Em síntese, o espaço e 
o tempo escolares não só conformam o clima e a cultura das 
instituições educativas, mas também educam (VIÑAO-FRAGO, 2001, 
p. 65). 

 

Dentro desse lugar chamado escola, o grande desafio é adaptar-se “aos 

ritmos e urgências de um tempo/espaço abreviados e celerizados, sem abrir mão do 

necessário tempo longo que exige o movimento educativo” (GOERGEN, 2005, p. 

1). Para o autor as mudanças com relação a tempo e espaço devem ser pensadas 

considerando fatores como participação, respeito e inclusão, todavia, segundo o 

autor, a escola atual ainda preserva características do início da modernidade, ao 

propor uma organização que controla, separa e diferencia.  

Goergen (2005, p. 5) argumenta que “tanto na natureza quanto na vida do 

homem as coisas têm um tempo certo para acontecer” e, citando Comenius (2002, 

p. 127), salienta que “a arte de ensinar não exige mais que uma disposição 

tecnicamente bem feita do tempo, das coisas e do método”. 

Especificamente quando se aborda o conceito de tempo integral, fala-se da 

ampliação do horário de permanência das crianças no espaço escolar. No Brasil o 

tempo é maior para a educação infantil, em torno de nove a dez horas diárias. 

Conforme vai aumentando o nível de escolaridade, o tempo de permanência nas 

escolas vai diminuindo. O ensino médio noturno, por exemplo, na maioria das vezes 

reduz o tempo para três horas e meia de horas/aula.  

Nas discussões sobre tempos e espaços destinados à educação formal, 

interessa refletir sobre os efeitos do ambiente escolar relativo ao aprendizado. 
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Nesse sentido, cabe citar estudo desenvolvido em 2006 pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), 

a partir dos resultados da Prova Brasil - trabalho conduzido pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) que avaliou a aprendizagem das 

crianças da 4ª série e dos adolescentes da 8ª série em mais de 40 mil escolas 

públicas em todo o Brasil. Utilizou-se o Índice de Efeito Escola (IEE), um indicador 

do impacto que a escola tem na vida e no aprendizado da criança para selecionar a 

amostra de 33 escolas para estudo. 

 
O IEE representa uma inovação e um expressivo avanço como 
instrumento de análise do valor agregado pelas unidades escolares a 
seus alunos. O indicador permite identificar escolas que se 
destacaram positivamente da média, considerando as diferenças do 
perfil socioeconômico dos estudantes e as características da região 
onde elas se localizam. Dessa forma, ele abre inúmeras 
oportunidades para a realização de pesquisas sobre o ambiente de 
aprendizagem, incluindo boas práticas e processos eficazes, que 
expliquem as razões pelas quais determinadas escolas se 
diferenciam de outras operando em condições semelhantes. [...] Ele 
identificou aquelas que, mesmo não apresentando altos resultados 
na Prova Brasil 2005, se destacam pelo que agregam ao 
conhecimento dos estudantes relativamente às demais escolas de 
semelhante perfil socioeconômico de alunos e município (GOULART, 
2007, p. 7). 

 

Intitulado “Aprova Brasil: o direito de aprender” (MEC-INEP-UNICEF, 2007), o 

estudo procurou identificar, em 33 escolas do país visitadas, as boas práticas que 

ajudam as crianças a aprender. Foram ouvidas centenas de pessoas entre diretores, 

professores, funcionários, pais e alunos. O critério de avaliação não foi apenas a 

nota média obtida pelos alunos na Prova Brasil, mas também o quanto a escola 

contribuiu efetivamente para o desempenho de seus alunos na avaliação nacional, 

apesar de situações desfavoráveis. E os resultados revelam a importância das 

ações positivas da escola na aprendizagem dos alunos. 

Segundo Poirier e Haddad (2007), as crianças que frequentavam as escolas 

pesquisadas eram filhos de famílias de baixa renda, viviam em municípios pobres ou 

de difícil acesso, ou em comunidades especialmente vulneráveis.  

 
As condições desses meninos e meninas poderiam conspirar para 
que eles não tivessem bons rendimentos em seus estudos. Mas as 
relações humanas, a criatividade, a participação, o respeito às 
condições e saberes de cada um, as práticas pedagógicas e a 
interação com a comunidade fazem a diferença. As crianças e os 
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adolescentes aprendem e, assim, a escola demonstra toda sua força 
de transformar para melhor a vida desses meninos e meninas 
(POIRIER; HADDAD, 2007, p. 4). 

 

Como pontos positivos dessas escolas, os autores destacam, em relação aos 

professores, a busca por capacitação, a introdução de novas práticas no cotidiano 

das aulas, o reconhecimento dos esforços e a inteligência das crianças e 

adolescentes, a valorização da capacidade dos alunos. Por sua vez os alunos 

gostam da escola e veem nos professores responsabilidades, e apreciam o carinho 

com que são tratados. Como exemplos de boas práticas, eles ressaltam: 

 
Usa-se a inventividade para proporcionar aprendizagem com alegria 
e emoção. Pode-se usar um bolo repartido com a escola e a 
comunidade para que as crianças aprendam frações, pode-se 
organizar uma olimpíada de matemática, um campeonato de xadrez, 
um concurso de poesia para afiar a língua portuguesa, um jornal 
mural para que os adolescentes desenvolvam sua expressão escrita, 
uma gincana para conhecer a comunidade, uma horta para explorar 
a ciência. Tudo isso dá resultados. [...] Não há dúvidas que essas 
escolas têm também desafios e dificuldades. Mas, neste estudo, 
estão destacadas as boas práticas (POIRIER; HADDAD, 2007, p. 5). 

 

Em síntese, o estudo demonstra que mais importante do que a divisão do 

tempo na rotina escolar é o uso que se faz dele e que melhores resultados se obtêm 

quando a escola se articula com a comunidade, dialoga com seus alunos e 

contextualiza suas práticas para tornar a aprendizagem mais significativa. Há que se 

considerar que o aprendizado ocorre por meio das relações sociais, da atividade 

interpessoal, e que um conteúdo adquire significado a partir do momento em que o 

educando dele se apropria e o relaciona com seu conhecimento prévio e com seu 

contexto de vida. 

Porém, se a escola aumenta sua jornada, mas não estabelece interações 

significativas, simplesmente reproduzindo o modelo escolar convencional, perde o 

objetivo principal de ampliação das oportunidades de aprendizagem. Ela serve 

apenas como um ambiente mais destinado à socialização dos alunos do que à 

instrução, como critica Arroyo (1988), ao discorrer sobre as funções que as escolas 

de tempo integral assumiram ao longo da história. 
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2.1 A escola de tempo integral 

 

 

O ideal de educação voltada para a formação integral das pessoas, que 

pressupõe uma escola mais abrangente, novos espaços de interação e de 

apropriação do conhecimento, está longe de ser alcançado nos tempos e nos 

espaços da escolarização universal, ou seja, numa jornada escolar de “pelo menos 

quatro horas de efetivo trabalho em sala de aula”, como prevê o art. 34 da LDB 

(BRASIL, 1996b) para o Ensino Fundamental.   

Mas cabe ponderar que a LDB acrescenta, no §2º do mesmo artigo: “O 

ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério 

dos sistemas de ensino”. E no §5º do art. 87 declara: “Serão conjugados todos os 

esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino 

fundamental para o regime de escolas de tempo integral”. Isso indica que o MEC 

reconhece a necessidade de ampliação da jornada escolar na educação pública 

(BRASIL, 2006). 

Outro marco legal que se refere à escola de tempo integral é a Lei nº 

10.172/01 (BRASIL, 2001), que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e 

contém, no capítulo relativo ao Ensino Fundamental, metas relativas à implantação 

do tempo integral nesse nível de ensino, entre as quais se destaca a “Meta nº 21” – 

qual seja: “Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola 

de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com 

previsão de professores e funcionários em número suficiente” (BRASIL, 2001). 

Base legal para a implantação de escolas que ampliem o tempo destinado ao 

aprendizado e intensifiquem as interações educativas nos espaços intra e 

extraescolares para formação integral das crianças e jovens já existe. Torná-la 

efetiva na prática é o desafio que se apresenta, não só de ampliação quantitativa 

desse tempo como a ampliação qualitativa das intervenções pedagógicas. 

De acordo com Cavaliere (2007, p. 1028), “as experiências de escolas em 

tempo integral foram feitas no Brasil de maneira esparsa ao longo do século XX”, 

num processo marcado “pelo discurso pedagógico da Escola Nova, sendo Anísio 

Teixeira quem mais se dedicou a escrever e agir para a implantação de algumas 

delas”.  
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Atualmente essas experiências, conforme Cavalieri (2009) configuram-se em 

duas vertentes. Uma delas é a reorganização dos espaços físicos das escolas a fim 

de oferecer outros espaços de aprendizagens, como salas de danças, locais para o 

exercício das artes cênicas, espaços multiuso para atividades físicas. Outra envolve 

parcerias firmadas entre escolas e entidades comunitárias, com o objetivo de 

disponibilizar espaços em locais fora das escolas para a realização de atividades 

extracurriculares. “Ambas são realizadas no turno oposto às aulas, o que caracteriza 

atividades em tempo integral. Normalmente as escolhas se dão em função dos 

níveis de administração pública que as coordenam” (CAVALIERE, 2009, p. 52). 

Mas o que originou a demanda por uma ampliação da jornada escolar? A 

resposta, para Chaves (2002, p. 44), está na necessidade de a criança permanecer 

na escola um tempo “total” ou “inteiro” para que a escola possa oferecer “mais do 

que somente ler, escrever e contar”. Até chegar a essa proposta de tempo integral, a 

jornada escolar no Brasil percorreu um longo caminho. Portanto, para discutir hoje a 

ampliação da jornada escolar importa retornar ao início da organização das escolas 

no Brasil.  

Chaves (2002) lembra que, nos primeiros anos da República no Brasil (final 

do século XIX), a educação primária estava sob a responsabilidade dos estados, 

organizando-se com somente um professor e uma turma que agrupava alunos em 

diferentes níveis de adiantamento. Pouco tempo depois houve a união dessas 

escolas, que se organizavam de forma isolada em torno de um ideal nacional de 

escolarização em massa. Estava criado o “grupo escolar” que, de acordo com Souza 

(1998), tornou o ensino padronizado e atendia a um número muito maior de 

crianças.  

Esse modelo exigia que fossem organizados os tempos escolares, 

determinando-se o início e o término das aulas, os intervalos para descanso, de 

forma a racionalizar o tempo e o espaço escolar. Definiram-se o espaço para a 

aquisição do conhecimento, a estrutura das salas de aula, os espaços para a 

recreação, para a leitura, e também os conteúdos que seriam ensinados em 

períodos previamente determinados.  

Chaves (2002) salienta que, por meio desses mecanismos de controle, além 

de estabelecer uma série de mudanças pedagógicas, a escola comprometia-se com 

os ideais republicanos de uma nação moderna e industrializada. “A escola torna-se 

portadora da tarefa de formação dos homens para a sociedade, sendo responsável 



 

 

22

pelos aperfeiçoamentos físicos, moral e intelectual das crianças” (GOUVEIA, 2006, 

p. 77). 

Mudanças importantes começaram a ocorrer no final da chamada República 

Velha (nome dado ao período que iniciou com a Proclamação da República em 1889 

e terminou com o movimento de 1930, que depôs o presidente Washington Luís) 

com o movimento denominado Escola Nova, que se esboçou na década de 1920 e 

ganhou impulso na década de 1930, após a divulgação do Manifesto da Escola 

Nova (1932), documento que defendia a universalização da escola pública, laica e 

gratuita. 

Teixeira apud Chaves (2002) comenta que a escola acabou adquirindo um 

caráter social e cultural, propiciando a formulação das bases do que ficou conhecido 

como educação integral, por não se limitar a ensinar a ler, escrever e contar, mas a 

atender o ser humano nas suas multidimensões. É premissa dessa proposta o 

desenvolvimento de projetos curriculares que oportunizem variadas situações de 

aprendizagem em diferentes tempos. Para atender a essa demanda social, surgiram 

as escolas com jornada ampliada. 

Arroyo (1988, p. 4) identifica os principais traços das escolas de tempo 

integral. O primeiro traço é o “formador”, associado à intenção de proporcionar uma 

experiência educativa total, que atue na mente e no corpo, que discipline o tempo e 

o espaço. O segundo traço é o “preventivo”, que busca “criar um tipo ideal de 

homem, com hábitos, valores e conhecimentos diferentes, em oposição à maneira 

de ser, saber e se comportar do vulgo ignorante, incivilizado e pervertido”. A escola 

passa a ser considerada um lugar neutro, onde a infância e a adolescência possam 

ser vividas de forma tranquila e os valores, crenças e hábitos divergentes daqueles 

produzidos pela sociedade podem ser modificados, formando-se novos cidadãos.  

De acordo com Cavaliere (2007), existem no Brasil quatro concepções de 

escolas de tempo integral. A visão predominante é de cunho “assistencialista”: a 

escola é vista como instituição voltada para os desprivilegiados, e o aspecto mais 

relevante não é o conhecimento e sim a ocupação do tempo e a socialização 

primária. Outra concepção é a “autoritária”: a escola é uma espécie de instituição de 

prevenção ao crime, a ênfase está nas rotinas rígidas e é frequente a alusão à 

formação para o trabalho, mesmo no nível do ensino fundamental. Na concepção 

“democrática” acredita-se que a escola pode cumprir um papel emancipatório; a 

permanência por mais tempo na escola garantiria melhor desempenho em relação 
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aos saberes escolares, entendidos como ferramentas para a emancipação. Mais 

recentemente surgiu a abordagem de tempo integral, que não depende da 

estruturação de horário integral, que Cavaliere (2007) identifica como concepção 

“multissetorial” de educação integral, na qual o tempo integral não precisa estar 

centralizado em uma instituição. 

Do ponto de vista pedagógico e levando em conta as novas tecnologias e 

dinâmicas na organização da sociedade, o aumento da jornada escolar justifica-se 

quando, nessa proposta, estiver incluído o incremento nas interações e experiências 

que agreguem maior qualidade à educação pública brasileira.  

 

 

2.2 Propostas de escolas públicas de tempo integral no Brasil 

 

 

Atualmente estão em andamento no Brasil vários programas e projetos com o 

objetivo de ampliação da jornada escolar na educação pública. Em âmbito federal o 

Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº 17, 

de 24 de abril de 2007, visa a fomentar a educação integral de crianças, 

adolescentes e jovens por meio do apoio a atividades socioeducativas no 

contraturno escolar.  

O objetivo do programa é ampliar o tempo e o espaço educacional dos alunos 

da rede pública. As escolas atendidas oferecem jornada integral, com atividades no 

contraturno que precisam estar relacionadas ao projeto político-pedagógico da 

escola e dialogar com a comunidade do entorno. O projeto organiza-se nas 

seguintes áreas (macrocampos): meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos e 

cidadania, cultura e artes, inclusão digital, saúde, alimentação e prevenção. 

O MEC definiu como meta o atendimento a 10 mil escolas em 2010. O 

programa atende tanto ao Ensino Fundamental quanto ao Ensino Médio das redes 

públicas de ensino, priorizando as escolas com baixo índice de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB). 

Outro é o Programa Segundo Tempo, idealizado pelo Ministério do Esporte e 

destinado a democratizar o acesso à prática esportiva por meio de atividades 

esportivas e de lazer realizadas no contraturno escolar. Tem a finalidade de 

colaborar para a inclusão social, bem-estar físico, promoção da saúde e 
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desenvolvimento intelectual e humano, além de assegurar o exercício da cidadania. 

Caracteriza-se pelo acesso a diversas atividades e modalidades esportivas 

(individuais e coletivas) e ações complementares, desenvolvidas em espaços físicos 

da escola ou em espaços comunitários, tendo como enfoque principal o esporte 

educacional. 

Cavaliere (2009) enfoca alguns exemplos de propostas de educação nas 

redes estaduais e municipais do Brasil. Cita como projetos pioneiros o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque – na Bahia nos anos 1950 e o 

Programa dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) no Rio de Janeiro 

nos anos 1980. Em Belo Horizonte a rede municipal desenvolve, desde 2006, o 

Programa Escola Integrada, que objetiva oferecer, aos alunos, aulas de reforço e 

conhecimento em outros campos dos saberes. O município de São Paulo mantém 

desde 2005 o programa São Paulo é uma Escola, no qual as atividades culturais, 

esportivas e recreativas são realizadas antes e depois do horário das aulas do 

currículo formal. Ambos os projetos estão inseridos na rede brasileira de Cidades 

Educadoras, ligada à Associação Internacional das Cidades Educadoras.  

No Rio de Janeiro o programa de escolas de tempo integral, com origem nos 

Cieps, organiza-se a partir do Programa Extensão Escolar, com opções de 

atividades em algumas escolas da rede. Em Curitiba existem os Centros de 

Educação Integrada (Ceis) que atuam desde a década de 1980 e outros mais 

recentes, que atuam no contraturno em espaços públicos da cidade. 

Também nessa dinâmica de escola de período integral e educação integral, 

em âmbito estadual, está Minas Gerais, com o Programa Estadual Aluno em Tempo 

Integral, desde 2005 desenvolvendo atividades do currículo básico no turno regular e 

atividades complementares no extraturno. No Estado de São Paulo é desenvolvido 

desde 2004 o programa Escola de Tempo Integral: os alunos ficam na escola 

diariamente com atividades por nove horas e meia. Em Santa Catarina, criado em 

2003, é executado o Projeto Escola Pública Integrada, que é objeto deste estudo, 

funcionando em vários municípios com atividades diversas oferecidas ao longo do 

dia. 

Acreditamos que além dessas experiências aqui relatadas, muitas outras que 

não conseguimos explicitar têm-se propagado pelo país, com intuito de resignificar 

as ações pedagógicas numa proposta mais abrangente e integradora dos sujeitos 

inserido na educação pública brasileira. 
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2.3 Educação integral: ampliação das oportunidades de aprendizagem 

 

 

O conceito de educação integral deve focar as constantes transformações 

que a sociedade experimenta e que têm reflexos importantes na educação. Com os 

rápidos avanços tecnológicos, a escola vê-se impelida a engendrar situações de 

aprendizagem que exigem investigação, reflexão crítica, aprimoramento e 

transformação de sua prática. As circunstâncias atuais de desenvolvimento de 

tecnologias de informação e comunicação e sua introdução na escola e na vida de 

professores e alunos pressupõem produção e reelaboração compartilhada de 

conhecimento.  

É preciso admitir que qualquer mudança no ambiente social repercute na 

escola porque “é impossível separar o humano de seu ambiente material, assim 

como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao 

mundo” (LÉVY, 1999, p. 22).  

Nessa direção, as instituições de ensino esforçam-se para adaptar sua forma 

de organização a um novo ritmo e a novas demandas sociais, revendo aspectos 

pedagógicos, metodológicos e culturais para acompanhar e dar conta da formação 

dos sujeitos inseridos nessa nova sociedade. O grande desafio é proporcionar 

desenvolvimento humano, científico, tecnológico e cultural, buscando a educação 

integral da criança e do adolescente que, para Coelho e Hora (2004, p. 9), reivindica 

“um amplo conjunto de atividades diversificadas que, integrando e integradas ao 

currículo escolar possibilitam uma formação mais completa ao ser humano”. 

O conceito de educação integral, contido nos textos das políticas públicas, 

prevê o reconhecimento das múltiplas dimensões do desenvolvimento humano, que 

encontra amparo na legislação brasileira. A Constituição Federal de 1988, no art. 

205, deixa clara a preocupação com a educação voltada para o atendimento integral 

do ser humano, quando enfatiza: “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996a). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos artigos 32 e 35, 

explicita os objetivos para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Em relação 

ao primeiro, declara: 
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Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de nove anos, 
obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante: 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social (BRASIL, 1996b). 

 

Quanto ao Ensino Médio, A LDB determina: 

 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidades: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científicos - tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina (BRASIL, 1996b). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 9089/1990, em seu 

capítulo V, art. 53, destaca a tarefa de associar, ao desenvolvimento integral da 

criança e do adolescente, uma forma específica de proteção e, por isso, propõe um 

sistema articulado e integrado de atenção. 

Apesar de os princípios da educação integral estarem fundamentados na 

legislação brasileira, percebe-se pelos dados apresentados nas avaliações 

institucionais (Prova Brasil - IDEB) que os currículos adotados pela maioria das 

escolas do país não conseguiram ainda contemplar todos os seus pressupostos de 

integração contidos nos documentos oficiais.  

Pensar na formação integral do aluno significa uma reorganização curricular, 

contemplando o currículo básico e enriquecendo-o com procedimentos 

metodológicos inovadores com o propósito de oferecer novas oportunidades de 
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aprendizagens, o que implica em mudanças e envolvimento de todos os 

profissionais da escola. 

Retomando o conceito de educação integral, diferentes enfoques são 

apresentados por Guará (2009), começando pelo mais popularizado, que associa 

essa proposta educativa à escola de tempo integral com foco nas horas dedicadas 

aos estudos. Outra abordagem destaca o desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes, o qual se processaria pelo equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais.  

A terceira perspectiva é a de integração dos conhecimentos em abordagens 

interdisciplinares e transdisciplinares, focalizando principalmente o currículo escolar. 

A ênfase na articulação de conhecimentos e disciplinas, que objetiva a 

integralização de experiências e saberes no processo educativo, considera que as 

práticas educacionais devem abrir-se às experiências e conteúdos transversais, 

possibilitando uma ampliação das abordagens pedagógicas. Por último, Guará 

(2009) coloca a perspectiva de articulação entre a escola e as ações comunitárias 

que, em parceria, compõem um programa ampliado de educação no contraturno 

escolar, oferecendo uma diversidade de vivências dentro da rede de projetos sociais 

na comunidade.  

Esses enfoques sustentam-se em correntes de pensamento educacional que 

procuram nortear os trabalhos pedagógicos desenvolvidos nas escolas. Duas delas 

são especialmente enfatizadas no Brasil. Na corrente anarquista, “também chamada 

de educação libertadora ou pedagogia libertária” (GALLO, 2002, p. 14), os princípios 

básicos de pensamento são pautados “na liberdade, na autogestão, na cultura 

racionalista e na solidariedade” (PIRES, 2007, p. 17).  

No texto “A educação integral numa perspectiva anarquista”. Gallo (2002) 

afirma que a concepção e a prática da educação integral desenham-se como uma 

articulação de três instâncias básicas: a educação intelectual, a educação física (que 

se subdivide em esportiva, manual e profissional) e a educação moral. O autor frisa 

que, no contexto de uma educação integral, as três dimensões devem ser tomadas 

todas no mesmo plano.  

Em se tratando de educação intelectual, ela é apontada por Gallo (2002, p. 

33) como “fundamental para garantir acesso ao patrimônio cultural humano, que é 

coletivo, foi produzido socialmente e, portanto, nada mais justo do que ser 

disseminado por todos os indivíduos”. Quanto à educação física, o autor lembra que, 
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nas décadas finais do século XIX, falar sobre ela nas escolas era uma grande 

novidade. No contexto da educação libertária, a educação física compreende três 

aspectos: uma educação recreativa e esportiva, que teria como funções básicas a 

socialização e os exercícios corporais para melhor conhecimento do corpo e seus 

limites, além do amadurecimento físico; uma educação manual, voltada para aquilo 

que hoje chamamos de refinamento sensório-motor; e uma educação profissional, 

dirigida à formação profissional do futuro trabalhador, para que ele possa encontrar 

uma boa colocação no mundo do trabalho. 

