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RESUMO 

 

 
Os princípios da Educação Integral compõem inúmeros documentos das políticas 
públicas que regem a educação brasileira e contemplam a compreensão dos 
estudantes como sujeitos que devem ter garantido o seu desenvolvimento em 
todas as dimensões do seu aprendizado. Neste sentido a concepção de 
Educação integral, aponta para a necessidade de intensificar as discussões e 
investimentos em educação, fortalecendo a formação docente e o 
empoderamento da comunidade. As propostas atuais de educação integral têm 
como foco central estender o tempo de permanência dos educandos nas 
unidades escolares, porém é necessário desvelar as concepções curriculares e 
didáticas envolvidas neste processo, a fim de promover a apropriação dos 
territórios e saberes da comunidade que envolve a unidade escolar, na 
perspectiva da qualificação dos seus projetos. A pesquisa tem como objetivo 
analisar as concepções de Educação Integral, desvelando suas aproximações e 
distanciamentos em relação à realidade das unidades educacionais de Ensino 
Fundamental I e II da rede de ensino Municipal de São Paulo. Coloca-se como 
questão norteadora do estudo em afinidade com o objetivo: Em que medida as 
concepções de Educação Integral se aproximam das propostas de Educação em 
Tempo Integral na periferia da Cidade de São Paulo? A metodologia utilizada é de 
abordagem qualitativa tendo como procedimentos a pesquisa bibliográfica,análise 
documental e pesquisa de campo, considerando a importância de compreender a 
política de Educação Integral no cotidiano da realidade escolar. Este estudo foi 
realizado por meio de entrevistas semiestruturadas, tendo como sujeitos 04 
(quatro) professores de uma escola de Ensino Fundamental II da rede municipal 
de ensino da cidade de São Paulo. Dentre os resultados das análises destaca-se 
a necessidade de adequação das políticas curriculares sobre Educação Integral e 
aprimoramento da formação e qualificação dos professores tendo em vista a 
efetivação da sua implementação nas práticas escolares da Educação Básica, em 
aderência à concepção sócio educativa de um currículo humanizador. 
 
Palavras-chave: Educação Integral. Políticas Públicas. Currículo. Docência. 
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ABSTRACT 

 
 

The principles of Integral Education comprise countless documents of public 
policies that govern Brazilian education and contemplate the understanding of 
students as subjects who must have guaranteed their development in all 
dimensions of their learning. The research aims to analyze the conceptions of 
Integral Education, revealing its approximations and distances in relation to the 
reality of the educational units of Elementary School I and II of the São Paulo 
municipal education network. It is posed as a guiding question of the study in 
affinity with the objective: To what extent do the conceptions of Integral Education 
approach the proposals of full-time Education in the outskirts of the City of São 
Paulo? The methodology provided for in this dissertation additionally comprises 
the need not to restrict the research to bibliographic and documental analysis, 
considering the importance of expanding the methodological bases of 
bibliographic and documental research, considering realities experienced in one of 
the school units of the municipal teaching network of city of São Paulo, with regard 
to the object of study. Seeking to broaden the analysis and understand the Integral 
Education policy in the daily life of the school reality, a field research will be carried 
out through semi-structured interviews, with teachers involved in the 
implementation of the Integral Education policy in an Elementary School II as 
subjects. which will be presented closed and open questions contained in a 
previously elaborated script pertinent to the objectives related to the object of 
study. Through field research, the need for training and adequacy of curricular 
policies on Integral Education and the weaknesses in the applicability of the object 
of study in school practices was notable. 
 
KEYWORDS: Integral Education. Public policy. Resume. Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha deste objeto de estudo relaciona-se às minhas vivências como docente 

e gestora de uma unidade educacional da periferia da cidade de São Paulo. Este 

posicionamento remete à necessidade de expor fatos da minha trajetória 

acadêmico-profissional, destacando as experiências incentivadoras da realização 

do mestrado e desta pesquisa.  

Sempre tive o interesse em trabalhar na área da educação escolar, o que 

estimulou o início da minha trajetória acadêmica em 2001 no Centro de Formação 

e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) e sua continuidade no curso de 

Pedagogia. Alguns anos após o término da graduação, trabalhei em escolas 

particulares, até que, em 2010, através de concurso público da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, passei a atuar como professora de Educação Infantil. 

Depois de três anos, assumi, por meio de um concurso interno, o cargo de 

coordenação pedagógica, encontrando no exercício desta função minha real 

identidade profissional. 

A experiência com a educação integral aconteceu em uma unidade educacional 

da periferia da Zona Leste, em Guaianazes. Foi nesta unidade que diversas 

inquietações me levaram a compartilhar com o grupo docente e gestor reflexões 

sobre a qualidade dos projetos do contraturno escolar que ampliavam o tempo de 

permanência de crianças e jovens na escola.  

O principal objetivo da minha atuação no campo educacional é desvelar o caráter 

emancipatório da educação, por meio da qualificação do fazer pedagógico, 

concebendo o corpo docente como autor do processo ensino-aprendizagem. Essa 

opção demanda o rompimento de paradigmas que caracterizam o educador como 

mero reprodutor de técnicas e sistemas apostilados de ensino. Confesso não ser 

tarefa fácil, pois as ações com perspectivas emancipadoras exigem 

protagonismos que possibilitem desconstruir barreiras ainda muito enraizadas. 
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A contextualização da minha atuação como responsável por processos de 

formação, que fazem parte do exercício da função gestora na rede municipal, 

expressa que sempre coloquei em relevância a emancipação dos sujeitos 

envolvidos em todo o processo educacional, com ênfase particular na perspectiva 

do seu significado social.  

No ano de 2016, ocorreram mudanças de rotina, quando a unidade escolar na 

qual atuava foi convidada a ser polo do projeto Educação Integral incluindo as três 

turmas dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Foram muitos debates e 

discussões para que se tomasse a decisão sobre a aprovação ou reprovação 

dessa proposição. Uma das questões colocadas pelo grupo docente foi o tempo 

de permanência dos educandos na escola, bem como a qualidade do processo de 

ensino aprendizagem, e não meramente a ampliação da carga horária.  

De acordo com Menezes (2012, p.138), no contexto atual, a educação integral 

pode ser considerada como “ação estratégica voltada para a garantia da atenção 

e do desenvolvimento integral de crianças e jovens”. Essa reflexão reforça a 

concepção de que o tempo integral não deve ser entendido apenas como 

ampliação da carga horária de permanência das crianças e adolescentes nas 

unidades educacionais, mas proporcionar aos estudantes maiores possibilidades 

de alcançar a formação integral. 

Os questionamentos pautados na qualidade do tempo de permanência e de 

atendimento do contraturno escolar fizeram-me refletir sobre a real necessidade 

do trabalho com a Educação Integral e o entendimento deste conceito 

considerando não só as concepções de educação integral a partir das obras de 

Anísio Teixeira como também a proposta vigente de escola em tempo integral 

desenvolvida na rede Municipal de Ensino de São Paulo.  

A continuidade do aprofundamento dos estudos sobre a temática da Educação 

Integral continua sendo considerada como tema de pesquisa e debate nas 

formações da unidade escolar pertencente à rede municipal de ensino, a qual foi 

incluída como lócus desta pesquisa. Diante do exposto, coloca-se a necessidade 

de desconstruir o conceito de Educação Integral entendido apenas como maior 
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permanência dos educandos na escola, a fim de garantir experiências didáticas 

pedagógicas estimuladoras de aprendizagens significativas.  

Deve-se enfatizar ainda que essa concepção requer a construção de um currículo 

que aborde conteúdos que valorizem os saberes socioculturais da comunidade 

onde se situa a escola, os quais devem ser reconhecidos como importante 

referência tendo em vista a ressignificação das práticas e concepções escolares.  

Nessa perspectiva, vale ressaltar, o caráter social da educação integral, defendida 

por Anísio Teixeira e validada em minha atuação como coordenadora pedagógica, 

pois essa experiência tem revelado expressivos potenciais para enfrentamento de 

desigualdades sociais, fortalecendo a perspectiva de uma educação pública de 

qualidade para todos. 

Dessa forma, de maneira prudente e responsável em meio ao percurso formativo 

suscetível de aprofundamento, decidimos retomar as discussões sobre a temática 

da Educação Integral e suas implicações didático-pedagógicas, haja vista a 

necessidade de a unidade escolar se organizar estruturalmente por meio de 

ações formativas tendo em vista a qualidade máxima do trabalho docente. 

As inquietações frente aos fatos relatados encontram-se presentes continuamente 

no desempenho de minha função como gestora e me motivaram a construir e 

aprofundar conhecimentos sobre o tema, tendo como desafio o aprimoramento da 

minha atuação como gestora e formadora na rede municipal de ensino da cidade 

de São Paulo. 

Nesse contexto, destaca-se o mestrado na Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC-SP,cuja pesquisase traduz em uma valiosa possibilidade de 

aprofundamento teórico e de reflexão crítica sobre o objeto deste estudo na 

perspectiva de intervenção social, o que reverte em aprimoramento de minha 

prática como gestora, em especial na dimensão de minha atuação em processos 

formativos.  

Reconheço também a importância desse percurso de formação acadêmica na 

Pós-graduação, ao colocar como desafio ser mestre em Educação: Currículo. 
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Essa opção significou a realização de um sonho desde que sou a única pessoa 

da minha família, oriunda da periferia e filha da escola pública, assim como as 

crianças e adolescentes que permeiam o meu caminho.  

Cabe reforçar a explicitação de que esta pesquisa se propõe a discutir as 

concepções de Educação Integral vigentes como política pública da Rede 

Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo e suas repercussões na realidade 

de uma unidade escolar da Educação Básica, o que caracteriza seu objeto de 

estudo.   

A investigação realizada abrange recortes históricos da educação brasileira, tendo 

em destaque as décadas de 1920 e 1930, período no qual ocorreram as primeiras 

iniciativas de escola em tempo integral em perspectiva nacional. 

Além dos enfoques indicados, considera-se a importância de desvelar a realidade 

e a concepção dos profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino 

da cidade de São Paulo, sobre a Educação Integral e as repercussões das ações 

educativas junto aos educandos em suas dimensões física, social, cultural e 

emocional. Essa abordagem inclui a realização de projetos coletivos que 

envolvam a comunidade escolar e local, considerando as articulações, 

aproximações e distanciamentos com as propostas defendidas por Anísio Teixeira 

e o movimento da Escola Nova. 

Coloca-se como pressuposto que os princípios da Educação Integral estão 

presentes em várias documentações que regem a educação brasileira e tem 

como concepção a compreensão dos estudantes como sujeitos que devem ter 

preservado o seu desenvolvimento em todas as dimensões. A garantia do direito 

à educação nesta perspectiva é considerar a escola como um coletivo que deve 

agregar sua comunidade em uma convivência sociocultural interativa.  

Nessa perspectiva, mais tempo na escola pode favorecer o acesso dos 

estudantes a um conjunto maior e articulado de possibilidades educacionais. 

Inclui-se, nessa dimensão, a disponibilidade de alimentação de qualidade, 

envolvimento social e apropriação dos espaços pedagógicos, culturais e 

esportivos, além de intensificação da articulação das ações promovidas na 
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escola. Tais possibilidades são imprescindíveis em contextos de maior 

vulnerabilidade o que inclui escolas públicas da periferia da cidade de São Paulo. 

Esse movimento educacional se faz necessário tendo em vista o acesso e 

permanência dos estudantes que se encontram em contextos e ambientes 

degradantes. A escola, portanto, é uma alternativa para o fortalecimento do 

empoderamento social e o desenvolvimento pleno de crianças, jovens e 

adolescentes. De acordo com Graciani (2014, p.159), 

Um primeiro ponto de reflexão diz respeito ao próprio acesso da 
criança á escola e o que se percebe é que a maioria dos filhos da 
miséria ficam fora da rede pública de ensino por motivos variados: 
número de vagas insuficientes, impossibilidade de pagar a taxa da 
Associação de Pais e Mestres (APM), impossibilidade de adquirir 
o material didático necessário e ou o uniforme completo exigido, 
sem desconsiderara “proposta pedagógica” imposta e definida 
para sacramentar a incompetência motora, emocional e cognitiva 
dos poucos que conseguem nela permanecer por pouco tempo, e 
em razão do encurtamento do período escolar diário em classes 
super lotadas. 

 

Nesse contexto caracterizado por sua vulnerabilidade, é imprescindível que os 

conhecimentos dialoguem com as realidades vividas, ricas de significados de 

modo a nortearem as práticas docentes, considerando a experiência da troca, do 

diálogo, ampliação de saberes, através dos conhecimentos universalmente 

acumulados.  

Tais inquietações motivaram a continuidade dos estudos e aprofundamento sobre 

o tema, o que enriquece minha atuação como gestora e formadora da rede 

municipal de ensino da cidade de São Paulo, tendo como um dos seus alicerces a 

realização desta pesquisa. As reflexões desenvolvidas nesse percurso como 

educadora pesquisadora resultaram no seguinte questionamento: qual(is) o(s) 

significado(s) das concepções de Educação Integral e sua articulação com as 

propostas de Educação em Tempo Integral em escola da periferia da Cidade de 

São Paulo?  

O ingresso no mestrado no Programa Educação: Currículo da PUC-SP teve como 

base o projeto de pesquisa com o título inicial: “Educação Integral sob a ótica de 



18 
 

 

Anísio Teixeira versus a Educação em Tempo Integral nas unidades educacionais 

da periferia da cidade de São Paulo”, substituído, ao término da escrita da 

pesquisa, pelo novo título: “Educação Integral, políticas públicas e docência na 

escola pública.” Isso porque, durante as aulas e orientações, o projeto foi 

reestruturado, e a pesquisa se alinhou à realidade da escola onde trabalho como 

coordenadora pedagógica, o que se apresenta incorporado na composição dos 

objetivos: geral e específicos.  

A pesquisa tem como objetivo analisar as concepções de Educação Integral, 

desvelando suas aproximações e distanciamentos em relação à realidade das 

unidades educacionais de Ensino Fundamental I e II da rede de ensino Municipal 

de São Paulo.  

A partir do objetivo geral e considerando pressupostos, problematizações e 

justificativas delineadas para realização desta pesquisa, objetiva-se 

especificamente: 

  Caracterizar a concepção de Educação Integral nas perspectivas 

democráticas e emancipatórias, de forma a identificar e explicitar as 

concepções em Educação Integral nas políticas públicas federais e 

municipais da cidade de São Paulo. 

 Compreender a proposta de Educação Integral através de análise 

documental. 

 Investigar a proposta de educação em tempo integral de uma instituição 

de ensino municipal, localizada na periferia da cidade de São Paulo, e a 

percepção de professores sobre a concepção e prática da Educação 

Integral. 

Considerando os objetivos definidos para a realização desta pesquisa, delimitou-

se o referencial teórico que se reporta a estudos sobre Educação Integral, desde 

a década de 1930 até os dias atuais, explicitando os caminhos percorridos e os 

desdobramentos legais das políticas públicas, em especial as deliberações 

vigentes do ensino na cidade de São Paulo e no âmbito institucional.  
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A crescente necessidade de fomentar discussões sobre Educação Integral e as 

implicações da ampliação da carga horária dos estudantes da Rede Municipal de 

São Paulo são pressupostos que norteiam e justificam a pesquisa, haja vista a 

importância que a escola em tempo integral tem assumido em nossa sociedade, 

como recurso imprescindível para o avanço qualitativo da educação de modo 

geral. Essa qualidade pode resultar da maior permanência das crianças, 

adolescentes e jovens na escola, possibilitando a apropriação dos territórios e 

saberes da comunidade do entorno da unidade escolar. 

Nessa perspectiva, a concepção de educação integral, considerados os atributos 

que a identificam, contempla importantes implicações que transversalizam o 

campo do currículo escolar, entendendo-se este como o “que fazer” na educação 

(SAUL e SAUL, 2018). 

 O conceito de currículo inserido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental nos desafia a articular vivências e saberes dos alunos com 

conhecimentos historicamente acumulados permeados pelas relações sociais 

(BRASIL, 2010), sendo esta conceituação perfeitamente consoante com a 

Educação Integral. 

As reflexões sobre a temática permitem explicitar a inclusão da Educação Integral 

e da escola em tempo integral inseridas no PNE - Plano Nacional de Educação - 

Lei 13.500/14, como se observa na meta 6, ao prescrever que “[...] crianças e 

adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para concluir este nível 

de ensino eliminando o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade 

da população brasileira (BRASIL, 2014). 

As propostas atuais de educação integral focalizam, de maneira mais expressiva, 

o tempo de permanência dos educandos nas unidades escolares, ênfase esta 

intensificada quando dirigida aos grupos mais pobres da população.  

É necessário destacar que o tempo integral, como prevê a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), pode ser entendido como um direito dos estudantes a terem acesso 

a uma educação realizada na e pela esfera pública. Desse modo, admite-se que a 

educação se dá de forma integral, na escola, na família, na comunidade, com 
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experiências e vivências que nos cercam o tempo todo envolvendo a concepção 

de exercício da cidadania. 

A educação entendida como direito constitucionalmente garantido a todos os 

brasileiros remete-se ao artigo 6 da Constituição Brasileira de 1988 (CF/1988) que 

delibera: “[...] são direitos sociais a educação, a saúde, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos 

desamparados” (BRASIL,1988).  

Segundo Freitas e Galter (2007), a educação em tempo integral não é novidade 

no Brasil, pois na época em que a educação era privilégio de poucos, muitas 

escolas já ofereciam o ensino em tempo integral.  

Considerando-se as contribuições de Anísio Teixeira (1977), até o momento atual 

pouco se avançou sobre o debate em Educação Integral, pois existe uma tensão 

entre um sistema educacional em constante expansão por vagas e uma 

perspectiva política e econômica de redução de investimentos gerando sérios 

conflitos. 

Na realidade do atual neoliberalismo econômico, com a concepção do “Estado 

Mínimo”, a culpabilização do serviço público se torna engrenagem para garantir a 

ideia de educação como “serviço” a ser prestado à população, velando o conceito 

de “direito social”.  

Transformar direitos sociais em serviços é uma estratégia de manipulação do 

Estado que responsabiliza os sujeitos pela ausência deste acesso à Educação 

Integral em tempo integral. Dessa forma, percebemos a procura de muitas 

famílias, inclusive as residentes na periferia, que buscam, na Educação em 

Tempo Integral, o acesso e a permanência nas unidades escolares públicas. 

A garantia de direitos sociais torna o Estado responsável pela democratização e 

acesso aos serviços básicos, entre eles a Educação Integral em Tempo Integral. 

De acordo com Maurício (2001, p. 19), a escola de tempo integral deve ser 

pensada de modo a responder as expectativas sociais a seu respeito, ou seja, tal 

política só é viável se houver “[...] algum consenso sobre a sua carência social, 
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sobre sua efetividade pedagógica e por haver reconhecimento de que ela tem 

demanda por alunos e seus responsáveis”. 

Dessa forma, a Educação Integral em tempo integral pode contribuir com o 

desenvolvimento local, já que busca descobrir e reconhecer as potencialidades 

das comunidades, integrando e propiciando as atividades sociais e culturais da 

comunidade envolvida. As vivências na cidade, bairro ou comunidade são polos 

culturais de aprendizagens permanentes, como expõe Paulo Freire (1993, p. 23): 

 

(...) há um modo espontâneo, quase como se as cidades 
gesticulassem ou andassem ou se movessem ou dissessem de si, 
falando quase como se as cidades proclamassem feitos e fatos 
vividos nelas por mulheres e homens que por elas passaram, mas 
ficaram, um modo espontâneo, dizia eu de as cidades 
educarem(...) enquanto educadora, a cidade é também educanda. 
Muito de sua tarefa educativa implica a nossa posição política e, 
obviamente, a maneira como exerçamos o poder na Cidade e o 
sonho e a utopia de que embebamos a política, a serviço de que e 
de quem a fazemos.  

 

A Educação Integral, como prevê a LDB em seu artigo 34 concebe o “aumento 

progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral”, e o Plano 

Nacional de Educação (PNE), de 2001, na mesma linha da LDB, defende o tempo 

integral e a ampliação da jornada escolar como uma das suas grandes diretrizes. 

Conclui-se, nesse sentido, que é necessário entender Educação Integral como um 

direito à cidadania, incluído nas políticas públicas, garantindo os direitos das 

crianças ao acesso à cultura, educação, esporte e lazer, considerando a realidade 

das suas famílias. 

Tendo em vista o atendimento aos objetivos determinados e a justificativa do 

estudo, delineou-se a metodologia adotada para realização da pesquisa com base 

na abordagem qualitativa e inclusão de estudos teóricos com o foco em autores 

que fundamentam as análises das concepções sobre educação e currículo em 

articulação com as premissas da Educação Integral. 
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 A análise de documentos é utilizada como procedimento que permite evidenciar 

as prerrogativas da Educação Integral nas Legislações que regem a educação em 

âmbito nacional e municipal pertinentes à cidade de São Paulo.  

A pesquisa de campo se caracteriza pela aplicação de questionários e realização 

de entrevistas, tendo como sujeitos os docentes que atuam colocando em prática 

currículos voltados para a Educação Integral e estudantes inseridos em projetos 

que contemplam esta concepção.  

A estrutura da Dissertação compõe-se de três capítulos, em consonância com os 

objetivos e apoiados nos procedimentos metodológicas considerados para a 

realização da pesquisa, tendo seus focos de abordagem sintetizados a seguir. 

Incluem-se no Capítulo 1 os fundamentos sobre a concepção de Educação 

Integral e currículos em tempo integral, considerandoa construção plural de um 

currículo na perspectiva Integral do desenvolvimento pleno dos estudantes 

visando dignificar estes sujeitos em um processo de democratização das relações 

e dos processos de aprendizagem.  

O Capítulo 2 destaca o percurso histórico da Educação Integral no Brasil, 

considerando o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 e a 

concepção de Educação Integral como “direito biológico” e dever do Estado. 

Faremos a análise das matrizes conservadoras, liberais e as 

socialistas/anarquistas que compõem o cenário de discussão sobre as 

concepções e finalidades da Educação Integral no país.  

 O terceiro capítulo apresenta os resultados da investigação empírica realizada 

em umaescola municipal da periferia de São Paulo que promove a educação em 

tempo integral e na qual foram realizadas entrevistas com professores que 

vivenciam a jornada em tempo integral no Ensino Fundamental. A análise 

documental permitiu incorporar dados que definem a política institucional sobre 

educação e Educação Integral da unidade escolar considerada como lócus da 

pesquisa.      
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CAPÍTULO I 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

“O homem é um animal amarrado a teias de significados que 
ele mesmo teceu.” 

(Clifford Geertz) 

 

As concepções de Educação Integral estão presentes em diversos documentos e 

legislações que regem a Educação brasileira, reunindo experiências e 

concepções significativas, revelando suas articulações com a realidade, sua 

diversidade e necessidades locais. 