Já a educação moral, que Gallo (2002) julga o mais importante dos três 

aspectos, é definida no contexto da educação integral anarquista como a 

organização em torno da vivência cotidiana da comunidade escolar, pautada na 

solidariedade e na liberdade, como forma de configurar uma nova prática social. A 

intenção com a educação moral era a de criar, “na prática das relações cotidianas, 

uma nova moralidade, que privilegiasse o exercício da liberdade e da solidariedade, 

além do respeito e da igualdade” (GALLO, 2002, p. 33). 

Outra concepção de educação integral foi formulada pela corrente 

pedagógica escolanovista, que volta à discussão na atualidade para se 

redimensionar a proposta de escola de tempo integral. Segundo Cavaliere (2002), a 

Nova Escola valorizava a atividade ou experiência na prática cotidiana. “O 

entendimento da educação como vida, e não como preparação para a vida, foi a 

base dos diversos movimentos que a formaram” (CAVALIERE, 2002, p. 251). 

Esse movimento foi iniciado na Europa e nos Estados Unidos na transição do 

século XIX para o século XX e teve John Dewey e William Kilpatrick como principais 

defensores.  

 
O movimento escolanovista brasileiro está ligado a certas 
concepções de Dewey, que acreditava ser a educação o único meio 
realmente efetivo para a construção de uma sociedade democrática, 
que respeite as características individuais de cada pessoa, inserindo-
a em seu grupo social, mas concebendo-a como parte integrante e 
participativa de um todo (PIRES, 2007, p. 17).   

 

Segundo Cavaliere (2002, p. 252), “as novas idéias em educação 

questionavam o enfoque pedagógico até então centrado na tradição, na cultura 

intelectual e abstrata, na autoridade, na obediência, no esforço e na concorrência”. A 

autora salienta que, “para os reformistas, a educação deveria assumir-se como fator 
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constituinte de um mundo moderno e democrático, em torno do progresso, da 

liberdade, da iniciativa, da autodisciplina, do interesse e da cooperação”.  

 
As reformas nas instituições escolares visavam à retomada da 
unidade entre aprendizagem e educação, rompida a partir do início 
da era moderna, pela própria escolarização, e buscavam religar a 
educação à ‘vida’. Com esta tentativa de desformalizar parcialmente 
a educação escolar, o movimento escolanovista pretendia que a 
escola interviesse de maneira ao mesmo tempo mais profunda e 
mais abrangente na educação dos indivíduos (CAVALIERE, 2002, p. 
252). 

 

Todas as ideias aqui apresentadas abordam o conceito de educação integral 

como aquela que tem como base a formação do sujeito numa perspectiva 

abrangente, preocupada em respeitar o ser multidimensional que é o homem. Juntar 

a aprendizagem de conhecimentos sistematizados com práticas, habilidades, 

costumes e valores é a base formadora de uma proposta de educação integral. Essa 

abordagem pode ser contemplada em escolas com propostas de ampliação de 

tempo ou mesmo em tempo reduzido, mas seus currículos precisam trazer um 

conjunto de experiências que incluam atividades esportivas, recreativas e culturais 

em consonância com os pressupostos de uma educação que se proponha atender 

os sujeitos de forma integral. 

Como espaço privilegiado de troca de saberes, a escola que propõe-se ao 

atendimento integral deve ter flexibilidade para se adaptar a mudanças, inovar, 

reconstruir saberes, atuar de forma contextualizada e buscar respostas coerentes 

para situações nem sempre previsíveis. A condução dos trabalhos pedagógicos 

dentro dessa perspectiva pauta-se pela oferta de oportunidades de aprendizagem 

diversificadas com o intuito de formar sujeitos-cidadãos, com direitos iguais de 

acesso à educação e aos bens construídos pela sociedade na qual está inserido. É 

indispensável, para isso, transitar pelos mais diferentes espaços em busca de maior 

sociabilidade, ensinar a praticar a tolerância na pluralidade, a respeitar e ser 

respeitado na diversidade e a utilizar os recursos tecnológicos na perspectiva da 

inclusão. 

Nas escolas das redes públicas, bem como nas escolas das redes privadas 

brasileiras, observam-se algumas propostas de educação integral com ampliação da 

jornada escolar. A maioria configura-se por meio da elaboração de projetos que 

articulam saberes em diferentes contextos. As aprendizagens organizam-se 
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buscando a integração dos conhecimentos e saberes da esfera acadêmica e da vida 

social do aluno. Outras desenvolvem as aprendizagens a partir de um tema como 

eixo que integra diferentes áreas como artes, esportes, meio ambientes e saúde. 

Também há escolas que proporcionam a integração com outros espaços da cidade, 

ampliando as trocas de saberes com as instituições não formais de educação, como 

igrejas, parques, bibliotecas, museus, clubes.  

São muitas as formas de conceber a educação integral no Brasil e no mundo, 

conforme exposto acima, deixando clara a complexidade e a abrangência do tema, 

podendo essa integralidade ser atingida por meio de execução de projetos com 

temas variados, conteúdos articulados entre disciplinas, atividades extracurriculares 

nos diversos espaços de aprendizagens não formais bem como propostas de 

currículos com abordagens diferenciadas. 

Percebe-se pela análise feita, que todas procuram pautar essas práticas 

numa relação de integração entre o saber institucional dos espaços escolares e o 

saber social que Toro e Werneck (1996) definem como “o conjunto de 

conhecimentos, práticas, aptidões, destrezas, procedimentos, valores, símbolos, 

ritos e sentimentos que uma sociedade julga válidos para sobreviver, conviver e 

projetar-se (transcender-se)” (TOROE WERNECK, 1996, p.62) 

E seja qual for a maneira de lidar com a educação integral, deve-se sempre 

lembrar que 

  
a escola não é estática nem intocável. A forma que ela assume em 
cada momento é sempre o resultado precário e provisório de um 
movimento permanente de transformação, impulsionado por tensões, 
conflitos, esperanças e propostas alternativas (CECCON; OLIVEIRA; 
OLIVEIRA, 1995, p. 5).  
 
 

Abordar as questões dentro de uma perspectiva de educação integral é 

pensar numa escola que cumpra sua função social primeira, que é a de socialização 

dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, proporcionando 

às crianças e jovens o conhecimento do mundo e da realidade da qual fazem parte, 

apropriando-se de instrumentos capazes de promover a reflexão bem como a 

possível transformação do entorno. 
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2.4 Concepção de currículo  

 

 

Considerando as informações e argumentos até aqui reunidos sobre o 

aumento do tempo escolar, a educação integral e a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem, acredito ser pertinente abordar a proposta de currículo para as 

escolas pensadas a partir dessa lógica. As reflexões insinuam a construção de um 

currículo dinâmico e flexível com o objetivo de ressignificar a escola a partir de um 

olhar focado na educação integral. 

Ao tratar da etimologia da palavra “currículo”, Silva (2009, p. 15) informa que 

ela tem origem no latim curriculum, que significa “pista de corrida”. Pacheco (1996, 

p. 15-16) explica que “o lexema currículo, proveniente do étimo latino currere, 

significa caminho, jornada, trajetória, percurso a seguir e encerra, por isso, duas 

idéias principais: uma de sequência ordenada, outra de noção de totalidade de 

estudos”.  

Ao longo da história surgiram diferentes definições e conceitos de currículo, 

formulados em função das perspectivas que se adotaram em diferentes épocas e 

contextos.  

Assim, o termo currículo envolve uma série de interpretações; dentre elas, 

Moreira e Candau (2007, p. 17) citam  

 
os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; as experiências de 
aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; os planos 
pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas 
educacionais; os objetivos a serem alcançados por meio do processo 
de ensino; os processos de avaliação que terminam por influir nos 
conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus 
da escolarização. 

 

Dentro do currículo escolar, não somente das EPIs, como de todas as escolas 

públicas, saber o que ensinar se constitui um problema nem sempre fácil de 

resolver. A pergunta é: Como e por quem é definido o que a escola deve e pode 

ensinar? Na maioria das vezes as escolhas são determinadas por orientações 

emanadas dos órgãos de gestão escolar ou baseadas em publicações que orientam 

as práticas pedagógicas dos professores. Além disso, numa perspectiva ampla, 

encontra-se no currículo muito mais do que a simples organização de conteúdos e 

conceitos a serem ensinados. 
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Pensar no currículo com a concepção de programa, de matriz curricular ou 

até mesmo como lista de conteúdos a serem ensinados é um conceito simplista e 

restrito de currículo. Para Sacristán (2000), “o currículo é uma prática na qual se 

estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, 

alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam, sendo, portanto, mais 

complexo do que aparenta ser” (SACRISTÁN, 2000, p.15-16) 

Ampliando esse conceito, pode-se pensar um currículo que abrange todas as 

atividades pedagógicas da escola, desde a escolha dos conteúdos, os tempos e os 

espaços pedagógicos, as relações dos grupos envolvidos - professores, pais, alunos 

comunidade - e até mesmo as atividades extraclasses que contribuem para a 

aprendizagem do aluno. Dessa forma, o currículo insere-se num “campo político-

pedagógico no qual as diversas relações - entre os sujeitos, conhecimento e 

realidade - constroem novos saberes e reconstroem-se a partir dos saberes 

produzidos” (MENEZES; ARAÚJO, 2007, p. 34).  

As propostas curriculares num conceito maior trazem embutida a definição de 

sociedade que a escola quer construir, abrem espaços para discussão sobre o que 

se faz ou se deve fazer para essa construção. Elas traduzem as propostas de 

homem e de sociedade que a escola busca atingir, através da seleção que foi feita. 

A respeito disso, Silva (2009) argumenta que o currículo é sempre o resultado de 

uma seleção: “de um universo mais amplo de conhecimento e saberes, seleciona-se 

aquela parte que vai se constituir no currículo” (SILVA, 2009, p.15).  

Para Sacristán (2000), quando definimos o currículo estamos descrevendo a 

concretização das funções da escola e a forma de enfocá-las para um nível 

específico de educação dentro de um momento histórico e social determinado.  

Significa que, quando pensamos o currículo, adotamos uma posição e uma 

orientação frente a uma cultura ao fazermos escolhas - nunca neutras, porque 

carregadas de valores e pressupostos adotados por uma instituição e presentes nos 

espaços escolares. Assim, “o currículo define o que se considera o conhecimento 

válido, as formas pedagógicas, o que se pondera como a transmissão válida do 

mesmo, e a avaliação define o que se considera como realização válida de tal 

conhecimento” (BERNSTEIN apud SACRISTÁN, 2000, p. 19). 

A LDB determina que o currículo do ensino fundamental e do médio deve ter 

uma base comum, sendo esta uma dimensão obrigatória dos currículos nacionais, 

definida pela União, que inclui “o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
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conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil” (BRASIL, 1996b, p. 16). Deve também ter uma parte 

diversificada, organizada de acordo com as características regionais e locais. Com 

essas diretrizes o governo determina o que a escola “deve” ensinar e o que o aluno 

“deve” aprender.   

Questiona-se como essas prescrições são aplicadas no espaço dinâmico da 

escola, como elas são interpretadas por diferentes sujeitos e traduzidas em ações 

pedagógicas. Se a teoria colocada em prática configura o currículo em ação, então 

se supõe que ele agrega as peculiaridades do cotidiano escolar e expressa as 

experiências e os saberes, tanto os individuais quanto os construídos coletivamente, 

na interação social. 

Nos espaços de convivência escolar encontra-se ainda o currículo oculto, 

aquele que não é formalmente explicitado, mas perpassa as ações pedagógicas das 

escolas. Segundo Silva (2009), ele “é constituído por todos aqueles aspectos do 

ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem de 

forma implícita para aprendizagens sociais relevantes” (SILVA, 2009, p.78). 

 Moreira e Candau (2007) citam alguns exemplos de currículo oculto no 

cotidiano da escola: a forma como a escola incentiva a criança a chamar a 

professora de “tia”, a maneira como as carteiras são arrumadas nas salas de aula, 

as visões de família que os livros didáticos trazem e encontram reforço na escola. 

Fazendo outro acréscimo a esse debate, Sacristán (2000) ressalta que os 

currículos ganham significados de acordo com os contextos em que eles estão 

inseridos. Citando King (2000, p. 37), o autor relaciona alguns contextos que 

influenciam as concepções de currículo: 

 
- um contexto de aula, no qual encontramos uma série de elementos 
como livros, professores, conteúdos, estudantes; 
- outro contexto pessoal e social, modelado pelas experiências que 
cada pessoa tem e traz para a vida escolar, refletidas em aptidões, 
interesses, habilidades etc., além do clima social que se produz no 
contexto de classe; 
- existe, além disso, outro contexto histórico escolar criado pelas 
formas passadas de realizar a experiência educativa, que deram 
lugar a tradições introjetadas em forma de crença, reflexos 
institucionais e pessoas, etc., porque cada prática curricular cria, de 
alguma forma, incidências nas que a sucederão; 
- contexto político, à medida que as relações dentro de classe 
refletem padrões de autoridade e poder, expressão de relações do 
mesmo tipo na sociedade exterior. As forças políticas e econômicas 
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exercem pressões que recaem na configuração dos currículos, em 
seus conteúdos e nos métodos de desenvolvê-los (KING apud 
SACRISTÁN, 2000, p. 22). 

 

Quando se fala em poder influenciando a organização de currículos, há que 

se considerar, o que traz Silva (2009), que “selecionar é uma operação de poder. 

Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou subjetividade como 

sendo a ideal, é uma operação de poder.” (SILVA, 2009, p.16-17). O poder 

destacado pelo autor também é mencionado por Moreira e Candau (2007) ao se 

referirem à hierarquia impressa no currículo quando se priorizam áreas como a 

matemática e a língua portuguesa em detrimento da geografia e da história ou 

quando se valorizam mais as chamadas disciplinas científicas e menos as artes e as 

atividades corporais. “Esse poder legitima saberes socialmente considerados mais 

importantes, estigmatizando saberes populares latentes nas comunidades 

escolares” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 25). 

Subsídios teóricos importantes para esse estudo são oferecidos por Silva 

(2009), que analisa teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, que “definem-se pelos 

conceitos que utilizam para conceber a realidade”. As teorias tradicionais abordam 

os conhecimentos e os saberes, concentrando-se em questões técnicas, 

preocupando-se com a forma de trabalhar e manter o status quo e privilegiando os 

saberes dominantes dentro da sociedade. Essa teoria acredita já ter o conhecimento 

a ser transmitido como certo, bastando então pensar na melhor forma de transmiti-

lo, ou seja, nos aspectos de organização.(SILVA, 2009, p.16-17). 

Nas teorias críticas e pós-críticas evidencia-se como questão central o “por 

quê?”. Quais os interesses que fazem com que sejam escolhidos esses 

conhecimentos em detrimento de outros? O questionamento frequente dessas 

teorias é sobre o tipo de aluno que a escola quer formar ou para que se está 

formando. Elas trazem à tona as diferentes possibilidades de o aluno constituir-se 

como sujeito, colocando em pauta, nas esferas escolares e nos espaços das salas 

de aulas, assuntos candentes na sociedade contemporânea, relacionados a gênero, 

etnia, sexualidade, exclusão.   

As questões “o que” e “como” ensinar sempre fizeram parte das indagações 

dos professores. Muitas respostas são encontradas na história da educação. 

Menezes e Araújo (2007) lembram que, no Brasil, o processo educativo formal data 
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do início do processo de colonização, quando os jesuítas, vindos com os 

portugueses, iniciaram a catequização dos nativos.  

 
Essa relação entre educação oficial e colonização-instrumentalização 
política do processo educacional tem sido uma constante ao longo da 
história da educação brasileira, haja vista que, desde aquela época, 
quem determina o que será ensinado (conteúdo), a forma e a 
importância social daquilo que se ensina e/ou aprende são os grupos 
que detêm a hegemonia econômica, política e social, conforme seus 
interesses (MENEZES; ARAÚJO, 2007, p. 40). 

  

Nessa trajetória, conforme Menezes e Araújo (2007, p. 40), a produção de 

currículos foi fortemente marcada pela “linearidade das teorias sócio-filosóficas que 

embasaram as construções teóricas do pensamento burguês”, sendo a elaboração 

dos currículos submissa e dependente das formulações européias e posteriormente 

americanas, apresentando um viés funcionalista. Na década de 1980 a vertente 

marxista ganhou força e, no início dos anos 1990, as produções curriculares eram 

caracterizadas por um enfoque sociológico; compreendia-se o currículo como 

espaço de relações de poder.  

As autoras relatam ainda que no século XX, principalmente no final dos anos 

1990, o pensamento curricular incorporou enfoques pós-modernos e pós-estruturais. 

As referências passaram a ser caracterizadas pela multiplicidade, “como tendências 

e orientações que se inter-relacionavam, produzindo os ‘multi’ e ‘trans’, que a partir 

da segunda metade da década de 1990 são a grande marca e contribuição no 

campo curricular no Brasil” (MENEZES; ARAÚJO, 2007, p. 41). 

Essa sintética leitura da história da educação permite afirmar que as escolhas 

que fazemos, no contexto atual das escolas públicas, não são neutras, mas sim 

carregadas de prescrições e ordenações camufladas na pretensa imparcialidade do 

discurso pedagógico que recorta, na rede de filiações de sentidos constituída social 

e historicamente, os dizeres que melhor se conciliam com determinado propósito. A 

neutralidade de qualquer discurso é uma ilusão, uma vez que ele envolve o histórico 

e o ideológico.  

Portanto, quando se discute e se analisa o currículo é necessário dirigir um 

olhar para o passado, a fim de entender como as formas de organização se deram 

ao longo da história, e outro para o futuro, na tentativa de perceber as possibilidades 

que começam a delinear-se no tempo presente do universo escolar como 
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referências para a criação ou reestruturação de projetos político-pedagógicos mais 

condizentes com a realidade atual. 

A matriz pedagógica e a proposta curricular das escolas públicas em Santa 

Catarina pautam-se em documentos datados de 1991 e 1998 e em um caderno 

suplementar de 2005 que contêm os pressupostos teóricos e metodológicos para as 

ações pedagógicas nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Suas 

bases filosóficas sustentam-se no materialismo histórico e dialético, segundo o qual 

as condições materiais condicionam o conjunto da vida social, política e espiritual.  

Alicerçada nesses pressupostos filosóficos, a Proposta Curricular de Santa 

Catarina ( 1998) declara que  

 
o ser humano (sujeito da educação) é um ser social e histórico. No 
seu âmbito teórico, isto significa ser resultado de um processo 
histórico, conduzido pelo próprio homem. [...] Somente com um 
esforço dialético é possível compreender que os seres humanos 
fazem sua história, ao mesmo tempo em que são determinados por 
ela. Somente a compreensão da história como elaboração humana é 
capaz de sustentar esse entendimento, sem cair em raciocínios 
lineares. (SANTA CATARINA, 1998, p.12).  

 

Como referencial metodológico, essa proposta optou pela concepção 

histórico-cultural, também chamada de sócio-histórica ou sociointeracionista de 

aprendizagem, pela qual se entende que a criança (sujeito) e o conhecimento 

(objeto) relacionam-se por meio de interação social.  

 
A concepção histórico-cultural, à medida que considera todos 
capazes de aprender e compreende que as relações e interações 
sociais estabelecidas pelas crianças e pelos jovens são fatores de 
apropriação de conhecimento, traz consigo a consciência da 
responsabilidade ética da escola com a aprendizagem de todos, uma 
vez que ela é interlocutora privilegiada nas interações sociais dos 
alunos (SANTA CATARINA, 1998, p. 14). 

  

A matriz que sustenta epistemologicamente a proposta, segundo seus 

pressupostos teóricos e metodológicos, busca organizar suas ações educativas 

mediada por  

 
um currículo que deixa de ser meramente técnico, para buscar a 
característica de um artefato social e cultural; um currículo que está 
implicado em relações de poder, que transmite visões sociais e 
particulares e interessadas, que produz identidades individuais e 
sociais particulares. Que não é um elemento neutro transcendente e 
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atemporal, que tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação (SANTA 
CATARINA, 1998, p. 11). 

 

A Secretaria de Estado da Educação (SED) emana para as escolas públicas 

da rede estadual de educação, a partir de diretrizes, que procurem organizar seus 

currículos pautando-se na concepção de homem e de sociedade explicitados nesses 

documentos referenciais, fazendo suas escolhas e seus encaminhamentos 

pedagógicos seguindo seus pressupostos teóricos e metodológicos. 

Em se tratando do currículo das EPIs, buscou-se alternativas na estruturação 

que diferem tanto na estrutura como nos conteúdos do currículo tradicional. O 

modelo configurou-se em ampliação do número de disciplinas e a proposta de 

trabalho numa base mais integrada de exploração dos conceitos a serem 

socializados. 

Esse modelo visa contribuir de alguma maneira, para um ensino mais 

estimulador e para uma melhor formação dos indivíduos, quando acredita que desta 

forma o aluno terá maior possibilidade de tornar-se um agente de transformação 

crítico e capaz de interagir melhor com o mundo em que vive, já que a proposta de 

trabalho com os conteúdos será de forma integral e abrangente. 

Existe certo consenso na área educacional de que esta perspectiva, a 

integração, traz uma forma diferenciada do aluno se relacionar com o conhecimento, 

com um novo olhar para os conteúdos, não  mais vistos de forma fragmentada, mas 

sim com uma interrelacão nas diversas áreas do conhecimento disciplinar. 

Alguns pesquisadores como Hernández e Santomé ( 2002) defendem a 

integração do conhecimento escolar como forma de educação na qual os indivíduos 

se reconhecem como sujeitos ativos, estimulando o compromisso com a realidade e 

a participação ativa e crítica.(HERNÁNDES E SANTOMÉ, apud ABREU, 2002, p. 

15). 

Esse discurso ganha força no campo educacional, ampliando as críticas à 

fragmentação e a desconexão, defendendo a necessidade de formação de um 

indivíduo mais coletivo e produtivo, que se adapte aos novos processos de relações 

sociais e de trabalho. A integração atenderia a interesses sociais mais amplos. 

Na proposta das Escolas Públicas Integradas de Santa Catarina, o currículo  

fragmentado, considerado tradicional é substituído pelo currículo integrado em áreas 
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disciplinares, dentro de uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada  visando 

contribuir, de alguma maneira, para um ensino mais estimulador. 

No item subseqüente a pesquisa traz o modelo de organização curricular das 

EPIs de Santa Catarina. 
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3 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E CURRÍCULO INTEGRADO: A PROPOSTA  

DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

No contexto das escolas de tempo integral com proposta de currículo 

integrado como perspectiva para uma educação integral, este estudo analisa o 

modelo de escola pública integrada da rede estadual de Santa Catarina. O primeiro 

documento norteador da proposta foi disponibilizado em 18 de agosto de 2003, 

formulado pelo Grupo Intersetorial de Trabalho da Escola Pública Integrada, 

vinculado à Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SANTA 

CATARINA, 2003). Constam do primeiro documento-base todos os fundamentos 

teóricos para a implantação desse modelo de escola em Santa Catarina.  

Em 2003 implantou-se na rede estadual de ensino em Santa Catarina, uma 

experiência-piloto de jornada ampliada com currículo integrado em duas escolas 

estaduais de educação básica: na EEB Dolvina Leite de Medeiros, no município de 

Araranguá, e na EEB Olívia Bastos, na cidade de Tijucas. Os projetos tinham como 

meta o atendimento às crianças em oito horas diárias, com atividades 

extracurriculares sendo efetuadas ao longo do período, concomitantemente às 

disciplinas do currículo formal. 

Apesar de o documento-base ter sido concluído em 2003, somente em 2005, 

com o Decreto nº 3.867, de 19 de dezembro de 2005 (SANTA CATARINA, 2005a), 

houve a regulamentação para implementação da proposta de escola integral com 

currículo integrado para o ensino fundamental da rede pública estadual de Santa 

Catarina. Conforme o decreto, a finalidade é viabilizar a ampliação das 

oportunidades de aprendizagem, garantindo uma educação de qualidade. 

O Decreto supracitado, nº 3.867 (SANTA CATARINA, 2005a) contém o 

embasamento legal e político-pedagógico que norteia o processo. Interessa a este 

estudo principalmente o conteúdo dos seguintes artigos: 

 
- Art. 2º O currículo da Escola Pública Integrada deve ser entendido 
como eixo organizador e dinamizador de ações desenvolvidas de 
forma interdisciplinar e contextualizada, de modo a constituir uma 
unidade de atividade curricular integrada e organizada a partir do 
Projeto Político Pedagógico. 
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- Art. 5º A ampliação da jornada integral pode se dar de forma 
simultânea ou progressiva, preferencialmente nas séries iniciais. 
- Art. 6º A ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 
deverá contemplar a jornada escolar diária de 6 (seis) a 8 (oito) horas 
de efetivo trabalho escolar, cabendo a escola optar pela jornada a 
ser adotada tendo em vista o seu Projeto Político Pedagógico. 
- Art. 7º A Escola Pública Integrada deve viabilizar o trabalho coletivo 
e interdisciplinar, permitindo a produção de atividades de 
aprendizagem, contemplando planejamento, desenvolvimento e 
avaliação em gestão compartilhada, de modo a qualificar o processo 
ensino aprendizagem. 
- Art. 11º A Escola Pública Integrada deverá cumprir o mínimo de 200 
dias letivos para os componentes curriculares da Base Comum 
Nacional – disciplinas do currículo formal, estabelecidas pela matriz 
curricular do ensino fundamental.  

 

Fazendo uma análise preliminar, a proposta de escola pública integrada (EPI) 

da rede estadual segue o modelo mais atuante no país - aumento da jornada escolar 

com ampliação da oferta de atividades diversificadas, como complementação e 

ampliação das oportunidades de aprendizagem, objetivando melhoria na qualidade 

da educação. 

 

 

3.1 A proposta de currículo para as EPIs 

 

 

Conforme as orientações do Projeto Escola Pública Integrada, o currículo 

deve pautar-se na concepção expressa na Proposta Curricular de Santa Catarina, 

de acordo com o disposto no item Proposta Pedagógica, isto é, numa  

 
concepção sócio-histórica de aprendizagem que permita a adoção de 
critérios consistentes na seleção de conteúdos, na definição de 
objetivos, no estabelecimento de estratégias metodológicas e nas 
decisões sobre formas de organização dos processos pedagógicos 
(SANTA CATARINA, 2003, p. 5). 

 

Portanto, o currículo das escolas públicas integradas, com ampliação da 

jornada escolar e na busca por melhoria da qualidade da educação, propõe-se a  

 
romper os limites da sala de aula e dos muros da escola e se abre 
para enriquecer o processo de interação dos professores e alunos 
com as famílias, a comunidade e com os demais agentes sociais, em 
atividades de aprendizagem que incluem, por exemplo, o lazer, a 
cultura, a arte nas suas diversas expressões (dança, música, teatro), 
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o esporte, os passeios ecológicos, a refeição em comum e as 
atividades cívicas. Os conteúdos curriculares são enriquecidos nesse 
processo, em que todos contribuem para convergir informações e 
compartilhá-las. Daí a Escola integrada: além do tempo integral de 
convívio com as práticas tradicionais, integra-se na direção de novos 
conteúdos, de novas vivências e de novas relações com a 
comunidade (SANTA CATARINA, 2005b, p. 6).   

     

Nesse amplo cenário de intervenção educacional cabe a todos os envolvidos 

no processo, de modo especial os professores, organizar o tempo e o espaço da 

escola, na perspectiva de atender às demandas atuais da sociedade e a preservar 

as especificidades da educação. Afinal, “a escola precisa ter consciência de sua 

enorme responsabilidade ao intervir e dispor do espaço e do tempo dos educandos. 

Intervir sobre o espaço/tempo, dando um sentido desejado pode influenciar o destino 

de pessoas e de povos inteiros” (GOERGEN, 2005, p. 18). 

 

 

3.2 Documento-base: a proposta 

 

 

O texto da introdução do documento-base (SANTA CATARINA, 2003) 

destaca que a proposta da EPI em Santa Catarina está baseada no conceito de 

escola integrada à sua comunidade e aos seus recursos educativos, em currículo 

em tempo integral e na gestão compartilhada entre Estado e Município. Salienta que 

ela busca, ao mesmo tempo, definir parâmetros para garantir a qualidade e a 

consistência da proposta educacional na rede estadual de ensino, mas mantém a 

flexibilidade necessária diante da diversidade das escolas e comunidades, visando, 

paralelamente, a  ressignificar de forma substancial o conceito de escola.  

É apresentada como meta, neste item do documento, a ampliação 

progressiva da oferta de educação escolar para até oito horas diárias com o 

desenvolvimento de atividades curriculares integradas, considerando-se necessário, 

para isso, a parceria, a co-responsabilidade e o envolvimento das diferentes 

entidades da sociedade civil que compartilhem os princípios norteadores desse 

modelo de proposta. 
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A Secretaria de Estado da Educação (SED), na justificativa faz referências à 

Proposta Curricular de Santa Catarina, de 1998, destacando razões e demandas de 

natureza pedagógico-didática, sociopolítica e político-programática, enfatizando que 

a ampliação do tempo pedagógico permite que a escola, enquanto 
espaço social de apropriação, elaboração e reelaboração de 
conhecimento, incorpore, em seu currículo, atividades para o 
desenvolvimento de competências cognitivas e atitudinais 
necessárias para uma formação cidadã (SANTA CATARINA, 2003, 
p. 4). 

 

Já no que se refere à dimensão social e política da educação, declara:   

 
A escola é um espaço social de democratização da educação. 
Portanto a escola pública deve oferecer a todos oportunidade e 
atividades necessárias para o pleno desenvolvimento humano. O 
currículo escolar deve incluir atividades de formação humana amplas 
e diversificadas, hoje restritas a uma parcela da população. A 
ampliação do tempo pedagógico e um currículo de atividades em 
tempo integral são importantes alternativas para a democratização 
da educação e para a inclusão social (SANTA CATARINA, 2003, p. 
4). 

 

Ao expor a justificativa baseada na dimensão político-programática, o 

documento salienta que esse modelo de escola, com atividades curriculares em 

tempo integral, “ao investir na melhoria da qualidade da educação, deverá contribuir 

para o desenvolvimento regional e local”, acrescentando que “a proposta está em 

sintonia com as políticas do Ministério da Educação, pois antecipa a concretização 

da meta nacional de ampliação do tempo pedagógico, com tempo integral para o 

Ensino Fundamental previsto para 2010” (SANTA CATARINA, 2003, p. 5). 

No item que versa sobre a proposta pedagógica da escola pública integrada, 

o documento relaciona os pressupostos teórico-metodológicos e os objetivos do 

currículo proposto para as EPIs da rede estadual de ensino, afirmando que tais 

fundamentos serão definidos pela Proposta Curricular de Santa Catarina (SANTA 

CATARINA, 1998) e que “a proposta pedagógica a ser desenvolvida [...] deverá 

garantir a unidade indispensável para a qualidade da educação pública e respeitar 

as condições e diversidades das características sociais e culturais das regiões do 

estado” (SANTA CATARINA, 2003, p. 5-6).  

As atividades pedagógicas devem, segundo o documento, compartilhar a 

mesma essência educativa ao desenvolver atividades específicas de acordo o 
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projeto político-pedagógico de cada escola. Elas devem estar articuladas a três 

eixos temáticos: linguagem e comunicação, ciências e matemática, histórico e social. 

Partindo dessa premissa, o currículo pode ser entendido como eixo 

organizador, integrador e dinamizador do conjunto de ações desenvolvidas e 

projetadas pela escola e deverá contemplar: 

 
- A dimensão de totalidade das ações desenvolvidas pela instituição 
escolar, realizadas no espaço escolar. 
- A flexibilidade dos processos pedagógicos, oportunizando maior 
compreensão e participação do/no movimento da realidade e do 
pensamento. 
- Uma concepção clara e definida de gestão educativa, visando a 
garantir ação efetiva e pró-ativa dos sujeitos que integram o processo 
escolar.  
- Uma concepção de avaliação que, em consonância com os 
propósitos da ação educativa, oriente os processos pedagógicos em 
suas diferentes formas. 
- Uma concepção sócio-histórica de aprendizagem que permita a 
adoção de critérios consistentes na seleção de conteúdos, na 
definição de objetivos, no estabelecimento de estratégias 
metodológicas e nas decisões sobre formas de organização dos 
processos pedagógicos (SANTA CATARINA, 2003, p. 6, grifos no 
documento original). 

 

Quanto à matriz curricular, o projeto explicita a importância de as atividades 

manterem equilíbrio entre as ofertas de caráter mais lúdico e as de cunho mais 

acadêmico. Os espaços e tempos desse modelo devem prever atividades 

relacionadas ao lazer e ao esporte, ao desenvolvimento artístico e cultural, e 

proporcionar acesso a novas tecnologias e práticas de participação social e cidadã 

essenciais à formação humana. O documento ressalta a necessidade de amparar, 

no projeto político-pedagógico, as decisões para o planejamento e a 

operacionalização das ações curriculares a partir de sua concepção mais ampla. 

Essas ações serão tomadas de forma coletiva, levando em consideração os anseios 

da comunidade escolar. 

Cabe salientar que a proposta de escola pública integrada em Santa Catarina 

não se configura em atividades extras no contraturno. Elas estão distribuídas ao 

longo do período escolar, procurando não fragmentar as disciplinas e formando um 

currículo único. 

A proposta de organização da matriz curricular para as escolas públicas 

integradas, emitida pela Diretoria Básica e Profissional/Gerência de Ensino 

Fundamental, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação (PCEE 778/044) e 
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disponibilizada para as Gerências de Educação mediante a circular interna CI nº 

558, de 16 de dezembro de 2005, é transcrita na íntegra (Quadro 1) a seguir: 
 

Matriz de Referência: 
1ª a 4ª série (8 horas) 
Total de carga horária vigente – 800h 
Total de carga horária proposta – 800h 
Total: 1.600h 

EIXOS DISCIPLINAS COMPLEMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

CARGA 
HORÁRIA 

Linguagem e 
comunicação 

Língua Portuguesa 
 
Língua estrangeira 
 
Artes 
 
Educação Física 
 

- Literatura Infantil e Juvenil, 
Informática Educativa; 
- Inglês, Espanhol, Francês, 
Alemão e Italiano; 
- Música, Artes Plásticas, Artes 
Cênicas, Artesanato; 
- Dança, Karatê, Tênis de Mesa, 
Futsal, Vôlei, Cultura e Movimento, 
Jogos Educativos, Xadrez. 

04 
 

02 
 

04 
 

04 

Ciências e 
Matemática 

Ciências  
 
Matemática 

- Iniciação à Pesquisa, Educação 
Tecnológica; 
- Jogos Matemáticos. 

03 
 

02 
Histórico e 
Social 

Geografia 
História 

- Estudos Regionais, Turismo; 
- História Local, Educação Patrimonial. 

02 
02 

Todos os 
eixos 

 - Orientação de Aprendizagem 02 

Total 
Semanal 

  25 

Quadro 1 - CI nº 558, de 16/12/2005  
Fonte: Estado de Santa Catarina (2010) 

  

Após algumas reuniões e capacitações para a implantação das escolas 

públicas integradas, tendo como norte essa matriz de referência, foram feitas 

algumas modificações e alterações de acordo com a realidade específica de cada 

unidade escolar, sendo contempladas disciplinas que não constavam da proposta 

inicial, ficando a matriz assim organizada (Quadros 2 e 3): 

Curso: Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 
Número de dias letivos: 200 
Carga horária mínima: 800h 
Duração da hora/aula: 45 minutos. 

EIXO DISCIPLINAS NÚMERO 
DE AULAS OBSERVAÇÃO 

Pedagogo 
Área 01 

Português, 
Matemática, Ciências 
Geografia, História 
Ensino Religioso 

20 horas 
semanais 

 

Área 02 Artes 
Educação Física 

02 
03 

 

 Subtotal 25  
Quadro 2 - Matriz das disciplinas obrigatórias: Base Comum Nacional 
Fonte: Estado de Santa Catarina (2010) 
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PARTE DIVERSIFICADA 

NÚMERO 
DE 

AULAS 
OBSERVAÇÃO 

LINGUAGEM 
E 

COMUNICAÇÃO 

Letras Literatura 1 
Literatura 2 

02 
04 

No mínimo 02 
aulas 

Língua 
Estrangeira 

Inglês 
Espanhol 
Francês 
Alemão 
Italiano 

  

Artes Música 
Artes Plásticas 1 
Artes Plásticas 2 
Artes Cênicas 1 
Artes Cênicas 2 
Artesanato 1 
Artesanato 2 

02 
01 
02 
01 
02 
01 
02 

No mínimo 02 
aulas 

Educação 
Física 

Dança 1 
Dança 2 
Esporte 1 
Esporte 2 
Esporte 3 
Cultura e Movimento 1 
Cultura e Movimento 2 

01 
02 
01 
02 
03 
01 
02 

No mínimo 02 
aulas 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

 Iniciação à Pesquisa 1 
Iniciação à Pesquisa 2 
Educação Tecnológica 1 
Educação Tecnológica 2 
Jogos Matemáticos 1 
Jogos Matemáticos 2 

01 
02 
01 
02 
01 
02 

No mínimo 02 
aulas 

HISTÓRICO E 
SOCIAL 

 Turismo 1 
Turismo 2 
Sociologia 1 
Sociologia 2 
Filosofia 1 
Filosofia 2 
História Local 1 
História Local 2 

01 
02 
01 
02 
01 
02 
01 
02 

No mínimo 01 
aula 

Quadro 3 - Matriz das disciplinas diversificadas 
Fonte: Estado de Santa Catarina (2010) 
 

 

Segundo o Projeto Escola Pública Integrada (SANTA CATARINA, 2003, p. 7-

8), a proposta apresentada não se configura num modelo pronto; “ela será 

viabilizada pela conjugação das experiências, necessidades e expectativas das 

próprias comunidades e do poder público, respeitando-se, sobretudo, as 

peculiaridades de cada espaço social local”. Mesmo assim, alguns princípios 
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operacionais devem ser contemplados nos projetos político-pedagógicos das 

escolas, como: 

- Manutenção do acesso e permanência dos alunos: a proposta 
de currículo em tempo integral não deve ser implantada em 
detrimento da capacidade de matrícula das escolas. 
- Implantação gradativa: o currículo em tempo integral pode ser 
oferecido de forma gradativa, a fim de preparar as condições 
necessárias para sua implantação em toda escola. 
- Estudo de viabilização e adesão: a implantação do currículo em 
tempo integral deve ser precedida de um levantamento junto à 
comunidade escolar para dimensionamento da adesão e das 
necessidades dos estudantes que serão atendidos, principalmente 
em relação à merenda e ao transporte escolar. 
- Universalização das atividades educativas: as atividades 
educativas incorporadas ao currículo da escola deverão ser 
acessíveis, de forma democrática e universalizada, a todos os 
estudantes da unidade escolar. Deve-se evitar a implantação de 
atividades que permitam a participação apenas de um número 
limitado de alunos e que não possam ser ampliadas para todos os 
estudantes da escola. 
- Continuidade e consistência da atividade educativa: as novas 
atividades a serem desenvolvidas na escola deverão ser planejadas 
para todo o ano letivo, mesmo que sejam compostas por diferentes 
momentos e modalidades. Além disso, as atividades devem ser 
articuladas com as outras disciplinas do PPP da escola, constituindo 
um currículo único e consistente em tempo integral. 
- Otimização e/ou ampliação da equipe pedagógica da escola: 
para implantação do currículo em tempo integral a escola deverá 
otimizar horários e funções da equipe pedagógica. 
- Otimização/reforma do espaço físico: as escolas deverão 
otimizar seus espaços físicos para o desenvolvimento das ações em 
tempo integral, aproveitando inclusive outros ambientes da 
comunidade. 
- Articulação com as esferas regionais e municipais: a 
implantação do currículo em tempo integral na escola deverá ser um 
projeto compartilhado entre responsáveis pela gestão da educação 
em nível regional, municipal e local. 
- Parcerias com a comunidade: as ações desenvolvidas em 
conjunto com a comunidade deverão ter caráter de parceria, 
evitando-se o voluntariado. 
- Avaliação sistemática das atividades educativas: todas as 
atividades educativas desenvolvidas pela escola deverão ser 
avaliadas segundo seu grau de contribuição para o processo de 
aprendizagem dos estudantes (SANTA CATARINA, 2003, p. 8-10, 
grifos no documento original). 
 

No que se refere à gestão, a SED ressalta que as escolas públicas integradas 

sustentam-se no princípio democrático da gestão da educação pública, o qual 

pressupõe a gestão colegiada e em equipe. Essa abordagem implica práticas de 

coordenação, liderança, participação e articulação entre a equipe da escola e os 

demais segmentos da comunidade. É necessário, portanto, manter um canal de 
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comunicação e participação sempre aberto com a comunidade, realizando reuniões 

sistemáticas de avaliação e planejamento. 

Com relação à política de parceria, o documento expressa que a articulação 

com diferentes níveis e atores é um processo necessário para viabilizar a 

implantação da escola pública integrada. As parcerias na educação pública, 

segundo o projeto, devem sempre visar a agregar valor à proposta educativa da 

escola. Elas podem acontecer por meio da incorporação do trabalho de 

organizações e profissionais da comunidade e precisam ser estabelecidas em três 

planos articulados: em âmbito estadual, regional e local. 

O Projeto Escola Pública Integrada elencou seis princípios gerais que devem 

reger as parcerias entre escolas, organizações e pessoas da comunidade: 

consistência e coerência da proposta de trabalho; integração de pessoas e 

organizações externas à equipe pedagógica da escola; definição clara da 

responsabilidade de cada parceiro; compromisso de continuidade; remuneração de 

profissionais; avaliação sistemática da parceria. 

Como a proposta previa a implantação da escola pública integrada de forma 

gradativa, foram criados pelo Grupo Gestor da Secretaria de Educação alguns 

critérios para a implementação dessas escolas: 

 

• Primeiro critério – escolas localizadas em municípios com baixo índice 

de desenvolvimento social (IDS), associado aos menores índices de 

desenvolvimento educacional (IDE), relativos ao censo de 2001 (MEC, 

2001). 

• Segundo critério – escolas que apresentem condições mínimas, espaços 

físicos e formas alternativas de otimização do quadro de pessoal, que 

permitam a implantação da escola. 

• Terceiro critério – escolas que apresentem alternativas concretas para o 

estabelecimento de parcerias com diferentes setores da sociedade civil, 

incluindo organizações não governamentais, iniciativa privada e outros 

setores do poder público. 
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3.3 Histórico da proposta de EPI em Santa Catarina  

 

 

De acordo com o planejamento da SED, estava prevista a implantação das 

escolas públicas integradas de forma gradativa, respeitando alguns critérios e as 

condições de cada região. O quadro 4 a seguir apresenta as metas de implantação 

da proposta para os primeiros anos. 

  

  

ANO META 
2003 Implantação de 60 escolas públicas de ensino fundamental, priorizando-se o 

atendimento a duas escolas por Gerência Regional. 
2004 Implantação de 180 escolas públicas de ensino fundamental, adotando os 

mesmos critérios de 2003. 
2005 Implantação em aproximadamente 500 escolas de ensino fundamental. 
2006 Implantação em aproximadamente 800 escolas de ensino fundamental. 

Quadro 4 - Metas para implantação de EPIs em Santa Catarina 
Fonte: SED (2010) 
 

 

 

Em 2010 Santa Catarina têm implantadas, conforme a SED (2010), 68 

escolas públicas integradas em 28 municípios, sendo atendidos 8.005 alunos do 

Ensino Fundamental. Os dados mostram que a meta estabelecida ao longo do 

programa para o atendimento integral de crianças e o número de escolas públicas 

integradas está muito aquém do esperado. A SED tinha como estimativa 800 

escolas atuando com essa proposta ao final de 2006, o que não se concretizou. 

Passados sete anos, há em funcionamento no Estado apenas oito EPIs a mais que 

a meta traçada em 2003, quando do início da implantação da proposta.  

 

 

3.4 Escolas Públicas Integradas da região de Joinville: Elementos Contextuais  

 

 3.4.1 Identificações das escolas 

 

Iniciamos a análise dos currículos das escolas pesquisadas buscando os 

elementos que as identificam, a saber: as séries e o total de alunos que são 
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atendidos em turno integral, o número total de alunos da escola, os turnos de 

atendimento, bem como o nível socioeconômico da clientela. Esses dados estão 

apresentados abaixo no quadro 5. As escolas receberão as denominações A, X, S, 

por não considerarmos relevante a sua identificação. 

Cabe ressaltar que as três escolas pesquisadas atendem ao Ensino 

Fundamental (1ª a 9ª séries), mas o turno integral é oferecido apenas para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 5ª); as demais séries organizam-se em turno 

parcial. 

 

Identifi-cação Séries Integrais  
Número total de 

alunos da unidade 
escolar 

Turnos  

Escola A 
2010: 1ª a 4ª séries – 
Ensino Fundamental  

336  matutino e 
vespertino 

Escola X 
2010: 1ª a 4ª séries - 
Ensino Fundamental, 
 

365  matutino e 
vespertino 

Escola S 
2010: 1ª a 4ª séries - 
Ensino Fundamental  
 

479   matutino e 
vespertino 

   Quadro 5 - Identificação das Escolas Públicas Integradas de Joinville 
    Fonte: Projetos Político-Pedagógicos (PPP, 2010) 
 

Objetivando contextualizar as escolas participantes da pesquisa, 

apresentaremos um breve histórico de cada uma delas. Salienta-se que esses 

dados foram obtidos no PPP e enriquecidos com outras informações disponíveis em 

fontes públicas, tais como: documentos da GERED de Joinville, das escolas 

participantes da pesquisa e site do INEP/MEC. 

A escola A configura-se como Escola Pública Integrada desde 2006, e 

encontra-se inserida numa comunidade de baixa renda. A região em que ela se situa 

foi ocupada em meados da década de 40, nos arredores da construção da 

Fundação Tupy, importante indústria do setor metal-mecânico do País. Hoje a área 

urbana do bairro encontra-se às margens de uma área de preservação permanente, 

remanescente de restinga arbórea e manguezal. 

Os habitantes vivem em casas sem condições de saneamento básico e 

economicamente são trabalhadores da indústria ou amparam-se no recebimento do 

programa Bolsa-Família, recurso do Governo Federal destinado às famílias que 

possuem uma renda baixa, sendo vinculado à permanência do aluno na escola de 

ensino regular.  
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A clientela, conforme informam os dados registrados no PPP da unidade 

escolar, destaca sua confiança no ensino público e gratuito, que é definido como 

bom.  

Essa escola apresentou nota 5,2 em 2009 no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB, programa de avaliação federal que reúne dois importantes 

indicadores para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de 

desempenho nas avaliações (INEP/MEC, 2010), o que significa um bom índice, se 

comparado à meta estabelecida pelo INEP, de 4,2 para o ano de 2009. 