É necessário compreender que a Educação Integral possui a premissa de 

compreensão dos estudantes como sujeitos que devem ter a garantia direta do 

seu desenvolvimento em todas as dimensões: intelectual, física, emocional, social 

e cultural.  

Este capítulotem como foco compreender as concepções e conceitos da 

Educação Integral na perspectiva da multidimensionalidade em que as propostas 

pedagógicas possam se organizar de maneira articulada com a comunidade 

educativa, evidenciando o papel social na formação destes estudantes. 

 

 

1.1. Concepção de Educação Integral e suas dimensões 

 

Na perspectiva histórica da Educação Integral no Brasil, os conceitos e princípios 

desta modalidade de ensino estão em contínua construção, dada sua inserção em 

determinado período histórico e político que embasa as políticas públicas rumo à 

construção da concepção e procedimentos de implementação da Educação 

Integral. 
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Romper com o estigma redundante da ideia de Educação Integral é necessário, 

uma vez que compreender os estudantes em sua integralidade é premissa da 

Educação em todas as suas vertentes e modalidadeseque a ideia de 

complementariedade da Educação Integralgera uma naturalização da parcialidade 

do ato educativo. 

Oreducionismo de compreensão encontrado na sociedade atual pode ser 

analisado a partir da obra de ZygmuntBauman (2001)na qual se apresenta a 

construção dos conceitos de identidade, relacionando a atualização desses 

temas.Bauman (2001) revela a voracidade do tempo e as consequências dessa 

agilidade e liquidez na constituição dos sujeitos e suasidentidades.  

Na sociedade contemporânea, a constituição das identidades passa por uma 

esfera disciplinar e burocrática, que obedece a padrões, rotinas e 

regulamentos.Para o autor, pensar na liquidez moderna é compreender que a 

vida líquida é uma vida escassa de “eus,” onde o conceito da identidade e da 

formação dos sujeitos passa a ser criada e reinventada o tempo todo.  

O tempo líquido na sociedade moderna é curto para a consolidação e apreensão 

de conhecimentos, hábitos e rotinas. Pensar o futuro, nessa sociedade líquida, é 

um risco devido às grandes incertezas,eo projetar-se toma outro percurso devido 

às grandes incertezas vividas no presente. 

A formação dos sujeitos nessa sociedade líquida é afetada diretamente, 

culminando em identidades frágeis e recicláveis que se moldam em perspectivas 

autossuficientes. 

 

No fundo, o problema é apegar-se firmemente à única identidade 
disponível e manter juntos seus pedaços e partes enquanto se 
enfrentam as forças erosivas e as pressões dilaceradoras, 
consertando os muros que vivem desmoronando e cavando 
trincheiras cada vez mais fundas. (BAUMAN, 2001, p.14-15). 
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Desse modo, compreender a necessidade e importância da concepção da 

Educação Integral nos currículos escolares é evidenciar a afirmação de uma 

sociedade plural e democráticade direitos. 

Torna-senecessário, diante do exposto, compreender as bases formativas dessas 

dimensões para que a concepção de Educação Integral possa apresentar 

estruturas claras e definidas para sua universalização.Cabedestacar as premissas 

sobre EducaçãoIntegral para que o principal foco desta concepçãode ensino seja 

devidamente incorporado nos currículos escolares a fim de subsidiar um trabalho 

de caráter democrático e emancipatório assumido pela comunidade educativa. 

 

Figura 01 – Infográfico Educação Integral e suas relações com as dimensões e as bases 

constituintes. 

 

Fonte: (próprio autor) 

 

 

As dimensões que constituem o trabalho e que formam as subjetividades e as 

identidades de um indivíduo subsidiando as premissas da Educação Integral são: 
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dimensão intelectual, dimensão física, dimensão emocional e afetiva, dimensão 

social e dimensão cultural. 

A dimensão intelectual refere-se ao sistema de aquisição e apropriaçãodo 

conhecimento, pertinente a diferentes áreas, como: matemática, lógica, 

tecnologia, múltiplas linguagens, e da capacidade crítica de construção e acesso 

à multiplicidade desses saberes. 

A dimensão intelectual exige a criticidade, como inquietação ao novo, um 

desbravar mais profundo do conhecimento de forma ampla, e processual, 

permeada por um currículo escolar que cria condições para o desenvolvimento 

das habilidades cognitivas por uma visão interdisciplinar, participativa e 

articuladora. 

De acordo com Freire (2008), a criticidade proposta pela dimensão intelectual 

transforma “curiosidade ingênua” em “curiosidade epistemológica”, pois 

metodicamente esse processo “rigoriza-se” em sua relação de descoberta e de 

aproximação ao objeto estudado. 

A dimensão física compreende os corpos dos sujeitos em suas esferas 

emocionais e culturais. O corpo passa a ser entendido como uma extensão da 

esfera cultural, trazendo suas marcas históricas e pessoais. Dessa forma, a 

dimensão física é comunicativa, revelando modos de pensar, agir e de ser dos 

estudantes, em uma abordagem críticaque abre espaços para novas 

ressignificações, buscando diferentes formas de agir e pensar no mundo.  

No que ser refere à Educação Integral, os corpos dos sujeitos estão impregnados 

de histórias, memórias, experiências, culturas que podem ser lidos, interpretados, 

ressignificados de forma a atender as necessidades da cultura local. Tais 

interpretações são essenciais para a construção de um currículo baseado nas 

premissas da Educação Integral como formas de atuar no mundo na e pela 

linguagem corporal. 

De acordo, com o documento orientador da Cidade de São Paulo, 

especificamente o Currículo da Cidade de Educação Física: 
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Para além do saber-fazer e compreender esse fazer, é buscar 
outras formas de atuar no mundo com a/pela/na linguagem 
corporal; vai além da aula teórica em sala de aula ou da aula 
prática na quadra. É buscar em qualquer espaço uma relação com 
a linguagem corporal, conhecê-la, vivenciá-la e problematizá-la, 
além dessas convenções. (SME, Currículo da Cidade de 
Educação Física, 2018) 

 

A dimensão emocional contempla a formação dos sujeitos em sua relação com 

a sociedade, destacando o autoconhecimento, a autoconfiança. Através de uma 

prática dialógica, a Educação Integral se contrapõe a propostas curriculares que 

se caracterizam por uma metodologia individualista e competitiva tão presente 

nos cenários curriculares propostos atualmente. 

Nesta dimensão, destaca-se a relação dialógica do currículo, promovendo 

debates, rodas de conversa, projetos, entre outros que viabilizam a discussão 

crítica e multilateral das necessidades do grupo em questão. 

Para Freire(1998), o processo ensino-aprendizagem está relacionado com a 

“conscientização” e a “participação”. Dessa forma, os sujeitos trazem suas 

experiências, emoções, conhecimentos e vivências à tona, através de um 

currículo flexível que oportuniza a escuta, valorizando os estudantes em suas 

singularidades resultando em melhores oportunidades de aprendizagem. 

A dimensão emocional capacita os sujeitos a relacionarem-se positivamente com 

o mundo, ampliando suas capacidades emocionais e afetivas para colocarem-se 

no lugar do outro na perspectiva da alteridade, fazendo-os se sentirem parte de 

forma holística e interdependente das relações com o mundo e com eles mesmos.  

A dimensão socialrelaciona-secom a capacidade de agir e intervir de forma 

crítica e responsável na sociedade. Essa dimensão envolve ações que permeiam 

questões sociais e a importância da atuação individual e coletiva na 

transformação social. Cabe destacar a necessidade da discussão sobre o 

exercício de direitos e deveres presentes em nossa sociedade, a fim de fomentar 

consciência de classe e o pleno exercício da cidadania. 
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A constituição dos sujeitos, na visão cidadã, é permeada pelas ações e 

experiênciasdiárias, agregando as reflexões e discussões das necessidades do 

grupo ou da sociedade, qualificando sua atuação cidadã na perspectiva do 

empoderamento social. 

Finalizamoscomoentendimentodadimensãocultural que destaca a 

interculturalidade e a necessidade da inclusão das múltiplas linguagens culturais, 

presentes nas propostas curriculares que servem à Educação Integral. Nessa 

dimensão,nocurrículo, ganha relevância o desenvolvimento do pensamento crítico 

de modo a possibilitar a reinvenção das realidades presentes no contexto real de 

cada estudante.  

Neste contexto,destacam-setemáticas referentes aos Direitos Humanosem 

contraposição a manifestações, como o racismo e a xenofobia, de modo a romper 

comparadigmas preconceituosos enraizados na sociedade de cultura 

hierarquizada, promovendo espaços de interação multicultural. 

São essas dimensões em suas especificidades que integram a concepção da 

Educação Integral e viabilizam um currículo que destaca a integralidade em suas 

perspectivas subjetivas e identitárias dos sujeitos. 

De acordo com Weffort, Andrade e Costa (2019), a Educação Integral é uma 

proposta contemporânea, inclusiva, sustentável e promovedora da superação das 

desigualdades, através de um currículo articulador com processos educativos 

contextualizados. 

Compreender a Educação Integral enquanto concepção educacional é destacar 

seu princípio contemporâneo articulado às demandas do século XXI, na 

perspectiva da formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis, com o 

compromisso da construção de uma sociedade mais humana e justa, respeitando 

e reconhecendo a singularidade dos sujeitos e suas identidades. 

A essa compreensão coloca-se também o direito de aprender e garantir uma 

proposta curricular diversificada que disponha de múltiplos recursos, linguagens, 

espaços e saberes, de maneira sustentável para a promoção de saberes e 
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processos educativos que se reinventam e se contextualizam com o tempo e 

espaço, a fim de integrar o conhecimento e a prática educativa. 

Para Morin (2004,p.16), “o conhecimento só é conhecimento enquanto 

organização, relacionado com as informações e inserido no contexto delas”. 

Nesta perspectiva, o autor alerta sobre a problemática da compartimentação dos 

saberes, a fragmentação dos conhecimentose a hiperespecializaçãoque segrega 

e limita o conhecimento em si mesmo, empobrecendo sua capacidade relacional. 

Compreender as disciplinas, as áreas do conhecimento e suas intersecções são 

pressupostos para o trabalho docente e para a construção de um currículo 

significativo e vivo, que condiz com as concepções da Educação Integral. 

O currículo escolar baseado nasconcepções da Educação Integral evidencia a 

pluralidade dos interesses e necessidades da comunidade escolar, o que 

demonstra afinidade à garantia da prática curricular democrática e às 

subjetividades expressas no seu caráter dinâmico e significativo. 

 

Para o desenvolvimento integral e a garantia da aprendizagem, 
faz- se necessário conhecer os sujeitos que estão na Unidade 
Educacional, seus tempos de vivência, seus saberes e 
experiências, respeitando identidades e memórias dialogadas com 
o território educativo local e a forma como se dá a participação de 
todos nas decisões e escolhas dos processos inerentes à vida 
escolar. (SME, 2018, p. 57). 

 

A construção plural de um currículo, na perspectiva Integral do desenvolvimento 

pleno dos estudantes, visa dignificar estes sujeitos, reafirmando um compromisso 

coletivo com a construção de um processo de democratização das relações e dos 

processos de aprendizagem. 
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1.2 . Educação Integral e democratização curricular 

 

Com a Constituição Brasileira de 1988, consolidou-se o Estado Democrático de 

Direito que destaca a cidadania como estrutura e organização social. Pelo 

princípiodemocrático, todos devem contribuir, com suas capacidades e escolhas, 

de forma coletiva, reforçando interesses comuns dos cidadãos e firmando uma 

responsabilidade social.  

 

Para Anísio Teixeira, tais capacidades democráticas eram permeadas pela 

“capacidade política” dos indivíduos em oportunidades que se colocavam na 

possibilidade de vivência de experienciais igualitárias de desenvolvimento e da 

participação social. 

 

As instituições sociais que recebiam os indivíduos deveriam favorecer e habilitar a 

maior participação possível na construção de valores que definiam a sociedade. 

Apesar de tal participação com base em valores estar permeada de 

intencionalidades, dever-se-ia objetivar um centro de interesse comum, 

empoderando os indivíduos na conquista da sua dignidade humana, por meio de 

sua participação social. 

 

A importância da confiança no homem e na sua capacidade política destaca a 

necessidade da formação de sujeitos inteligentes e responsáveis para a 

reconstrução social – evidência do regime democrático –, coerente com um 

sistema de educação de qualidade estendido a todos e de imparcialidade política 

partidária. 

 

 

A tese de confiança no homem continuará a ser a premissa 
fundamental. É indispensável que o homem em sociedade e com 
as condições necessárias de liberdade aprenda a controlar o seu 
comportamento no interesse da convivência humana, da feliz e 
justa convivência humana. (TEIXEIRA, 1977, p.40). 
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Nos governos democráticos, a Educação é um interesse, um direito e um 

problema público, pois se trata de uma necessidade humana coletiva e não 

meramente uma prática de interesse socialrestrito. 

 

Na ordem democrática, os conceitos de público e privado são debatidos de forma 

a evidenciar as políticas sociais. No contexto educacional, tais 

políticasasseguradas pelo Estadosão muito recentes e apoiadas na Constituição 

Federal de 1988. Nesse contexto, se fazem necessáriosos debates e discussões 

acerca da educação como direito público dando aos indivíduos condições 

necessárias de oportunidades onde possam desenvolverseus potenciais na 

convivência social e por meio de experiências que possibilitem a construção de 

um sujeito democrático. 

 

A amplitude do caráter público do modelo democrático da Educação Nacional é 

pautada pela Constituição de 1988. De acordo com o Artigo 205, essa dimensão 

apresenta-se com nitidez: 

 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL, 1988, art.205). 

 

 

Estruturar a escola pública de acesso e permanência a todos é dever da 

sociedade e do Estado de forma plural e múltipla, compreendendo as instituições 

escolares como organizações locais e autônomas, administrados por conselhos 

responsáveis e integrados ao meio local, de forma compartilhada com a 

comunidade. Essas aproximações caracterizam seu perfil sensível e atenta aos 

interesses comuns do entorno e do grupo social ao qual pertence, constituindo 

espaços integrados das perspectivas humanas, pessoais e sociais. 

 

Desse modo, compreender a relação intrínseca entre Estado democrático e 

educação pública é condição necessária para que ambos se consolidem. Isto 
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porque a democracia sobrevive através de uma complexa rede de dependência 

de uma Educação que compreenda as tão complexas relações sociais, pautadas 

em uma visão humanizada de resistência frente às relações opressoras.De 

acordo com Ponce (2018, p. 794) 

 

(...)é imperativo defender a democracia como valor, ressignificar a 
justiça para além das suas formalidades e afirmar a importância 
de uma educação geradora de novos projetos de convivência 
humana pautados na construção da paz mundial, da igualdade e 
da alteridade.  

 

 

A concepção da Educação Integral facilita o funcionamento da democracia na 

formação de sujeitos plenos e capazes, pois articula os conhecimentos científicos 

e demais conhecimentos humanos. 

 

Os currículos com a perspectiva da Educação Integral manifestam-se como 

movimentos de resistência aos modelos e moldes neoliberais que estão sendo 

aplicados na Educação brasileira. Nesse sentido, evidencia-se a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) que compreende um currículo pensado e elaborado 

fora das unidades escolares, sem a escuta atenta dos docentes e discentes das 

escolas.Ressalta-se que o currículo imposto e pronto não atende às necessidades 

e desconsidera as experiências da comunidade local. 

 

Na perspectiva democrática, os currículos escolares deveriam ser pensados e 

elaborados visando à valorização docente e discente em seus aspectos 

autônomos rumo a uma construção curricular significativa. Em direção contrária, 

estamos vivenciando a centralização do Estado na construção de uma proposta 

curricular cerceada por interesses econômicos que atendem a uma política 

neoliberal excludente sustentada por princípios meritocráticos que legitimam a 

competitividade e as desigualdades curriculares e sociais. 

 

A centralização do Estado nas políticas curriculares educacionais possui 

concepções avaliativas que exigem padronizações com métodos e estratégias de 

órgãos externos que buscam a culpabilização do fracasso do processo ensino-
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aprendizagem.Conforme Ponce (2018, p.787), “os debates sobre os rumos da 

escola brasileira não têm incluído o pulso das necessidades da vida cotidiana da 

escola, a voz dos seus sujeitos e o debate sobre o papel da educação escolar”. 

 

Observa-se que o currículo embasado em premissas democráticas e autorais se 

torna alvo da política neoliberal, pois supõe mudanças estruturais e visa à 

superação das desigualdades socioeducacionais, tornando a escola um território 

de disputas.Frente a esse contexto, cabe retomarmos as reflexões de Ribeiro 

apud Gomes (2010) sobre as escolas em tempo integral. Na defesa do projeto 

das escolas em tempo integral defendidas por Anísio Teixeira, ele destaca: 

 

 

A escola pública de ensino comum é a maior das criações 
humanas é também a máquina com que se conta para produzir 
democracia. É, ainda, o mais significativo instrumento de justiça 
social para corrigir as desigualdades provenientes da posição e da 
riqueza. Para funcionar eficazmente, porém, deve ser uma escola 
de tempo integral para os professores e para os alunos, como 
meus Cieps. (RIBEIRO apud GOMES, 2010, p. 122). 

 

 

Nas unidades escolares, percebemos as dificuldades presentes nos fazeres 

docentes sobre as habilidades de articularem os conhecimentos e as áreas dos 

saberes. Essas dificuldades só poderão ser superadas com a reforma do pensar, 

vislumbrando uma educação pluralista e democrática, que altere os horizontes do 

olhar sobre a Terra, sobre a vida, sobre a humanidade que também se modifica.  

 

O redimensionamento dos conhecimentos, religando os saberes dispersos, 

incentivando uma nova postura dos sujeitos eas dimensões da sua concretização 

compõe parte das perspectivas que caracterizam aconcepção de Educação 

Integral. 

 

Em uma política social tão desigual como a Educação brasileira,políticas de 

acesso à Educação devem garantir, de forma democrática, programas de trabalho 

que articulem propostas pedagógicas entre a Unidade Educacional, a comunidade 
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e o território do entorno escolar, visando ao pleno desenvolvimento dos 

estudantes, jovens, adultos e idosos. 

 

A compreensão de Cidade Educadoracondiz com as reflexões expostas por 

conceber a articulação de espaços, saberes e tempos como locais de 

conhecimento, ampliando os limites escolares, transgredindo muros e 

compreendendo que a escola não é o único espaço para a construção do saber. 

Essa concepção se remete também à pluralidade deconhecimentos e de 

expressões simbólicas que compõe uma concepção democrática de ensino como 

a perspectiva da Educação Integral. 

 

A vivência derelações democráticas entre professores, alunos, gestão e entorno 

escolar é necessária rumo à construção de um currículo que preze a autonomia 

dos docentes, discentese comunidade escolar, considerandoos conhecimentos 

científicos e as habilidades socioemocionais que contemplam as dimensões da 

Educação Integral, que se articulam ao conceito de pedagogia social. 

 

 

1.3. Educação Integral e a Pedagogia Social 

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica, publicadas em 2013 pelo 

Ministério da Educação, afirmaque o “currículo é o conjunto de valores e práticas 

que proporcionam a produção e a socialização de significados no espaço social e 

que contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e 

culturais dos estudantes.” (BRASIL, 2013, p.27). 

 

Compreender o currículo em sua perspectiva social é dar sentido à função social 

da educação, tendo em vista um trabalho pedagógico orientado pelas concepções 

da Educação Integral e da Pedagogia Social. 
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A Pedagogia Social nasce da necessidade de mudança, haja vista a importância 

da democracia como situação sinequanon da cidadania e da inclusão social, 

apoiadas na justiça social e nos Direitos Humanos. 

 

Os conceitos de exclusão e da desigualdade social que estão presentes em 

debates nos dias atuais demandam atenção e apontam para a necessidade de 

articulação com as políticaspúblicas, em especial da educação. 

 

O termo exclusão,a priori, associa-se à pobrezae à falta da garantia da dignidade 

humana, afetando o acesso aos bens culturais, sociais, afetivos, da saúde, 

educação, habitação, lazer e trabalho.A desigualdade social afeta a participação 

do sujeito como ser político criando uma cultura institucionalizadaque permite a 

ocultação das reais intencionalidades dessa hierarquização do conhecimento e do 

acesso aos bens públicos. 

 

A sociedade atual está permeada pelas políticas neoliberais de exclusão e do 

controle do cenário educativo das grandes massas, instalando uma política 

hegemônica de ideias e narrativas capitalistas, um movimento reformador das 

Políticas Curriculares Nacionais que não respeitam as necessidades e a 

superação das desigualdades tão latentes no cenário escolar. 

 

Tais políticas neoliberais atendem a um mercado voltado ao consumismo e à 

competição, promovendo o individualismo, sustentado por uma política 

centralizadora, aderente a uma única forma de pensar, agir, sentir e perceber o 

mundo. Essas representações impactam diretamente as representações sociais 

que se refletem em ações que institucionalizam a violência em suas diversas 

formas.  

 

A Pedagogia Social compreende a Educação em sua integralidade na perspectiva 

da promoção do desenvolvimento das competências e habilidades, de modo a 

reintegrar os sujeitos tendo como referência suas diversidades, valorizando seus 

aspectos culturais, sociais e morais nas concepções curriculares.De acordo com 

Graciani (2014, p. 21), a Pedagogia Social se caracteriza: 
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... como um projeto radical de transformação política e social, ela 
objetiva a superação da ingenuidade, da passividade, da 
descrença e da resignação por parte dos educandos e promove a 
criticidade, a militância, a esperança e a utopia de um país mais 
justo socialmente, no qual todos são sujeitos históricos capazes 
de ocupar a vida política em seu sentido amplo e irrestrito. 

 

Para compreender a Pedagogia Social, portanto, é necessário relacioná-la com as 

práticas curriculares que facilitam apromoção de ações emancipatórias, 

autônomas e interdisciplinares, que são incompatíveis com práticas opressoras e 

centralizadoras do saber e do conhecimento. Dentre estas ações,coloca-se a 

possibilidade e necessidade da Educação em Direitos Humanos. 

 

Destaca-se, nessa perspectiva de abordagem, a importância da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em 1948,a qual possui uma relação intrínseca 

com temas ligados aos direitos sociais, culturais, civis e políticos no combate à 

exclusão e à desigualdade social. 

 

O trabalho com as premissas dos Direitos Humanos fortalece os princípios 

democráticos e a promoção social garantindo condições dignas no processo de 

emancipação dos indivíduos como sujeitos histórico-sociais. 

 

Os espaços e projetos desenvolvidos nos espaços escolares em consonância 

com as premissas dos Direitos Humanos possibilitam aos estudantes criarem 

suas identidades, respeitando a cultura e as memórias interligadas com a 

realidade da comunidade a qual está inserido. 