De acordo com dados contidos no PPP, a escola conta hoje com seis 

professores de 5ª a 8ª séries, quatro professores de 1ª a 4ª séries, nas disciplinas da 

base comum, oito professores nas disciplinas diversificadas, um professor  

readaptado, um gestor, três assistentes técnico-pedagógicos, um assistente de 

educação e três funcionários de serviços gerais. Possui um total de 336 alunos 

matriculados. 

A proposta de EPI na escola S organiza-se desde 2004. Iniciou atendendo 

primeiramente a quatro turmas de primeiras séries e foi aumentando o atendimento 

de forma gradativa até atingir, em 2007, as quatro séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Segundo o diagnóstico realizado pela unidade escolar, contido no 

PPP, a comunidade escolar é de classe média-baixa, percebendo boa parte dela  

(37,39%)  renda de até dois salários mínimos por mês. Os responsáveis familiares, 

pais e mães, ainda segundo o diagnóstico, trabalham no comércio e nas indústrias 

da cidade. 

A meta atingida pela escola S no IDEB 2009 - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - foi de 5,4, - o que supera significativamente a média nacional de 

4,2 estipulada pelo INEP (INEP/MEC, 2010). 

Pioneira, juntamente com a escola X, na implantação da proposta de Escola 

Pública Integrada em Joinville e região, conta,  de acordo com o PPP de 2009,  com 

um total de 479 alunos matriculados. 

Compõem o quadro funcional da unidade escolar um gestor, um assistente de 

educação, dois assistentes técnico-pedagógicos, um orientador, um supervisor, um 

administrador escolar, um coordenador de biblioteca, um coordenador da sala 

informatizada, cinco professores regentes das séries iniciais, oito professores das 

disciplinas diversificadas, 11 professores das séries finais do Ensino Fundamental, 

um vigia e cinco funcionários para serviços gerais. 
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Também em 2004 a escola X iniciou suas atividades como Escola Pública 

Integrada. Essa unidade escolar apresenta um diferencial em relação às outras 

duas, qual seja: a clientela que frequenta a escola não pertence à comunidade do 

entorno; seus alunos são oriundos de vários bairros da cidade, tanto da classe 

média quanto da classe baixa, formando uma comunidade extremamente 

heterogênea em termos de condições socioeconômicas. Os pais justificam a escolha 

pela referida escola - mesmo não sendo próxima às suas residências - pelo 

atendimento às crianças em período integral, oferecendo tranquilidade e segurança 

aos seus filhos, que, assim, têm onde ficar enquanto eles trabalham. 

Em 2009 a escola X atingiu a média 5,4 no IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, superando também a média estabelecida, de 

4,2 pelo INEP (INEP/MEC, 2010).  

Apresenta, no seu quadro funcional, um gestor, um assistente de educação, 

dois assistentes técnico-pedagógicos, um orientador, um supervisor, um 

coordenador da sala informatizada, seis professores regentes das séries iniciais, dez 

professores das disciplinas diversificadas, 11 professores das séries finais do Ensino 

Fundamental, um vigia e três funcionários para serviços gerais. Conta com 365 

alunos matriculados, de acordo com o seu projeto político-pedagógico de 2009. 
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4  ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR SOB 

ANÁLISE 
 

 

4.1  Tempo escolar 

 

O quadro 6 sintetiza alguns dos aspectos relacionados à organização do 

tempo escolar, abordando os horários em que as disciplinas são disponibilizadas, o 

início e término das aulas, os tempos de almoço e lanche dentro dos dias letivos de 

cada unidade escolar, conforme descrito nos PPPs das escolas. 

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
ESCOLA A ESCOLA X ESCOLA S 

- 9 horas diárias. 
 
-  4 horas no período 
matutino (base comum) 
- 4 horas no período 
vespertino 
 
- 1 hora de almoço e 30 
minutos de lanches 

- 9 horas diárias. 
 
-  4 horas no período matutino 
-  4 horas no período vespertino 
(as disciplinas acontecem de 
forma intercalada) 
 
- 1 hora de almoço e 30 minutos 
de lanches 

- 9 horas diárias. 
 
-  4 horas no período matutino 
- 4 horas no período vespertino 
(as disciplinas acontecem de 
forma intercalada) 
 
- 1 hora de almoço e 30 minutos 
de lanches 

Quadro 6 - Tempo das EPIs - Joinville 
Fonte: Projetos Político-Pedagógicos (PPP, 2010) 
 

Neste quadro estão descritas as opções feitas pelas escolas quanto ao 

horário de funcionamento do turno integral, bem como a distribuição das disciplinas 

no decorrer do dia. Percebemos que a escola A optou pela proposta de quatro aulas 

das disciplinas da base comum nacional (Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Educação Física e Artes) acontecendo num turno, e as disciplinas 

diversificadas num outro. Tanto a escola X como a escola S, em algumas séries, de 

acordo com a carga horária do professor regente, utilizam o contraturno; noutras 

séries contemplam as disciplinas de forma intercalada.  

A configuração de disciplinas da base comum num turno e as diversificadas 

em outro difere da proposta que consta no documento-base das EPIs, descrito na 

página 38 desta dissertação. No documento é destacado que: “O importante é evitar 

a fragmentação em disciplinas tradicionais em um turno e atividades ‘novas ou 

diversificadas’ em outro turno. O currículo da escola em tempo integral é único, 

devendo estruturar o próprio Projeto Político Pedagógico” (SANTA CATARINA, 

2003, p. 7). 



 

 

53

Segundo relato dos gestores das EPIs, no início da implantação acontecia,   

de acordo com o modelo proposto pela SED, alternância das aulas da base comum 

com as disciplinas diversificadas, mas, com o decorrer do tempo, os professores 

regentes1 reclamaram que o trabalho ficava muito fragmentado, pois interrompia 

suas atividades de leitura, interpretação de textos ou até mesmo avaliações, para a 

entrada de um professor de outra disciplina, o que,  na opinião desses profissionais, 

quebrava as atividades e deixava as crianças dispersas quando retornavam às 

atividades anteriores. 

  As escolas, em consenso com a Gerência de Educação, optaram por  

oportunizar as disciplinas da base comum num determinado período e as disciplinas 

diversificadas no contraturno. Somente acontece de forma intercalada quando existe 

necessidade de adequar a carga horária de algum professor da instituição que 

possui vínculo com outra escola ou uma reduzida carga horária na EPI. 

 Importa salientar que o que o documento-base intitula, conforme pode ser 

percebido no parágrafo acima, como “atividades novas ou diversificadas”, são na 

verdade as demais disciplinas que compõem a matriz pedagógica, ou as chamadas 

pelas EPIs de “disciplinas diversificadas”. 

Nas escolas públicas integradas de Joinville os alunos iniciam a jornada 

escolar às 7 horas e 30 minutos da manhã e encerram às 16 horas e 30 minutos da 

tarde, em todos os dias da semana, perfazendo um total de nove horas diárias de 

permanência na escola, tendo uma hora diária destinada à refeição principal - o 

almoço -, dois intervalos de 15 minutos cada para o lanche e 7 horas e 30 minutos 

de trabalho com as disciplinas. 

As disciplinas que compõem a base comum nacional são ministradas por um 

único professor, chamado pelas escolas de professor regente (PPP, 2010). Os PPPs 

das escolas analisadas não identificam um horário pré-estabelecido para o trabalho 

com tais disciplinas, o que nos leva a concluir que essa organização fica a critério do 

professor regente, de acordo com a dinâmica do fazer pedagógico no cotidiano 

escolar, respeitando a carga horária semanal de 20 horas, com as disciplinas da 

Base Comum Nacional2, conforme descrito na página 42, no quadro 2 desta 

dissertação.  

                                                 
1 Professor Regente: professor que ministra as aulas da base comum nacional em cada série. 
2 Disciplinas da base comum nacional: Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Geografia, 
Artes e Educação Física. 
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Fazendo uma referência às dimensões do tempo escolar, Cavaliere (2007) 

identifica três níveis diferentes e complementares:  

 
- O primeiro, de caráter macroestrutural, é constituído pela duração 
do ciclo de escolarização, sua organização em etapas e 
obrigatoriedade. 
- O segundo nível, intermediário – parcialmente regulado em âmbito 
macro, mas administrado pelos estabelecimentos escolares de 
acordo com suas especificidades – é constituído pela duração e 
organização da jornada, da semana e do período letivo, e, no Brasil, 
também segue tendência de aumento progressivo. A partir da 
LDB/96, os dias letivos foram ampliados de 180 para 200, além da 
indicação de implantação do horário integral. 
- O terceiro nível, microestrutural, é o da sala de aula, isto é, da 
dinâmica do tempo no trabalho do professor com seus alunos 
(CAVALIERE, 2007, p. 93). 

  

Elucidando as questões trazidas pela autora, as EPIs da rede estadual no 

caráter macroestrutural configuram-se de forma seriada, com cinco anos iniciais do 

Ensino Fundamental, numa sequência de 1ª a 5ª séries3. Encontram-se 

contempladas, na legislação nacional LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996b), outras formas 

de organização escolar, como os ciclos, por idade ou em etapas, mas em Santa 

Catarina, tanto nas escolas de turno parcial como nas escolas integradas, a opção 

foi pela organização em séries anuais. 

A organização por série ou classe surge como proposta pedagógica no século 

XVI, contrapondo-se, segundo Baduel (BADUEL apud PETITAT, 1994, p. 76),  

 
à falta de organização e de métodos até então utilizados nas escolas. 
Criou-se então um método mais apropriado ao desenvolvimento das 
crianças. A escola foi dividida em classes de acordo com a idade e o 
desenvolvimento dos alunos. Foram estabelecidas oito classes nas 
quais os estudos foram repartidos. Os alunos deveriam chegar às 
escolas por volta dos cinco ou seis anos e ali permanecer até os 
quinze anos, percorrendo um grau por ano. 

 

Nesses anos de permanência dos alunos, os conteúdos seriam ministrados 

de acordo com a idade, tendo como justificativa a preocupação em adaptá-los ao 

desenvolvimento das crianças. Nessa perspectiva “o discurso dirigido aos 

adolescentes torna-se diverso daquele destinado às crianças” (BADUAL apud 

PETITAT, 1994, p. 76). Psicólogos e pedagogos alegam que essa não foi a principal 

                                                 
3 Com a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, as séries iniciais são compostas de 5 anos 
(1ª a 5ª  séries).  Até 2006 as séries iniciais compunham-se de 4 anos (1ª a  4ª séries). 
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razão para levar a organização e o ensino a adotar os graus e as classes, mas sim 

uma forma de introduzir uma maior ordem e de manter os estudantes sob a 

supervisão dos mestres. 

Podemos corroborar a afirmação acima por intermédio de um texto no período 

de implantação da referida organização. 

 
Todavia, como nesse momento reina nas escolas uma grande 
desordem, e como a audácia dos estudantes menospreza a 
autoridade dos mestres e o bom andamento dos trabalhos, sou de 
opinião que se deve agrupar em classes os alunos grandes e sujeitá-
los a um maior respeito pelos professores e a maior docilidade em 
tudo que se refere aos seus estudos, [...]. Deve-se ter uma lista com 
os nomes dos alunos e proceder a uma chamada na abertura das 
aulas (BADUEL apud PETITAT, 1994, p. 79). 

 

Essas experiências, pautadas no controle e no direcionamento das ações dos 

indivíduos, percorreram o mundo e são herdadas pelos jesuítas e introduzidas nas 

escolas por eles organizadas, refletindo, portanto, na organização das escolas 

brasileiras, na sua maioria oriundas dessa ordem religiosa.  

Constata-se pela pesquisa que esse modelo hegemônico no qual os alunos 

pertencem a uma determinada série ou classe, muitas vezes com idades e 

aprendizados bem diferenciados, perdura até os dias atuais nas escolas de nosso 

País. Nas EPIs os alunos são organizados em classes, tanto para as atividades da 

base comum quanto para as atividades diversificadas, as quais ainda se subdividem 

em disciplinas, com um número específico para cada série (o número de disciplinas 

diversificadas por série, consta na página 43, no quadro 3 desta dissertação).  

Nessa estrutura de organização, os alunos fazem parte de uma classe 

específica, devendo, portanto, participar das aulas e atividades dirigidas a essa 

classe, não tendo oportunidade de fazerem escolhas quanto às atividades 

diversificadas com as quais se identificam, devendo participar daquelas planejadas 

para a sua turma, de acordo com a organização dos conteúdos das disciplinas que 

fazem parte do seu ano de estudo e da sua carga horária. É importante registrar que 

tal organização difere daquela da proposta-base, que traz como alternativa que as 

atividades que compõem a carga horária suplementar, as chamadas “atividades 

diferenciadas”, deveriam ser proporcionadas a todos os alunos da escola (SANTA 

CATARINA, 2003, p. 8). Diante da supremacia da organização por série ou classe, 
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formar grupos diferenciados, mesmo que fosse apenas nas atividades diversificadas, 

para um ato, torna-se impraticável. 

Seguindo nossa análise, com base nos argumentos de Cavaliere (2007), 

quanto ao nível macro, definido pela autora como aquele administrado pelos 

estabelecimentos escolares, a jornada das EPIs equivale a 45 horas semanais, ou 

seja, cinco dias por semana com nove horas diárias de permanência dos alunos na 

escola. O período letivo compõe-se de 200 dias. Esse tempo está em consonância 

com a legislação nacional (LDB, 9.394/96) (BRASIL, 1996b), que prevê um mínimo 

de dias letivos (200) e uma carga horária anual de 800 horas. Nas escolas 

integradas, por conta do acrescimento de 4 horas, a carga horária equivale a mais 

800 horas de complementação curricular, perfazendo um total de 1.600 horas anuais 

(CI nº 558, de 16/12/2005). 

 Já no nível microestrutural como apontado por Cavaliere (2007), o da sala de 

aula, do tempo de trabalho do professor com os seus alunos, nas escolas integradas 

são 10 aulas diárias, de 45 minutos cada uma, num total de 50 aulas semanais. 

Novamente nos reportamos a Petitat (1994), quando menciona o fosso aberto 

entre a escola moderna e os estudos nos colégios antigos.  

 
Antes, o tempo do aluno dividia-se em largos períodos, adaptáveis 
ao ritmo do estudante. Hoje esse tempo é repartido em períodos 
anuais; horários estritos e bem carregados dividem as matérias pelos 
dias e horas. Relógios e sinetas marcam as atividades escolares. Os 
alunos dispõem de um tempo limitado para assimilar determinadas 
matérias, quando não o fazem neste tempo, tem de fazer o ano 
escolar novamente. A seleção escolar passa a ser munida de bases 
institucionais, do enquadramento temporal e das relações de 
imposição pedagógicas necessárias ao seu desdobramento 
progressivo e contínuo (PETITAT, 1994, p. 79). 

 

O tempo na perspectiva moderna, ainda segundo Petitat (1994), passa a ter 

um valor em si mesmo, transforma-se num bem material que se ganha e se perde. 

Este passa a ser mensurável. O tempo separa-se dos ritmos naturais e cósmicos, 

passando a ser uma dimensão nitidamente humana, torna-se institucional (PETITAT, 

1994). O mundo e as pessoas passam a se organizar dentro desse tempo, 

cronometrado, cronológico, introduzindo um tempo linear trazido pelo advento do 

relógio. E as escolas, reflexos que são das organizações sociais, oferecem um 

aspecto institucional do tempo: “a apropriação do tempo pelos pedagogos, o controle 

físico dos alunos e dos espaços – com vistas a obter certos resultados morais e 
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culturais – significam ao mesmo tempo expropriação do tempo e do movimento dos 

alunos” (PETITAT, 1994, p. 91).  

Essa organização espaço-temporal introduzida na sociedade desde o início 

da modernidade e percebida ainda hoje nas escolas brasileiras, constatada por meio 

dos modelos de horários (Quadros 7 e 8, páginas 61 e 62) das escolas, favorece o 

total controle das atividades pelos professores à suas classes e aos alunos a elas 

subordinados. 

Nos modelos analisados pela pesquisa, a organização destacada pelo autor 

com relação ao tempo das escolas respalda totalmente a afirmação de controle e 

direcionamento por parte delas. As crianças estão confinadas a um espaço fechado, 

num local fixo, inseridas em uma rede de vigilância mútua e obrigadas a seguir um 

horário preestabelecido, sendo este de atividade pedagógica permanente. Nessa 

modalidade espaço-temporal não há momentos de ócio. “O método, a organização, 

o controle físico, o tempo de trabalho são tão importantes quanto os conteúdos 

incutidos” (PETITAT, 1994, p. 93). 

Mesmo diante da oportunidade de quebrar essa lógica estabelecida com uma 

extensão do horário de permanência das crianças na escola e uma proposta de 

currículo integrado, com opções de ampliação das oportunidades de aprendizagens 

mediante a oferta de atividades diversificadas, podemos constatar, pelo modelo de 

organização imposta pelas EPIs analisadas, que não foi possível romper com a 

estrutura adotada pelas escolas públicas ao longo da história da educação brasileira. 

Abaixo pode ser visualizado, através do gráfico, um dia de trabalho com turno 

de 09 horas nas EPIs de Joinville. 
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 O gráfico mostra a sequência fragmentada das disciplinas, num tempo rígido 

e controlado de 45 minutos por aula ministrada. As crianças neste tempo terão as 

intervenções pedagógicas de 06 professores diferentes ao longo de um único dia. 

Pode-se identificar também a estrutura rígida e fechada do tempo escolar das 

EPIs, pelo modelo de horário da escola A (Quadro 7). Esse horário foi organizado 

para a primeira série do Ensino Fundamental do ano letivo de 2010 e encontra-se 

contemplado no projeto político-pedagógico da referida unidade escolar. 

 

HORÁRIO SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

7:30 – 8:15 BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM 
8:15 – 9:00 BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
BASE COMUM 

9:00 – 9:15  LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 
9:15 – 10:00 ARTES BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM 
10:00 -10:45 ARTES BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM BASE COMUM 
10:45 - 11:30 BASE COMUM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
BASE COMUM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
BASE COMUM 

11:30 - 12:30  ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
12:30 - 13:15 DANÇA FILOSOFIA DANÇA ARTES 

CÊNICAS 
LITERATURA 

13:15 - 14:00 TURISMO TURISMO FILOSOFIA SOCIOLOGIA INICIAÇÃO À 
PESQUISA 

14:00 - 14:45 LITERATURA LITERATURA LITERATURA INICIAÇÃO À 
PESQUISA 

CULTURA E 
MOVIMENTO 

14:45 - 15:00  LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 
15:00 - 15:45 INGLÊS ARTES 

CÊNICAS 
HISTÓRIA 

LOCAL 
INGLÊS MÚSICA 

15:45 - 16:30 HISTÓRIA 
LOCAL 

MÚSICA JOGOS 
MATEMÁTICOS 

CULTURA E 
MOVIMENTO 

JOGOS 
MATEMÁTICOS 

Quadro 7 - Modelo de horário - 1ª série do Ensino Fundamental – EPI Joinville 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico (PPP, 2010) 
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O modelo do quadro 7 mostra a opção feita pela escola em concentrar as 

disciplinas da base comum num turno, neste caso no matutino, e as disciplinas 

diversificadas num turno oposto, o vespertino.  

No quadro 8 encontra-se um modelo de horário4 para a terceira série do 

Ensino Fundamental da escola S, disponibilizado em uma visita àquela instituição,  

feita pela pesquisadora. 
 

HORÁRIO SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

7:30 – 8:15 CULTURA E 
MOVIMENTO 

BASE 
COMUM 

ARTES BASE 
COMUM 

ED. 
TECNOLÓGICA 

8:15 – 9:00 HISTÓRIA 
LOCAL 

BASE 
COMUM 

ED. FÍSICA BASE 
COMUM 

FILOSOFIA 

9:00 – 9:15  LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 
9:15 – 10:00 ARTES BASE 

COMUM 
BASE 

COMUM 
BASE 

COMUM 
LITERATURA 

10:00 -10:45 BASE 
COMUM 

LITERATURA BASE 
COMUM 

HISTORIA 
LOCAL 

BASE 
COMUM 

10:45 - 11:30 BASE 
COMUM 

ED. 
TECNOLÓGICA 

FILOSOFIA ARTES BASE 
COMUM 

11:30 - 12:30  ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
12:30 - 13:15 MÚSICA BASE 

COMUM 
BASE 

COMUM 
DANÇA SOCIOLOGIA 

13:15 - 14:00 ED. FÍSICA MÚSICA JOGOS 
MATEMÁTICOS 

JOGOS 
MATEMÁTICOS 

BASE 
COMUM 

14:00 - 14:45 INGLES ARTES BASE 
COMUM 

LITERATURA BASE 
COMUM 

14:45 - 15:00  LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 
15:00 - 15:45 BASE 

COMUM 
SOCIOLOGIA LITERATURA BASE 

COMUM 
JOGOS 

MATEMÁTICOS 
15:45 - 16:30 BASE 

COMUM 
DANÇA CULTURA E 

MOVIMENTO 
INGLES ED. FÍSICA 

Quadro 8 - Modelo de horário – 3ª série 2, do Ensino Fundamental – EPI Joinville 
Fonte: Quadro de horário da escola 

 

No modelo do quadro 8, de acordo com a opção feita pela escola S, as 

disciplinas da base comum são intercaladas com as disciplinas diversificadas. 

Percebe-se que, diante dessa organização, os alunos de uma terceira série, da faixa 

etária de oito anos, num mesmo dia trabalham com 7 professores diferentes, 

trazendo cada um deles um conteúdo específico pertencente às disciplinas 

específicas. 

É factível perceber, pela descrição tanto do quadro 7 quanto do quadro 8, a 

rigidez do tempo estabelecido pela escola, quanto à organização do seu horário. 

                                                 
4 Cada uma das disciplinas, no quadro, é representada por uma cor diferente. ( quadros 7 e 8) 
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Todos os minutos do dia são aproveitados na forma de trabalho pedagógico, tendo, 

portanto, uma função social e cultural pré-estabelecida, diferentemente da 

organização familiar e social da faixa etária que frequenta esse nível de ensino (6 a 

10 anos).  

Para que a escola possa funcionar dentro dessa lógica espaço-temporal, no 

início de cada ano os técnicos das escolas organizam o horário semanal para todo o 

período letivo. Esse horário é inserido num sistema próprio da escola, que organiza 

a distribuição de aulas para os professores contratados em caráter temporário e 

para os professores efetivos (Sistema Série)5. Poucas mudanças devem ocorrer ao 

longo do ano, pois isso geraria transtornos nas contratações desses profissionais. 

Os critérios para distribuição das disciplinas diversificadas nos horários semanais 

não foram encontrados nos documentos analisados pela pesquisadora. 

Constata-se, pelos modelos, que o horário estabelecido para o ano organiza-

se de forma minuciosa quanto às disciplinas distribuídas nos dias da semana e em 

todas as horas do dia. Essa rotina diária é quebrada apenas pelas reuniões para 

planejamento que acontecem por quatro horas, a cada 15 dias, ou por alguns 

passeios que eventualmente são organizados pela escola. 

A preocupação com a utilização do tempo de forma produtiva e sem 

momentos considerados ociosos com certeza não se encontra somente nas EPIs de 

Santa Catarina; reflete um pensar já amplamente enraizado desde o início da 

escolaridade. Esse modelo de gerenciar o tempo, que segundo Petitat (1994) 

remonta ao século XVI, acompanha as escolas como podemos perceber até os dias 

atuais, o que importa então é colocar em xeque a configuração da ampliação do 

tempo, com o objetivo de verificar se ele se justifica na perspectiva de ampliação das 

oportunidades de aprendizagens.  

 Contando ainda com as colocações de Cavaliere (2007), a autora destaca 

diferentes formas de se justificar os tempos ampliados nas escolas públicas: 

 
(a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores 
resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior 
exposição desses às práticas e rotinas escolares; (b) ampliação do 
tempo como adequação da escola às novas condições da vida 
urbana, das famílias e particularmente da mulher; (c) ampliação do 
tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de 
educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação 
dos indivíduos (CAVALIERE, 2007, p. 1016). 

                                                 
5 Sistema utilizado na rede estadual para implantação da carga horária do professor. 
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Utilizaremos a justificativa (a), trazida por essa autora como referencial de 

análise, partindo do que consta na dimensão Didático-Pedagógica, do documento-

base da EPI (2003) quando justifica o aumento da jornada escolar:  

o tempo médio de permanência dos estudantes brasileiros nas 
escolas é um dos menores do mundo. Apesar de o tempo de 
permanência na escola não constituir-se em garantia de qualidade da 
educação, o oferecimento de múltiplas oportunidades de 
aprendizagem é condição necessária para a formação humana 
plena, e está diretamente associado a melhores índices de 
desempenho na aprendizagem (SANTA CATARINA, 2003, p. 4). 

 

Se analisarmos o que diz o documento-base, a EPI deveria proporcionar 

melhores índices de aprendizagem, haja vista que em seu tempo ampliado 

oferece, além das disciplinas da base comum nacional, mais 13 disciplinas 

diversificadas, numa presumida oferta de múltiplas oportunidades de 

aprendizagem. 

Para identificar os índices de aprendizagem temos hoje, no sistema brasileiro 

de educação, um importante indicador de qualidade que se dá  por meio dos 

levantamentos dos dados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, o qual  produz um mapeamento da educação básica em todo o País. Os 

dados que pautam a análise a seguir dizem respeito aos dados do IDEB obtidos em 

2009. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB foi criado em 2007 

pelo Ministério da Educação e desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a partir da união de dois conceitos 

para medir a qualidade na educação, o fluxo escolar e a média de desempenho nas 

avaliações. É um indicador educacional que relaciona informações de rendimento 

escolar (aprovação) e desempenho em exames padronizados como a Prova Brasil e 

o SAEB (Sistema de Avaliação da Escola Básica). Esse índice é medido a cada dois 

anos e apresentado numa escala que vai de zero a dez. 

 O IDEB é o indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas 

fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela Educação, eixo do Plano 

de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, que trata da 

Educação Básica (BRASIL, 2007). 
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A Prova Brasil e o Saeb formam a base para definição do índice de 

desenvolvimento da educação básica (IDEB). A Prova Brasil avalia todas as 4as e 8as 

séries do Ensino Fundamental, e o Saeb, além das duas séries citadas, avalia por 

amostragem o 3º ano do Ensino Médio. Para os índices das três escolas públicas 

integradas foram utilizadas as informações dos Censos escolares e da Prova Brasil, 

já que elas não foram contempladas com a prova do Saeb, que é feita por 

amostragem. 

A Prova Brasil abrange perguntas de Língua Portuguesa e Matemática, 

ambas com habilidades e competências a serem atingidas pelos alunos. Abaixo 

(Quadro 9),  exemplos da prova de 2009, com descritores nas duas áreas. 

MATEMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA 
- A elaboração dos itens ou questões levou 
em conta as duas principais finalidades da 
Matemática, quais sejam, sua utilidade 
prática e o desenvolvimento do raciocínio. 
- Matriz de referência: 4 blocos de 
conteúdos: 
- números e operações, espaço e forma, 
grandezas e medidas, tratamento da 
informação. 
- envolvem as duas finalidades do ensino de 
Matemática: sua utilidade prática e o 
desenvolvimento do raciocínio. 
- Alguns descritores: “Identificar 
propriedades comuns e diferenças entre 
figuras bidimensionais pelo número de 
lados, pelos tipos de ângulos.” 
- “Resolver problema envolvendo o cálculo 
ou estimativa de áreas de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas.” 
- “Estabelecer relações entre unidades de 
medida de tempo.” 

- Avalia somente a leitura. 
- O texto é sempre a menor unidade de 
sentido. 
- O exame exige a familiaridade com 
diferentes gêneros - artigo de opinião, 
notícia, verbete, fábula, conto, quadrinhos. 
- Alguns descritores: "Identificar o tema de 
um texto" (descritor 6). 
- "Localizar uma informação explícita no 
texto" (descritor 1). 
- "Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão" (descritor 3), 
- "Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros" (descritor  

Quadro 9 - Descritores de Matemática e Língua Portuguesa utilizados na Prova Brasil 
2009. 
Fonte: INEP (2009) 

 

Sabemos que as avaliações padronizadas ora descritas não mensuram de 

forma total o sistema educativo, pois inúmeros outros aspectos também relevantes 

acabam ficando de fora de tal medição, contudo podem servir como instrumento 

para uma avaliação das nossas propostas pedagógicas e metodológicas, a fim de 

corrigirmos alguns descompassos no decorrer do caminho. 

As perguntas contidas na Prova Brasil são provenientes de análises feitas nos 

PCNs e nos modelos de currículos de redes estaduais e municipais de todo o País, 

levando em conta somente o que se trabalha na matriz da base comum nacional, 

não destacando quaisquer contribuições a mais que sejam agregadas ao currículo, 
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como propostas diversificadas, e tendo como foco principal a leitura, a escrita e o 

raciocínio lógico. 

As escolas públicas integradas da região de Joinville, bem como todas as 

outras escolas públicas, participaram da avaliação do IDEB, tendo as EPIs 

analisadas obtido os seguintes resultados em 2009: Escola A média 5,2, Escola S e 

Escola X média 5,4. 

Nessa perspectiva é importante destacar que foram avaliadas em Joinville e 

região, pertencentes à rede estadual de ensino, 52 escolas nas 4as séries do Ensino 

Fundamental no ano de 2009, das quais 13 escolas com jornada parcial obtiveram 

notas maiores do que as escolas integradas, uma ficou no patamar das escolas S e 

X, cinco atingiram o mesmo índice da escola integrada A, 26 ficaram entre os 

índices de 5.1 e 4,0 e somente uma atingiu média inferior a 4,0. 

Compreendendo a leitura e a escrita como processos que não se dão de 

forma isolada, somente nas disciplinas de Literatura e Língua Portuguesa,  mas que 

podem compor as atividades mais diversas como a dança, o esporte, o teatro,  

contempladas nos currículos das EPIs, causa estranheza que os índices alcançados 

por essas escolas não tenham sido maiores do que as demais, que não apresentam 

jornada e nem atividades ampliadas nos seus currículos. 

Constata-se, pelos dados levantados, que as escolas que oferecem uma 

jornada ampliada de quatro horas a mais diariamente, que recebem atividades 

pedagógicas de 13 disciplinas, incluindo duas aulas semanais de Literatura e duas 

de Jogos Matemáticos, não conseguiram atingir patamares significativos diante das 

que atuam com jornada reduzida de quatro horas diárias, organizando-se somente 

com as disciplinas da base comum nacional.  

Quiçá o trabalho pedagógico das escolas públicas integradas de Joinville atue 

numa lógica que Coelho traz como um alerta para “não reproduzir em dobro, as 

práticas pedagógicas que ocorrem no tempo parcial”, ou ainda, “estaríamos dando 

mais do mesmo?” (COELHO; HORA, 2004, p. 205). Fica, portanto, o 

questionamento: Importa aumentar algumas horas na jornada escolar sem a devida 

discussão acerca da qualidade das atividades que serão propostas para esse tempo 

ampliado? 

Mediante os dados expostos percebemos que a proposta de ampliação do 

tempo nas escolas públicas integradas de Joinville, em se tratando de configuração 

do tempo escolar, trouxe como alteração apenas o desdobramento do número de 



 

 

64

disciplinas, pois as escolas continuam a se organizar em classes seriadas, com um 

número fixo de disciplinas, com tempo estabelecido para cada momento 

pedagógico, numa organização frequentemente utilizada na maioria das escolas 

públicas da rede estadual de ensino que não apresentam propostas de currículo 

com jornada ampliada. 

As aulas seguem uma sequência de disciplinas ao longo do dia, com uma 

carga horária igual para todas elas (45 minutos). Existe um número, também igual 

de disciplinas diversificadas para todas as séries, contrapondo-se significativamente 

ao que consta no documento oficial, nos seguintes termos: “as atividades educativas 

incorporadas ao currículo (disciplinas?) da escola, deverão ser acessíveis, de forma 

democrática e universalizada, a todos os estudantes da unidade escolar” (SANTA 

CATARINA, 2003, p. 8). Diante da organização que está posta, de atividades 

diversificadas como disciplinas dentro do tempo preestabelecido na carga horária do 

professor, não existe possibilidade de elas serem oportunizadas a todos os alunos, 

só participando os alunos que fazem parte daquela turma, naquele horário. 

As propostas de ampliação do horário escolar,  inspiradas principalmente nos 

modelos de ensino de Dewey, onde são criadas oportunidades às crianças de 

realizar  experiências diversas, produzindo não somente conhecimentos históricos, 

mas  produções de relações democráticas, de exercício da cidadania por meio de 

escolhas, de reprodução das relações vividas na sociedade, de vivências 

estruturadas na realidade, não aparenta ser o principal foco da organização 

curricular nas escolas pesquisadas, pois, apesar de terem um tempo maior para a 

organização de múltiplas experiências e oportunidades de aprendizagem 

diferenciadas, mantêm-se numa estrutura-padrão de organização num tempo 

extremamente controlado e num espaço reduzido de oportunidades. 

Apesar da ampliação de quatro para nove horas, as escolas pesquisadas 

demonstram dificuldades para organizar o tempo escolar de forma diferenciada 

daquelas escolas de turno parcial, perpetuando a organização nos modelos 

hegemônicos de gerenciamento do tempo nos moldes do sistema econômico 

capitalista de produção, onde tal sistema não pode ser utilizado com ações 

associadas ao desperdício e ao ócio, mesmo que essa forma não se configure em  

garantia de uma educação integral e de qualidade. 

De acordo com Viñao Frago (2001) a disciplina do tempo educativo, inspirada 

nos ritmos dos conventos, reforçou-se com a regularidade de seus ritmos, dando 
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origem a todo o ordenamento da vida acadêmica, que passou, de forma “invisível”, 

ainda que bem notória, a fazer parte do currículo (p. 27). 

Dentro da lógica analisada, de tempo fragmentado e de horário distribuído de 

forma rígida e controladora, estes nas EPIs configuram-se como elementos 

significativos de controle e direcionamento das ações pedagógicas, não se 

traduzindo numa perspectiva de ampliação de tempo para apropriações  de novas e 

significativas formas de distribuir e socializar os conhecimentos e, bem assim, de  

formas democráticas de pensar a sociedade, numa perspectiva de produzir 

diferentes maneiras de relacionar-se com os saberes escolares. 

 

 

4.2 Espaço escolar  

 

 

Mesmo sendo de extrema importância a dimensão espacial das atividades 

educativas, como nos dizem Viñao Frago (2001), ela é bem pouco estudada na 

história da educação, e quando acontecem os estudos, focam-se principalmente nas 

propostas, nas regulações dos aspectos tecnoconstrutivos. Somente a partir da 

história da política educacional e da história social é que esse tema veio à tona, 

estudando-se as intervenções e regulações estatais, estabelecendo modelos oficiais 

de construções escolares, bem como a distribuição e usos em função da classe 

social e do gênero. 

 
Qualquer atividade humana precisa de um espaço e de um tempo 
determinados. Assim acontece com a educação. Resulta disso que a 
educação possui uma dimensão espacial e que, também o espaço 
seja, junto com o tempo, um elemento básico, constitutivo, da 
atividade educativa (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 61). 

 

Diante da perspectiva de entender a configuração dos espaços das EPIs, pois 

estes são aspectos levados em consideração no momento da implantação desse 

modelo de escola, tal item trará a análise dos espaços das três escolas públicas 

integradas, objeto de análise desta dissertação.  

Segundo Sacristan (2000, p. 89), as aprendizagens que os alunos realizam 

em ambientes escolares não acontecem no vazio. Isso tem uma série de 

consequências importantes, e a mais decisiva de se ressaltar é que a qualidade da 
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educação fica definida pelas características das aprendizagens pedagógicas, 

modelada pela contextualização escolar dentro da qual ocorre. Potencializar a 

qualidade da educação exige a melhora das condições nas quais essa 

aprendizagem pedagógica se produz. 

 Esse autor traz ainda a contribuição de Skilbeck (1984 apud SACRISTAN, 

2000), definindo os processos de aprendizagens do currículo básico a partir de 

dimensões para sua concretização, quais seriam: as áreas do conhecimento e de 

experiência, os processos e os ambientes de aprendizagem, “pois dessas três 

dimensões depende a consecução dos componentes básicos de formação que 

devem constituir as bases de uma educação geral expansível a todos” 

(SACRISTAN, 2000, p. 89). 

Ainda de acordo com o autor, os processos de aprendizagem, no que se 

refere a certos conteúdos, além dos condicionamentos nos professores 

condicionam-se também pelos ambientes escolares. Toda a regulação que afeta a 

instituição escolar, tais como o pessoal disponível, os meios didáticos, os espaços, o 

tempo e sua distribuição, o tamanho das classes, são campos mais imediatos da 

aprendizagem escolar (SACRISTAN, 2000). 

Portanto, em sintonia com a importância dada pelos autores, Sacristan 

(2000), Viñao Frago (2001) entre outros, o espaço escolar é um aspecto importante 

dentro das unidades escolares para a oferta de múltiplas oportunidades de 

aprendizagem. Esses espaços, aos quais nos referimos, podem ser espaços físicos, 

bem como ambientes criados e organizados para o desenvolvimento das 

experiências educativas. Como argumento é citado ainda por Sacristan ”é preciso 

manter uma visão mais ecológica do ambiente escolar como fonte de aquisição” 

(SACRISTAN, 2000, p. 90). Segundo ele, tal ambiente faz parte dos estímulos 

imprescindíveis para aprender, que incluem não somente os sistemas simbólicos e 

culturais, mas uma gama muito maior de aquisições. 

O ambiente escolar constitui, portanto, um diferencial que não pode ser 

subestimado quando se pretende estudar o currículo escolar, principalmente no que 

tange ao Conjunto Arquitetônico que Apple (1973) aponta como um dos aspectos 

básicos do ambiente em causa. 

 
O Conjunto Arquitetônico das escolas, que regula por si mesmo, 
como qualquer outra configuração espacial, um sistema de vida, de 
relações, de conexão com o meio exterior. A disposição do espaço 
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para professores e para alunos expressa uma forma de entender o 
poder, a relação humana, os usos de comportamento cotidianos 
(APPLE apud SACRISTAN, 2000, p. 93). 

 

Concordando com esse autor temos Viñao Frago (2001), argumentando que 

a arquitetura escolar é um elemento cultural e pedagógico, não só pelos 

condicionamentos que suas estruturas induzem, mas também pelo papel de 

simbolização que desempenha na vida social (VIÑAO FRAGO, 2001).  Partindo da 

premissa trazida pelos autores, da relevância do espaço escolar para a 

aprendizagem, detalharemos a análise dos espaços das escolas públicas analisadas 

pela pesquisa.  

O quadro 10 traz a descrição dos espaços das EPIs que são utilizados por 

todos os alunos, tanto os de turno parcial, quanto os dos que permanecem em turno 

integral. 

 

ESPAÇOS ESCOLAS 
 
ESCOLA  A 
 
 
ESCOLA  X 
 
 
ESCOLA  Z 

- área para horta; 
- jardim frontal e interno; 
- pátio coberto interno; 
- cozinha; 
- depósito; 
- banheiros masculino e feminino; 
- biblioteca; 
- sala de apoio pedagógico; 
- sala de professores; 
- sala de direção; 
- secretaria; 
- sala de informática; 
- sala de artes 
- sala de educação física; 
- 12 salas de aulas; 
- 2 depósitos; 
- banheiros para funcionários; 
- parque infantil; 
- quadra descoberta. 

Quadro 10 – Espaços das EPIs – Joinville 
Fonte: PPP (2010) 

 

Conforme mostra o quadro 10, as três escolas analisadas configuram-se 

quase da mesma forma em relação aos espaços. Não existe em nenhuma delas 

espaços diferenciados para as crianças que permanecem em turno integral. 

Com relação aos espaços, no Brasil as escolas em tempo integral, conforme 

Cavaliere (2009) e já mencionado na página 20 desse estudo, configuram-se em 

duas vertentes: uma delas é a configuração dos espaços das escolas com o objetivo 
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de adequá-los a novas perspectivas de aprendizagem, com locais para aulas de 

danças, espaços para as artes cênicas e espaços multiuso para atividades físicas; 

outra vertente seria a utilização dos espaços da comunidade como opção para 

atividades extracurriculares (CAVALIERE, 2009). 

O modelo adotado pelas escolas públicas integradas de Joinville é o da  

utilização dos espaços já existentes na escola, como opção para as atividades de 

aprendizagem desenvolvidas como complementação da carga horária regular. 

As EPIs apresentam-se organizadas com espaços físicos, iguais à maioria 

das escolas públicas estaduais de Joinville. Com quadras de esportes, na sua 

maioria descobertas, salas de informática, algumas possuem uma chamada “sala de 

artes”, que se constitui de uma sala-padrão de aula onde são feitos os trabalhos na 

disciplina de artes, um pátio coberto onde são servidos os lanches e o almoço, 

biblioteca, laboratório de informática e salas de aulas, onde acontece a maioria dos 

trabalhos pedagógicos, tanto das disciplinas da base comum, quanto das disciplinas 

diversificadas. 

Das escolas estudadas, somente a Escola A possui um parque para as 

crianças, pois até 2007 ali funcionava uma turma de Educação Infantil, cedida para o 

município, parque esse que passou a ser uma opção para as crianças da EPI. 

O ambiente homogêneo que se altera somente em ocasiões especiais, ainda 

de acordo com Sacristan (2000), traz desvantagens para as aprendizagens dos 

alunos:  

 
Para dar um exemplo, pense nas desiguais possibilidades que um 
laboratório, uma oficina, uma saída para o exterior oferecem para 
entender a importância da estrutura do meio ambiente no qual o 
currículo se desenvolve (SACRISTAN, 2000, p. 92). 

 

Levando em consideração o que trazem os autores Viñao Frago (2001, p. 78), 

“o espaço educa”, sabendo-se que isso tem lugar de diferentes maneiras e implica 

várias questões. A ordenação do espaço, sua configuração como lugar, constitui um 

elemento significativo do currículo, independentemente de que aqueles que o 

habitam estejam, ou não, conscientes disso (VIÑAO FRAGO, 2001).  

Dentro dessa lógica, os espaços das escolas com propostas inovadoras de 

currículo, como é o caso das EPIs, poderiam apresentar uma arquitetura mais 

moderna e adequada aos objetivos pedagógicos desse modelo de programa. Que 

motivos levam essas escolas a apresentarem um modelo igual ao da maioria das 
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escolas públicas de Santa Catarina? Imobilismo arquitetônico? Tradicionalismo 

didático? Economicismo da política educacional em torno da escola pública? Esses 

são, segundo Viñao Frago (2001), os principais motivos pelos quais os espaços das 

escolas em causa mantêm-se na atual estrutura.  

Podemos encontrar o economicismo da política educacional quando 

analisamos as quadras das três escolas, que são espaços utilizados pelos 

professores de educação física e professores de disciplinas diversificadas como a 

prática de dança, capoeira ou aulas de outras modalidades esportivas, e estão 

desde a implantação do programa sem cobertura. As atividades que seriam 

realizadas naqueles espaços ficam seriamente comprometidas nos dias de chuva,  

bem como nos dias de muito sol e calor. Diante desse quadro, as disciplinas que 

utilizam espaços diferenciados para as suas atividades ficam à mercê das 

intempéries, tendo como única opção o uso do pátio coberto, que serve também 

como refeitório, com mesas e cadeiras organizadas para as 

refeições.  
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Figura 1: Croqui da quadra de esportes. 

Fonte: Croqui da quadra de esportes: m.uyama.sites.uol.com.br (acesso em 27/02/2011) 

Figura 2: Modelo de refeitório. 

Fonte: Ilustração do modelo de refeitório: carlosmanzolla.blogspot.com – Imagem:   

   definitivo 3.JPG (acesso em 27/02/2011). 

 

O uso do mesmo espaço para as aulas e para as refeições, além da perda de 

tempo que essa condição acarreta, pois os materiais utilizados precisam ser 

retirados nos momentos dos lanches e do almoço, localizam-se muito próximos às 

salas de aula, inibindo os trabalhos com música e representação, pois ocasionam 

barulho, atrapalhando as demais disciplinas. 

 Na proposta inicial consta que o  

 
currículo em tempo integral deve prever espaços para a realização 
das atividades relacionadas ao lazer, ao desenvolvimento artístico e 
cultural, ao esporte, ao acesso a novas tecnologias e a prática de 
participação social e cidadã, como componentes essenciais à 
formação humana (SANTA CATARINA, 2003, p. 7).  

 

Ainda segundo a proposta oficial, as escolas, candidatas a serem integradas, 

caso não estivessem adequadas a esses requisitos, deveriam enviar projetos de 

reforma e construções para serem viabilizados pela SED. 

As gestoras das escolas relatam que, quando optaram por atender em turno 

integral, como não tinham os espaços adequados, como previa o documento inicial, 

enviaram projetos solicitando as reformas e construções necessárias, mas até o 

presente momento não foram atendidas. 

Quanto às bibliotecas, a partir de 2009, após cinco anos da implantação das 

EPIs, foram equipadas com um acervo enviado pelo MEC, cumprindo salientar que 

os laboratórios de informática, desde o início de 2010, contam com computadores 

para os alunos desenvolverem suas pesquisas, bem como com um atendente 

específico, o que facilita o trabalho dos professores.  

Os precursores das escolas públicas de horário integral, idealizaram-nas 

como de acesso aos bens materiais negados às classes menos abastadas. 

Portanto, seus espaços deveriam ser criados para o lazer, a cultura, o acesso às 

tecnologias, a espaços onde as crianças pudessem vivenciar experiências diferentes 

daquelas vividas no seu cotidiano, podendo competir em igualdade de condições 
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com aquelas das classes onde esses bens são amplamente oferecidos (BRANDÃO, 

2009). 

Proporcionar aos alunos inseridos em bairros de classes menos abastadas 

locais com os pré-requisitos para receber esse modelo de escola pública integrada 

(SANTA CATARINA, 2003), dando-lhes condições de acesso a recursos materiais e 

culturais, necessariamente requer espaços bem organizados, quadras cobertas para 

a prática de esportes, que não condicionem as aulas às intempéries, espaços 

separados para a prática de dança, refeitório e práticas de jogos e encenações de 

teatro, espaços realmente propícios às diversas oportunidades de aprendizagens 

significativas e de qualidade.  

Os espaços escolares, para autores como Sacristan (2001), Brandão (2009), 

Viñao Frago (2001) e outros, tornam-se importantes quando estão adequados e 

proporcionam ambientes ricos para as experiências e vivências dos educandos.  

Trazemos a afirmação de Sacristán (2001) sobre o assunto: 

 
Cabe mencionar que o espaço e o tempo escolares, as atividades ali 
desenvolvidas, são ricas oportunidades para exercer 
democraticamente a convivência, ensaiar a participação, fixar não só 
atitudes de respeito e de tolerância, como também de colaboração 
com os demais (p. 26). 