 

A Pedagogia Socialpropõe a prática de estratégias na promoção da Cultura da 

Paz, valorizando os sujeitos em suas capacidades para a solução de situações de 

conflito, pela vivência de relações permeadas pelo diálogo que potencializam a 

dignidade humana, a potencialidade do autoconhecimento, a aprendizagem em 

consideração aos diversos modos de pensar e agir. 
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Promover aCultura da Paz na perspectiva democrática é uma das ações 

consolidadas através da Pedagogia Social e de suas relações com as 

concepções da Educação Integral cujoobjetivo épromoverum currículo baseado 

na multiculturalidade de forma interdisciplinar com o desenvolvimento da 

cidadania, da democracia e da justiça social. 

 

Outro aspecto importante se caracteriza pela teoria da justiça, que 
incide diretamente no direito do povo; a educação faz ou deveria 
fazer os indivíduos se reconhecerem uns aos outros, como 
também livres e iguais, ou seja, a concepção de Educação em 
Direitos Humanos deveria assegurar o desenvolvimento das 
capacidades morais indispensáveis para a vida civil, caracterizada 
pela tolerância, respeito mútuo e senso de equidade.” (GRACIANI, 
2014, p.146). 

 

O Projeto Político Pedagógico baseado nas premissas da Pedagogia Social 

destaca a pluralidade e interculturalidade, em uma prática educativa com projetos 

emancipatórios para a mudança de paradigmas, entre eles as políticas 

centralizadoras e individualistas que segregam os valores comuns e a eles se 

contrapõemrumo a uma sociedade mais plural e igualitária. 

 

A Educação Integral, nesse contexto, representa um instrumento de luta rumo à 

participação social e política, visando vivenciar a dignificação dos estudantes no 

cotidiano escolar, legitimando sua presença na tomada de decisões e em sua 

relação com o processo ensino-aprendizagem. As unidades escolares que 

possuem em suas concepções as premissas da Educação Integral são espaços 

para o exercício da liberdade e da participação. 

 

Compreender a relação dos princípios da Pedagogia Social e das concepções da 

Educação Integral é estratégia necessária para uma horizontalização das políticas 

curriculares e metodológicas e participação ativa na promoção da dignidade 

humana e de defesa dos Direitos Humanos. 

 

 

1.4. Multiculturalismo e a Educação Integral 
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Compreender a diversidade cultural e social que existe no ambiente escolar é 

ratificar a necessidade do currículo e do espaço escolar, trabalhar as diferenças, 

trazendo a necessidade do debate sobre o multiculturalismo. 

 

Currículo, cultura e diferenças sociais se entrelaçam nos currículos escolares, 

como parte integrante da vida social, econômica, política e cultural, que habita e 

deve constituir a proposta curricular e os espaços pedagógicos com a 

diversidade. 

 

O multiculturalismo deve estar representado no ambiente escolar, para a garantia 

de inclusão de todos à educação, atendendo a todas as diversidades, rumo à 

desconstrução da homogeneização social. 

 

Vivemos num tempo de afirmação da identidade hegemônica do 
sujeito otimizado [...] É num tempo como esse que nós, 
educadores e educadoras (pós) críticos/as, nos vemos 
moralmente obrigados, mais do que nunca, a fazer perguntas 
cruciais, vitais, sobre nosso ofício e nosso papel, sobre nosso 
trabalho e nossa responsabilidade. (SILVA, 2010, p.8) 

 

Estabelecer as relações entre a abordagem curricular da Educação Integral e a 

sua co-dependência com o multiculturalismo é fortalecer as perspectivas voltadas 

para uma prática curricular emancipatória. 

 

Compreender a diversidade como principio fundante da Educação Integral é 

compreender que a escola também é um espaço conveniente para se trabalhar as 

diferenças e valorizar a politica dos Direitos Humanos. 

 

A temática dos Direitos Humanos compõe historicamente os discursos 

progressistas, visando a uma ressignificação de concepções e ações 

socioculturais, sob a abordagem política emancipatória. Para tal, é necessário 

compreender as tensões dialéticas presentes na modernidade, a fim de analisar 

os fatores presentes na crise social atual. 
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Para Santos Boaventura(1997), existem três grandes tensões que alimentam a 

crise moderna na perspectiva dos Direitos Humanos: I) regulação social x 

emancipação social; II) estado x sociedade civil, III) estado nação x globalização. 

 

I) Regulação social x emancipação social:tais tensões constituem-se de 

energias que condicionam a origem da modernidade e alimentam a crise 

social.Com o desenvolvimento do capitalismo industrial, a ciência foi a 

propulsora do sistema produtivo, rompendo com o equilíbrio tensionado 

entre regulação e emancipação. A regulação mantida pelo Estado não 

abre caminhos para a transformação social, não havendo espaço para o 

debate em Direitos Humanos rumo a uma política emancipatória; 

 

II) Estado x sociedade civil: nesta tensão, o Estado tende a se apresentar 

com uma perspectiva minimalista, porém, da forma como intervém e se 

contrapõe através das leis e regulações sociais, nota-se a potente 

interferência estatal nas regras democráticas sociais. Os Direitos 

Humanos estão no pano de fundo desta tensão máxima e minimalista da 

interferência estatal. Na primeira geração dos Direitos Humanos, foi a 

luta da sociedade civil contra o Estado que garantiu os direitos cívicos e 

políticos. O Estado, porém, é o principal violador de direitos, mas 

também é garantia social, cultural e de qualidade de vida, ou seja, a 

principalgarantia dos Direitos Humanos; 

 

III) Estado nação x globalização: apolítica de Direitos Humanosé 

basicamente uma política cultural, devido as suas diferenças e 

fronteiras. Desse modo não cabe uma política de Direitos Humanos 

universal e global, devido a sua diversidade cultural. 

 

Nessa perspectiva descentralizada do debate sobre Direitos Humanos, é 

importante destacar a importância da legitimidade local, frente à política universal 

e homogênea do conceito de globalização da abordagem sobre Direitos 

Humanos. 
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O conceito de globalização advém da localização, que carrega em si, suas raízes 

locais e culturais de determinada região. Desse modo, existe a necessidade de 

uma política progressista de Direitos Humanos com âmbito global e legitimidade 

local. 

 

Esse processo de compreensão sobre a globalização impacta diretamente as 

relações tempo x espaço, determinando sua influência mundial, homogeneizando 

e privilegiando um único ponto de vista, dos vencedores. 

 

Nesta ordem de ideias, o meu objetivo é desenvolver um quadro 
analítico capaz de reforçar o potencial emancipatório da política 
dos direitos humanos no duplo contexto da globalização, por um 
lado, e da fragmentação cultural e política de identidades, por 
outro. A minha intenção é justificar uma política progressista de 
direitos humanos com âmbito global e com legitimidade local.” 
(SANTOS, 1997, p.13). 
 

 

De acordo com Boaventura, não existe um processo de globalização genuíno, 

pois toda situação global possui, em seu núcleo, uma situação raiz e local da 

região. Desse modo, o autor classifica o termo globalização em quatro modos de 

produção: I) localismo globalizado; II) globalismo localizado; III) cosmopolitismo; 

IV) patrimônio comum da humanidade; 

 

I) Localismo globalizadoé um fenômeno local que se estende para o 

resto do globo. 

 

II) Globalismo localizado são práticas globalizadas que impactam e 

modificam as relações locais. 

 

Esses dois primeiros modos afetam diretamente os países periféricos, de forma 

hegemônica. Os dois últimos modos de produção globalizada são políticas contra 

hegemônicas, assim indicadas: 
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III) Cosmopolitismo é a união de entidades sociais, ONG‟s que visam 

ajudar os que sofrem perseguição e são excluídos dos processos de 

globalização. 

 

IV) Patrimônio comum da humanidade são temas que envolvem o 

mundo para o bem-estar da humanidade. 

 

Tais posturas contra hegemônicas evidenciam as condições culturais para que os 

Direitos Humanos se apresentem numa concepção de globalização interligada 

com a integralidade dos sujeitos em suas dimensões intelectuais, físicas, 

emocionais, sociais e culturais de forma. Portanto, deve ser evidenciadauma 

relação harmônica entre a abordagem dos Direitos Humanos e a globalização, 

através do multiculturalismo emancipatório. 

 
Neste domínio, a tarefa central da política emancipatória do nosso 
tempo consiste em transformar a conceptualização e prática dos 
direitos humanos de um localismo globalizado num 
projectocosmopolita. (SANTOS, 1997, p.21). 
 
 

A luta por uma política contra hegemônica está intimamente ligada à necessidade 

de compreensão sobre a dimensão multicultural do mundo globalizado, e a 

pluralidade sobre as concepções de dignidade humana. 

 

Boaventura defende o debate e a transformação da prática dos Direitos humanos. 

Em suas premissas, está a superação do debate sobre a universalização do 

termo globalização e a necessidade do pluralismo na temática, compreendendo o 

termo como globalizações. 

 

A importância das diferenças culturais sobre a ideia de dignidade humana, e a 

incompletude cultural, como fator determinante para a políticacontra hegemônica 

sobre os Direitos Humanos, evidencia a sua pluralidade cultural. 

 

Boaventura (1997) afirma que a hermenêutica diatópica terá como função 

encontrar uma pauta mútua para cada local ou país sobre a ideia da dignidade 
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humana. Tais itens devem ser analisados para a compreensão da falsa ideia de 

homogeneidade sobre o trabalho em Direitos Humanos. 

 

As duas versões existentes sobre o debate atual em Direitos Humanos 

consolidam a posição liberal, demarcando a necessidade do Estado em priorizar o 

consenso político de ações afirmativas de uma falsa perspectiva democrática, 

enfatizando a importância da regulação dos direitos cívicos da sociedade.  

 

Na versão marxista, é considerada a importância da multiculturalidade 

enfatizando as diferenças culturais como um propulsor para a emancipação 

social. Dessa forma, o debate sobre Educação Integral e a multiculturalidade dos 

Direitos Humanos encontra parcerias ao considerar os sujeitos do processo 

ensino-aprendizagem como instrumentos possíveis de transformação ressaltando 

suas particularidadesculturais e identidades, a fim de promover uma política 

progressista de Direitos Humanos, através da Educação Integral. 

 

 

1.5. Planejamento Participativo e a Educação Integral 

 

As concepções do planejamento participativo integram as perspectivas da 

Educação Integral, pois consideram a participação ativa dos sujeitos na tomada 

das decisões em todos os níveis da vida social. 

 

O planejamento relaciona-se com a vida diária do homem. Vive-se 
planejando. De uma forma ou de outra, de uma maneira empírica 
ou científica, o homem planeja. Algum grau de planejamento é, e 
tem sido, conatural a toda atividade humana. Sempre que se 
buscam determinados fins, relacionam-se alguns meios 
necessários para atingi-los. Isto, de certa forma, é planejamento. 
(DALMÁS, 2014, p.23). 

 

Compreender a intensa relação entre o planejamento participativo e as premissas 

da Educação Integral contribui para a consolidação da formação de estudantes 

conscientes e responsáveis.  
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Nas unidades escolares, o planejamento colaborativo deve envolver a 

comunidade educativa para a reflexão e envolvimento frente à ação educativa que 

deve ser um desejo dos sujeitos envolvidos no processo de concretização de 

determinada escolha. 

 

A escolha dessas ações requer um posicionamento consciente e responsável 

desses sujeitos nos processos de elaboração, execução e avaliação, pois tal 

participação afetará a rotina escolar e as relações de poder tão institucionalizadas 

nos espaços escolares. 

 

A participação envolve um percurso de riscos e conflitos, devido à potência de 

seu posicionamento crítico. Não há neutralidade nessa perspectiva e, dessa 

forma,as estruturas curriculares escolares tornam-se um grande desafio. 

 

Debateremos, a seguir, alguns conceitos importantes sobre a construção do 

planejamento participativo, entre eles: a) visão crítica, b) clima favorável, c) 

integração grupal, d) socialização do poder, e) motivação para planejar 

participativamente, f) conhecimento teórico, g) disposição de correr risco, h) 

infraestrutura adequada; 

 

a) Destaca-se a necessidade de um pensamento crítico que leve os sujeitos à 

compreensão da realidade em que estão inseridos, na busca pela 

transformação e mudança social.  

 

b) A ideia do clima favorável envolve a possibilidade de a unidade escolar 

criar um ambiente seguro, tranquilo e responsável de forma a promover a 

participação e o diálogo. 

 

c) A identidade do grupo provém de uma relação saudável, através do afeto, 

acolhimento e da escuta, sendo um disparador para a promoção da 

integração e coesão do grupo escolar 
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d) O poder concentrado na mão do diretor é uma forma institucionalizada de 

concentrar as decisões e monopolizar as decisões, tarefas, além dos 

direitos e deveres. A descentralização do poder das mãos do diretor é uma 

atitude de conversão, rumo à partilha, à participação e ao diálogo, que 

concentram premissas fundamentais do planejamento coletivo. 

 

e) A tarefa da motivação consiste no despertar para a participação, 

enaltecendo as decisões dos professores e demais participantes da 

comunidade educativa, estabelecendo um espaço que conduza os sujeitos 

a decidirem e assumirem as tarefas propostas. 

 

f) O conhecimento teórico é primordial para o planejamento participativo, pois 

qualifica e norteia, de maneira ainda mais eficaz, as possibilidades de 

intervenção e de elaboração das ações de maneira qualitativa. 

 

g) O trabalho com o planejamento coletivo envolve a possibilidade de 

conflitos, choques e debates que afetarão o cotidiano escolar. Assumir tais 

riscos é um plano viável para a transformação, pois situações desafiadoras 

nos movem para as mudanças. 

 

h) A possibilidade da infraestrutura adequada compreende a importância do 

suporte que será fornecidoà elaboração do planejamento participativo, 

entre eles os recursos humanos que compreendem os docentes e a equipe 

gestora, além da comunidade educativa. Os recursos físicos destacam 

espaços e locais adequados, além dos materiais a serem dispostos para a 

confecção do plano. Os recursos econômicos e financeiros assegurarão o 

suporte frente aos gastos. 

 

Os fundamentos apresentados acima destacam a necessidade da ampliação da 

discussão do planejamento coletivo como base para o trabalho com a Educação 

integral. Oenvolvimento de todo o corpo docente e da comunidade educativa 
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integra o trabalho e promove a materialidade necessária para a compreensão da 

construção de uma nova sociedade através da Educação Integral. 

 

A educação escolar desempenha importante papel no atual 
momento histórico brasileiro, tanto em seu aspecto transformador 
quanto no criativo, na busca e na promoção de uma nova 
proposta educacional. (DALMÁS, 2014, p.130). 

 

A possibilidade da discussão das premissas e fundamentos da Educação Integral 

integra o capítulo afim de ampliar a discussão e a necessidade de trazer lucidez 

ao fazer pedagógico de forma a compreender a necessidade da Educação 

integral como parte estruturante do currículo escolar. 

 

No próximo capítulo, discutiremos o percurso do desenvolvimento dos princípios 

da Educação Integral no país e suas aproximações com os movimentos sociais 

que desencadearam as reformas políticas e sociais brasileiras. 
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CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NA HISTÓRIA DO BRASIL 

 

“As revoluções são a locomotiva da história.” 

(Karl Marx) 

 

 

Para compreender a contemporaneidade das concepções sobre a Educação 

Integral, é importanterelacioná-lacom o percurso histórico da política educacional 

Brasileira. 

 

Dessa forma, será necessário apresentar um breve histórico da educação 

brasileira articulado aos eixos políticos, econômicos e sociais de cada tempo na 

esfera social, ponderando sobre a construção dos preceitos relativosà Educação 

Integral e o seu itinerário de percurso nas políticas públicas brasileiras. 

 

Reiterando a necessidade de compreensão do percurso da educação nacional e 

suas implicações diretas nas transformações sociais, políticas e econômicas na 

construção de políticas públicas educacionais, cabe ressaltar a importância da 

discussão do tema em sua completude, sobretudo no século XX, na Era Vargas 

quando se instituiu o sistema republicano de governo. 

 

As premissas sobre a Educação Integraldesenvolveram-se nas décadas de 20 e 

30 do século XX. Tais concepções compreendiam a E.I. com múltiplos olhares e 

concepções que dificultavam a criação de políticas públicas que realmente se 

materializassem em experiências educacionais como estratégias ampliadas da 

função escolar, em suas esferas sociais, políticas e culturais. 

 

Para Coelho e Portilho (2009, p.90), as concepções e práticas de Educação 

Integral objetivam uma formação completa dos sujeitos. Entretanto, não há 

consenso sobre o que caracteriza a completude na formação humana. Assim, ao 

longo da história, a Educação Integral foi pensada e materializada no bojo de 

diferentes abordagens de entendimento e de matrizes ideológicas. 

https://www.pensador.com/autor/karl_marx/


47 
 

 

 

Neste capítulo, faremos a análise das matrizes conservadoras, liberais e 

socialistas/anarquistas que compõem o cenário de discussão sobre as 

concepções e finalidades da Educação Integral no país. 

 

 

2.1. Matriz conservadora da Ação Integralista Brasileira 

 

Realizaremos a análisesobre o movimento conservador que se iniciou na década 

de 30 do século XX.Em outubro de 1932, sob o comando de Plínio Salgado, a 

Ação Integralista Brasileira apresentou seu manifesto, rico em questões 

relacionadas à realidade do homem, sociedade e educação. 

 

Partiremos da reflexão de pontos importantes contidos no referido manifesto de 

forma a compreender suas intencionalidades e concepções articuladas à 

Educação Integral. Podemos iniciar evocando o destinatário enunciado no 

manifesto: “À Nação Brasileira – Ao operário do país e aos sindicatos de classe – 

Aos homens de cultura e de pensamento – À mocidade das escolas e das 

trincheiras – Às classes armadas” (MANIFESTO INTEGRALISTA,1932, p.1). 

 

Cabe destacar a marcante presença do nacionalismo no movimento integralista, 

pois a década de 1930 demandou uma efervescência de revoltas e crises 

populares. A intencionalidade presente no manifesto é a busca pelo 

apaziguamento social, utilizando-se, inclusive,dos ensinamentos da fé cristã para 

fortalecer o ideal do homem civilizado, ordeiro e fiel aos princípios nacionais. 

 

O movimento integralista marcou a identidade da Educação Integralarticulada aos 

princípios da Igreja Católica e da fé cristã, pois os ideais dos movimentos 

socialistas estavam a ameaçar a soberania da Igreja.Sendo assim, tornava-

senecessária a criação da legitimação de uma corrente para afastar qualquer tipo 

de ameaça à hegemonia católica. 
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Analisando o manifestointegralista e as concepções de Educação Integral, fica 

evidente notar a necessidade de dominação. O integralismo desejava implantar 

um sistema educacional no qual o povo pudesse ter acesso ao conhecimento e 

elevar o nível cultural das massas. 

 

Durante todo o manifesto, o discurso se apoiou na extrema valorização dos 

elementos da cultura nacional, se opondo radicalmente a tudo que não fosse da 

cultura brasileira, tratando os elementos internacionais como uma afronta à 

cultura nacional, provocando uma descaracterização do Brasil como país. 

 

Os integralistas dedicaram-se à Educação como fonte propulsora de 

posicionamento nacionalista e de construção do caráter humano, de forma 

doutrinária que se aproximava dos fundamentos defendidos pela A.I.B.Conforme 

indicado por Salgado citado por Coelho (2006, p.4), 

 

(...) Como escola moral, o Integralismo dissemina pelas suas 
legiões, bandeiras, terços e decúrias, os conhecimentos 
indispensáveis à formação de uma consciência nacional 
esclarecida e subordinada aos imperativos espirituais e cívicos, 
sem os quais não se concebe a grandeza de uma Pátria; é escola 
de disciplina, de hierarquia; é centro cultural de virtudes 
individuais à construção do Todo Nacional. 

 

A concepção de educação do movimento integralista visava a uma formação 

pautada por relações de ordem, hierarquia e por valores destinados à família e ao 

desenvolvimento da nação,conforme apresentado por Coelho (2009, p.89): 

 

tem como uma de suas bases a formação para o progresso, para 
o desenvolvimento da civilização técnica e industrial, aspectos 
político-desenvolvimentistas, o que constitui pressuposto 
importante do pensamento/ação liberal. Nesse sentido, a 
formação completa da criança – via educação – teria como meta a 
construção do adulto civilizado, pronto para encarar o progresso 
capaz de alavancar o País. 

 

Diante dessesprincípios de ordem nacionalista e religiosa fomentadas no 

Integralismo, coloca-se, como questão, a forma pela qual eles atravessaram as 
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políticas públicas da educação e de que maneira se relacionaram com os 

princípios da Educação Integral. 

 

O embate em torno do papel da educação nas reformas sociais é ponto de 

disputa pelos grupos político-ideológicos, como a Ação Integralista Brasileira, para 

a consolidação de suas premissas. No caso do integralismo, expressou-se como 

uma espécie de contrarreforma da Igreja Católica no campo educacional. 

 

Desse modo, a ideologia integralista é interpretada como uma concepção 

conservadora de educação, com proposição de afronta aos movimentos 

socialistas na busca pela hegemonia política. 

 

No cenário educacional, os integralistas organizaram práticas curricularesque 

buscavam uma formação humana em múltiplas vertentes: física, econômica, 

científica, social, religiosa e política. Devido a essas dimensões, configuram-se 

com uma representação das concepções em Educação Integral, haja vista o seu 

caráter formativo em abranger diversas dimensões para a formação, seja ela 

doutrinária ou emancipatória dos sujeitos. 

 

 

2.2. Movimento Anarquista e a Revolução libertária 

 

As grandes transformações do século XX e os impactos nos cenários 

econômicos, políticos e sociais, gerados através do capitalismo, 

fomentaramembates ideológicos que começaram a se fortificar como resistência 

aos modos de produção capitalista, cujos impactos repercutiram no campo 

educacional. 

 

Os processos de mudança na sociedade europeia, nos séculos XIX e XX, 

fomentaram o desenvolvimento industrial e científico, atingindo, 

consequentemente, o campo econômico, ampliando ainda mais o abismo entre a 

burguesia e a classe operária. 
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De um lado, o poder da burguesia deu lugar aos antigos monarcas que 

assumiram cargos junto ao governo, viabilizando políticas de auto favorecimento 

com o objetivo claro de manutenção do status quo. De outro lado, a classe 

operária reunia forças de resistência para a luta contra a exploração exercida pela 

burguesia, rumo à construção de um futuro melhor, como apontado por Pedro 

(2012, p.27):  

 

(...) juntamente com o desenvolvimento de uma estrutura de 
dominação capitalista, estatista e pautada nos valores modernos, 
surgem inimigos das classes dominantes que, não se sentindo 
contemplados pelas ideologias políticas em voga, desenvolvem, a 
partir de uma inter-relação prática-teórica, os elementos 
fundamentais do anarquismo. 

 

No movimento anarquista, existe a necessidade do rompimento de propostas e 

ações presentes em outros movimentos, pois se baseiana formação para o 

convívio social, excluindo as relações de poder e hierarquia tão priorizada nas 

bases conservadoras. 