 

Brandão (2009), nas suas pesquisas sobre os processos de produção de 

qualidade, identifica algumas condições que justificariam uma proposta de escola 

em tempo integral: 

 
- condições para práticas desportivas e culturais que ofereçam 
recursos específicos e de qualidade em áreas em que normalmente 
não estão disponíveis, como é o caso dos bairros onde vivem muitos 
dos setores das camadas populares. 
- condições para a habilitação dos estudantes em estratégias de 
pesquisa (bibliográficas e/ou temáticas, seja nas bibliotecas ou na 
internet) sob a orientação dos professores (p.106). 

 

Está previsto no documento-base para implantação das EPIs que estas 

poderiam utilizar-se de espaços da comunidade, para as atividades oferecidas como 

complementação da matriz curricular, desde que obviamente existissem esses locais 

apropriados para tal. Os bairros onde se encontram as escolas públicas integradas, 

ora objeto de estudo, configuram-se de forma precária no que se refere a espaços 

de lazer, práticas esportivas e culturais. Não apresentam ginásios para opções 
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esportivas nem quadras coletivas para uso da comunidade. Em se tratando de 

espaços culturais, Joinville possui apenas dois teatros, ambos localizados no centro 

da cidade. Destes, apenas um com sessões gratuitas para a comunidade. Se os 

espaços das escolas públicas estivessem em bom estado, no que diz respeito às 

áreas de lazer e culturais, poderiam elas ser um referencial para a população dos 

bairros nos quais estão inseridas, sendo utilizadas pelas comunidades, que não 

precisariam deslocar-se em busca de áreas mais apropriadas para as ações 

culturais, de lazer e esportivas. 

A configuração dos espaços das escolas estudadas, na realidade atual, 

oferece condições precárias para os alunos nelas inseridos. Tal fato torna esses 

espaços também inadequados para o uso da comunidade. 

A preocupação com a organização dos espaços para o desenvolvimento para 

uma proposta pedagógica é reconhecida por pesquisadores da área da educação, 

tais como Filho e Vidal (2000) que afirmam: 

 
A repartição das salas e dos corredores, a localização e o formato de 
janelas e portas, a distribuição de alunos e alunas nas salas de aulas 
e nos demais espaços da escola dos nossos atuais prédios apontam 
para a construção de lugares concebidos como cientificamente 
equacionados, em função do número de pessoas, tipo de iluminação 
e cubagem de ar. Frias, as paredes e as salas conformam a imagem 
de ensino racional, neutro e asséptico. Implicitamente se afastam do 
ambiente escolar e de suas características afetivas. Mentes, mais do 
que corpos, estão em trabalho. E, nesse esforço, a escola abandona 
a criança para constituir o aluno (p. 32). 
 

    Quando se pensa na construção de escolas com o objetivo de proporcionar 

ambientes ricos de possibilidades de aprendizagens, eles tornam-se relevantes e 

significativos, não devendo ser pensados somente de forma equacionada, sem levar 

em conta quais sujeitos farão uso de tais espaços.                   

O autor traz à tona uma questão extremamente relevante. Os alunos, sujeitos 

inseridos nesse nível de ensino, além de serem crianças, passam um longo tempo 

dentro das instituições, portanto precisam de espaços diferenciados que atendam às 

suas especificidades. A faixa etária atendida nas EPIs de Joinville é composta de 

crianças de 6 a 10 anos, etapa em que o lúdico se faz muito presente. Se a busca 

das EPIs é uma educação integral, torna-se fundamental que as características 

desses sujeitos sejam respeitadas, com lugares e tempo adequados às suas 

vivências. 
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Se buscarmos novamente a contribuição de Viñao Frago (2001), veremos que 

para eles os espaços estão dotados de significados e transmitem uma importante 

quantidade de estímulos, conteúdos e valores. Dentro desse conjunto de 

considerações, seria importante que parques, espaços lúdicos para brincadeiras, 

quadras cobertas para jogos coletivos, espaços planejados, onde pudessem 

experienciar o faz-de-conta das representações, tão próprio dessa faixa etária,  

fossem disponibilizados, contribuindo para uma educação integral de todos os 

alunos inseridos nas escolas públicas, não precisando talvez ser de período integral, 

bastando no tempo regular dar condições de uma educação de qualidade. 

Podemos constatar, nos espaços relacionados pelas escolas, a carência de 

ambientes condizentes e apropriados para escolas que se propõem a ter os alunos 

durante um turno de nove horas diariamente, e de proporcionar-lhes uma ampliação 

das oportunidades de aprendizagens. 

 

 

4.3 Matriz curricular e atividades de integração  

 

Esse item contempla a matriz curricular, com as disciplinas da base comum 

nacional e as disciplinas diversificadas contidas no documento-base (SANTA 

CATARINA, 2003) e as propostas de integração das ações pedagógicas.  

Encontra-se descrita no quadro 11 a organização da matriz curricular das 

EPIs que estão apresentadas também nos PPPs das três escolas analisadas. Tal 

matriz organiza-se por disciplinas da base comum dentro do Eixo obrigatório e mais 

três Eixos que abrangem as disciplinas diversificadas.  

No início da implantação das EPIs, as escolas optaram pelas disciplinas 

diversificadas que queriam implantar, cabendo-lhes somente a obrigatoriedade de 

oferecer aquelas pertencentes ao Eixo obrigatório. 

  

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
Escola A Escola X Escola S 

Eixo obrigatório: disciplinas 
da base comum nacional. 
3 eixos das disciplinas 
diversificadas: 
Linguagem e 
Comunicação (Literatura, 
Inglês, Artes Cênicas, 

Eixo obrigatório: disciplinas 
da base comum nacional. 
3 eixos das disciplinas 
diversificadas: 
Linguagem e 
Comunicação (Literatura, 
Inglês, Artes Cênicas, 

Eixo obrigatório: disciplinas 
da base comum nacional. 
3 eixos das disciplinas 
diversificadas: 
Linguagem e 
Comunicação (Literatura, 
Inglês, Artes Cênicas, 
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Música, Dança, Capoeira). 
Ciência e Matemática 
(Iniciação à pesquisa, 
Jogos Matemáticos). 
Histórico e Social 
(Turismo, Sociologia, 
Filosofia, História Local) 

Música, Dança, Capoeira). 
Ciência e Matemática 
(Iniciação à pesquisa, Jogos 
Matemáticos). 
Histórico e Social 
(Turismo, Sociologia, 
Filosofia, História Local) 

Música, Dança, Capoeira). 
Ciência e Matemática 
(Iniciação à pesquisa, Jogos 
Matemáticos). 
Histórico e Social 
(Turismo, Sociologia, 
Filosofia, História Local e 
Educação Tecnológica) 

Quadro 11 - Matriz curricular 
Fonte: Projetos Político-Pedagógicos (PPP, 2010) 

A matriz organiza-se com o Eixo obrigatório composto das disciplinas da base 

comum nacional – História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Educação 

Física, Artes, Ensino Religioso e os três Eixos da parte diversificada composta por 

13 disciplinas (Literatura, Inglês, Artes Cênicas, Música, Dança, Capoeira, Iniciação 

à Pesquisa, Jogos Matemáticos, Turismo, Sociologia, Filosofia, História Local e 

Educação Tecnológica), apresentadas no quadro 11. 

Percebe-se que a matriz das três escolas ficou organizada de forma 

semelhante com relação às disciplinas diversificadas. Somente a escola S possui 

uma disciplina diversificada – Educação Tecnológica – não contemplada nas demais 

escolas pesquisadas, o que pode significar que na região de Joinville houve 

consenso das escolas quanto à escolha das disciplinas para compor os eixos 

diversificados. 

A organização utilizada pelas EPIs, como mostra o quadro 11, está centrada 

nas disciplinas em consonância com o que se apresenta na maioria das escolas 

públicas brasileiras. 

Lopes (2008) explica essa organização quando diz que 

 
Nas escolas, as disciplinas formam a primeira unidade organizacional 
da instituição, aquela na qual o professor primeiramente se insere, 
negocia sua atuação docente (horário, turmas, conteúdo, material 
didático utilizado). Influenciam consideravelmente a micropolítica 
relacionada a ‘o que’ e ‘como’ os professores ensinam e às decisões 
e formas de ação dos sujeitos sociais (SISKIN, 1991, p. 142). Em 
virtude desses processos, tornam-se ainda mais fortes as fronteiras 
disciplinares (p. 86). 

 

Concordamos com a autora quando menciona que a organização disciplinar 

permanece como direcionadora da seleção e da organização, tanto nas políticas 

quanto nos âmbitos das escolas, pois se constata que, mesmo nos casos de 

propostas que buscam romper com essa lógica e construir um currículo menos 

fragmentado, como preconiza o documento oficial para a organização do currículo 
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das EPIs (SANTA CATARINA, 2003), acabam esbarrando no poder dessa 

organização e dando continuidade ao modelo já anteriormente proposto.  

O projeto elaborado pela Secretaria de Educação enfatiza que o  

 
currículo das escolas públicas integradas deva se configurar como 
eixo organizador, integrador e dinamizador do conjunto de ações e 
que as atividades devem estar articuladas a três eixos temáticos, 
Linguagem e Comunicação, Ciência e Matemática (SANTA 
CATARINA, 2003, p. 7).  

 

Em nenhum dos capítulos da proposta oficial é mencionado que o modelo 

utilizado para compor esses eixos seriam disciplinas, já que elas trariam a ideia de 

fragmentação, contrária até então aos pressupostos metodológicos desse modelo de 

currículo. 

No percurso da implantação, as escolas receberam mediante a CI nº 558,  de 

16/12/2005, uma matriz de referência com as disciplinas diversificadas que deveriam 

compor os eixos principais, como consta no quadro 1, descrito na página 42 desta 

dissertação. 

Diante da matriz curricular trazendo como referência 13 disciplinas reunidas 

às disciplinas da base comum, a organização dos trabalhos pedagógicos nas EPIs 

tornou-se muito semelhante àquela realizada nas demais escolas que apresentam 

somente turno parcial, ou seja, as disciplinas acontecem numa ordem marcada pelo 

tempo destinado a cada uma, nos espaços das salas de aula, de forma 

fragmentada, configurando-se apenas num acréscimo de tais disciplinas na matriz 

curricular.  

Um modelo básico de ensino no formato do currículo por disciplinas, e 

articulado à seriação, não está em consonância com a proposta de escola 

democrática preconizada pela proposta de implantação, já que os alunos não podem 

optar por atividades com as quais se identificam, nem tampouco fazer parte da 

escolha delas.  

As escolas públicas da rede estadual de Santa Catarina organizam-se na 

matriz do ensino fundamental de nove anos com a inserção das crianças de seis 

anos, implantado de forma gradativa desde 2007, havendo, portanto, no ano de 

2010 quatro séries implantadas dentro dessa etapa obrigatória. 

Com a proposta de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e da 

inserção das crianças aos seis anos de idade, que aconteceu a partir de 2007, foi 
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elaborada pelas gerências de educação, com a participação dos professores e sob a 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação, uma diretriz pedagógica 

para as séries iniciais do Ensino Fundamental. No documento em causa6 estão 

sugeridos os conceitos e conteúdos, bem como as sugestões de metodologias e 

avaliação de todas as disciplinas da base comum nacional, para serem 

desenvolvidos nas escolas dos municípios da região de Joinville, Itajaí, Jaraguá do 

Sul, Canoinhas, Mafra e São Bento do Sul. 

As séries iniciais do Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano, nas 

disciplinas da base comum nacional, tanto das escolas públicas regulares quanto 

das escolas públicas integradas, vêm desenvolvendo seus trabalhos a partir dessa 

diretriz, que foi elaborada seguindo os pressupostos teóricos e metodológicos da 

Proposta Curricular de Santa Catarina. 

Pode-se constatar, pela leitura aos PPPs, que essa diretriz encontra-se 

contemplada nas três EPIs, norteando a seleção dos conteúdos a serem trabalhados 

nas referidas séries pelas disciplinas da base comum nacional. Entretanto esses 

documentos não apresentam a forma de organização e seleção dos conceitos e 

conteúdos para as disciplinas diversificadas.  

Em decorrência de os objetivos da pesquisa serem a análise dos conteúdos 

pedagógicos e como ocorre a respectiva relação entre as disciplinas diversificadas e 

as da base comum, e estes conteúdos não terem sido contemplados nos PPPs das 

escolas, optou-se pela entrevista informal com as assistentes técnico-pedagógicas, 

responsáveis pela condução dos planejamentos das três unidades escolares, para 

elucidarem essa questão e dar prosseguimento à pesquisa. 

Encontram-se no quadro 12 as respostas obtidas com as entrevistas: 

 

PERGUNTA ESCOLA  A ESCOLA S ESCOLA X 

Como as disciplinas 
diversificadas 
elegem conteúdos 
para serem 
trabalhados? 

- os primeiros 
professores tiveram 
muitas dificuldades 
para elaborar os 
conteúdos das suas 
disciplinas.  
- Pesquisaram na 
internet, em  livros, 
conversa com os 
técnicos.  
Agora os professores 

- os professores 
procuram elaborar 
seus 
planejamentos por 
meio de material 
colhido na internet, 
revistas e livros. 
- Os professores 
que ingressam na 
escola utilizam os 
planejamentos dos 

- Os professores 
utilizam a internet  
para organizar seus 
planejamentos. 
- Os professores 
antigos da instituição 
disponibilizam os 
seus planejamentos 
para os professores  
novos. 

                                                 
6 Documento composto de orientações para elaboração dos planejamentos, com os conceitos, 
conteúdos, objetivos e estratégias de ensino, anexado aos PPPs das escolas públicas de Joinville. 
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novos utilizam os 
planejamentos dos 
professores anteriores. 

professores 
antigos. 

Quadro 12 - Entrevista realizada com as Assistentes Técnico-Pedagógicas das EPIs 
(29/10/2010) 

 
 

Percebe-se, pelas entrevistas em causa, que os professores das disciplinas 

diversificadas, no início da implantação do programa apresentaram dificuldades na 

escolha dos conteúdos para as suas disciplinas, e essas foram feitas de acordo com 

critérios estabelecidos pelos próprios docentes, já que as escolas e nem mesmo a 

gerência de educação apresentaram referenciais mínimos que os auxiliassem na 

seleção dos conteúdos. Atualmente os professores novos que iniciam seus 

trabalhos, como pode ser comprovado pelas entrevistas, utilizam-se do material 

organizado pelos professores que atuaram anteriormente e disponibilizam os 

respectivos  planos de curso, fazendo somente algumas atualizações. 

 A importância que traz a ampliação da jornada escolar são as ações 

pedagógicas proporcionadas nas horas adicionais em que os alunos frequentam a 

escola. Portanto, a escolha que se faz com o intuito de ampliação das oportunidades 

de aprendizagem deveria ser foco de maior atenção por parte de gestores, técnicos 

e gerência de educação, afinal as escolhas que fazemos no currículo contribuem 

para o processo de construção dos sujeitos, por isso Silva (1995) nos alerta:  

 
As narrativas contidas no currículo explícita ou implicitamente, 
corporificam noções particulares sobre conhecimento, sobre formas 
de organização da sociedade, sobre diferentes grupos sociais. Elas 
dizem qual conhecimento é legítimo e qual ilegítimo, quais formas de 
conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e o que é 
errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o 
que é belo e o que é feio, quais vozes são autorizadas e quais não o 
são (p. 195). 

 
Diante das colocações trazidas pelo autor, é mister refletir acerca das 

escolhas feitas pelos professores das disciplinas diversificadas, pois contribuirão 

para a formação dos alunos, bem como para a perspectiva de uma educação 

integral proporcionada a eles. 

As assistentes técnico-pedagógicas entrevistadas relataram que grande parte 

dos professores das disciplinas diversificadas, quando não está trabalhando os 

temas escolhidos como base para integração (o que será contemplado no próximo 

item de análise), procura “colaborar” com os conteúdos das disciplinas da base 
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comum. Citam, como exemplos, a disciplina de Jogos Matemáticos, que  além dos 

seus modelos de jogos, auxilia no estudo da tabuada, ensinando aos alunos uma 

forma de decorá-la; Literatura, com leituras e interpretação de textos, História local, 

com estudos sobre o município, servindo como reforço aos conteúdos trabalhados 

pelas disciplinas da base comum, obrigatórias.  

Essa talvez não seja a melhor forma de proporcionar uma educação integral 

às meninas e aos meninos inseridos nas EPIs. Transmitir às novas gerações o 

legado científico e cultural de toda a humanidade é função primordial das escolas, 

mas como não é possível transmitir todo o acervo humano, devemos fazer escolhas,  

que  devem  pautar-se  por questões metodológicas e filosóficas, de acordo com a 

concepção de homem e de sociedade que a escola quer produzir, sendo então 

muito importante refletir sobre quais conteúdos e conceitos a escola deva buscar 

para dar conta da formação desse homem pensado por ela. 

Os professores que atuam nas disciplinas diversificadas nem sempre são 

habilitados nas áreas em que atuam, até porque muitas dessas disciplinas não 

possuem habilitação específica, tais como Filosofia para séries iniciais, Jogos 

Matemáticos, Sociologia para Ensino Fundamental e Iniciação científica. Como as 

escolas (e nem a gerência de educação) disponibilizaram a respectiva ementa, já 

que esses órgãos não as possuem, a responsabilidade das escolhas acaba 

centralizada apenas nos professores, sem qualquer referência que os possa 

orientar, o que - dispensaria salientar - acarreta incertezas e dificuldades na hora 

das escolhas. 

Mesmo diante dessas dúvidas e incertezas, os professores procuram orientar 

suas ações pedagógicas, com trabalhos voltados para a integração dos seus 

conteúdos. Encontra-se contemplada no próximo item a alternativa encontrada, 

pelos profissionais das EPIs, para a realização de um trabalho pedagógico articulado 

entre algumas disciplinas. 

 

 

4.3.1 Atividades pedagógicas de integração  

 

Entender o currículo por meio de documentos que apresentam vestígios da 

prática desvela fragmentos do trabalho que se produz na escola. Esmiuçá-lo com 
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cuidado e atenção é a proposta para entender um pouco melhor esse modelo de 

currículo. 

Nesta perspectiva, por meio da análise detalhada dos projetos contidos nos 

PPPs, do acompanhamento de um dia de trabalho na escola S, de material 

fornecido pela escola X, como diários de classe e planejamentos anuais, buscou-se 

identificar de que forma os professores da base comum procuram integrar ou 

relacionar seus conteúdos aos das disciplinas diversificadas. 

Para adequar os trabalhos pedagógicos das escolas aos pressupostos 

contidos nos documentos norteadores do programa “Escola Integrada”, onde consta 

que “o currículo da Escola Pública Integrada deve ser entendido como eixo 

organizador, integrador e dinamizador do conjunto de ações desenvolvidas e 

projetadas pela escola” (SANTA CATARINA, 2003, p. 6), os profissionais das 

escolas S e X, que atuavam como professores regentes, no ano de implantação,  

2004, e no ano seguinte, 2005, foram capacitados pela Secretaria de Educação, 

para que tivessem condições de atuar conforme os pressupostos pensados para 

esse modelo de currículo. 

Os profissionais do quadro efetivo das EPIs receberam cursos de capacitação 

nos anos que sucederam a implantação do programa. Essas capacitações, porém, 

contaram apenas com a presença dos profissionais efetivos da instituição, os 

denominados regentes de classe. Os professores que atuavam nas disciplinas 

diversificadas não foram contemplados pelas formações. Diante disso, no retorno às 

escolas, o trabalho em conjunto de forma compartilhada  não obteve êxito, pois nem 

todos os envolvidos haviam recebido as mesmas orientações, o que gerou um 

trabalho fragmentado e, muitas vezes, executado de forma isolada e individual.  

Por serem momentos pontuais e não se configurarem em formação 

continuada, as capacitações no âmbito da prática acabaram perdendo-se, e cada 

escola organizou-se da forma que conseguiu, diante da realidade que se  

apresentava. 

Para as escolas que implantaram o programa após 2005 não consta registro 

de que tenham sido capacitadas pelo órgão central, obtendo apenas cursos 

oferecidos pelas gerências e nas escolas, muitos dos quais voltados para áreas 

educacionais abrangentes, sem o enfoque ao trabalho específico realizado pelas 

EPIs. 
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Com o intuito de estabelecer o diálogo entre as disciplinas e minimizar o 

trabalho isolado, foi estipulado pela SED que os professores das EPIs deveriam  

reunir-se a cada quinzena para planejarem juntos e buscar formas alternativas de 

integrar seus conteúdos. Nos primeiros anos de implantação isso acontecia 

regularmente. Mas, diante da pressão da comunidade, que não tinha onde deixar 

seus filhos nos dias programados para as reuniões, já que os alunos eram 

dispensados da escola, foi definido que elas aconteceriam somente 1 vez por mês e 

por apenas 4 horas.  

Segundo relato de uma das técnicas pedagógicas entrevistadas, existe uma 

dificuldade muito grande em conseguir que os professores façam seus 

planejamentos integrados, ficando muitas vezes a cargo das técnicas proporem um 

tema para agregar os trabalhos; em caso contrário, cada disciplina atua de forma 

isolada, ora como reforço escolar, ora trabalhando com os conteúdos do seu 

planejamento individual. 

Após anos de organização tradicional, romper significa uma nova postura não 

só diante do conhecimento, como também de toda a estrutura escolar até então 

vivenciada pelos profissionais atuantes nessas escolas. 

Mesmo ante as dificuldades relatadas em se organizar um planejamento mais 

integrado, as escolas procuram algumas alternativas que acreditam ser uma forma 

de relacionar as disciplinas da base comum com as disciplinas diversificadas. 

No quadro 13 encontra-se descrita a forma como as EPIs procuram integrar 

suas atividades pedagógicas, de acordo com as anotações em diários de classe, 

planejamentos anuais e, bem assim, por relatos feitos em visitas às escolas e 

também por material escrito e disponibilizado à pesquisadora pelas referidas 

instituições.  

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
Escola A Escola X Escola S 

A integração acontece 
através: 
 - Temas 
 - Personagens  
 
 

A integração acontece 
através: 
 - Temas 
 - Datas comemorativas: 
Páscoa, Dia do Índio, Festa 
Junina, Festival de Dança. 
 

A integração acontece 
através: 
 - Projetos utilizando 
grandes temas: educação 
ambiental, educação afro. 
 
 

 
As três escolas analisadas após os trabalhos realizados em conjunto pelas 
disciplinas, realizam amostras e exposições para a comunidade. 
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Quadro 13 - Atividades de integração curricular  
Fonte: Projetos Político-Pedagógicos (PPP, 2010) 

    

   

Conforme descrito no quadro 13, as três escolas utilizam um tema, 

personagens ou uma data comemorativa para integrar os trabalhos pedagógicos. 

Estes são escolhidos no início do ano letivo pelo corpo docente ou durante as 

reuniões em que os professores fazem seus planejamentos. 

A tentativa de articulação entre disciplinas isoladas pode ocorrer, segundo 

Lopes (2008), para buscar um modelo de integração curricular que, por meio de um 

tema, organiza os conteúdos de várias disciplinas, ampliando e promovendo a 

articulação e a aproximação dos trabalhos docentes. A autora justifica essa busca 

pela relação entre as disciplinas quando enfoca: 

 
 

É pela educação que se busca, socialmente, formar trabalhadores 
com as altas habilidades e capacidade de inovações entendidas 
como essenciais para sustentar modelos tecnológicos de produção 
vigentes. Argumenta-se, nesse contexto, que há necessidade da 
formação em habilidades e competências mais complexas, 
supostamente garantidas por uma educação que inter-relacione as 
disciplinas escolares (LOPES, 2008, p. 20). 

 

 

Na lógica trazida pela autora, a integração entre as disciplinas traria 

habilidade e competência mais complexas para que os alunos pudessem dar conta 

das inovações da sociedade contemporânea e adequar-se ao modelo de produção  

atual. Nesta perspectiva a educação escolar traz embutido o conceito de utilidade. 

Entre as diversas perspectivas de integração, Lopes (2008) traz três grandes 

matrizes preocupadas com essa organização: 

 
 

a) currículo por competência: A idéia de competência substitui a 
concepção dos objetivos comportamentais; as competências seriam 
as estruturas da inteligência necessárias ao saber necessário ao 
exercício profissional. 
b) currículo centrado nas disciplinas escolares de referência: enfatiza 
as disciplinas de referência e o conhecimento especializado como 
fontes para o currículo e para as finalidades da escolarização. O 
processo de ensino deve transmitir aos alunos a lógica do 
conhecimento de referência, seus conceitos e princípios. 
c) o currículo centrado nas disciplinas ou matérias escolares. Essa 
integração é sempre pensada a partir das possibilidades de 
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integração de conceitos, estruturas, formas e domínios do 
conhecimento de referência (LOPES, 2002, 2008). 

 

 

 

Ao analisarmos os trabalhos pedagógicos das EPIs, utilizaremos a 

contribuição da autora no que se refere às três matrizes para a integração curricular. 

Nos quadros 14, 15 e 16 constam os projetos das três EPIs, elaborados na 

perspectiva de integração curricular. 

A escola A escolheu “Ziraldo e seus amigos”, uma coleção de livros recebidos 

da Secretaria de Educação em 2009, como tema para ser utilizado nas disciplinas 

da base comum e nas diversificadas, procurando relacionar as ações pedagógicas 

integradas a partir do tema em causa (Quadro 14 e Figura 1). 

 

APRESENTAÇÃO OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DISCIPLINAS 
INTEGRANTES E 

ATIVIDADES 
 
- “ZIRALDO E SEUS 
AMIGOS”. 
 
- projeto de 1ª a 8ª séries. 
 
- A interdisciplinaridade 
será a ferramenta de 
elaboração e execução do 
presente projeto. 
  
- a coleção é constituída de 
nove maletas, com doze 
títulos. 
 
- os livros abordam temas 
ligados ao cotidiano das 
crianças e adolescentes. 
 
- os livros serão 
manuseados em diferentes 
disciplinas, de acordo com a 
afinidade da obra ao tema 
ou conteúdo proposto pelo 
professor.  

 
- incentivar a 
leitura, 
proporcionando 
satisfação ao 
adquirir o hábito de 
ler, escrever, 
imaginar, criar e 
comunicar. 
 
- os temas instigam 
o aluno a refletir 
sobre os valores de 
forma lúdica e 
criativa. 
 
- resgatar os 
valores necessários 
ao convívio em 
sociedade,  
refletindo em 
comportamentos 
atitudinais sob uma 
visão crítica da 
realidade. 
 
 

 
- Facilitar o acesso à 
leitura, produzindo 
conhecimento da 
diversidade de 
gêneros literários. 
 
- conduzir atividades 
educativas, em 
diferentes 
disciplinas, de forma 
atrativa para a 
apresentação dos 
temas propostos. 
 
- valorizar a literatura 
nacional. 

 
- Artes Plásticas e  
  Cênicas; 
- Inglês  
- Dança. 
 
- CONHECENDO 
ZIRALDO: 
– estudo da biografia 
do autor. 
 
CINEMINHA: 
- reprodução do filme 
O Menino Maluquinho. 
 
RELAÇÃO COM 
OUTROS 
PROGRAMAS E 
PROJETOS – 
atividades propostas 
em diferentes 
disciplinas,  reunindo a 
Turma do Menino 
Maluquinho para 
trabalhar os 
programas: O Caráter 
Conta e o tema Água.  

 
Quadro 14 – Projeto “Ziraldo e Seus Amigos” 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico (PPP, 2010) 
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Figura 3 - Foto do mural do projeto na escola A 

 

Outro projeto de integração por meio de um tema comum entre as disciplinas 

foi realizado pela Escola X e encontra-se destacado no quadro 15 e figura 2. 

APRESENTAÇÃO OBJETIVO GERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DISCIPLINAS 
INTEGRANTES E 

ATIVIDADES 
“CANTO E 
ENCANTO”  
 
- Um projeto que 
visa  a resgatar a 
imaginação, a 
fantasia, o sonho,  
que estão tão 
distantes do dia-a-
dia escolar. 

- Desenvolver a 
imaginação criadora.  
 
- Desenvolver 
habilidades de 
raciocínio. 
 
- Transformar o 
aprendizado em ato 
prazeroso, útil e 
significativo. 
 
- Atenção, 
concentração e 
memória. 
 
- Relações espaciais. 
 
- Expressão, 
comunicação e 
pontuação. 
 
- Envolver a família e a 
comunidade.  
 

- Comparar 
diferentes versões de 
um mesmo conto de 
fada, considerando 
diversos contextos. 
 
- Conhecer contos de 
fada de diferentes 
autores. 
 
- Relacionar os 
contos de fada com a 
própria realidade. 
 
- Identificar a função 
social dos 
personagens. 
 
- Identificar a moral 
dos contos de fada. 
 
- Conhecer diferentes 
tipos de textos: 
histórias, contos, 
lendas, poemas. 
 
- Reconhecer o corpo 
humano. 
 
- Reconhecer a rima. 
 
- Reconhecer e 

- Literatura Infantil; 
- Filosofia; 
- Artes; 
- Dança; 
- Música;  
- Teatro; 
- Sociologia; 
- Disciplinas básicas. 
 
- Recontar e reescrever 
os contos de fada. 
 
- Participar de 
atividades de 
sensibilização. 
 
- Relacionar as 
características dos 
personagens com as 
próprias. 
 
- Observar e analisar 
desenhos. 
 
- Organizar acervo 
coletivo. 
 
- Elaborar convites, 
fantasias, decorações, 
chapéus, 
lembrancinhas, 
máscaras, álbum etc. 
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APRESENTAÇÃO OBJETIVO GERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DISCIPLINAS 
INTEGRANTES E 

ATIVIDADES 
aplicar corretamente 
a pontuação. 
 
- Reconhecer formas: 
reta, curva, ondulada, 
quebrada e mista. 
 

 
- Jogar trilha. 
 
- Utilizar o teatro como 
forma de comunicação e 
expressão. 
 
- Manifestar opiniões, 
sentimentos e ideias e 
respeitar as dos 
colegas. 
- Manejar o dicionário. 
Ponto culminante: II 
Café Literário. 

Quadro 15 - Projeto “Cantos e Encantos” 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico (PPP, 2010) 

 

 
Figura 4 - Alunos da Escola X assistindo a uma peça teatral no dia da 
culminância do projeto Cantos e Encantos 

 

Também com a intenção de trabalhar de forma integrada, a escola S, 

planejou o projeto “Pluralidade Cultural (etnias)”, exposto no quadro 16. 

 

APRESENTAÇÃO OBJETIVO 
GERAL 

DISCIPLINAS INTEGRANTES E 
ATIVIDADES 

“PLURALIDADE CULTURAL (ETNIAS)” 
 
No que diz respeito aos 
professores, a expectativa é de que os 
resultados contribuam para estimulá-los 
a conhecer a cultura africana e a 
ressignificar os conceitos relativos à 
África, aos africanos e aos afro- 
descendentes. 
 
- conscientização sobre a importância da 
luta por direitos civis, sociais e políticos, 
bem como de refletir a respeito da 
diversidade étnico-racial, sem perder de 

- Identificar e 
respeitar os 
elementos que 
constituem hoje a 
nação brasileira. 
 
- Conscientizar 
sobre a 
importância da 
legislação para o 
povo, nas 
relações sociais, 
da miscigenação 
e da imigração. 

- Arte: Pintura e colagens de cartazes; 
exibição de vídeos de festas populares 
ligadas à cultura negra. 
 

- Geografia: Mapa do Brasil e da África, 
localizando geograficamente neles a vinda 
dos escravos (Tráfico Negreiro). 
 

- Matemática: Jogos matemáticos da lógica 
trazida pelos negros ao Brasil, estatísticas 
(quantos alunos negros, afrodescendentes). 
 

- Português: Pesquisa de palavras de origem 
africana, usadas na nossa língua, leitura e 
produção de texto coletivo, gêneros textuais 
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APRESENTAÇÃO OBJETIVO 
GERAL 

DISCIPLINAS INTEGRANTES E 
ATIVIDADES 

vista outras diferenças. 
 
- Pretende-se, ainda, estimular estudos 
sobre a história do negro, colaborar para 
a desconstrução do universo racista 
existente na escola, minimizar as 
desigualdades decorrentes de 
diferenças raciais, melhorar as ações e 
métodos de combate ao racismo e 
valorizar o pluralismo cultural.  
 
- Pretende-se também evidenciar a 
historicidade do racismo, a relação entre 
trabalho, saúde e racismo na escola. 
 
- o mecanismo de inibição e promoção 
das práticas racistas na educação e os 
problemas enfrentados pelo negro em 
virtude de seu pertencimento racial. 

 
- Identificar a 
herança social e 
cultural dos 
escravos negros 
no Brasil de hoje. 
 
- Identificar as 
diferenças e 
semelhanças (dos 
valores, 
costumes) da 
África do passado 
e da África da 
atualidade. 

que trabalhem a culinária africana.  
 

- Literatura infantil com personagens negros. 
 

- História: Origem dos nossos ancestrais, 
mural de informações referentes ao 
conhecimento adquirido. 
 

- Músicas e Dança: A musicalidade e as 
danças típicas do povo que influenciaram a 
nossa cultura. 
 

- Ciências e Saúde: Estudo das condições de 
saúde e higiene dos negros nas viagens de 
navio e nas senzalas. Doenças e epidemias 
da época. Remédios da Medicina Popular. 
 

- Cultura e Movimento: Jogos de movimentos 
e brincadeiras inventados pelos negros e  
inseridos em nossa cultura. 

Quadro 16 - Projeto “Pluralismo Cultural” (etnias) 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico (PPP, 2010) 

 

Nos projetos apresentados podemos identificar alguns pressupostos da 

primeira matriz trazida por Lopes (2008), a partir de estudos feitos com diferentes 

autores como Franklim Bobbit, Werret Charters e Ralph Tyler chamada pela autora 

de “currículo por competência” (LOPES, 2008, p. 63). Em linhas gerais, associa o 

currículo ao mundo produtivo. A criança, segundo esse modelo, é entendida como 

um produto a ser moldado pelo currículo, de maneira a garantir sua formação 

eficiente. 

As disciplinas articulam seus saberes no intuito de estabelecer padrões 

comportamentais, ou as chamadas “competências”. Estas são entendidas como 

comportamentos mensuráveis e, portanto, cientificamente controláveis. 

Ao associar o comportamentalismo à dimensão humanista mais ampla, como 

pode ser observado nos objetivos almejados pelos projetos, quais sejam os de 

“incentivar valores”, “atitudes”, “conscientizar”, “promover habilidades”, “refletir”, 

procuram formar comportamentos que representam mitos sociais dirigidos pela 

cultura. 

Nesta perspectiva de integração curricular, segundo Lopes, há uma 

articulação dos conhecimentos disciplinares para atingir as mesmas exigências, ou 

seja, instrumentalizar os indivíduos a se adequarem ao que está posto, não 

expressando um potencial crítico.  

Os objetivos propostos nessa abordagem não trazem a possibilidade de a 

escola contrapor-se à sociedade; resume-se a reproduzir e moldar os sujeitos/alunos 
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de acordo com os objetivos exigidos pelos padrões da sociedade vigente (LOPES, 

2008). 

 Quando a escola propõe-se a mudar comportamentos, introduzir valores, 

como preconizam os objetivos dos projetos das EPIs, importa ressaltar quais 

valores, quais comportamentos são mais importantes, os que estão postos na 

sociedade, ou os que a escola contempla em seu projeto político-pedagógico como 

adequados àquela comunidade. 

 A sociedade na qual a criança está inserida possui uma cultura e privilegia 

valores e comportamentos próprios, que precisam ser confrontados e analisados 

numa visão crítica e emancipadora, para então a escola cumprir seu papel formador 

e não mantenedor do status quo vigente. 

O projeto Pluralidade Cultural, elaborado pela escola S, traz para a discussão 

um tema pertinente e muito significativo, que são as questões relacionadas à 

diversidade. Essas questões fazem parte do dia-a-dia das meninas e meninos, no 

ambiente escolar e fora dele, explicitando preconceitos e criando, por vezes, 

situações vexatórias, podendo esse tema, portanto, ser contemplado pela escola 

como pano de fundo para discussões sobre as relações sociais de poder e exclusão 

expostas nas relações sociais vividas pelos alunos. 

Trabalhar com os alunos e com toda a escola com a lógica de que o sistema 

de ensino e a escola, são locais de reprodução das relações sociais do sistema 

capitalista, e essa reprodução gera conflitos, contradições e resistência nas relações 

de poder e de subordinação dentro e fora dos espaços das escolas, é ponto crucial 

para uma possível transformação da sociedade e ampliação dos conceitos 

trabalhados, numa lógica de ampliação do tema de forma mais integral. 

Na proposta trazida pelo projeto “Cantos e Encantos” explicita-se a 

preocupação em trazer mudanças comportamentais, também em consonância com 

o que nos traz Lopes (2008), de tornar o aluno apto a utilizar seus conhecimentos 

para a vivência e a adequação na sociedade, tendo como objetivo “desenvolver 

habilidade”, “desenvolver a imaginação”, “transformar o aprendizado”. Percebe-se, 

pelas atividades propostas, não haver uma crítica ou mesmo uma reflexão sobre as 

possíveis “habilidades” ou “transformações” sugeridas pelos objetivos. 

 Os três projetos trazidos como exemplo para análise exemplificam a ausência 

de dois conceitos, a Interdisciplinaridade e a Contextualização, explicitados pela 

proposta de currículo para as escolas públicas integradas, contido no Decreto nº 
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3.867 (SANTA CATARINA, 2005a), no art. 2º, os quais deveriam ser utilizados pelas 

EPIs para nortear os trabalhos pedagógicos.  

Apesar de constar como referência a interdisciplinaridade como forma de 

organização no projeto da escola A, quando as atividades são organizadas há 

apenas a preocupação em resgatar os autores e os personagens dos livros, na 

proposta de todas as disciplinas, mesmo que seja de forma isolada, não se 

configurando, como será visto adiante, num trabalho interdisciplinar. 

Em quais momentos a escola recebeu orientação acerca desses conceitos? 

Fez-se uma discussão a partir de autores que lidam com essas temáticas em cursos 

de capacitação proporcionados pela gerência de educação ou até mesmo pelas 

escolas que mantêm o programa? 

 Torna-se difícil trabalhar somente baseados no que pensamos ser uma 

integração curricular, ou o que achamos que seja a interdisciplinaridade ou a 

contextualização. Os profissionais que atuam hoje nesse modelo de currículo 

pautam-se principalmente na sua formação inicial, que nem sempre supre as 

necessidades oriundas da prática. 

 Como o texto-base e os projetos trazem esses dois conceitos - a 

interdisciplinaridade e a contextualização - e apresentam interpretações diferentes 

de diversos autores, acreditamos ser pertinente uma breve explicação sobre os dois 

conceitos, para podermos associá-los ou não aos trabalhos pedagógicos trazidos 

para análise. 

Para compor nossa análise sobre interdisciplinaridade como proposta de 

organização curricular contida nos documentos da escola, bem como no documento 

oficial para elaboração do currículo de EPIs, invocamos o que consta nos 

pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 
utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um 
problema concreto ou compreender um fenômeno sob diferentes 
pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função 
instrumental. Trata-se de recorrer a um saber útil e utilizável para 
responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos 
(BRASIL, 2002, p. 34-36). 

 

A interdisciplinaridade, vista a partir da ótica do texto dos PCNs, implica em 

utilizar os conhecimentos das disciplinas para instrumentalizar os alunos na 
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resolução de problemas do seu cotidiano. O saber escolar passa a configurar-se 

num saber útil, do qual o sujeito possa fazer uso quando necessário. 

Seria então a interdisciplinaridade uma forma de conhecer determinados 

assuntos de maneira ampla, tendo disponíveis vários pontos sobre um mesmo 

assunto, oportunizando aos alunos um saber consistente e aprofundado. Esses 

conhecimentos seriam oportunizados pelas várias disciplinas, num trabalho 

integrado, e seriam utilizados como instrumento nas relações dos alunos em 

sociedade, diante de assuntos concretos a serem resolvidos. 

 A autora Alice Casemiro Lopes, quando analisa o texto dos PCNs para o 

Ensino Médio, traz-nos algumas reflexões sobre o conceito de contextualização, 

bastante utilizado nos documentos oficiais, como é o caso do documento-base para 

implantação das EPIs. 

De forma mais tênue, a idéia de contextualização também aparece 
associada à valorização do cotidiano: os saberes escolares devem 
ter relação intrínseca com questões concretas da vida dos alunos 
(LOPES, 2002, p. 392). 
 

É destacado ainda pela autora, nesse mesmo texto, que a concepção de 

ensino contextualizado, onde são valorizados os saberes cotidianos e prévios,  

relaciona-se com o caráter produtivo do conhecimento escolar, e que essa 

concepção está ligada ao eficientismo social, ou seja, 

 
Os saberes prévios e cotidianos são incluídos em uma noção de 
contexto mais limitada em relação ao âmbito da cultura mais ampla. 
Contexto restringe-se ao espaço de resolução de problemas por 
intermédio da mobilização de competências (LOPES, 2002, p. 392). 
 

Identifica-se, tanto no texto retirado dos PCNs, quanto no artigo de Alice 

Casemiro Lopes, que o conceito de interdisciplinaridade e o de contextualização, 

constantes dos textos das políticas educacionais, podem ser entendidos como a 

competência para a mobilização dos conhecimentos recebidos nas escolas, que 

sejam utilizados para solucionar problemas no âmbito social, em que o aluno está 

inserido. 

Se utilizarmos a contribuição de Lopes para fazermos a análise dos projetos 

que trazem como atividades centrais a reprodução, o desenho, a comida típica, a 

confecção de máscaras, como atividades principais, essas não oportunizariam aos 

alunos a utilização dos saberes proporcionados pela integração das disciplinas no 
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entendimento da realidade, dos costumes e comportamentos de que fazem parte. 

Segundo Silva (2002), uma educação de qualidade deve voltar-se para temas que 

questionem o mundo e as desigualdades sociais; devem, outrossim,  falar sobre os 

direitos dos cidadãos, sobre discriminação, sobre pobreza, sobre violência... (SILVA 

apud CAVALIERE; COELHO, 2002); dessa forma estaria presente a 

contextualização dos assuntos trazidos como matéria de estudo. 

Ao pensar um objetivo que almeje facilitar o acesso à leitura e o 

conhecimento de diversos gêneros literários, como se propõe o projeto “Cantos e 

Encantos” (Quadro 14), visitas às bibliotecas, jornais do bairro ou da cidade, bem 

como a produção de um jornal escolar, poderiam ser opções bastante profícuas  

para que o aluno se apropriasse da realidade, estabelecendo relações entre a sua 

experiência cotidiana e os conteúdos escolares trabalhados, na perspectiva de 

incorporação, produção e transformação dos conhecimentos de forma bastante 

significativa. 

Muitos são os limites e as possibilidades desses novos modos de pensar as 

práticas pedagógicas. Dentro dos limites encontra-se a falta de preparo dos 

professores e, consequentemente, dos órgãos responsáveis pela formação deles.  

Esse modelo requer sair de si e compartilhar conhecimentos e propostas de 

trabalho, o que, na prática cotidiana, não é tarefa fácil. Acaba-se fazendo então  

tentativas de um trabalho um pouco mais compartilhado, numa perspectiva de erros 

e acertos. 

Trazer um tema para nortear as ações pedagógicas que se tornam apenas 

modos de preencher o tempo, não agregando um conhecimento amplo das questões 

nele imbricadas, proporcionando uma ampliação das vivências dos educandos, 

talvez não seja a melhor forma de produzir qualidade na educação, como almeja o 

programa EPI implantado em Santa Catarina. 

Outra forma de integração curricular trazida por Lopes é o “currículo centrado 

nas disciplinas ou matérias escolares.” Essa integração é sempre pensada a partir 

das possibilidades de integração de conceitos, estruturas, formas e domínios do 

conhecimento de referência. (LOPES, 2002, 2008, p. 73). Tal matriz inclui autores 

como Dewey, Decroly, Kilpatrick e outros autores progressistas. 

Nessa organização as disciplinas escolares são definidas em função das 

finalidades sociais, mas diferentes das finalidades vistas no currículo por 

competência, não se atrelando ao mundo produtivo ou do sistema social vigente. A 
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posição central é de que o currículo não pode ser um anexo externo à vida da 

criança, mas que seja composto de atividades que visam a desenvolver a vida social 

e comunitária (LOPES, 2008). 

Um dos modelos instrumentais utilizados a partir dessa teorização é a 

utilização de projetos como forma de integração curricular7. Nesta perspectiva o 

método de projetos é entendido como um princípio organizador do currículo. 

Para Dewey (1959 apud LOPES, 2008), essa forma de organização traz 

problemas quando as atividades propostas não preenchem condições 

verdadeiramente educativas como, por exemplo, a concentração em atividades 

triviais, em detrimento de atividades para a vida.  

De forma geral, não se atendo ao aprofundamento desse conceito, por não 

ser este o foco da análise, o processo de ensino-aprendizagem nesta perspectiva é 

como uma experiência viva e pessoal. Dewey entende o ensino-aprendizagem como 

atividades condicionais e contingentes que precisam focalizar a comunidade. A 

integração das disciplinas escolares precisa então ser estabelecida a partir de 

interesses dessa comunidade, visando à formação de uma sociedade democrática8. 

Partindo dessa proposta de integração curricular pautada nas disciplinas 

escolares, e podendo ser organizadas por meio de projeto, trazemos como exemplo 

a escola S, que elaborou um projeto com o tema “Meio Ambiente”, para organizar os 

trabalhos no segundo semestre de 2010. 

Esse trabalho foi realizado durante o semestre e culminou com um dia de 

apresentação dos trabalhos à comunidade. A pesquisadora, em visita à escola, 

acompanhou um dia de trabalho, onde se fez presente o tema Meio Ambiente como 

eixo integrador, levando todas as disciplinas a focá-lo nas propostas de atividades e 

conteúdos (Quadro 17). 