 

A proporção de crítica do modelo social e econômico capitalista é evidenciada no 

movimento anarquista, dando contornos àsperspectivas da Educação Integral, a 

qual colocava como objetivo a formação de um cidadão emancipado, 

questionador e construtor de sua própria história. 

 

A formulação de uma proposta articulada pela própria classe operária estabeleceu 

fundamentos para a transformação social, alicerçados nos princípios de 

igualdade, liberdade e autonomia, sustentáculos do movimento anarquista. 

 

Evidencia-se a postura de conscientização da classe operária frente à exploração 

massiva do sistema capitalista, pois os anarquistas responsabilizavam o Estado 

pelas mudanças ocorridas. O meio para promover a conscientização das massas 

era a construção de uma proposta baseada na Educação Integral com premissas 

revolucionárias naquele momento. 

 



51 
 

 

De acordo com o pensamento anarquista, “a educação burguesa existe para 

adaptar os indivíduos à sociedade, educando-os para que sejam como devem ser 

socialmente espalhando e concretizando a mesmice.” (GALLO, 2002, p. 20; grifos 

do autor). 

 

Desta forma, a defesa da Educação Integral era uma possiblidade de uma 

formação para além da educação tradicional e conservadora. Era a possibilidade 

de superação da educação burguesa em contraposição a uma educação 

libertária, que emanaria das necessidades e inquietações da classe operária.  

 

O movimento anarquista debruçava-se como reação opositora contra o Estado e 

tudo que se apresentavacomo propostas políticas. Isso evidenciava seu papel de 

resistênciapor uma renovação pedagógica, que se enfraqueceu após fortes 

perseguições do governo de Getúlio Vargas. 

 

Tais apontamentos do movimento anarquista aqui apresentados demonstram a 

presença dessa corrente e a sua co-dependência dos aspectos econômicos, 

sociais e políticos nos anos 1920 que fortaleceu a oposição no país.Para Trindade 

(1974, p.17), “as greves do pós-guerra e a fundação do PCB, em 1922, a criação 

da (ANL) e a revolta comunista, em 1935 inspirada no anarquismo e mais tarde, 

no marxismo, influenciará a formação ideológica de Salgado e o desenvolvimento 

da Ação Integralista.” 

 

 

2.3O Liberalismo e o Movimento da Escola Nova 

 

Diante dos cenários aqui apresentados, é notória a intensidade dos debates e 

correntes dos ideais anarquistas e integralistas. Ainda nesse cenário, outro 

movimento ganhava força e disputava o controle da educação, reivindicando 

através do Manifesto dos Pioneiros (1932) uma reforma no sistema educacional. 

 

Dentre nomes importantes desse movimento, destaca-se Anísio Teixeira, pela sua 

participação teórica e técnica visando à reformulação das funções da escola e 
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reconstrução de políticas públicas educacionais, através do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova.A proposta de educação apresentada pelos 

pioneiros prevê as concepções liberais e democráticas, como exposto no 

documento Manifesto dos Pioneiros (1932. p. 4): 

 

A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos 
limites das classes, assume, com uma feição mais humana, a sua 
verdadeira função social, preparando-se para formar “a hierarquia 
democrática” pela “hierarquia das capacidades”, recrutadas em 
todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas 
oportunidades de educação. Ela tem, por objetivo, organizar e 
desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir o 
desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma 
das etapas de seu crescimento”, de acordo com uma certa 
concepção de mundo. 

 

O movimento de renovação educacional nasce da necessidade da 

universalização da escola pública laica e gratuita, em meio a um cenário de 

instabilidades sociais e políticas na Era Vargas.De acordo com o projeto de 

desenvolvimento nacional,Getúlio Vargasabre caminhos para o liberalismo. 

 

A revolução francesa, nesse contexto, promoveu a revolução industrial, 

enfatizando o poder econômico e suas demandas sociais, com um discurso 

priorizando os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. O Manifesto dos 

Pioneiros (1932) propõe articular as necessidades da revolução industrial e a 

formação do indivíduo em âmbito integral. 

 

Getúlio Vargas passou a governar o país sob uma ótica de modernidade, 

rompendo com a República Velhae,em 1930, criou o Ministério de Educação e 

Saúde, gerando um cenário de disputa pela gestão do novo ministério. De um 

lado, os educadores católicos se aproximaram do governo e passaram a compor 

parte do Ministério da Educação; no outro extremo, os intelectuais ficaram de fora 

da governança. Nesse momento, nasceu o manifesto da Escola Nova com 

propostas e concepções – que atualmente ainda não foram alcançados – na 

defesa de uma escola pública, gratuita e democrática.  
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Com o objetivo de alfabetização e qualificação do proletariado para o mercado de 

trabalho, a educação se tornou motor de transformação social, unindo a tendência 

religiosa com a perspectiva social. 

 

Tal perspectiva doutrinária político-filosófica permitiu um maior acesso da 

população à educação, porém não houve alterações nas relações de classe, 

assim concebido por Libâneo (2009, p. 21): 

 

A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por 
função reparar os indivíduos para o desempenho de papéis 
sociais, de acordo com as aptidões individuais. Para isso, os 
indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores e às 
normas vigentes na sociedade de classes, através do 
desenvolvimento da cultura individual. A ênfase no aspecto 
cultural esconde a realidade das diferenças de classes pois, 
embora difundida a ideia de igualdade de oportunidades, não leva 
em conta a desigualdade de condições. 

 

Desse modo, a revolução burguesa no Brasil funcionou como uma mantenedora 

das desigualdades sociais, mesmo sendo um período de riquíssimo debate e de 

reformas educacionais impulsionadas pelo desenvolvimento econômico que se 

fundamentaram em princípios ideológicos e concepções sócio históricas, como 

marcadas no Manifesto de1932 (p.1): 

 

se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende 
de suas condições econômicas, é impossível desenvolver as 
forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à 
iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de 
riqueza de uma sociedade.  

 

Em meio aomovimento liberal e articulado com o processo de desenvolvimento 

nacional, iniciado na Era Vargas,surgiu o Manifesto dos Pioneiros,articulando um 

novo modelo econômico que traçava novos planos para a reconstrução da política 

educacionalcom o objetivo de atender edecompreender a complexidade social, se 

contrapondo a questões religiosas ou divinas, evidenciando a ruptura com a 

corrente integralista. 
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O Manifesto dos Pioneiros, como documento articulador de ruptura com a política 

segregadora da Era Vargas, traduz particularidades nos aspectos filosóficos e 

sociais que são pertinentes à realidade do momento histórico sinalizado. 

 

As premissas e os signatários apresentados no Manifesto ganharam notoriedade, 

graças à inserção social de muitos nomes na composição do governo Vargas, 

dentre os quais podemos destacar Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, 

Lourenço Filho e Cecilia Meireles. 

 

Cabe destacar a relação do Manifesto com os ideais darwinistas cujoseixos 

estruturantes de todo o corpo do documento marcam passagens dos objetos da 

ação educativa e a natureza das funções biológicas, associadas aos valores 

permanentes da vida humana.Ressalta-sea importância da valorização dos 

sujeitos, tecendocríticasà produção liberal de formação de mão de obra, ao se 

entender que a prioridade era fazer homens, antes de fazer instrumentos de 

produção. Essa perspectiva debatida no manifesto evidencia a racionalidade no 

processo educativo. Segundo Cavalieri (2002, p. 2), 

 

o movimento reformador, do início do século XX, refletia a 
necessidade de se reencontrar a vocação da escola na sociedade 
urbana de massas, industrializada e democrática. De modo geral, 
para a corrente pedagógica escolanovista, a reformulação da 
escola esteve associada à valorização da atividade ou experiência 
em sua prática cotidiana. (...) Uma série e experiências 
educacionais escolanovista desenvolvidas em várias partes do 
mundo, durante todo o século XX, tinham alguma das 
características básicas que poderiam ser consideradas 
constituidoras de uma concepção de escola de educação integral. 

 

A identidade racional é marca decisiva da matriz liberal, pois delimita a autonomia 

dos sujeitos e a complexidade das relações em suas perspectivas sociais. Tal 

processo reflexivo, destacado no Movimento Escola Nova, propõe criar um 

sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e do país. 

 

Com o Manifesto dos Pioneiros,evidencia-se a autonomia dos sujeitos, 

relacionando-se com a perspectiva de educação integral, ressaltando os 
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conceitos de natureza humana e sociedade, termos antes não discutidos na 

corrente integralista. 

 

Mesmo de maneira muito cautelosa, tentando evitar grandes rupturas no sistema 

social, marcado no liberalismo, há uma predominância do caráter universal e 

igualitário de acesso àeducação, no âmbito do Manifesto. 

 

As características predominantes no Manifesto se articulam também com a 

proposta de John Dewey, a qual ressaltaa capacidade de interesse dos sujeitos 

pelo aprender. Essa autonomia da aprendizagem é destacada peloMovimento 

Escola Nova, priorizando os conceitos das aptidões de invenção e iniciativa. 

 

No contexto do cenário econômico, a autonomia é elemento chave do liberalismo, 

pois a livre iniciativa, a ideia de empreendedorismo e de livre mercado marcaram 

estrategicamente a política econômica da Era Vargas. 

 

Necessário salientar que,na corrente integralista e no movimento anarquista, os 

discursos e narrativas seguiam uma lógica de coerência, que articulava os 

cenários políticos e econômicos, em um mesmo fim. A educação, nessa 

perspectiva, seguia tais conceitos reafirmando e reproduzindo os interesses 

dessas correntes, de forma a ampliar e validar tais iniciativas com 

intencionalidades delimitadas. 

 

Este percurso histórico e político é parte decisiva na compreensão dos conceitos 

hoje debatidos e discutidos sobre a EducaçãoIntegral, haja vista que algumas das 

concepções discutidas nas décadas de 20 e 30 ainda não foram consolidadasnas 

propostas pedagógicas curriculares das unidades escolares do país. 

 

 

2.4. Educação Integral na cidade de São Paulo 
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A fim de caracterizarmos, em âmbito local, a temática relacionada ao objeto desse 

estudo, focalizou-se a trajetória das políticas públicas do Município de São Paulo 

identificando as principais iniciativas e ações de promoção à Educação Integral. 

 

Na mesma década de publicação do Manifesto dos Pioneiros, foram criados, na 

Cidade de São Paulo, os “Parques Infantis”, por Mario de Andrade, na época 

nomeado diretor do Departamento de Cultura e Recreação da municipalidade 

durante o mandato do prefeito Fabio da Silva Padro (1934-1938). 

 

Figura 02- Mário de Andrade e crianças atendidas no parque infantil 

 

Fonte:https://saopaulosao.com.br/conteudos/ensaios/784-mario-de-andrade-e-o-projeto-dos-

parques-infantis-em-sao-paulo.html 

 

 

Entre 1935 e 1938, foram criados pela Prefeitura de São Paulo os “Parques 

Infantis” que tinham como objetivo promover o desenvolvimento físico, social e 

intelectual de crianças a partir de 3 (três) anos em período integral e de crianças 

de até 12 (doze) anos no contra turno escolar. 

 

Em períodos anteriores a esse momento, o poder municipal esteve ausente de 

processos de promoção e manutenção da educação infantil pública e, somente 
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em 1935, através dos “Parques Infantis” promoveu atividades relacionadas nesta 

dimensão, como descreve Kishimoto (1988, p. 8): 

 

a penetração da municipalidade na área da educação infantil em 
1935, instalando as primeiras unidades de parques de jogos ou 
„parques infantis‟, está vinculado a circunstâncias de natureza 
política econômica e social. 
 

 

Desta forma, Mario de Andrade dedicou-se à resolução dos problemas paulistas 

ligados às demandas sociais e ao acesso aos bens culturais, principalmente das 

populações mais vulneráveis, ofertando oportunidades de resgaste da história 

social e da memória coletiva dos brasileiros da cidade de São Paulo. De acordo 

com Kulhman Júnior (2000, p. 483), 

 

uma característica distinta da instituição era sua proposta de 
receber no mesmo espaço crianças de 3ou 4 a 6 anos, e de 7 a 
12 fora do horário escolar. As ideias de Mario de Andrade sobre a 
criança e o Parque Infantil valorizam uma nova referência para a 
nacionalidade, com elementos do folclore, da produção cultural e 
artística, das brincadeiras e dos jogos infantis. 
 

 

Os idealizadores dos Parques Infantis demonstraram inspiração nos trabalhos de 

Froebel, respeitando o processo natural de desenvolvimento humano com 

atividades de caráter lúdico, assegurando o direito à infância e promovendo o 

exercício de todas as dimensões humanas (lúdicas, sociais, artísticas, intelectuais 

etc.). 

 

No contexto da década de 20 e 30 cujas ações baseavam-se nos princípios 

conservadores e considerando a oferta de serviços e a promoção aos bens 

públicos que eram desreguladas, Mario de Andrade renovou e ampliou o acesso 

aos serviços para que os filhos do proletariado pudessem ser atendidos em suas 

expectativas e necessidades, além de serviços médicos dentáriose alimentação 

adequada, visando à inserção social das crianças. 

 

Essas iniciativas incluíram os Parques Infantis que representaram uma iniciativa 

no nível municipal de grande valor, haja vista ocaráter progressista da proposta 
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para uma sociedade conservadora, na perspectiva do alargamento cultural e 

emancipatório das famílias em situações vulneráveis. 

 

Após esse período,a população reivindicou aogoverno municipal o aumento de 

vagas nas escolas, tendo como parâmetroo desenvolvimento industrial que a 

cidade de São Paulo atravessava, demandando que o processo de escolarização 

incluísse a população de baixa renda da cidade. Assim, em 1956, o então prefeito 

Wladimir de Toledo Piza criou a Secretaria de Educação e Cultura, nascedouro do 

Ensino Público Municipal. 

 

Somente após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

nº5.692/71), a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo começou a 

adaptar-se às novas configurações legais e, desta forma, criou o Departamento 

Municipal de Ensino. 

 

Apenas no ano de 1972, iniciaram-se as ações que se articularam com as 

concepções daEducação Integral na rede de ensino, surgindo o Programa Sala 

de Leitura – projeto de “ação intercomplementar entre Biblioteca e Escola” 

(Portaria n°2.032/72). Nessas atividades, os estudantes eram acompanhados por 

seus educadores em visitas à biblioteca do bairro com o objetivo de 

familiarizarem-se com a leitura e outras atividades correlatas. A partir da Lei 

8.204/75, a Sala de Leitura foi criada e implementada nas unidades escolares, 

surgindo o cargo de Professor encarregado da Sala de Leitura. 

 

No período de 1983-1985, criou-se a Divisão de Programas e Atividades 

Especiais, implantando o Projeto Fim de Semana na Escolacujo objetivo era 

aproximar a Unidade Educacional e comunidade para o desenvolvimento de 

atividades de interesse da população, além da participação da comunidade 

integrando o processo de transformação da Unidade Escolar. 

 

De 1989 a 1993, na gestão da prefeita Luiza Erundina, tendo Paulo Freire como 

Secretário Municipal de Educação, ocorreram avanços contundentes nas políticas 

sobre Educação Integral, por meio de propostas curricularesbaseadas na defesa 
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do Estado Democrático de Direito, nos Direitos Humanos, na inclusão social, nas 

perspectivas de uma educação humanizadora e emancipatória fomentando 

propostas para a formação dos sujeitos em sua integralidade.  

 

Figura 03 – Paulo Freire e Luiza Erundina na inauguração na sala de informática de uma unidade 

escolar. 

 

Fonte:http://acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/517?show=full 

 

ComFreire à frente da Secretaria de Educação, foi publicado no Diário Oficial do 

Município de São Paulo, em 1° de fevereiro de 1989, um pronunciamento cuja 

especificidade apresentava-se desde a sua destinação: “Aos que fazem a 

educação conosco em São Paulo” definindo eixos da proposta de escola pública 

popular: 

 

A qualidade dessa escola deve ser medida não apenas pela 
quantidade de conteúdos transmitidos e assimilados, as 
igualmente pela solidariedade de classe que tiver construído, pela 
possibilidade que todos os usuários da escola-incluindo pais e 
comunidade – tiverem de utilizá-la como espaço para a 
elaboração de sua cultura. 
Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, 
postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para 
participar coletivamente da construção de um saber, que vai além 
do saber de pura experiência feito, que leve em conta as suas 
necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe 
transformar em sujeito de sua própria história. A participação 
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popular na criação da cultura e da educação rompe com a 
tradição de que só a elite é competente e sabe quais as 
necessidades e interesses de toda a sociedade.A escola deve ser 
também um centro irradiador de cultura popular, à disposição 
comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la. A escola é 
também um espaço de organização política das classes 
populares. A escola como um espaço de ensino-aprendizagem 
será então um centro de debate de ideias, soluções, reflexões, 
onde a organização popular vai sistematizando sua própria 
experiência. O filho do trabalhador deve encontrar nessa escola 
os meios de autoemancipação intelectual independente dos 
valores das classes dominantes.A escola não é só um espaço 
físico. É um clima de trabalho, uma postura, um modo de ser. 
A marca que queremos imprimir coletivamente às escolas 
privilegiará a associação da educação formal com a educação 
não-formal. A escola não é o único espaço de veiculação de 
conhecimento. Procuraremos identificar outros espaços que 
possam privilegiar a interação de práticas pedagógicas 
diferenciadas de modo a possibilitar a interação experiências. 
Consideramos também práticas educativas as diversas formas de 
articulação que visem contribuir para a formação do sujeito 
popular enquanto indivíduos críticos e conscientes de suas 
possibilidades de atuação no contexto social. (D.O.M São 
Paulo,1989, p.8). 

 

Fica evidente notar a importância dada pelo documento àsperspectivas da 

Educação Integral e sua relação intrínseca com os interesses da comunidade 

educativa, fomentando a necessidade da integração entre as famílias e a escola.  

 

Configura-se, assim, a potente ideia de os espaços escolares tornarem-se polos 

de cultura e de emancipação de uma cultura construída na e pela escola, criando 

a possibilidade de autoria e incentivo à autonomia escolar para a satisfação das 

necessidades da comunidade educativa. Nesse ambiente, constroem-se relações 

próximas com as premissas da Educação Integral para além da extensão do 

tempo de permanência dos educandos na escola, enquanto proposta educativa. 

 

Ainda neste período, estando Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de 

Educação, são instalados os primeiros laboratórios de informática para o 

desenvolvimento de atividades de expansão de jornada, além dos SAPNE- Salas 

de Apoio às crianças com Necessidades Educacionais Especiais, e os SAP-Salas 

de Apoio Pedagógico, voltadosàs crianças com dificuldades de aprendizagem. 
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Em período mais recente, no ano de 1991, teve início o Programa Recreio nas 

Férias, vigente até hoje, voltado para o desenvolvimento de programas culturais e 

esportivos, durante o período de recesso escolar nas unidades escolares 

municipais. 

Em 2003, foram criados os Centro Educacionais Unificados (C.E.U‟s) instituídos 

pelo Decreto 42.832, de 06/02/2003. Tais espaços foram ofertados nas regiões 

mais vulneráveis da cidade, como polos de acesso à educação e cultura com uma 

proposta arquitetônica e infraestrutura que pudesse favorecer o desenvolvimento 

e aprendizagem do território. 

 

Os CEUs não se destinam apenas aos alunos matriculados nas 
suas três unidades educacionais e não se limitam ao saber formal 
e escolar. Eles oferecem oportunidades educacionais não-formais 
para um conjunto maior de pessoas das camadas populares, 
historicamente excluídas. A população que o frequenta tem 
vivenciado experiencias educacionais antes só oportunizadas aos 
mais privilegiados socialmente. Os CEUs possibilitam a 
apropriação e a produção de bens culturais.Com eles, a 
comunidade tem tido a oportunidade de aprender com concertos 
musicais, peças de teatro, festivais de dança, de cinema, além de 
ensinar com suas produções culturais e esportivas. (GADOTTI, 
2009, p.9) 

 

No ano de 2011, é instituído, na rede municipal, o Programa Ampliar (Decreto 

n°52.342, de 26/05/2011), que propunha a promoção de atividades curriculares de 

caráter educacional como as de recuperação de aprendizagem e/ou outras de 

cunho social, esportivo ou cultural. Nesse mesmo período, a Cidade de São Paulo 

firmou parceria com o Ministério da Educação, aderindo ao Programa Mais 

Educação (Portaria Normativa Interministerial n°17/07), objetivando a formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens por meio da articulação de projetos. 

 

O Programa Mais Educação foi o grande indutor da proposta de Educação 

Integral em tempo integral pela possibilidade de contratação de profissionais pela 

Unidade Escolar que visavam à ampliação de oportunidade e experiências 

educativas em outros espaços do entorno e da cidade de São Paulo. 

 

No ano de 2013, com o prefeito Fernando Haddad,iniciou-se, na rede municipal, o 

Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 
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Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação São Paulo 

(Decreto n°54.452, de 10 de outubro de 2013), com propostas de integração e 

ampliação da jornada diária dos educandos por meio de atividades articuladas ao 

cunho social, esportivo ou cultural, com previsão de sua inserção nos Projetos 

Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares. 

 

Dentre as ações propostas pelo novo programa de Reorientação Curricular do 

governo Haddad,destaca-se o T.C.A. (Trabalho Colaborativo de Autoria) que, por 

meio das diversas linguagens,possui como objetivo a intervenção social. 

 

Para colaborarmos na construção de sujeitos autores é preciso 
que os conteúdos e as metodologias presentes na escola 
caminhem nessa direção, de dar voz – que ela seja ouvida, 
valorizada – e autonomia para os estudantes. (CURRÍCULO DA 
CIDADE, 2018, p.54). 

 

Desse modo, a representação da intervenção social proposta pelo novo programa 

concebe os estudantes como sujeitos participativos e autônomos na proposta 

curricular da unidade escolar, articulando premissas e concepções de uma 

Educação mais inclusiva e participativa. 

 

Em âmbito federal, é publicado, no ano de 2014, o Plano Nacional de Educação 

(2014-2024)– Lei n°13.005/2014, o qual destaca na meta 6: “oferecer educação 

em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas de forma a atender 

pelo menos 25% dos estudantes da educação básica” (BRASIL, 2014). 

 

Nessa mesma direção, no ano de 2015, o Plano Municipal de Educação (Lei 

n°16.271/15) estabelece, na meta 9, a oferta de Educação Integral em tempo 

integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas de forma a atender, pelo 

menos, 25% dos educandos da Educação Básica.  

 

A Portaria n°7.464, de 03/12/2015, instituiu como política pública de Educação a 

criação de uma Cidade Educadora, através do Programa São Paulo Integral 

(SPI), com o objetivo de promover situações que enriquecessem o processo 

formativo dos estudantes, expandindo o tempo de permanência na escola, nos 



63 
 

 

territórios educativos e comunidades de aprendizagem. Hoje o Programa São 

Paulo Integral está regulamentado pela Instrução Normativa n° 21 de 19/08/2019. 

 

O recorte histórico apresentado demonstra que a política pública de Educação 

Integral na Cidade de São Paulo é fruto de uma longa história marcada por 

grandes avanços e retrocessos e que não pode se restringir às prioridades do 

poder público, mas envolver a escuta atenta dos segmentos envolvidos e aslutas 

em prol da garantia do direito de uma educação de qualidade.Assim, Moll e 

Leclerc (2013, p.300) discutem que 

 

é também como resposta ao papel da educação na construção de 
um outro mundo possível, em que o direito a educação rompe as 
barreiras da economia ao implicar mais recursos e mais 
investimentos na educação popular, de acordo com a história a 
longo prazo das lutas pela escola pública(...) A educação que 
realiza as transformações políticas, econômicas, culturais e 
sociais necessárias será feita por meio dessa em favor da escola 
em tempo integral. 

 

Destacar a Educação Integral como políticapública é conceber o espaço escolar 

com uma função social, pauta necessária para a fomentação da qualidade social 

da educação, nas ações coletivas e individuais das propostas escolares para a 

promoção de condições diversas para o pleno desenvolvimento dos educandos 

atendidos nessa perspectiva. 

 

 

2.5.O currículo da Educação Integral 

 

Compreender as diretrizes para a construção de um currículo emancipatório é 

necessário para que as premissas da Educação Integral possam se solidificar em 

projetos e ações de políticas curriculares que visem à emancipação de todos os 

sujeitos envolvidos no ato educativo. 

 

Metaforicamente,evoco o ato de construção curriculare sua interconexão com a 

Educação Integral, à prática da costura, haja vista aaproximação tão delicada e 
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simbólica entre as duas ações e suas relações entre os sujeitos envolvidos nesse 

processo. 

 

Desse modo, o ato da construção curricular permeia e se entrelaça com a ideia da 

costura, pois costurar como aprendi acompanhando minha mãe, ao tecer minha 

trajetória de vida em longas noites debruçadas entre linhas, fios, agulhas, me 

instigaram a percorrer novos caminhos reflexivos. 

 

Identifico em cada item do costurar partes estruturantes do que compreendo 

sobre o ato curricular: a construção de uma proposta relaciona-se com o ato da 

costura, em seus contornos, delimitações do fazer e prazeres constituintes não só 

daconstrução político-pedagógica, ou da costura, mas das relações que 

construímos nesse percurso. Assim como na costura, no encaixe de cada peça, 

definição de cada detalhe, há escolhas, dedicação, coragem, como na construção 

curricular, elegendo, decidindo, compartilhando pensamentos, angústias, 

cuidando de cada detalhe, seja da peça, ou do indivíduo. 

 

 O ato criativo da costura possui a afetividade permeada em todo seu ato 

produtivo, porque traduz história, tradição que, muitas vezes, são esquecidas nas 

composições curriculares, sendo colocadas à mercê de propostas que não 

primam pela qualidade social da educação, da humanização do percurso 

formativo tão necessário ao ato educativo. 

 

Tais pontos costurados me fazem compreender esse currículo pensado e 

elaborado tendo como foco principal os estudantes. A costura da entretela 

baseada nesse princípio é que dará suporte a essa tessitura, incorporando e 

estruturando atitudes formativas para a construção de um currículo significativo. 

 

Nesses recortes, nessa construção textual, trago minhas singularidades, minhas 

linhas, minhas memórias, a ancestralidade presente nesse ato criativo, o tornar-se 

humano, aprendendo nessa relação, de reconexões e entrelaçamento entre fios, 

agulhas, concepções e ações.  
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A concepção de mundo, de escola, de educação, além do respeito às 

ancestralidades diz muito sobre o currículo que está sendo construído, e 

permeando o ato educativo com suas concepções e ideias, pois, do mesmo modo 

que o ato da costura é um ato de criação, de emancipação do processo de 

criação e de trabalho, o currículo também o deve ser.  

 

A agulha que alinhava, que delicadamente adéqua e afina os tecidos, entrelaça as 

necessidades de cada ponto, que acolhe e abraça o corpo, e atende às 

necessidades do sujeito que receberá a peça; é o saber e a técnica humana 

colocada a serviço do bem. O currículo éresultado desse trabalho minucioso de 

respeito, de adequação aos sujeitos em suas necessidades de forma integral, 

respeitando suas limitações e promovendo suas potencialidades dentro dos seus 

contextos, dos seus momentos e dos seus percursos como sujeitos históricos 

sociais.  

 

Essa agulha constitui-se nos projetos, nas ações abordadas no currículo 

queimpactam esses corpos e entrelaçam as necessidades e motivações desses 

sujeitos. A linha possui a identidade das concepções que constituem esse 

currículo, com a capacidade de alinhavar as premissas curriculares, haja vista as 

caracterizações do currículo com suas intencionalidades, pois consolidam valores 

e princípios aderentes a determinadas ideologias.  

 

Não é possível um compromisso autêntico se, àquele que se julga 
comprometido, a realidade se apresenta como algo dado, estático 
e imutável. Se este olha e percebe a realidade enclausurada em 
departamentos estanques. Se não a vê e não a capta como uma 
totalidade, cujas partes se encontram em permanente interação. 
Daí sua ação não poder incidir sobre as partes isoladas, pensando 
que assim transforma a realidade, mas sobre a totalidade. É 
transformando a totalidade que se transformam as partes e não o 
contrário. (FREIRE, 1983, p.34). 

 

As aproximações entre o currículo emancipatório e a colcha de retalhos 

configuram-se em uma visão simbólica, na realização palpável da autonomia, da 

criação, e da sua capacidade de intervir em seu meio de forma crítica, humana, 

de respeito ao coletivo, em sua história, ancestralidade, reconstruindo e afinando 
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suas rebarbas, cuidadosamente de ponto a ponto, desfazendo nós e bordando o 

futuro. 

 

Compreender essa trama de fios e linhas associada às propostas curriculares se 

articula com suas intencionalidades como, tendo em vista o pleno 

desenvolvimento dos sujeitos, nas perspectivas da Educação Integral. 

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha 
passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. 
Que o meu “destino” não é um dado, mas algo que precisa ser 
feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir.(FREIRE, 
1974, p.53) 

 

Nesse sentido,as propostas curriculares da Educação Integral têm como desafio 

rompercom a naturalização da parcialidade da educação, de modo a fomentar o 

currículo e suas premissas na perspectiva da integralidade do sujeito. De acordo 

com esta concepção, as propostas pedagógicas devem se caracterizar de forma 

horizontalizada e progressiva sustentadas na autonomia escolar e articuladas ao 

território. 

 

A gestão democrática se viabiliza com a estruturação de projetos e ações a partir 

da unidade escolar e de suas necessidades, valorizando o percurso escolar 

estudantil, na garantia de trajetórias fortalecidas pela qualidade do processo 

ensino aprendizagem e ressignificação de vínculos de acesso e permanência de 

todos os estudantesem suas interatividades. 

 

Essas reflexões expõem a necessidade de reorganização e ampliação dos 

tempos escolares, emanando outras possibilidades e perspectivas curriculares, de 

modo a alimentar o direito a condiçõesdiferenciadas na construção de caminhos 

que se caracterizem pela omnilateralidade da educação escolar, como expressam 

Galian e Sampaio (2012, p. 419-420). 

 

Se ampliar o tempo de permanência das crianças está atrelado ao 
objetivo de buscar a aprendizagem de todos, os meios para fazê-
lo deverão passar pela reconfiguração de tempos, espaços e, 
também, de saberes. A relação da escola com a cultura local e 
com as outras instâncias educativas da região exigirá, de certo, 
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como algumas propostas já atestam, uma nova composição e 
articulação do currículo e um anova organização de tempos, 
espaços e trabalhos na escola. 

 

Diante do exposto, políticas atuais que destacam, em suas bases legais, projetos 

de contraturno como vertentes de ações da EducaçãoIntegral, não passam de 

projetos de ampliação do tempo escolar. Assim, desvencilhar o currículo baseado 

nas premissas integradoras das bases curriculares na atual “roupagem” de 

ampliação do tempo escolar é um ponto crucial para que a potência da Educação 

Integral desnaturalize o fracasso escolar, pois permanecer mais tempo na escola 

não garante a qualidade por si só do ensino, muito menos o desenvolvimento 

integral dos estudantes. 

 

As interfaces entre Educação Integral e desenvolvimento humano são 

pressupostos para a construção de sociedades democráticas, pois fomentam a 

formação da condição humana na busca pela estabilização da função da escola e 

do currículo no atendimento e no cuidado a todos, com cenários expandidos que 

busquem, além da Educação Integral, uma reforma integral na organização e nos 

métodos de toda a Educação Nacional.   

 

 

2.6.O currículo na contemporaneidade 

 

Refletir sobre currículo implica pensar não só um projeto de nação, formação 

humana como também nas concepções de sociedade e de homem no mundo em 

que vivemos.O currículo é definidoporSacristán (1998, p.13) como “[...] uma 

realidade prévia muito bem estabelecida através de comportamentos didáticos, 

políticos, administrativos, econômico etc., através das quais se encobrem muitos 

pressupostos, teorias parciais, esquemas de racionalidade, crenças, valores etc.” 

 

É de extrema importância compreender que a escola, o currículo, professores e 

educandos que estão envolvidos no ambiente escolar e nas propostas 

pedagógicas não são neutros. Deve-se considerar que o currículo apresentado à 

comunidade educativa que norteia a prática educativa integra também ações, 
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atitudes, comportamentos, valores e orientações que não estão presentes no 

currículo documentado, mas que interferemna aprendizagem dos educandos e 

nas relações sociais vividas no espaço escolar.Tais fatores fazem parte de um 

currículo não oficial que é nomeado por muitos autores como currículo oculto. 

 

[...] observar o currículo oculto presente no ambiente escolar vai 
nos facilitar a tarefa de reinterpretar tudo o que aí acontece e de 
chamar a atenção para as possibilidades de desenvolver práticas 
educativas comprometidas com a defesa de uma sociedade mais 
justa, mais democrática e, portanto, mais livre (SANTOMÉ, 1998, 
p.10) 

 

As observações presentes no currículo oculto dentro das unidades escolares 

pressupõem que crianças e jovens se ajustem da forma mais cômoda às 

estruturas e funcionamento da sociedade capitalista, entre eles os conceitos de 

obediência, submissão, conformismo e o individualismo. 

 

O papel que o currículo oculto desempenha no contexto escolar determina o 

conjunto de valores e significados do trabalho dos educadores no dia a dia 

escolar. Muitas vezes, porém, os docentes não estão plenamente conscientes dos 

seus fazeres e do papel que desempenham nestes contextos. 

 

Essa diversidade de aspectos que compõe a concepção de currículo interfere na 

caracterização do campo escolar como território político de disputa e de 

interesses neoliberais que reduzem o processo educativo frente aos seus vínculos 

sociais e passam a imagem de um sistema que nunca funciona mas que sempre 

necessita de reformas no campo curricular.  

 

Para Freitas (2018, p.103), “neste caminho da destruição da escola pública, outro 

dos objetivos da reforma associado a privatização, de caráter ideológico, também 

foi sendo cumprido: controlar o processo educativo, colocando a escola sob 

formas de administração empresarial”. 

 

Nesse contexto, a escola produz e reproduz desigualdades, utilizando-se de uma 

ideologia baseada nas tradições escolares, de um sistema centralizado, 
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financiado e regulado pelo Estado. Tais premissas evidenciam o ataque ao 

Estado do bem-estar social, implementando conjuntos de reformas educacionais 

motivadas por políticas nacionais e internacionais que buscam padronizar critérios 

avaliativos na busca de habilidades e competências, desprezando as reais 

necessidades dos contextos escolares. 

 

A educação é isolada dos seus vínculos sociais e passa a ser 
vista como uma questão puramente de gestão. Imaginando 
“consertar” as escolas pela sua inserção no livre mercado e com 
propostas restritas às variáveis intraescolares, secundarizam a 
importância das variáveis extraescolares, entre elas o impacto das 
condições de vida das crianças na sua educação. (FREITAS, 
2018, p. 37). 

 

Nas pautas de políticas centralizadoras nacionais, encontramos a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) que introduz conceitos, conteúdos e critérios de 

estratégias pedagógicas, com o discurso da necessidade de uma padronização 

curricular, sem levar em consideração a escuta dos agentes desse processo, em 

uma retórica que justifica a depreciação da escola pública e da classe docente.  

 

Destaca-se, nessa vertente, o papel meritocráticodas avaliações que inserem 

metas e resultados avaliativos do que se aprende e como se ensina, para 

quantificar aprendizagens e alimentar a competição entre escolas e professores. 

 

É necessário, portanto, compreender o papel do currículo, no cenário 

educacional, e as premissas da concepção de um currículo emancipatório e de 

autoria dos professores/alunos e da comunidade escolar envolvidos nesse 

processo.Segundo Ponce (2018, p.793), 

 

diferentes projetos de sociedade demandam diferentes formações. 
Formar para a democracia, para o respeito ao outro, é totalmente 
diverso de formar para a meritocracia, para a competitividade. 
Formar para o mercado de trabalho não é o mesmo que formar 
para o trabalho. O currículo e uma complexa prática social com 
múltiplas determinações e expressões, que nunca são neutras, 
possuem intencionalidades explícitas ou não. 

 



70 
 

 

Desvelar essas intencionalidades é uma tarefa que demanda autoria e 

participação crítica dos gestores/professores e alunos na busca de um processo 

de emancipação humana, valorizando as identidades pessoais, enquanto 

valorização dos direitos humanos, na busca de uma justiça curricular que possa 

atender às necessidades e desejos de sua comunidade escolar. 

 

A construção da justiça curricular é baseada em três dimensões: iniciamos pelo 

conhecimento como estratégia de produção da existência e a criticidade neste 

viver, imersos nas concepções políticas, econômicas e sociais; em seguida, a do 

cuidado que favorece a escuta atenta, na afirmação dos direitos humanos; e 

finalizamos com a convivência escolar em uma perspectiva democrática e 

solidária, que emancipa e dialoga com os sujeitos envolvidos. 

 

As dimensões favorecem a construção de um currículo humano e vivo, 

promovendo a justiça curricular, em suas práticas pedagógicas que ampliam 

horizontes e entrelaçam vidas para uma emancipação social. 

 

Os paralelos referentes à realidade das propostas curriculares contemporâneas 

advindas das atuais reformas educacionais presentes nas políticas curriculares 

nacionais e as emergentes ações que propõem as premissas de um currículo 

articulado às concepções da Educação Integral integram as reflexões 

desenvolvidas no item a seguir. 

 

 

2.7. A concepção de Educação Integral segundo os documentos de SME. 

 

Em 2018, a Secretaria Municipal de Educação deu início ao processo de 

implementação na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, do Currículo da 

Cidade para o Ensino Fundamental, elaborado pelos profissionais da rede através 

de consultas públicas e grupos de trabalho realizados durante o ano de 2017.De 

acordo com o Currículo da Cidade (2018, p. 12), 
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a proposta da atualização do Currículo da Cidade de São Paulo 
reforça a mudança de paradigma que a sociedade contemporânea 
vive, na qual o currículo não deve ser concebido de maneira que o 
estudante se adapte aos moldes que a escola oferece, mas como 
um campo aberto à diversidade. Essa diversidade não é no 
sentido de que cada estudante poderia aprender conteúdos 
diferentes, mas sim aprender conteúdos de diferentes maneiras. 

 

Cabe observar a relevância do reconhecimento por parte da S.M.E. em articular 

propostas que visem à contemporaneidade do currículo escolar, considerando a 

multiplicidade das estratégias didáticas para que os estudantes alcancem os 

objetivos propostos para cada ano/ciclo.  

 

A fim de identificarmos as concepções orientadoras da Secretaria Municipal da 

Cidade de São Paulo, evidenciou-se a necessidade de considerar documentos 

mais recentes sobre o tema da Educação Integral. A bibliografia utilizada data de 

2020, sendo o primeiro documento oficial e produzido pela Secretaria para as 

políticas em Educação Integral, não havendo publicações anteriores a essa que 

remetam às especificidades e objetivos concretos do tema pesquisado. 

 

Isso demonstra a necessidade de aprofundamento da SME sobre a produção 

orientadora de propostas curriculares que fundamentam as ações nas 

perspectivas da Educação Integral e políticas públicas que subsidiem os 

currículos escolares para o pleno desenvolvimento de bebês, crianças, 

adolescentes, jovens e adultos atendidos pela Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo. 

 

O documento “Educação Integral Política São Paulo Educadora” divide-se em três 

eixos de análise: o primeiro conceitua as premissas do trabalho nas perspectivas 

da Educação Integral, definindo as dimensões de trabalho a ser desenvolvido.O 

segundo eixo introduz o panorama histórico nos cenários nacionais e municipais 

de São Paulo, articulando as legislações atuais com as premissas do tema. O 

terceiro eixo destaca a avaliação como ação norteadora para a concretização de 

políticas públicas de Educação Integral nas unidades escolares. 
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Os princípios destacados no documento baseiam-se nas dimensões supracitadas 

(intelectual, social, cultural, emocional e física), considerando a vida dos 

envolvidos no processo educativo, materializando programas indutores de 

trabalho pedagógico entre as Unidades Educacionais, comunidades e territórios. 

 

O Currículo da Cidade, em todas as suas etapas, modalidades e 
formas de atendimento, orienta-se pela Educação Integral 
entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos 
estudantes em todas as suas dimensões (intelectual, física, social, 
emocional e cultural) como parte indissociável do processo de 
aprendizagem ao longo da vida e sua formação como sujeitos de 
direitos e deveres, comprometida com o exercício da cidadania. 
(SME, 2020 p.9). 

 

O documento articula as premissas da Educação Integral com as políticas de 

qualidade social em educação na Cidade de São Paulo. Trata-se de uma política 

educacional que se organiza de maneira a reconhecer e valorizar as 

individualidades e as diversidades socioeconômicas, culturais e religiosas. 

 

A contextualização descrita no documento ressalta a possibilidade do trabalho 

pedagógico fundamentado nas premissas da Educação Integral, para a 

democratização curricular destinada principalmente às crianças e adolescentes 

em situações mais vulneráveis, ressaltando o acesso à cultura e à educação e 

valorizando outros espaços escolares nas perspectivas da Cidade Educadora. 

 

Todavia, diante de um país tão desigual economicamente, a 
Educação Integral precisa também garantir às crianças e 
adolescentes mais vulneráveis a possibilidade de acessar 
conhecimentos disponíveis em outros contextos que não sejam os 
escolares. (SME, 2020 p.18). 

 

As relações de interdependência entre as dimensõesintelectual, física, emocional, 

social e cultural é ponto crucial da proposta documental referida, haja vista a 

evidência da premissa de Cidade Educadora, relatada no documento orientador, 

potencializando os diferentes espaços, tempos e saberes da cidade visando ao 

fortalecimento do trabalho pedagógico para além das salas de aula. 
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Desse modo, o acesso à educação, na perspectiva da qualidade social, parte da 

oferta aos estudantes de experiências diversificadas, com possibilidades de vários 

lócus de organização e vivências do trabalho escolar, com intencionalidades 

pedagógicas claras e definidas rumo a um processo de formação de sujeitos 

críticos e conscientes de seu papel como cidadãos, ultrapassando as barreiras 

dos muros escolares. 

 

As finalidades da Educação Integral estão delimitadas no documento orientador 

sob duas óticas: a primeira focaliza a possibilidade de a Educação Integral 

através do trabalho com a integralidade dos sujeitos em suas dimensões 

intelectual, física, emocional, cultural, impactar diretamente a emancipação social 

dos sujeitos envolvidos no processo educativo, tornando-os livres e conscientes 

para as suas futuras escolhas.  

 

A segunda finalidade exposta no documento se refere à Educação Integral aliada 

à Educação em Direitos Humanos, pois expressa a importância do trabalho 

pedagógico para a emancipação social tendo em vista a redução das 

desigualdades e o reconhecimento da necessidade da luta pela justiça social.De 

acordo com a SME (2020, p. 19), 

 

a Secretaria Municipal de educação prima pela garantia dos 
processosde direitos e de criação sistemática de espaços para o 

diálogo e implementa ações de mediação de conflitos nas 
Unidades Educacionais, bem como promove projetos na 
perspectiva da Educação integral voltados também para as 
questões de sofrimento na infância e adolescência. 

 

Desse modo, as orientações de SME compreendem as perspectivas da Educação 

Integral articuladas à Educação em Direitos Humanos, possibilitando aos 

estudantes a capacidade de se posicionarem de forma política diante das 

diferentes formas de violência e de exclusão social, agindo de forma crítica sobre 

as mais diversas violações dos direitos da constituinte de 1988. 

 

 

2.8.Das diretrizes de implementação da Educação Integral Paulistana 
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O documento Política São Paulo Educadora define alguns conceitos primordiais 

para a implementação das perspectivas da Educação Integral nas experiências 

pedagógicas e nas formas de atendimento na Rede Municipal de Ensino da 

Cidade de São Paulo, enfatizando a historicidade alinhada aos princípios da 

Educação Integral.  

 

A seguir, trataremos de cada diretriz definida em suas especificidades destacando 

as concepções e as ponderações sobre cada uma delas na perspectiva do 

entendimento das suas interseções e significados frente ao objetivo desta 

pesquisa. Serão abordados cinco itens, assim definidos:I) Formação permanente 

dos educadores; II) Organização dos tempos e espaços no que se refere às 

questões estruturais de rede; III) Projeto Político Pedagógico como norteador das 

ações de implementação da Educação Integral; IV) Exercício democrático com as 

premissas articuladoras da participação da comunidade; V) Relato de prática 

sobre o programa Recreio nas férias. 

 

 

I) Formação permanente das educadoras e educadores envolvidos 

 

A Secretaria Municipal de educação destaca a necessidade da formação dos 

educadores da rede nas perspectivas da Educação Integral, rompendo com os 

modelos educacionais vigentes, ampliando a capacidade docente sobre o ensinar 

e o aprender atuais. 

 

Nas formações, prioriza o acompanhamento e a preparação de aulas e de 

avaliações da vida escolar dos estudantes, além da articulação de profissionais 

de áreas diversas envolvidos na construção da integralidade curricular 

envolvendo as dimensões da cultura, artes, esportes, lazer, assistência social, 

inclusão digital, meio ambiente, ciência e tecnologia, saúde, dentre outras. 

 

Torna-se tarefa primordial garantir essa reflexão e construção 
coletiva na formação inicial e dar continuidade nos horários 
coletivos de discussão entre os envolvidos para que haja a 
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articulação entre as atividades pedagógicas da sala de aula e a 
vida em família, no bairro e na cidade. (SME, 2020 p.53). 
 

 

Essas sistematizações trazem novamente à tona o termo da Cidade Educadora, 

priorizando a referência à comunidade e família na participação social, validando 

os processos de formação cidadã. 

 

 

II) Organização de tempos e espaços 

 

Neste item é discutida a multiplicidade de ações na rede municipal sobre as ações 

de tempos e espaços em relação aos objetivos e à organização das atividades 

propostas em Educação Integral.  