                                                 
7 Um dos trabalhos de maior destaque é o de William Kilpatrick, “The project method”, em que o 
projeto é um método e não uma teoria. 
8 A concepção de democracia seja restrita à pressuposição de indivíduos com oportunidades iguais 
de competir por diferentes privilégios, em uma sociedade livre, de regras claras e consensuais. 
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ESCOLA S 
DIA: 16/9/2010 
Turma: 3ªͣ série 

DISCIPLINA CONTEÚDO TRABALHADO 

7:30 às 9:45  Língua Portuguesa Poema: O anunciar da primavera – 
Gramática: Plural e Singular 
                   Rima e diminutivo 

9:45 às 10:00 lanche lanche 
10:00 às 10:45 –  História Local História do chá 
10:45 às 11:30 –  Artes Trabalho com jornal: suporte para 

panela. 
11:30 às 12:30 Almoço Almoço 
12:30 às 13:15 – Dança Ensaio de uma dança sobre a 

primavera 
13:15 às 14:00 – Jogos Matemáticos Música sobre a tabuada – para 

memorização. 
14:00 às 14:45 – Literatura Produzindo sacola ecológica 
14:45 às 15:00 lanche lanche 
15:00 às 15:45 –  Matemática Adição, subtração e divisão 
15:45 às 16:30 – Inglês Tradução de músicas com o tema 

Quadro 17 - Um dia de trabalho na EPI – acompanhado pela pesquisadora 
Fonte: Planejamento diário dos professores (16/09/2010) 

 

Nesta perspectiva, de ter o tema Meio Ambiente como eixo organizador das 

atividades de todas as disciplinas, percebe-se que as disciplinas da base comum, 

como Matemática e Língua Portuguesa, mantêm seus conteúdos programáticos 

utilizando o tema apenas como pretexto. Quando o conteúdo gramatical a ser 

trabalhado é plural e singular, introduz-se um poema sobre a primavera, adequando-

se a temática do projeto. Em Matemática usam-se problemas para serem resolvidos 

pelos alunos, que estão aprendendo adição, subtração e divisão, assuntos também 

relacionados ao meio ambiente. 

Como pode ser observado no exemplo do quadro 17, as disciplinas 

diversificadas, neste dia específico, pautaram suas atividades na preparação para o 

dia da culminância do projeto. Na disciplina de Literatura, os alunos produziram 

sacolas ecológicas, a disciplina de Artes confeccionou suporte de panela com 

jornais, também em consonância com o tema Meio Ambiente. Segundo relato da 

professora regente, a disciplina de Jogos Matemáticos estava auxiliando-a com a 

tabuada. A partir de uma música, criada pela professora, os alunos estavam 

decorando os resultados da tabuada, servindo como reforço ao trabalho com adição, 

subtração e divisão, desenvolvido nas aulas de Matemática. 
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Diante do quadro apresentado, é notória a preocupação em colocar o assunto 

do projeto nas atividades de todas as disciplinas. O tema pareceu ser diluído ao 

longo do dia em todos os trabalhos, em pequenos recortes, para serem reforçados e 

assimilados pelos alunos. 

A preocupação de Dewey, expressa no texto de Lopes (2008), quando 

menciona que as atividades dos projetos muitas vezes não apresentam condições 

educativas, pode ser percebida em muitas das atividades relacionadas no quadro 

17, notando-se claramente a preocupação em introduzir o conceito, mesmo que de 

forma superficial, sem se atentar para a contextualização e ampliação do conceito 

elencado como prioridade pelo projeto. 

Ainda em consonância com o autor, o tema poderia ser trazido para a 

comunidade, onde um estudo do meio ambiente, no bairro em que as crianças 

vivem, traria uma atividade significativa e educativa. As atividades poderiam avançar 

para além da organização disciplinar, num tempo menos fragmentado. Uma aula da 

qual o tema meio ambiente fosse foco principal poderia ter acontecido num único 

tempo, com aprofundamento do tema em pesquisas, com palestras e, 

principalmente, não usando o texto como pretexto. 

A necessidade de introduzir o texto escolhido em todas as atividades faz com 

que não seja aprofundado, ficando seu enfoque numa lógica superficial e 

descontextualizada. Se a disciplina é Inglês, por exemplo, e o tema é meio 

ambiente, por que não visitar, pela internet, os países de origem inglesa, mostrando 

os estragos ou a preservação dos seus espaços, numa real abordagem do tema 

proposto. 

O professor de qualquer disciplina, ao planejar suas aulas, buscando ou não 

interligar os conteúdos, precisa refletir sobre o que espera que seus alunos sejam 

capazes de fazer ao concluir o estudo ou etapa proporcionada e, principalmente,  

saber se as atividades propostas darão conta das expectativas que havia perante 

aquele tema. Escolher atividades de forma aleatória, somente para compor com 

outras disciplinas, não garante o avanço dos alunos. De que conceitos o professor 

pretende que seus alunos se apropriem, quando confeccionam suporte de panelas 

com jornais?  

Ainda segundo Dewey (apud LOPES, 2008), ao incluir atividades, como a 

reutilização de materiais, com objetivos de ações educativas, é necessário que elas  

despertem o espírito e a curiosidade para novos campos, atividades essas que são 
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momentaneamente agradáveis, nas quais os alunos sentem prazer em participar, 

mas que não agregam novos conceitos ou aprofundamento, torna-se apenas uma 

forma de passar o tempo e não ficar de fora de um projeto da escola. 

Outra característica que precisa ser levada em consideração quando se 

pensa em trabalhar com conteúdos articulados é o nível em que cada turma está. As 

disciplinas, portanto, articulariam as temáticas específicas aos objetivos formativos 

gerais. Como, por exemplo, para crianças em fase inicial de escrita e letramento, 

registros sobre uma visita ao rio da cidade seria condizente. Alunos em fase mais 

adiantada, como as 4as séries, fariam um jornal informativo sobre a visita, com 

aprofundamento do tema em pesquisa bibliográfica. 

Um projeto pedagógico, que busca um tema para integração, não precisa ser 

repetição. Integrar não passa pela lógica de repetir o tema diversas vezes, mas, sim, 

de trazê-lo de forma mais integral de educação, onde todo o contexto da aula passa 

a ser importante. Os debates, a pesquisa, o planejamento por todos os alunos de 

como a aula se dará, quais atividades serão proporcionadas com o objetivo de 

ampliar os conceitos, participação de todos na elaboração do que vai ser trabalhado. 

Deixar que o aluno vivencie relações quanto à preparação das aulas não 

desqualifica o conteúdo; ao contrário, desenvolve uma infinidade de novas 

competências. 

A vivência do cotidiano de relações torna-se salutar aos alunos, pois no 

cotidiano os mesmos passam por conflitos, opiniões, desejos e contrariedades, 

podendo a escola proporcionar momentos de exercício da cidadania, onde 

democraticamente tais situações possam ser resolvidas, praticando e 

desenvolvendo atitudes e competências numa perspectiva de educação integral. 

Trazemos uma outra forma de integração dos conteúdos das disciplinas, onde 

os planejamentos de ensino aludem a uma data comemorativa como referência. 

No quadro 18 encontra-se destacado o que consta nos diários de classe da 

escola X, quanto ao uso de uma data comemorativa nos planejamentos de ensino 

das disciplinas de Artes Cênicas, Inglês, Iniciação à Pesquisa, Base Comum, Dança 

e História Local. Neste exemplo a data escolhida foi a Páscoa, comemorada no 

primeiro bimestre de 2009. 
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DISCIPLINA CONTEÚDO TRABALHADO 
Base Comum  Atividades da Páscoa 
Artes Cênicas História da Páscoa: a surpresa da Páscoa 
Inglês Apresentação da Páscoa 
Iniciação à pesquisa Origem da comemoração da Páscoa: desenhos 

e história 
Dança Apresentação da Páscoa: coreografia 
História local História da Páscoa: símbolos e textos. 

    Quadro 18 - Planejamentos de ensino 
    Fonte: Diários de classe e planejamento anual 

 
 

É comum verificarmos, nos planejamentos das escolas regulares, o uso de 

datas comemorativas como referência para os planejamentos de ensino como forma 

de articulação dos conteúdos. Na verdade o que se percebe, pelo quadro 18, é que 

não há uma descrição dos conteúdos que serão trabalhados a partir dessa data, 

mas sim que todas estão voltadas para a temática, algumas inclusive repetindo suas 

atividades, como desenhos, histórias, textos.  

Como nos documentos analisados não constam quais conteúdos foram 

elencados a partir da data da Páscoa, nossa análise dar-se-á a partir de 

planejamentos e forma de organização curricular que utilizam datas comemorativas 

como ferramentas para trabalhos coletivos, baseando-nos em autores que tratam 

dessa temática. 

Primeiramente importa ressaltar que a partir do momento em que se concebe 

o ato de planejar como um meio para facilitar e viabilizar o ensino e, no caso do 

trabalho integrado, um meio de articular e compartilhar saberes, torna-se 

fundamental que os planejamentos sejam atos de reflexão. Para Saviani (1987, p. 

23), “refletir é o ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, vasculhar numa 

busca constante de significado”. O planejar, nesta perspectiva, é uma atitude crítica 

diante do próprio trabalho docente. 

O ato de selecionar os conteúdos de ensino, bem como de planejar suas 

aulas, é parte integrante do trabalho do profissional da educação. A aula é um 

momento curricular muito importante, cabendo ao professor proporcionar aos alunos 

a mediação dos conhecimentos de forma crítica e competente; portanto, necessita 

também saber para quem está preparando as aulas, quem são os alunos, o que 

pretende com este ou aquele conteúdo. 
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Quando a escolha se pauta por datas comemorativas, como é o caso do 

exemplo trazido no quadro 18, não basta apenas abordá-la porque consta no 

calendário oficial; importa destacar a concepção religiosa imbricada nela, a quais 

segmentos diz respeito e se são importantes, pois a inserção dessa data como se 

ela fosse comum a todos significa não respeitar os meninos e as meninas que não 

congregam os mesmos preceitos, sendo necessário, paralelamente, avaliar para 

quem essa data é significativa.  

Privilegiar uma data religiosa, como a Páscoa, um segmento como o dia do 

“índio”, constitui-se num trabalho delicado, e segundo Ostetto (apud DEMETRIO, 

2007, p. 4), provoca sérios problemas na formação dos alunos, pois  

 
o trabalho com datas comemorativas baseia-se numa ‘história’ 
tomada como única e verdadeira. Essas histórias privilegiam 
determinadas visões e concepções entre tantas outras, omitindo as 
diferentes facetas da realidade. Sendo assim, tais escolhas são 
sempre ideológicas, considerando que algumas datas são 
comemoradas e outras não, reforçando preconceitos. 

 

Os modelos trazidos até então para a análise configuram-se em possíveis 

formas de integração curricular, que as escolas utilizam para minimizar a 

organização fragmentada, buscando pautar seus currículos numa organização 

ditada pelos discursos oficiais como crítica e progressista, prescrevendo-as como 

possíveis soluções para os problemas na educação escolar.   

Com o intuito de esclarecermos a importância dada pelos documentos oficiais 

de serem feitos trabalhos integrados nas EPIs, trazemos a contribuição de Lopes 

acerca do assunto 

 
A ênfase na integração curricular relaciona-se com o entendimento 
de que, no contexto do paradigma pós-fordista, há a necessidade de 
formação de habilidade e competências mais complexas e 
superiores, as quais seriam mais facilmente desenvolvidas em uma 
perspectiva integrada. Igualmente é entendido que a produção do 
conhecimento é cada vez mais integrada e, assim sendo, as pessoas 
precisam ser formadas para trabalhar nessa ‘nova’ maneira de 
produzir conhecimentos (LOPES, 2008, p. 33). 
 

O currículo integrado, ainda sob o olhar de Lopes (2008), não é garantia por 

si só de trazer as perspectivas progressistas ao trabalho pedagógico, pois mesmo 

diante de propostas de integração curricular, vista nos quadros 13, 14, 15, 16, 17 e 
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18, os questionamentos das relações de poder, próprios dessa perspectiva não se 

fazem presentes nos trabalhos destacados. 

Mesmo havendo alguma inter-relação entre as disciplinas, quando estas não 

assumem o papel de questionadoras, de serem responsáveis por trazerem para o 

âmbito da prática discussões das relações sociais, de poder, de controle e de 

socialização dos saberes de forma democrática e participativa, onde a classificação 

e ordenação das disciplinas se mantêm rígidas e tradicionais, novas matrizes, novos 

enfoques ou mesmo novas mudanças curriculares tendem a não se efetivarem, 

dando continuidade à forma conservadora de atuação das escolas. 

Os aspectos levantados acima não desmerecem o trabalho dos docentes das 

três escolas públicas integradas; ressaltam, porém, a necessidade de um 

direcionamento e reorganização do que se pensa e se produz na escola, precisando 

ser destrinchadas as questões do conhecimento válido e relevante ao saber escolar, 

trazendo os conceitos para o terreno principal de discussão, a fim de tonar a prática 

mais eficaz e pertinente na busca constante da qualidade da escola pública, seja ela 

de horário integral ou parcial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 

Esta pesquisa teve como objetivo a análise do currículo, observando 

especialmente os aspectos relacionados ao tempo, espaço e matriz curricular de 

três escolas públicas da região de Joinville, que participam do programa do governo 

estadual “Escola Pública Integrada – EPI”, com o intuito de analisar a experiência 

estadual de ampliação da jornada escolar após seis anos de sua implantação no 

Estado de Santa Catarina. A proposta estadual traz a ampliação da jornada escolar 

e uma nova matriz curricular, acrescendo 13 disciplinas diversificadas às disciplinas 

obrigatórias da base comum nacional, para o Ensino Fundamental, como alternativa 

para a ampliação das oportunidades de aprendizagem e, consequentemente, a 

melhoria do padrão de qualidade na educação catarinense. 

Inicialmente foi analisada, pela pesquisa em pauta, a organização do tempo 

escolar e sua distribuição nas EPIs para os trabalhos pedagógicos diários com as 

crianças que permanecem no turno integral. As EPIs oferecem turno integral 

somente para as séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries); as demais 

séries frequentam a escola em turno parcial. Verificou-se nos documentos 

analisados, PPPs, quadro de horário e calendário escolar que as crianças 

permanecem na escola por um período de 9 horas diariamente, com 7 horas e trinta 

minutos de aulas, 30 minutos de intervalos para os lanches e 1 hora para o almoço. 

Nesse tempo  os alunos recebem 10 aulas diárias, de 45 minutos cada uma, num 

total de 50 aulas semanais. Apesar do grande número de horas passadas na escola 

(9 horas diariamente), ressalta-se que o tempo estendido não trouxe para as escolas 

analisadas pela pesquisa um diferencial na organização curricular. O trabalho 

pedagógico acontece na mesma ordem  das escolas de turno parcial, seguindo uma 

sequência cronológica previamente estabelecida, de trabalho com disciplinas, uma 

após a outra, não havendo ao longo do dia momentos  voltados para trabalhos mais 

lúdicos e diferenciados, como previa o projeto inicial. Como consequência dessa 

organização por disciplinas, os alunos não escolhem quais atividades desejam fazer, 

todas acabam sendo obrigatórias para a sua série. Vale ressaltar que a jornada 

ampliada, na experiência mostrada pela pesquisa, proporciona aos alunos somente 

um acréscimo do número de disciplinas semanais, não se configurando num 

diferencial de novas interações, constituindo-se numa alternativa de 
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redimensionamento das práticas e relações de poder perpetuado historicamente 

pelas escolas públicas brasileiras. Esse tempo ampliado, que poderia ser utilizado 

para incluir a ludicidade, trabalhar a expressividade com teatro, dança em locais 

apropriados, trabalhos de campo, visitas a museus, bibliotecas ou até mesmo com 

atividades fora do espaço escolar, ampliando, assim, a visão de mundo das 

crianças, que pertencem a uma parcela da população com precárias condições de 

acesso aos bens materiais e culturais, tornou-se apenas, como pode ser 

comprovado pelo material analisado, o que Coelho traz como problema para a 

ampliação do tempo, ou seja, as EPIs “estariam reproduzindo em dobro as práticas 

pedagógicas que ocorrem no tempo parcial, dando mais do mesmo” (COELHO; 

HORA, 2004, p. 205). 

A pesquisadora acredita numa ampliação da jornada escolar na perspectiva 

de que essa expansão se paute numa educação integral onde as situações 

promovam aprendizagens emancipadora e significativas, e a escola exerça sua 

função social de proporcionar a todos uma educação de qualidade. Não se justifica 

um aumento quantitativo do que já é proporcionado, é preciso que se configure em 

um aumento qualitativo, em que todas as horas sejam uma oportunidade de 

ressignificar os conteúdos, melhorando a relação ensino-aprendizagem de todos os 

envolvidos no processo de educação.   

 “O espaço educa” (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 78). A frase do autor indica a 

importância dos espaços escolares na perspectiva da aprendizagem. Pensando 

nessa lógica, a pesquisa trouxe a análise dos espaços utilizados pelas crianças, que 

permanecem em turno integral nas EPIs, como um dos itens importantes do 

currículo desse modelo de escola. No documento da proposta-base para a 

implantação das EPIs, consta que as atividades diferenciadas, que no decorrer da 

implantação tornaram-se disciplinas, deveriam acontecer nos espaços das escolas, 

ou até mesmo fora delas, em locais da comunidade. Para tanto, as escolas 

precisariam organizar-se com quadras cobertas para a prática de esportes, 

laboratórios para pesquisas, espaços destinados às aulas de dança, capoeira, ou 

outras atividades voltadas para a ampliação das oportunidades de aprendizagem, 

mas constatou-se que esses locais, ditos apropriados a uma educação integral ou 

integrada, não existem nas EPIs de Joinville. As quadras continuam descobertas, 

não há laboratórios, a não ser o de informática, que é utilizado por todos da escola,  

locais para prática de dança ou capoeira são aqueles utilizados como refeitório ou 
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mesmo como sala de aula, que em determinados momentos do dia tornam-se  

ambientes para a prática dessas modalidades. Nas EPIs de Joinville o espaço mais 

utilizado pelas crianças e jovens que frequentam a escola por 9 horas diariamente é 

a sala de aula, que se configura num espaço multiuso onde a maioria das ações 

pedagógicas acontece. 

  Podemos afirmar, pela análise efetuada, que os espaços utilizados não 

condizem com uma proposta de ampliação das oportunidades, nem tampouco 

poderiam ser considerados espaços que educam, devido à sua total precariedade. 

Os espaços analisados comprometem até mesmo a aprendizagem dos alunos que 

permanecem em turno parcial, o que dizer então de alunos que ficam por 9 horas 

diariamente confinados nesses ambientes, desprovidos de qualidade e de recursos 

mínimos para a proposta diferenciada que se propunha ser a escola pública 

integrada de Santa Catarina. Mesmo tendo a possibilidade, prevista no documento-

base da implantação, de uso dos espaços da comunidade, nenhuma das escolas 

analisadas utilizou-se dessa alternativa, até porque as comunidades nas quais estão 

inseridas não apresentam espaços apropriados para que as escolas pudessem fazer 

uso para as suas atividades diferenciadas.   

Como foi possível comprovar, os espaços das EPIs configuram-se da mesma 

forma daquela do início da implantação do programa, não havendo qualquer 

melhoria por conta da ampliação do tempo e da matriz diferenciada, adotados nas 

referidas unidades escolares. Espaços com uma função educativa que promova 

aprendizagens significativas a todos os envolvidos precisam ser adequados, pois as 

relações desenvolvidas pelos alunos com esses ambientes serão reproduzidas e 

perpetuadas nas suas realidades. Uma proposta que se propõe a atender seus 

alunos por um tempo de 9 horas diariamente precisa oferecer a essa clientela, 

normalmente pertencente a classes menos abastadas, ambientes dignos capazes 

de ampliar as oportunidades de apropriação dos conhecimentos, que contribuam 

para proporcionar mudanças na sociedade em que vivem e, principalmente, na 

qualidade de vida que queremos proporcionar aos nossos educandos. 

 Fica claro, após a pesquisa in loco e a análise dos dados, que a escola 

sozinha não dá conta da demanda de um tempo estendido, não porque seus 

profissionais não sejam comprometidos, mas, sim, porque esse modelo requer 

novas posturas diante do conhecimento, da busca pelo exercício da autonomia e da 

cidadania, onde os espaços atuem como locais educadores que promovam o 
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desenvolvimento e as competências em outros campos importantes para o 

crescimento intelectual das crianças, como as atividades lúdicas, esportivas e 

artísticas, na perspectiva da ampliação cultural dos alunos. Crescer intelectualmente 

implica também no convívio com a democracia e nas formas de exercê-la, mas, fica 

difícil entender como uma escola pode trabalhar com o exercício da democracia e da 

liberdade de escolhas, quando suas atividades, ditas “diferenciadas” ou disciplinas, 

não podem ser escolhidas pelos alunos? Não seria mais uma forma de controle e 

direcionamento por parte das escolas, inibindo a iniciativa e a liberdade das crianças 

e jovens em processo de formação inseridos nesses espaços? 

Em se tratando de matriz curricular, no que diz respeito a tornar o currículo 

um eixo organizador do trabalho pedagógico, as tentativas realizadas pela equipe 

pedagógica não geraram, segundo a análise dos dados, um significativo meio de 

alcançar uma educação mais integral para os meninos e meninas inseridos nesse 

programa. 

As situações de aprendizagens ofertadas, na sua maioria, não criam espaços 

para o exercício do protagonismo de seus alunos; ao contrário, as ações são 

voltadas para reforçar as condições de vulnerabilidade e carências características 

das condições de desigualdades sociais a que fazem parte as crianças das EPIs 

analisadas. As EPIs oferecem uma programação pedagógica-padrão, não sendo 

capazes de corresponder ao leque de aprendizagens necessárias de que as 

crianças e jovens necessitam para atuar com equidade na sociedade atual. O novo 

cotidiano das crianças no século 21 não prevê mais o confinamento e as ações 

pedagógicas apenas no universo escolar, é necessário abrir-se para uma nova 

vivência cultural e, principalmente, viabilizar o exercício da cidadania e da inclusão 

social. 

Um último aspecto a ser levantado, a respeito desse programa, foi o 

abandono dessas escolas por parte do poder público, desde a sua implantação. No 

que diz respeito às escolas de Joinville, não houve disponibilização de verbas 

adicionais, para materiais didáticos, para construções ou reformas necessárias, bem 

como para quaisquer cursos de formação continuada específicos aos docentes que 

atuam nesse modelo de escola. Como forma de manutenção, contou-se apenas com 

a boa vontade dos gestores, professores e equipe técnica que não medem esforços, 

dentro de suas possibilidades, para atender da melhor forma possível às crianças e 
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aos jovens das EPIs. Todavia sabemos que isso não basta para manter um 

programa de qualidade em funcionamento.  

Esse modelo de organização necessita de um acompanhamento sistemático 

para diagnosticar falhas e buscar melhorias, mas ao longo de dois anos de busca de 

documentos, análises e visitas às escolas, não foi encontrado, pela pesquisadora,  

nenhum instrumento de avaliação do órgão central, que servisse para mapear o 

andamento do programa em seis anos de funcionamento, em se tratando das 

escolas de Joinville. 

Segundo autores como Coelho e Hora (2004), Cavaliere e Coelho (2002), 

Cavaliere (2002, 2007, 2009) e outros destacados nesta dissertação, a ampliação da 

jornada escolar justifica-se pela busca de uma educação mais integral das crianças 

envolvidas no processo de escolarização, que envolve o atendimento aos alunos, 

nos aspectos social, físico e intelectual, agregando atividades diversas para alcançar 

uma maior qualidade nos processos educacionais, possibilitando, por conseguinte, a 

equidade frente a situações sociais diferenciadas da população brasileira. 

 Diante desta perspectiva, de acordo com os dados pesquisados e 

analisados, afirmo que o programa estadual “Escola Pública Integrada – EPI” carece 

de uma avaliação minuciosa e eficaz, levando em conta muitos outros aspectos, 

além dos que este estudo abordou, procurando verificar se os objetivos de 

proporcionar uma educação mais integral, ou mesmo integrada, estão sendo 

atingidos pelas escolas públicas integradas de Santa Catarina, pois acredito que, da 

forma como se configura hoje, o projeto na região de Joinville mostra-se ineficaz e 

não traz os resultados esperados para esse modelo alternativo de currículo escolar. 
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