 

O documento preconiza a necessidade de articular as ações em que os 

estudantes permanecerão na unidade escolar para que as atividades não sejam 

diferenciadas no tempo de escolarização formal em sala de aula das atividades 

lúdicas que contemplam os mais diversos lócus educativos propostos no currículo 

escolar da unidade. 

 

Compreender as mais variadas possibilidades de organização curricular é abrir 

espaço para a flexibilização do Projeto Político Pedagógico e das ações 

formativas vivenciadas por estudantes e educadores em interatividade que 

garanta o respeito às singularidades. 

 

Na flexibilização do tempo, destaca-se a necessidade de garantir o respeito às 

diferenças que caracterizam a comunidade escolar, envolvendo educandos e 

educadores materializando ações em que os estudantes construam sua própria 

identidade. 

 

É importante salientar que a organização das ações pedagógicas 
não deve subordinar-se a uma sequência hierarquizada que reflita 
apenas a lógica do adulto, mas que se adapte e respeite os 
diferentes ritmos dos estudantes envolvidos. (SME, 2020, p.55). 
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Notam-se as concepções definidas pelo documento que ressaltam as premissas 

da Educação Integral, enquanto estratégia articuladora que possibilite que a 

unidade escolar atendaàs necessidades da comunidade educativa, utilizando os 

diversos espaços das escolas e do seu entorno, como possibilidades de 

interações e intervenções pedagógicas. 

 

As organizações referentes ao espaço e tempo das unidades escolares refletem 

as concepções teóricas e metodológicas propostas no Projeto 

PolíticoPedagógico, considerando a realidade, a localização e a estrutura das 

U.E‟s, além de atender como foco primordial à proposta da formação integral dos 

educandos. 

 

III) O Projeto Político Pedagógico na perspectiva da Educação Integral 

 

O Projeto PolíticoPedagógico demanda a articulação de todos os colegiados da 

unidade escolar a fim de elaborar um documento que dê sentido às práticas 

pedagógicas, em atendimento aos objetivos definidos, possibilitando ações 

educativas que viabilizem ações concretas aderentes à concepção de Educação 

Integral. 

 

Nas perspectivas da Educação Integral, o P.P.P. demanda ressignificação dos 

tempos e espaços das unidades escolares, reconhecendo a necessidade da 

formação contínua dos profissionais da educação para a potencialização do 

P.P.P., como instrumento aliado às demandas de avaliação, reflexão e 

autorreflexão dos profissionais e demais sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. De acordo com o documento Política São Paulo Educadora (2020, 

p. 56), podemos localizar fundamentos que se reportam ao significado do PPP: 

 

É também o momento propício para se pensar e repensar a 
organização do trabalho pedagógico da Unidade Educacional, em 
geral, e da sala de aula, num processo de ação-reflexão-ação. É a 
criação de um mapa de ações que, apesar de não ser imutável, 
deve dar a direção e significados á formação integral dos 
estudantes. 
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Compreender a complexidade do Projeto Político Pedagógico e suas 

intencionalidades na formação integral dos estudantes atendidos nas unidades 

escolares é parte decisiva dos processos e dos recursos a serem oferecidos aos 

estudantes nas perspectivas da Educação Integral. O P.P.P. é o documento 

orientador das ações e concepções propostas nos currículos escolares, 

evidenciado o caráter emancipatório ou excludente das ações pedagógicas 

consonante aos princípios da Educação Integral. 

 

IV) As instâncias de participação: o exercício democrático 

 

O documento orientador define os conceitos democráticos com “os espaços/ 

momentos de compartilhamento, responsabilidades e tarefas comuns que 

conferem à escola a possibilidade de criar sua própria identidade”.(SME, 2020, 

p.57). 

 

As identidades, assim propostas no documento, valorizam os sujeitos envolvidos 

no processo educativo, respeitando suas vivências, memórias e necessidades 

interligadas com as realidades do território em que se encontra inserida a unidade 

escolar, valorizando a escuta como premissa da participação de todos os 

envolvidos nos processos da vida escolar dos estudantes. 

 

Tais propostas de identidades esbarram-se nos papéis e articulações dos próprios 

profissionais da educação, conforme a necessidade de reconhecimento de cada 

um deles no espaço educativo, afirmando o compromisso da construção coletiva 

das escolas como espaços compartilhados de aprendizagem e vivências. 

 

Compreender as unidades escolares como espaços de convivência e de 

superação de conflitos é ação elencada pelo documento orientador, pois 

promover ações dialógicas e preventivas de situações opressoras faz parte da 

proposta curricular Integral, uma vez que é um dos objetivos que se coloca em 

articulação com o projeto de Mediação de Conflitos. Tal projeto evidencia a 

necessidade da participação de pais/responsáveis para encontrar propostas ou 
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soluções para situações opressoras ou de conflitos que sejam de relevância para 

os sujeitos ou para a comunidade atendida. 

 

As atividades físicas em suas demandas culturais são destacadas como marcas 

históricas, evidenciando os processos culturais, em suas interpretações nos seus 

modos de ser, pensar e de agir. No currículo da Educação Integral, a atividade 

física caracteriza-se como um dos exercícios democráticos haja vista suas 

intencionalidades comunicativas, pois partem de um conjunto de significações e 

significantes atribuídos por aqueles que vivenciam tais ações.“Para tanto, não 

basta fazer. É preciso refletir, questionar, experimentar, modificar e compreender 

a atividade física para que ela seja significativa no contexto de formação integral 

ora proposto.” (SME, 2020, p.59). 

 

A promoção da Educação Integral, nas premissas da qualidadesocial da 

educação, reflete as intencionalidades da formação integral dos sujeitos 

envolvidos no processo educativo, vistos como sujeito de direitos e da 

constituição de suas próprias histórias. As atividades físicas, segundo o 

documento, colocam-se em concordância com a finalidade de articulação dos 

conteúdos aos aspectos motor, cognitivo e socioafetivo, na perspectiva de serem 

compartilhados em suas esferas sociais.  

 

Desse modo, as atividades físicas estão categorizadas em 4 eixos de atividades: 

I) Atividades de promoção de brincar; 

II) Atividades esportivas; 

III) Atividades de promoção da saúde e 

IV) Atividades de promoção do lazer; 

 

Afirmando o compromisso com as premissas da Educação Integral, o documento 

ressalta a capacidade dos estudantes desenvolverem “suas aptidões de 

movimento entre a liberdadee os limites, criando e recriando, praticando e 

vivenciando as atividades diferenciadas propostas.” (SME, 2020, p.60). 

 

V) O programa Recreio nas Férias e a Educação Integral 
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O programa Recreio nas Férias trata de atividades lúdicas e de lazer a serem 

promovidas durante os períodos de recesso escolar às crianças e adolescentes. 

Tais atividades ocorrem nos espaços dos Centros de Educação Unificados 

(C.E.U‟s), ampliando o acesso dos estudantes aos bens culturais, promovendo 

ações de cultura e lazer, na perspectiva formativa de uma Cidade Educadora. 

 

O terceiro capítulo desta dissertação contemplará a realidade escolar e as 

vivências pedagógicas proposta pela Educação Integral, desta forma pretendem-

se elucidar a concepções e ações dos educadores e sua viabilização em uma 

unidade escolar no extremo da zona leste de São Paulo. 
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CAPÍTULO III 

EDUCAÇÃO INTEGRAL E REALIDADE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 

 
Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 
caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a 
caminhar.(Paulo Freire). 

 

 

Este capítulo consta dos resultados daanálisedas políticas curriculares da 

Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, compreendendo as 

concepções sobre a Educação Integral e sua aplicabilidade em uma das unidades 

escolares do município. 

 

Buscando ampliar as análises e compreender a política de Educação Integral no 

cotidiano da realidade escolar, será realizada uma pesquisa de campo por meio 

de entrevistas semiestruturadas, tendo como sujeitos 04 (quatro) professores 

envolvidos na implementação da política em Educação Integral em uma escola de 

Ensino Fundamental II, aos quais serão apresentadas questões fechadas e 

abertas constantes de um roteiro previamente elaborado (Apêndice 1) pertinente 

aos objetivos relativos ao objeto de estudo.  

 

Com a política de implementação e adaptação curricular, foi lançado, em 2018, o 

documento Currículo da Cidade, com os objetivos e ações de adequações 

didáticas e metodológicas para a política curricular municipal. Nesse documento, 

o debate sobre a Educação Integral se faz presente, mas de maneira cautelosa e 

tímida sem os devidos aprofundamentos necessários, havendo a necessidade por 

parte da Secretaria Municipal de Educação dearticular os pressupostos e as 

novas diretrizes especificamente sobre a política em Educação Integral. 

 

Em 2020, a Coordenadoria Pedagógica da cidade de São Paulo lançou o 

documento orientador “Educação Integral Política São Paulo 

Educadora”.Consideram-se como objeto de estudos desta pesquisa as 

concepções contidas nas bibliografias conceituais da SME, e a relação das 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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mesmas com a realidade de uma unidade escolar da periferia da cidade de São 

Paulo, lócus definido para estudo empírico. 

 

O documento“Educação Integral Política São Paulo Educadora”apresenta uma 

abordagem conceitual traduzindo as perspectivas da Educação Integral, além de 

fundamentar-se nas premissas legislativas da Constituição Federal (1988), do 

Plano Nacional de Educação (2014-2024) e do Plano Municipal de Educação 

(2015-2025). As análises pautaram-se na primeira edição do referido documento 

que evidencia a proposta da 2ª edição, incluindo relatos e teorização de práticas 

ocorridas no território da cidade. 

 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, foi realizada uma pesquisa de 

campo com professores de uma unidade escolar localizada no extremo da zona 

leste. O objetivo específico, conforme anunciado na Introdução, visa identificar as 

concepções dos educadores sobre os conceitos e a aplicabilidade da Educação 

Integral no fazer docente. 

 

Para compreensão desse eixo,foram investigadosos nexos dos documentos 

orientadores oficiais da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, os 

projetos de contraturno da unidade escolar e os dados da pesquisa de campo, 

considerando as bases metodológicas que alicerçam estecapítulo. 

 

 

3.1 Coordenação Pedagógica e pressupostos da Educação Integral 

 

Tendo em vista a reflexão pessoal sobre a minha atuação como coordenadora 

pedagógica da rede municipal de São Paulo e a relação com os pressupostos da 

Educação Integral, torna-se relevante compreender a atuação formativa do 

coordenador pedagógico e o impacto das ações dessa gestão na construção da 

proposta pedagógica da unidade escolar. 

 

Incorporar os conceitos da Educação Integral é condiçãosinequanondo papel 

formativo do P.P.P., transformando as concepções em práticas cotidianas, de 
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modo que as organizações dos tempos e dos espaços propiciem a ressignificação 

contínua das ações educativas. Dessa forma, a unidade escolar transforma e cria 

novas possibilidades educativas, colocando em prática o que Freire denominade 

práxis educativa. 

 

A potência do Projeto Político Pedagógico desencadeia ações afirmativas, 

emancipatórias e progressistas das unidades escolares em suas vertentes, dando 

apoio à formação dos profissionais da educação e da comunidade educativa, para 

que seja compreendido o papel escolar na busca da transformação social, através 

de uma proposta curricular em que os sujeitos do processo educativo sejam 

concebidos em sua integralidade. 

 

Trabalhar as demandas formativas em perspectiva progressista pressupõe a 

necessidade da pesquisae de proposições embasadas emprincípios sociais os 

quais permitemcompreender que o papel formativo do coordenador pedagógico 

ultrapassa as barreiras científicas e se debruça na necessidade de uma formação 

humana comprometida com princípios democráticos e umapolítica em Direitos 

Humanos, cuja importância se destaca em instituições escolares marcadas pela 

violência e pelas políticas excludentes do capital. 

 

Compreende-se a ação educativa na relação docente e discente como 

disparadora da transformação social, porém o processo transformador inicia-se na 

formação dos profissionais da educação na relação com as premissas de trabalho 

evidenciadas no Projeto Político Pedagógico das unidades escolares, de forma a 

atender às demandas descritas no documento de SME Política São Paulo 

Educadorae nas concepções traduzidas em forma de práxis. 

 

Para Morin (2012), a educação contribui com a “aprendizagem da compreensão e 

da lucidez” e na “mobilização de todas as aptidões humanas” de forma contínua 

por toda a vida. Esta é uma tarefa difícil que somente profissionais da educação 

lúcidos e conscientes do seu papel darão conta dela. Formar cidadãos necessita 

de formação cidadã em busca de uma consciência humana que se reveste de 



83 
 

 

significado nos âmbitos afetivos, lúdicos, imaginários, sociais, políticos, culturais, 

entre outros, devido a sua complexidade.  

 

O ser humano nos é revelado em sua complexidade: ser, ao 
mesmo tempo, totalmente biológico e totalmente cultural. O 
cérebro, por meio do qual pensamos, a boca, pela qual falamos, a 
mão, com a qual escrevemos, são órgãos totalmente biológicos e, 
ao mesmo tempo, totalmente culturais. O que há de mais biológico 
– o sexo, o nascimento, a morte – é também, o que há de mais 
impregnado de cultura. (MORIN, 2020, p.40). 

 

Neste sentido, cabe à educação e à capacidade formativa dos coordenadores 

pedagógicos auxiliarem os docentes a compreenderem as multiplicidades 

culturais que envolvem a condição humana, vislumbrando a articulação com as 

premissas da Educação Integral, desenvolvendo a capacidade de religar os 

saberes que se encontram compartimentados em “grades” e disciplinas 

curriculares desconexas que dificultam as possibilidades de um trabalho 

educativo articulado e integrador. 

 

A proposta curricular nas premissas da Educação Integral compreende a 

instituição escolar inserida em sua função social que está ancorada nos preceitos 

de defesa por uma escola pública, laica e gratuita, condição sinequa non aos 

princípios democráticos, em oposição ao favorecimento da elite e da reprodução 

do status quo, que resulta na desumanização implícita nos processos escolares. 

 

No exercício da coordenação pedagógica, assumi o combate aos discursos 

neoliberais, antidemocráticos presentes na instituição escolar, presentes como 

marcas profundas em minha formação acadêmica e humana. Tais constatações e 

discursos integram minhas memórias. Ouvir de educadores frases como: 

“Favelado, gosta de ser favelado”, ou defender os conceitos meritocráticos, que 

são a base da corrente de pensamento capitalista, foram pontos decisivos para a 

atuação formativa de combate à violência e a promoção em defesa da dignidade 

humana. 

 

O combate aos discursos violentos e excludentes instigaram propostas 

pedagógicas de formação inclinadas àsperspectivas sociais com objetivos claros 
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de sensibilização sobre a realidade dos estudantes, fundamentada em práticas 

educativas emancipatórias, autônomas e interdisciplinares, que buscam romper 

com as lógicas de alienação tão presentes nas correntes neoliberais. 

 

Para Graciani (2014), os educadores pautados nessa premissa são definidos 

como educadores sociais, haja vistao seu alto grau de consciência crítica e 

autonomia sempre em exercício paraque se possa consolidar a ressignificação 

contínua da sua prática. 

 

Para tanto, os educadores sociais precisam estar inseridos em 
seu tempo e serem capazes de entender a realidade 
socioeconômica e cultural dos educandos, a ponto de 
redimensionar o seu conhecimento e suas responsabilidades 
sociais e profissionais no cenário brasileiro.(GRACIANI, 2014, 
p.29). 
 

 
Dessa forma, as formações concebiam e integraram novas fontes de 

conhecimento na busca da ação reflexivafrente às situações problematizadoras 

advindas do cenário escolar, em uma procura incessanteda transformação dos 

profissionais da educação e dos que estão sob a sua responsabilidade. 

 

A transformação aqui abordada diz respeito às possibilidades curriculares e de 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, afetivas e sociais, em propostas que 

atendam à compreensão do sujeito em sua integralidade e a favoreçam. 

 

Uma nova forma de humanização e de educação humanizadora nasce com as 

concepções da Educação Integral, ao romper com as concepçõesconteudistas e 

ideológicas de controle e manutenção de desigualdades, na busca da justiça 

social e curricular.De acordo com Ponce (2018, p.786),“os currículos escolares 

são territórios de disputas políticas onde está em jogo a educação que se deseja 

oferecer e/ou construir para crianças, jovens e adultos de determinada 

sociedade”.  

 

Pensar na educação que queremos e que devemos propor deve ser disparador 

das questões fundamentais das unidades escolares, por meio de 
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acompanhamento e formações, o que coloca, concomitantemente, o desafio de 

qualificar a autoria docente que se faz necessáriapara a emancipação curricular. 

 

Em tempos de implementação da Base Nacional Comum Curricular, é obrigatório 

qualificar docentes na ampliação da discussão dos seus fazeres e de suas 

intencionalidades pedagógicas. Isso porquetoda ação do processo ensino-

aprendizagemvem imbricada de concepções e objetivos, o que impõe a 

necessidade de desvelar tais ações para desencadear eintensificar a criticidade 

docente. 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) defende a igualdade de direitos de 

aprendizagem para o território brasileiro, sendo um referencial de técnicas e 

propostas docentes, para aplicação em todo Ensino Fundamental Nacional. 

Institucionalizar práticas e consolidar critérios em nome de “uma qualidade 

nacional” é um grande equívoco, pensando na multiplicidade cultural, econômica 

e social do nosso país. 

 

Dar voz aos estudantes e docentes do país é critério essencial para uma política 

pública de educação que assegure os interesses reais da população e da 

comunidade envolvida. Segundo Ponce (2018, p.787),“os debates sobre os rumos 

da escola brasileira não têm incluído o pulso das necessidades da vida cotidiana 

da escola, a voz dos seus sujeitos e o debate do papel da educação.” 

 

Construir e produzir conhecimento só sãopossíveis quando o currículo escolar é 

entendido como um documento norteador de práticas com significado real que 

atenda àsnecessidades da comunidade a qual se destina. Pensar o currículo em 

sua complexidade é entender a postura democrática curricular que atende 

interesses coletivos e viabiliza a construção de experiências e aprendizagens 

significativas, rompendo com a lógica neoliberal de perpetuação de 

desigualdadesdesvendando políticas curriculares que desconhecem a autoria e a 

emancipação docente. 
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Romper com essa política excludente e desigual não é tarefa fácil para os 

docentes e estudantes brasileiros, haja vista que o capitalismo possui armas 

cruéis de controle e ameaça, ainda mais nos tempos atuais em que estamos 

inseridos num contexto excludente. Porém,este é o momento necessário para 

elucidar e debater essas questões.  

 

Aprofundar a temática curricular nas premissas da Educação Integralcolocando a 

comunidade docente e discente no centro desse processo de discussão é crucial 

para a promoção da justiça social, promovendo a dignidade humana dos sujeitos 

envolvidos nesta realidade que resulta em alienação castradora do exercício da 

cidadania. 

 

Desse modo, a proposta curricular embasada na concepção de Educação 

Integralpotencializa seu papel de promover a justiça curricular, estimulando as 

unidades escolares para que seus currículos sejam emancipados e ativando 

proposições de transformação, desafiando a lógica neoliberal. Ponce (2018, p. 

795) explicita as dimensões que contemplam a ideia de justiça curricular:  

 

São três as dimensões da justiça curricular a serem 
buscadas/construídas cotidianamente: a do conhecimento, 
compreendida como uma estratégia de produção de existência 
digna; a do cuidado com todos os sujeitos do currículo, para que 
se viabilize o acesso ao pleno direito à educação de qualidade 
social, o que envolve a afirmação de direitos; e a convivência 
escolar democrática e solidária, para que se consolidem valores 
humanitários e se crie uma cultura de debate democrático e de 
respeito ao outro. 

 

Segundo Ponce (2018), a busca incessante pelo conhecimento que dignifica e 

humaniza os sujeitos envolvidos é uma das premissas da justiça curricular, pois 

consolida e mostra um novo sentido para as práticas curriculares.Entender este 

novo sentidotrata-se de cuidado, de “delicadezas” que envolvem todo o processo 

ensino-aprendizagem, incluindo o toque, os olhares o tom de voz, a relevância 

das temáticas abordadasque fazem parte de um currículo promovedor de justiça. 
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Esses conhecimentos, cuidadosamente debatidos e escolhidos pela comunidade 

educativa, se articulam com os direitos humanos, pois a postura democrática e 

solidária se faz presente nessas abordagens. Dessa forma, valoriza-se a 

convivência, enquanto um bem social, pois as relações estabelecidas entre 

professores e alunos, alunos e professores, professores e professores, alunos e 

alunos, alunos e comunidade, professores e comunidade, fortalecem a formação 

cidadã para uma sociedade mais humana e justa. 

 

O exercício democrático na construção e vivência de propostas curriculares que 

se fundamentam na Educação Integral exige autonomia e autoria escolar de 

forma a validar as necessidades da comunidade e expectativas dos estudantes 

atendidos. Estudos e pesquisas devem ser intensificados para evidenciar essa 

realidade e fortalecê-la. Decorre dessa premissa a importância de análises desse 

contexto. 

 

 

3.2  Diretrizes e Experiências de Educação Integral em projetos de 

contraturno 

 

As práticas de Educação Integral que se consolidam na Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo incorporam os projetos de contraturno escolar que visam 

à ampliação e ao fortalecimento da Rede Municipal de Ensino. Tais projetos e 

ações compõem o programa Mais Educação São Paulo. 

 

De acordo com o Decreto 54.452, de 10 de outubro de 2013, oriundo de consulta 

pública, e com a Portaria 5.930, de 15 de outubro de 2013, que o regulamenta, 

instituiu-se o Programa Mais Educação São Paulo. Tais ações são consolidadas 

pelo Programa de Metas2013-2016, do governo Municipal de São Paulo e pela 

Política Educacional da Secretaria Municipal de São Paulo. 

 

Vale salientar que tais bases legais se consolidaram no ano de 2013 e estão em 

vigênciaaté os dias atuais, não havendo alterações, independente da troca de 

governos na cidade. Aanálise das bases legais supracitadas se propõe 
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aidentificaraspectos relevantes na construção das ações e propostas pedagógicas 

que promovam a Educação Integral no município. 

 

O programa de reorganização curricular e administrativa que busca a ampliação e 

o fortalecimento da rede municipal de Ensino de São Paulo “Mais Educação São 

Paulo”, instituído pelo Decreto 54.452 de 10/10/13 e implantado pela portaria 

5.930 de 15/10/2013 possui como principais finalidades: a)ampliação do número 

de vagas para a educação infantil e universalização do atendimento para as 

crianças de 4(quatro) e 5(cinco) anos de idade; b)Integração curricular na 

Educação Infantil; c) Promoção de melhoria da qualidade social na Educação 

Básica, e consequentemente, dos Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB); d) Ressignificação da avaliação com ênfase no seu caráter 

formativo para educandos e professores; e) Alfabetização a todas as crianças até 

o 3°ano do Ensino Fundamental do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC; f) Incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos 

Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades Educacionais; g) Fortalecimento da 

gestão democrática e participativa, com envolvimento das famílias. 

 

De acordo com as finalidades previstas nas legislações municipais quesubsidiam 

os projetos de contraturno escolar, é notável a preocupação da SME em 

promover ações articuladas que fortaleçam a rede de ensino em sua completude. 

Ainda no que se refere aos principais objetivos,a qualidade social da educação 

ganha destaque, porém se articula aos índices de resultados do IDEB. 

Consequentemente, tais ações devem ter margens de resultados articulados aos 

Índices de Desenvolvimento da Educação Básica para viabilização de tais ações. 

 

Mais adiante, na portaria 5.930/13, no 21° artigo, compreende-se que o Programa 

Mais Educação São Paulo contemplará ainda a ampliação da jornada diária dos 

educandos com os seguintes objetivos: I) aumentar, gradativamente, o tempo de 

permanência dos educandos na escola, por meio de ações sistematizadas no 

contraturno escolar, de caráter educacional que promovam: 

a) a melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

b) as relações de convívio; 
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c) o enriquecimento do currículo; 

d) a integração entre os diferentes segmentos da escola. 

 

Analisando as bases legislativas que compõem os documentos referentes às 

ações promovedoras em Educação Integral na SME SP, ficam lacunas a serem 

melhor aprofundadas, haja vistaa necessidade de discussão sobre as concepções 

e premissas do trabalho em Educação Integral na rede, devido à falta de 

entendimento e contextualização de propostas curriculares que subsidiem a 

delimitação de projetos e ações integradoras, que vão além da discussão da 

ampliação do tempo de permanência dos estudantes nas unidades escolares. 

 

A Portaria 5.930/13 continua articulando ações que visam estender o tempo de 

permanência dos estudantes nas unidades escolares, enfatizando a necessidade 

de estruturação em fases para a organização das atividades a serem propostas 

no contraturno escolar. As fases a serem discutidas pela portaria referem-se à 

necessidade de que oProjeto Político Pedagógico aponte as vulnerabilidades e as 

possibilidades de ações para o desenvolvimento dos projetos, seguidas pelo 

planejamento, execução e avaliação de propostas para readequações.No art.24 

da portaria 5.930/13,destaca-se: 

 

[...] as atividades curriculares realizadas no contra turno escolar 
destinam-se, aos educandos matriculados nas Escolas de Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino e consiste na 
ampliação do tempo de permanência do educando na Escola 
para, no mínimo, (6) seis horas diárias. (São Paulo, 2013). 

 

Dessa forma, pode-se notar a necessidade de maior discussão sobre a 

possibilidade de projetos de contraturno escolar,projetos estes que se articulemàs 

propostas de um currículo que tenha como perspectiva a Educação Integral, que 

rompa com a lógica de maior tempo de permanência de estudantes e que valide 

ou concretizem ações integradoras do ponto de vista curricular.Na expressão de 

Anísio Teixeira (1961, p.197), 

 

já não se trata de escolas e salas de aula, mas de todo um 
conjunto de locais em que as crianças se distribuem, entregue às 
atividades de „estudo‟, de „trabalho‟, de „recreação‟, de „reunião‟, 
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de „administração‟, e de vida e de convívio no mais amplo sentido 
desse termo. 

 

A conceptualização apresentada por Anísiodestaca a necessidade de a escola, 

em seu aspecto democrático e autônomo,viabilizar ações e propostas curriculares 

para o desenvolvimento sistemático dos mais diversos saberes, valores e 

habilidades para a dignificação dos estudantes e a sua inserção social, 

respeitando a diversidade humana, para alcançarmos as mudanças necessárias 

na sociedade atual. 

 

As bases legais da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP), 

através do Decreto 54.452/13 e a Portaria 5.930/13, apresentam déficits na 

compreensão e contextualização de propostas que visem a um currículo baseado 

nas concepções da Educação Integral, pois nãolegitimam seu caráter de 

integração e de incentivadora da democraciaque são princípios essenciais para o 

fortalecimento de uma rede que destaca, em seu caráter formativo, a concepção 

curricular que possui como foco a integralidade dos estudantes. 

 

Cabe destacar o caráter de flexibilidade dos Projetos Políticos Pedagógicos 

quanto à possibilidade de proposição de projetos a serem ofertados aos 

estudantes, viabilizando ações que vão além da extensão do tempo de 

permanênciatendo em vista a consolidação de práticas de Educação 

Integral.Considera-se, assim,a necessidade de articulação com a comunidade e o 

alcance dos objetivos descritos no documento P.P.P. para a concretização de 

ações democráticas e integradoras do ponto de vista curricular, mesmo não 

havendo em base legal a explicitação de tais ações. 

 

Ao definir com clareza e objetividade suas intencionalidades no P.P.P. quanto à 

qualidade social da educação, a unidade escolar certamente terá maior 

possibilidade de trabalho, sob o ponto de vista curricular,de integração das 

concepções da Educação Integral.  

 

As unidades que adotam condutas em direção contrária poderão ficarà mercê de 

políticas curriculares excludentes e limitadas. Daí a necessidade de maior 



91 
 

 

articulação do tema da Educação Integral em todos os âmbitos de discussão da 

rede, para que as concepções sobre a importância de um trabalho que viseà 

integralidade dos estudantes seja uma escolha da totalidade dos projetos 

escolares. Dessa forma, é preciso que seja disponibilizadauma política 

integradora de ações e formações sobre a importância do ponto de vista social e 

cultural das premissas do trabalho com a Educação Integral. 

 

 

3.3. O território e a análise da realidade escolar 

 

Compreender os laços entre o território e os sujeitos que estão na unidade 

escolar são premissas fundamentais para a garantia do desenvolvimento integral 

edas aprendizagens comprometidas com a qualidade da educação, conforme 

frisado anteriormente. 

 

A ideia de território configura-se como espaços ocupados da sociedade que se 

caracterizam por estarem permeados por identidades e vivências desde que 

traduzam nossas vidas, nossa ancestralidade, histórias e valores, carregando um 

pouco de todos nós. 

 

As práticas sociais traduzidas nestes espaços configuram-se em territórios 

culturalmente significativos, pois determinam, de forma autônoma, a construção 

de bases ideológicas, expressões culturais, incluindo a apropriação dos espaços 

públicos, entre eles a escola. 

 

Esses espaços físicos ocupados por diferentes comunidades 
transformam-se em territórios culturalmente significativos, quando 
diferentes identidades são elaboradas de forma autônoma, por 
meio dos vínculos sociais e das diferentes formas de resistir, 
resgatar e criar marcas e expressões culturais especificas, 
encontrando novas formas de ver, pensar, usufruir e se manifestar 
por meio da apropriação de espaços públicos urbanos, que até 
então tinham outros significados.(SME, 2016, p.174) 

 

Na realidade paulistana, compreender a extensa dinâmica desses polos culturais 

é desafiador, haja vista a complexidade da maior metrópole do Brasil. Nesse 
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caso,incluem-se as desigualdades presentes nas regiões mais periféricas da 

cidade em contrapartea outra parcela da cidade queusufrui de espaços e serviços 

públicos com qualidade. Integram-se a esse contexto de negação os serviços 

básicos de saúde, educação, lazer e trabalho, espaço onde se situa a EMEF 

Alexandre de Gusmão, localizada no extremo leste de São Paulo. 

Segundo a Organização não governamental Nossa São Paulo1, os índices de 

assistência social da referida região estão abaixo da média do município, tanto no 

que se refere a repasses de convênios públicos como em vagas disponibilizadas 

para o atendimento da assistência social. 

Os acessos aos espaços públicos – comomuseus, salas de show e concertos –, 

para cada dez mil habitantes da região, chega a ser nulo, desvelando a carência 

da região em acesso aos bens culturais e de lazer. 

Osacessos à cultura na região, lócus desta pesquisa,são deficitários em relação 

ao município de São Paulo, uma vez que osbairros não contam com Centros 

Culturais e cinemas.Embora existam alguns equipamentos culturais públicos 

como o CEU Jambeiro e, mais distante, o CEU Lajeado, o bairro ainda carece de 

salas de shows e concertos e de casas de teatro, apesar de contar com a Casa 

de Cultura de Guaianases, inaugurada em 01/03/2013. 

As áreas destinadas à prática de esportes eram raras nos arredores da escola, 

limitando-se ao campo de futebol localizado ao lado do Pronto Atendimento Júlio 

Tupi e à quadra externa da escola. Entretanto, nos últimos anos, observou-se um 

aumento das áreas para a prática de esportes, com a inauguração do Parque 

Linear de Guaianases que margeia a linha do trem, e do CEU Jambeiro, ao 

concretizar boas opções para a prática de esportes e lazer na região. 

A EMEF Alexandre de Gusmão desponta na região como um espaço de acesso à 

educação e cultura, pois compreende a necessidade de sua proposta pedagógica 

                                                             
1 Disponível em:  https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Mapa-da-

Desigualdade-2020-MAPAS-site-1.pdf 
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possibilitar o desenvolvimento de aprendizagens e dos discentes em sua 

integralidade. 

A referida unidade escolar atende 1047 alunos no Ensino Fundamental, do 1° 

(primeiro) ao 9° (nono) ano, com idade de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. As 

diversas funções e atividades escolares são realizadas em diferentes ambientes, 

conforme especificado na Tabela 04.  

TABELA 04 – Quantidade dos espaços físicos da unidade escolar 

Quant. Espaço físico 

17 Salas de aula 

1 Sala de Apoio Pedagógico 

1 Sala de Informática 

1 Sala de Recursos Multifuncionais 

1 Sala de Leitura 

1 Secretaria e anexo 

1 Sala de Coordenação Pedagógica 

1 Sala da Diretoria da escola 

1 Sala dos professores 

1 Sala de arquivo 

1 Almoxarifado 

1 Papelaria 

1 Pátio de merenda 

1 Sala de JEIF 

1 Pátio de recreação 

2 Quadras internas 

1 Quadra externa 

1 Cozinha de preparo da merenda 

1 Cozinha para uso dos funcionários 

1 Depósito de merenda 

4 Banheiros convencionais para uso dos professores 

1 Banheiro adaptado para uso de professores portadores de necessidades especiais 

4 Banheiros convencionais para uso dos alunos 

2 Banheiros adaptados para uso de alunos portadores de necessidades especiais 

1 Elevador 

1 Sala de vídeo 

Fonte: (P.P.P., 2020, p.30) 

 

A organização curricular compreende os ciclos de aprendizagens sendo 

categorizados por anos. Dessa forma,do 1° (primeiro) ao 3° (terceiro) ano situa-se 

o ciclo de alfabetização e do 4° (quarto) ao 6° (sexto) o ciclo interdisciplinar. O 

currículo do 7° (sétimo) ao 9° (nono) anocorresponde ao ciclo autoral. Cabe 

explicitarmos os projetos da EMF quanto as suas realizações. 
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3.4. Projeto Político Pedagógico e aproximações com a Educação Integral 

 

Asanálises apresentadas sobre um dos projetos realizados na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Alexandre de Gusmão,lócus desta pesquisa,em relação à 

documentação de base legal que compõe as diretrizes de implementação dos 

projetos de contraturno escolar da rede municipal de São Paulopossibilita 

compreender suas repercussões na realidade escolar. 

 

O projeto analisado trata-se do “Grêmio Estudantil”, o qual chegou a ser 

apresentado ao Conselho de Escola e aprovado. Porém, devido à pandemia do 

COVID-19, a proposta nele inserida não foi implementada, pois todas as ações 

dos projetos de contraturno foram canceladas pela SME, realidade esta que 

resultou na delimitação do seu enfoque propositivo como objeto desta 

investigação. 

 

Aanálise das concepções e ações propostas pelo projeto Grêmio Estudantil visa 

identificar premissas do trabalho com a Educação Integral em relação à lógica de 

mera expansão de tempo de permanência dos estudantes nas unidades 

escolares na perspectiva da realização de trabalhos curriculares voltados à 

promoção daformação cidadã e da integralidade dos estudantes da rede. 

 

O projeto “Grêmio Estudantil” possui uma carga horária específica de atendimento 

aos educandos, que se concentra em dois dias da semana, com destinação 

de1h30 minutos para cada encontro. 

 

A organização do projetoque se baseia na Portaria n°5.930/13 écomposta pelos 

seguintes identificadores: a) justificativa; b) objetivos gerais; c) conteúdo e 

articulação com o P.P.P.; d) cronograma; e) descrição das etapas; f) 

procedimentos metodológicos; g) recursos financeiros; h) recursos materiais; i) 

recursos físicos e j) referências bibliográficas. 

 

No campo da justificativa, o projeto destaca a importância da participação dos 

educandos quanto à representatividade de sua atuação pela garantia dedireitos e 
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interesses na organização das propostas de atividades e projetos da unidade 

escolar.De acordo com o projeto “Grêmio Estudantil”, “quanto mais estimularmos 

a colaboração e a solidariedade dentro da escola e em nossa comunidade, mais 

participaremos da construção de uma cidadania ativa, consciente e 

responsável”.(PROJETO GRÊMIO ESTUDANTIL, 2020, p.3). 

 

Essa abordagem evidencia a relevância apresentada quanto à participação dos 

estudantes na discussão de projetos a serem desenvolvidos, colocando-os como 

mediadores junto à equipe gestora da unidade escolar para a construção de um 

currículo democrático e emancipatório. 

 

A defesa do grêmio estudantil como fundamento da perspectiva democrática 

continua sendo apontada na justificativa do projeto que defendeos mais diversos 

tipos de atividades, entre elas: políticas, culturais, esportivas, ecológicas ou de 

outra natureza desde que sejam advindas dos interesses dos educandos. Torna-

se ainda perceptível, na justificativa do projeto, a intencionalidade de promover 

ações que visem fomentar espaços de aprendizagem, cidadania, convivência, 

reponsabilidade e luta por direitos. 

 

Ressalta-se a importância da concepção destacadapelo projeto. 

Quantoàorientação indicada frente à organização das ações, é de 

assessoramento e de apoio ao movimento estudantil, cabendo aos estudantes a 

autonomia de criação e administração de suas ideias e opiniões. 

 

Dentre os objetivos propostos,a promoção de atividades educacionais, culturais, 

literárias, sociais, desportivas e recreativas ganha espaço no planejamento do 

projeto e relaciona-se com as intencionalidades previstas em documentos da rede 

sobre a Educação Integral. Asmetodologias propostasdestinam-se a atividades de 

campeonatos, palestras, projeções de novas ações e discussões, tendo como 

principais autores os estudantes inseridos no projeto juntamente com os pais, 

responsáveis, professores, coordenadores e a direção da unidade escolar. 
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Os argumentos expostos tornam evidente a correlação entre o projeto Grêmio 

Estudantil e a implementação da política Paulistana da Educação Integral. Tais 

evidências articulam-se pelas indicações de propostas democráticas, na 

perspectiva de que o projeto atendaaos interesses e necessidades dos 

educandos e da comunidade, promovendo ações autônomas por parte dos 

discentes da unidade com apoio da equipe gestora em questão.  

 

Outro ponto a ser destacado na composição do projeto Grêmio Estudantil refere-

se àarticulação de atividades nas mais diversas áreas, o que integra a concepção 

de currículo com flexibilidade ao incorporar as interfaces das disciplinas, 

compreendendo a dimensão curricular em sua inteireza e estimulando a 

aproximação dos mais diversos campos de conhecimento considerando o 

interesse dos educandos e da comunidade educativa. 

 

Cabe ressaltar a temporização dos encontros que se concentram em apenas dois 

dias da semana, não havendo disponibilidade de outros encontros para a 

potencialização das ações do projeto. As dificuldades estruturais da unidade 

escolar também precisam ser redimensionadas a fim de propiciar espaços físicos 

para o encontro com os estudantes, pois, no período subsequente ao projeto, as 

aulas iniciam-se no turno posterior da escola. 

 

A relação entre a Educação Integral e a Escola em Tempo Integral configura-se 

nesses moldes, demonstrando, assim,a necessidade curricular da ampliação dos 

tempos e espaços para o atendimento eficaz da integralidade dos estudantes que 

não se esgotano tempo cronológico das propostas dos projetos de contraturno. 

 

Essas reflexõesdemonstram que os tempos e espaços devem estar subordinados 

a uma proposta pedagógica que se intensifique nas práticas tendo como 

referência básica o desenvolvimento da integralidade dos estudantes, na 

dignificação dos sujeitos envolvidos no processo, inclusive a formação docente 

que deve consolidar práticas de desenvolvimento de todos os aspectos da 

condição humana. 
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Para Morin (2020), a complexidade do pensamento e da necessidade de 

articulação no contexto vivido é essencial para a construção de uma percepção 

global e da consciência do conhecimento. 

 

Em vez de corrigir esses desenvolvimentos, nosso sistema de 
ensino obedece a eles. Na escola primária nos ensinam a isolar 
os objetos (de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em 
vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, 
em vez de reunir e integrar.Obrigam-nos a reduzir o complexo ao 
simples, isto é, a separar o que está ligado; a decompor, e não a 
recompor, e a eliminar tudo que causa desordens ou contradições 
em nosso entendimento. (MORIN, 2020, p.15). 

 

A ação prevista no projeto analisado destaca as premissas das documentações 

propostas pela SME com base nas perspectivas da Educação Integral, 

evidenciando a autonomia e determinação dos estudantes envolvidos que 

buscam reconhecer, através do diálogo e da análise, as questões que necessitam 

serem abordadas no contexto do território da unidade escolar. Essas reflexões se 

apoiam no documento orientadorEducação Integral Política São Paulo Educadora 

(2020): 

 

Com relação à responsabilidade e participação dos estudantes, 
famílias, profissionais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 
nas diversas instâncias participativas, a Educação Integral 
possibilita o exercício da democracia na educação Pública. (SME, 
2020 p.73). 

 

A conotação debatida na estruturação do projetoGrêmio Estudantil demonstra a 

preocupação da unidade escolar em evidenciar as premissas democráticas e 

emancipatórias do currículo escolar, sem mencionar diretamente a preocupação 

com a nomenclatura da Educação Integral. 

 

 

3.5. Análise do projeto do contraturno escolar 

 

A análise do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar pesquisada EMEF 

Alexandre de Gusmão tem como objetivo encontrar elementos-chave da 
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composição curricular que se enquadram nas bases legais e documentais da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, sobre a Educação Integral. 

 

O documento do ano de 2020trata das concepções e projetos elencados para 

esse período, porém devido à pandemia do COVID-19, alguns dos projetos não 

se concretizaram, mas integram o objeto desta pesquisa enquanto ações 

planejadas e discutidas em coletivo. 

 

Asanálises foram organizadas por meio da delimitação de categoriaspara que o 

documento seja apresentado de modo a considerar todas as premissas e 

concepções postuladas.Três grandes eixos foram incorporados nesta dimensão 

dissertativaincluindo: 

I) Plano de trabalho com metas para 2020 

II) Projetos e ações desenvolvidas, 

III) Premissa democrática apresentada no documento.  

 

Dessa forma, os aspectos selecionados para desenvolvimento da 

pesquisapermitem a identificação das premissas da Educação Integral e a 

explicitação da práxis presente no P.P.P.da EMEF Alexandre de Gusmão, 

considerando a complexidade do documento, o qual inclui várias designações 

sobre o percurso curricular e administrativo da unidade escolar como explanado, 

a seguir. 

 

Inicialmente o PPP incluiu o histórico do patrono da escola e da localização dos 

espaços do bairro destinados à cultura, comércio, lazer, meios de transporte e 

unidades de saúde. As referências registradas nos campos de lazer e cultura são 

citadas superficialmente como ações isoladas de parceria, entre elas a Fábrica de 

Cultura. 

 

Dentre os espaços do entorno da unidade escolar, não é encontrado qualquertipo 

de alusão a parcerias ou trabalhos articulados com a proposta de Cidade 

Educadora, o que se encontra inserido nasreferências bibliográficas e 

documentos da rede municipal. 
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O documento continua apresentando a unidade escolar, referindo-se às taxasda 

Organização não governamental Nossa São Paulo, que sinaliza os índices de 

assistência social da região da escola os quais estão abaixo da média do 

município, demonstrando a vulnerabilidade social e econômica em que a unidade 

escolar está inserida. 

 

Desse modo, cabe destacar a necessidade de trabalho com as oportunidades de 

integração curricular e com as prioridades da comunidade educativa, ressaltando 

as vulnerabilidades, como oportunidades de discussão e elaboração de propostas 

para a concretização de uma premissa de trabalho que se articule com as 

propostas em Educação Integral, não expressas no documento político 

pedagógico da unidade em questão.  

 

O P.P.P., em suas análises, apresenta a ampliação das áreas destinadas às 

práticas esportivas, inclusive citando o Centro de Educação Unificado (C.E.U.) 

que se situa nas proximidades da escola, apresentando boas opções para 

realização dessas atividades. O documentoatende a demandas pertinentes a 

questões burocráticas com os nomes e funções de todos os funcionários da 

unidade, destacando inclusive suas jornadas e cargas de trabalho. 

 

Quanto aos aspectos pedagógicos,sãoapresentadas as metas para o ano de 

2020 que,em trabalho coletivo com os funcionários da escola, foram definidas em 

forma de objetivos a serem alcançados ao término do ano, caracterizados nos 

parágrafos a seguir. 

 

Consolidar situações de aprendizagens significativas, utilizando de 
ações teorizadas e refletidas no PEA: “Justiça Social e Equidade: 
os processos de ensino aprendizagem em foco” e nos horários 
coletivos, para que os alunos sejam capazes de conhecer e 
produzir textos de diferentes gêneros, além de buscar a 
integração das diversas disciplinas. 
Implementar a Educação em Direitos Humanos. 
Ampliar e desenvolver o grau de competência leitora e escritora 
dos educandos, de forma que eles cheguem ao final do ciclo 
autoral com a aquisição completa da proficiência leitora e escritora 
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a serviço do bem-estar social coletivo, contribuindo com o pleno 
desenvolvimento humano, emancipação e autonomia. 
Envolver 100% da equipe escolar na participação dos encontros 
pedagógicos.(P.P.P., 2020, p.34). 

 

A partir dos objetivos apresentados no P. P. P da unidade, as análises apontam a 

relevância e articulação com as propostas em Educação Integral e sua correlação 

com os projetos e ações desenvolvidas no ano de 2020.Cabe destacar, dentre as 

metas apresentadas, conceitos relevantesconsiderados anteriormente,entre eles 

o trabalho com a Educação em Direitos Humanos, equidade, justiça social 

integração de diversas disciplinas, autonomia e o pleno desenvolvimentohumano.  

 

Tais premissas estão subordinadas aos conceitos e práticas em Educação 

Integral, mesmo não sendo enunciada em todo o documento,ao explicitar a 

identidade da articulação de tais conceitos comas propostas de um currículo que 

destaca a ideia de desenvolvimento integral dos estudantes envolvidos no 

processo educativo. Situa-se, nessa dimensão, a temática em direitos humanos 

que se apresenta condicionada ao processo formativo docente, para a promoção 

de garantias democráticas de participação que visem às igualdades de 

oportunidades.Segundo o P.P.P.(2020, p. 12), 

 

[...] à perspectiva em Direitos Humanos, permeará todo o 
processo formativo, garantindo a igualdade de oportunidades e 
espaços de participação de todos, de modo a mobilizar os 
docentes para a sistematização dos processos de reflexão e 
estruturação da proposta curricular. 
 

 
Compreender os processos democráticos na viabilização da proposta curricular é 

oportunizar espaços de discussão e reflexão das necessidades e 

intencionalidades para atender à comunidade educativa em suas especificidades. 

Tais reflexões condizem com pressupostos de uma educação que vise dignificar 

os sujeitos em suas necessidades sociais, econômicas, políticas e culturais. 

 

Dentre as ações destacadas no P.P.P.(2020, p. 38), analisado de forma a 

constatar a possibilidade de subsidiar e alcançar as metas previstas entre as 

ações elencadas, está a “autonomia aos segmentos da escola através da Gestão 
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democrática e efetiva participação de todos através das comissões de 

organização de atividades da escola”.  

 

Tais comissões são organizadas no início do ano letivo e são compostas por 

todos os funcionários da escola para que, de forma autônoma, possam 

sistematizar as ações e projetos do ano letivo. Essas comissões fazem parte do 

projeto curricular da unidade e servem de apoio e base para a construção da 

proposta curricular com o olhar de todos os segmentos da escola. 

 

A preocupação escolar com a eficiência da capacidade leitora e escritora dos 

estudantes se fazpresente nas metas e objetivos propostos para o ano de 2020, 

porém está articulada ao bem-estar social coletivo. As concepções da Educação 

Integral, porém, já eram descritas nas décadas de 1920 e 1930. 

 

O pleno desenvolvimento humano articula-se com afunção social do trabalho 

escolar, caracterizando o espaço educativo como ampliação do contexto social, 

promovendo o acesso aos conhecimentos e bens culturais da comunidade.De 

acordo com o P.P.P. (2020, p. 18), 

 

[...] cabe a unidade educacional, em uma perspectiva 
democratizante, evidenciar no processo formativo, a pluralidade, 
alteridade como condições básicas para o exercício da escrita, da 
criatividade, e da crítica de modo a haver debates de ideias e a 
promoção da diversidade como condições inerentes ao processo 
educativo.  

 

Os princípios destacados pela pluralidade e diversidade evidenciam a 

necessidade da escola em pautar ações e projetos que trabalhem a formação 

humana, articulada às necessidades reais do contexto vivido pelos estudantes 

fora do espaço escolar. Dentre as ações possíveis, está o Trabalho Colaborativo 

Autoral, proposta da SME que contempla os alunos dos 7°, 8° e 9° anos, que se 

dedicam às pesquisas acerca de um tema com abrangência social, realizando 

estudos e discussões com a possibilidade de transformação social. 
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Ao caracterizar a organização escolar no cumprimento das metas e das bases 

legais que compõem a estrutura escolar, identifica-se que o trabalho com a 

temática da Educação Integral está presente para além dos projetos do 

contraturno e destaca-se pela proposta curricular em fundamentar-se nas 

premissas dos Direitos Humanos. Esse enfoque se coloca ao evocar as temáticas 

de cunho social nos planejamentos e nas ações propostas de forma democrática 

e emancipatória, possibilitando o trabalho formativo com a proposta dejustiça 

social e equidade.Para Benevides (2000, p.8), o currículo em Direitos Humanos  

 

[..]tende a promover um espírito mais igualitário, na medida em 
que os alunos normalmente separados por barreiras de origem 
social, aí convivem. Na escola pública o diferente tende a ser mais 
visível e a vivência da igualdade, da tolerância e da solidariedade 
impõe-se com mais vigor. 
 

A proposta curricular da unidade escolar demonstra sua articulação com os temas 

de ambivalência social, tendo como eixo a Educação em Direitos Humanos cujos 

trabalhos se reverberam em respostas a processos educativos que, através de 

diferentes metodologias e ações, produzem formas de ver e compreender, 

sobrevárias óticas, emancipadas situações de violação da dignidade humana. 

 

 

3.6. Atuação docente e as premissas da Educação Integral  

 

Considerando o atual cenário, em termos de isolamento social, e o objetivo 

específico da pesquisa de campo de investigar as práticas pedagógicas dos 

professores, foram utilizadas tecnologias digitais num ambiente virtualonline como 

recursos para a coleta de dados. A abordagem qualitativa desse procedimento 

investigativo foi adotada para o entendimento da realidade humana vivenciada, 

das atitudes e dos comportamentos dos sujeitos envolvidos em relação aos 

princípios da Educação Integral, no caso professores. 

 

De acordo com Pádua (1997, p. 50), “a coleta e o registro dos dados pertinentes 

ao assunto tratado é a fase decisiva da pesquisa cientifica, a ser realizada com o 

máximo de rigor e empenho do pesquisador”. A pesquisa por amostragem 
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aleatória com os docentes da referida unidade escolar se remete aos objetivos 

previstos, em específico sobre as concepções de docentes da rede municipal 

sobre o objeto de estudo. 

 

Buscando ampliar as análises e compreender a política de Educação Integral no 

cotidiano da realidade escolar, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 

tendo como sujeitos 04 (quatro) professores, de faixas etárias diversas, 

envolvidos na implementação da política em Educação Integral e em exercício na 

docência no Ensino Fundamental II da EMEF Alexandre de Gusmão. 

 

A unidade escolar selecionada encontra-se na Zona Leste de São Paulo em uma 

região de vulnerabilidade social e destaca-se por ter suas premissas de trabalho 

articulada aos pressupostos dos Direitos Humanos, o que se expressa em 

diversos projetos existentes no contraturno escolar, em observância às 

orientações da política vigente da rede municipal de ensino em relação ao 

trabalho com a Educação Integral.  

 

A diversidade etária foi considerada como um dos critérios da definição dos 

sujeitos ao incluir dois (2) professores mais antigos e outros dois (2) com ingresso 

mais recente, a fim de obter diferentes focalizações e representações dos 

entrevistados sobre o objeto de estudo considerando vivências etárias 

diferenciadas. 

 

A efetivação da coleta de dados no referido lócus foi precedida do 

encaminhamento de um pedido de Autorização (Anexo 1) para realização das 

entrevistas, junto ao gestor responsável pela instituição.  

 

Os dados foram coletados por meio da utilização de roteiro (Apêndice 1) 

composto de itens relativos à identificação e objetivo da investigação empírica.  
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A coleta de dados foi realizada individualmente por comunicação via e-mail e 

utilização do questionário Google Forms como recurso viável neste momento de 

pandemia2 que requer o máximo de distanciamento entre as pessoas.  

 

Cumprindo as exigências éticas para realização de pesquisa que envolve seres 

humanos foi solicitada a concessão de autorização para realização das 

entrevistas por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

documento incluído no Apêndice 2. Em atendimento ao quesito ético, os sujeitos 

foram identificados por nomes fictícios, no caso de inserção de depoimentos 

articulados às análises. 

 

A coleta de dados seguiu as instruções contidas no OF CONEP 2/2021, que 

destaca os procedimentos em pesquisas realizadas em ambiente virtual, como é 

o caso da aplicação do Google Forms utilizado nas entrevistas, conforme 

mencionado anteriormente.  

 

O percurso trilhado para esta pesquisa compreende a necessidade de não 

restringir a pesquisa à análise de documentos, considerando-se necessário 

discutir a abordagem da Educação Integral e sua aplicabilidade na prática 

educativa. 

 

Na primeira parte do roteiro de entrevistas, foram levantados os dados de 

caracterização dos educadores pesquisados, tais como faixa etária, tempo de 

trabalho na área da educação, campo de atuação e formação acadêmica. 

 

A segunda parte envolveu questionamentos com o objetivo de identificar as 

concepções dos sujeitos pesquisados sobre a compreensão da Educação Integral 

e a sua aplicabilidade nas práticas pedagógicas, além da contextualização e dos 

impactos da pandemia na ação docente. Neste item, foram levantados os 

seguintes questionamentos aos professores:  

                                                             
2
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto como uma pandemia, que é uma epidemia que 

ganha escala global.O Covid-19 é a doença do coronavírus provocada pela nova cepa descoberta em 2019, 

que não havia sido identificada anteriormente em seres humanos. 
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1) Você considera que as vivências proporcionadas no ambiente escolar 

possibilitam o desenvolvimento da Educação Integral? JUSTIFIQUE. 

2) Mencione práticas pedagógicas vivenciadas que consideram os princípios 

da Educação Integral. 

3) Como o ambiente da pandemia influenciou em suas práticas 

pedagógicas? 

 

Os docentes serão denominados, reforçando exposto anteriormente, por nomes 

fictícios, respeitando as normas éticas da pesquisa apresentada. 

 

No que se refere aos dados de identificação, destaca-se a notória diferença de 

tempo de atuação entre os professores, sendo que uma dupla dos docentes 

possui menos de 16 anos de carreira na docência, e outros dois mais de 26 anos 

de atuação. 

 

A faixa etária merece destaque especial, devido às impressões constatadas no 

questionário que representam “Luiz” e “Maria” com mais de 46(quarenta e seis) 

anos e “Carla” e “Silvana” com mais de 26 (vinte e seis) anos. 

 

A formação acadêmica explicitou que apenas “Silvana” possui curso de 

especialização e que “Luiz”, “Maria” e “Clara” são graduados em licenciaturas. O 

campo de atuação identificou que 2 (dois) professores atuam no Fundamental II, 

sendo eles: “Luiz” e “Maria”; “Carla”, apenas Fundamental I; e “Silvana”, em 

ambos. 

No questionamento referente à formação e a capacitação de estratégias para o 

trabalho com a realidade dos educandos, 2 (dois) docentes apontaram que 

parcialmente acreditam que a formação forneça elementos para o trabalho 

intrínseco à realidade dos educandos. Outros 2 (dois) acreditam que a formação 

não atende a essa necessidade. 

 

Fica evidente a fragilidade na rede municipal de Educação da maior cidade do 

país no que diz respeito à  insegurança dos docentes com o trabalho sobre a 
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realidade dos estudantes, pois rompe com um dos principais fundamentosda 

Educação Integral. 

 

Sobre a relação do ambiente escolar e a Educação Integral, três docentes 

acreditam que a escola fornece elementos essenciais para a promoção da 

integralidade dos sujeitos, destacando a importância de toda a equipe escolar 

estar envolvida e preocupada em atender essa necessidade. 

 

Com o envolvimento de todos os participantes do ambiente 
escolar, dos espaços e práticas pedagógicas, pode-se promover a 
diversidade, o desenvolvimento intelectual e cultural para a 
formação integral do sujeito. (SILVANA) 

 

Um docente ressaltou a dificuldade de recursos e de infraestrutura no fomento da 

Educação Integral, definindo a questão da alimentação como uma das prioridades 

para a promoção da E.I. 

 

No atual momento, não vejo um ambiente escolar que venha a 
proporcionar uma educação integral, isto por que, faltam recursos 
diversos na estrutura escolar como tecnologia, recursos de 
acessibilidade, tanto nas escolas para os estudantes, quanto nas 
casas dos mesmos, recursos para práticas da ciência, práticas 
para o esporte, alimentação adequada aos estudantes em cada 
faixa etária e muito mais. (LUIZ) 

 

Nas práticas vivenciadas sobre a Educação Integral, os docentes citaram as 

ações propostas na unidade escolar pesquisada, entre elas as ações do TCA, da 

Mediação de Conflitos e ações dos projetos escolares do contraturno. Isso 

demonstra a afinidade das ações com as propostas advindas de SME, que 

propõe ações da Educação Integral, midiatizadas pelos projetos de contraturno, 

que ampliama carga horária dos estudantes. Conforme aponta o professor: 

“práticas de formação e manutenção de horta na escola, passeios pedagógicos, 

práticas esportivas interclasses, atuação do Grêmio Estudantil, e outras”(LUIZ). 

 

Fica evidente nas colocações docentes a conexão dos projetos do contraturno 

como possibilidades de promoção da Educação Integral. Todos os professores 

entrevistados fizeram alusões às propostas de intervenção da E.I,, estando 

subsidiados pelos projetos do contraturno escolar. 
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As concepções sobre o papel dos educandos nos planejamentos e no P.P.P. da 

unidade foram evidenciadas por uma docente, enfatizando a importância da 

autonomia no percurso pedagógico. Para Maria, nossos estudantes vêm 

adquirindo autonomia em seu desenvolvimento participando de muitos coletivos, e 

é o centro de todas as ações. 

 

Um dos pontos importantes destacado por “Luiz”na pesquisa de campo foi a 

relação direta da Educação Integral como direito a todos os estudantes, e os 

impactos desta educação na qualidade de vida das crianças, adolescentes e 

jovens atendidos. “A educação necessita que sua sociedade cuide da educação 

para garantir o futuro das próximas gerações, portanto, cabe a cada um de nós 

dar o seu melhor para garantir esse direito a todos.” (LUIZ) 

 

Os dados demonstram a preocupação do professor em qualificar as ações e 

relacioná-las com os impactos sociais que elas podem ter, cabendo à escola 

fornecer elementos e experiências que promovam reflexão e estejam interligados 

com as temáticas sociais. 

 

A gestão democrática foi enaltecida pela professora “Maria”, como uma 

facilitadora das premissas da Educação Integral, destacando conceitos como 

equidade e qualidade do tempo de atendimento dos estudantes. Para ela: “(...) 

espaço escolar está pautado em uma gestão democrática, que garante 

aprendizagens de qualidade e com equidade a todos os educandos”. 

 

Com os impactos da COVID-19, os docentes relataram as suas impressões sobre 

as mudanças ocasionadas pela pandemia em seu fazer docente. Todos 

mencionaram as dificuldades com o acesso ao ensino remoto e a falta da 

convivência escolar sendo um dos temas em destaque e a base de sustentação 

da promoção da Educação Integral. 

 

A pandemia não só influenciou como também foi a responsável 
pela brusca interrupção de todo um sistema que vinha sendo 
praticado pelo professor durante anos, isso exemplificado através 
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de rotinas como quebra de horários, inexistência de práticas de 
estudos com temas definidos horários e acompanhados,uso de 
tecnologias para alcançar o estudante , atividades sem a presença 
dos estudantes, falta de formações adequadas a realidade e falta 
de convivência no espaço escolar, portanto a minha prática 
pedagógica foi totalmente transformada.(LUIZ) 

 

A pandemia do COVID-19 promoveu várias transformações no cenário 

educacional e, consequentemente, nas premissas e na promoção da Educação 

Integral. Tal realidade será reverberada por muitos anos, devido à grandiosidade 

das mudanças provocadas pelo isolamento social e os impactos nas políticas 

públicas curriculares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente dissertação buscou evidenciar a importância da Educação Integral nos 

currículos escolares e o distanciamento das práticas atuais com a garantia da 

extensão do tempo como condição sinequanon para o trabalho com as premissas 

da integralidade dos sujeitos. 

 

Compreender as bases constituintes da Educação Integral foi necessário parao 

aprofundamento das dimensõesfísica, intelectual, emocional esocial, elencadas 

no primeiro capítulo, evidenciando aimportância de articulá-las aos conceitos da 

democratização curricular, da pedagogia social, ao multiculturalismo e ao 

planejamento coletivo. 

 

Tais conceitospropiciam a sustentação necessária para que a Educação Integral 

possa compor a estruturacurricular escolar. Nesse viés,coloca-se a importância 

de que a Educação Integral seja entendida em sua complexidade, rompendo com 

a ideia minimalista de mera “ampliação de jornada”. Ela deve ser compreendida 

como política pública curricular que evidencia as singularidades e necessidades 

dos estudantes e da comunidade educativa atendida. 

 

A correlação entre a Educação Integral e a intervenção social é fator fundante nas 

discussões sobre desigualdade, racismo, xenofobia, homofobia, violência de 

gênero, além das questões culturais, sociais e políticas. Isto porque tais temas 

emergem e circulam em nossa sociedade, e o currículo deve ser capaz de 

promover a reflexão e a formação dos indivíduos com oportunidades de 

realizarem suas escolhas e serem respeitados por elas.  

 

Dessa forma, cabe evidenciar a política de Direitos Humanos contemplada nas 

premissas da Educação Integral, como uma estratégia de valorização da 

dignidade humana, pois concebe o currículo com uma nova intencionalidade que 

valoriza as diferenças, as singularidades, a diversidade social, cultural, étnico 

racial, de gênero, territorial, econômica e linguística. 
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O percurso desta pesquisa situou a Educação Integral e sua relação com os 

períodos históricos e políticos brasileiros, desenvolvendoanálises nas três 

correntes de Educação Integral, no caso a anarquista, integralista e liberal. A 

concepção integralista continha suas inspirações na obediência e na disciplina, 

promovendo, através do catolicismo, uma formação voltada à família, com um 

espírito nacionalista e religioso. 

 

Nas duas primeiras metades do século XX, alteram-se as relações sociais, de 

trabalho e, consequentemente, o cenário educacional é afetado. Sob essas 

condições, nasce o ideário da Escola Nova, e o documento do Manifesto dos 

Pioneiros se consolida no Brasil. 

 

A rede municipal de Educação de São Paulo avança e, com Mario de Andrade, 

nascem as primeiras oportunidades de uma educação pública, laica e 

democrática, pois, com a criação dos parques infantis, fomenta-se a possibilidade 

de outros espaços educativos para crianças em situação vulnerável. 

 

As várias implementações e reformas políticas,nos documentos da SME/SP, a 

necessidade de aprofundamento e qualificação das ações para a concretização 

de projetos e currículos para a Educação Integral. 

 

No que se refere à relação entre Escola de Tempo Integral e a Educação Integral, 

é notório o distanciamento da rede municipal em práticas concretas de acesso ao 

currículo em sua profundidade na concretização de ações que visem à 

integralidade dos estudantes. 

 

Promover projetos de contraturno escolar na busca da ampliação da carga horária 

corresponde a uma parcela do acesso ao currículo e suas dimensões. Estamos 

no caminho para efetivar a inserção de práticas integradoras no currículo e 

conquistar a permanência dos estudantes com qualidade nos espaços escolares, 

mas ainda não podemos conceber que tais ações isoladas sejam práticas 

exitosas e consolidadas sobre a Educação Integral.  
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Tais considerações evidenciam-se na pesquisa de campo, por meio dos 

resultados da análisedos depoimentos que demonstram as divergências sobre as 

concepções da Educação Integral na unidade escolar pesquisada. 

 

Desde o movimento Escola Nova,tenta-se construir um parâmetro sobre as 

concepções da Educação Integral. A pesquisa revela que estamos em um 

processo de afinar e coletivizar tais concepções de forma a garantir um currículo 

que fomente o desenvolvimento integral dos estudantes. 

 

As reflexões desenvolvidas e apresentadas na dissertação traduzem o movimento 

de se pensar a Educação Integral como uma estratégia de resistência e de 

garantia de direitos dos estudantes e da comunidade educativa de acesso a uma 

educação de qualidade e igualitária.  

 

Os resultados da pesquisa sobre a Educação Integral enfatizam a necessidade da 

promoção de oportunidades e vivências pelos estudantes que,em sua maioria,são 

privados de uma vida digna edo acesso a uma educação que fomente a reflexão 

sobre problemas sociais, como a situação de exclusão que muitas crianças, 

adolescentes e jovens sofrem nas periferias da cidade. 

 

Legitimar tais princípios garante a ruptura do senso comum sobre a sobreposição 

de atividades adicionadas à extensão dos tempos dos estudantes nas unidades 

escolares, com a falsa garantia de uma Educação Integral. 

 

A legitimidade das práticas e a compreensão sobre a E.I.vai além da extensão do 

tempo de permanência no espaço escolar. Nessa perspectiva, cabe ressaltara 

importância dos espaços de reflexão e da ressignificação dos currículos escolares 

a fim de que sepromova o acesso à cultura, esporte, leitura, em espaços 

educativos do entorno da escola e da cidade na busca de uma educação contínua 

e transformadora.  
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As intencionalidades propostas devem gerar ações concretas que legitimem a 

formação docente e humana para a concretização de práticas que integrem os 

sujeitos e atendam suas necessidades. Dessa forma, o currículoé concebido 

como um recurso norteador das ações, uma referência substantiva das práticas 

pedagógicas que dinamiza o processo educativo, contrariando as propostas 

atuais que legitimam açõespautadas em matrizes curriculares menosprezando as 

peculiaridadessocioculturais dos ambientes de convivência dos estudantes. 

 

Assim, como no enredo da costura,exposto na introdução dessa dissertação, a 

arte curricular deve atender a esses corpos muitas vezes já marcados com a 

violência, a exclusão, a fome e a sede de ir além do que nos é proposto.Lutar pela 

política da Educação Integral e sua inserção nos currículos escolares é defender 

que estes corpos tenham a garantia de se vestirem dignamente, serem 

respeitados e acolhidos em suas vulnerabilidades de forma digna, por meio de 

uma Educação Integral e humanizadora. 

 

Através da pesquisa de campo, foi notável a necessidade de formação e 

adequação das políticas curriculares sobre Educação Integral e as fragilidades da 

aplicabilidade do objeto de estudo nas práticas escolares. 

 

A correlação entre ampliação do tempo e a promoção de práticas fomentadoras 

de Educação Integral evidenciam-se na pesquisa de campo, pois os educadores 

legitimam as ações através da realização de projetos de contraturno escolar, 

ressaltando conceitos contraditórios sobre a possibilidade da promoção da E.I. no 

horário regular das aulas. 

 

Essa extensão do tempo como propulsora de ações da Educação Integral 

limitamas perspectivas e premissas de um trabalho que visa à autonomia e à 

democratização curricular, em espaços escolares que lidam diariamente com a 

exclusão e as mais perversas vulnerabilidades. Deve-se, portanto, entender o 

papel escolar como mero reprodutor das exclusões sociais. 
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A validação da Secretaria Municipal de Educação em propor legislações e 

documentos orientadores para a rede pública de ensino a fim de subsidiar 

práticas de promoção das premissas da Educação Integral deve ser revista de 

modo a impactar de maneira efetiva as propostas pedagógicas das unidades 

escolares sendo necessário maior investimento na formação e nas políticas 

curriculares, para que se possa ampliar e fomentar o debate sobre a importância 

de um currículo integrador e democrático. 

 

A pesquisa revela também a importância da formação e qualificação dos 

profissionais da Educação paulistana para garantir a aderência de ações da 

Educação Integral na perspectiva curricular humanizadora, a fim de subsidiar 

ações que integrem os sujeitos da educação escolar, considerando sua conexão 

com os territórios do seu entorno.  
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ANEXO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – SME 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES – DRE G 

UNIDADE EDUCACIONAL EMEF ALEXANDRE DE GUSMÃO 

 

AUTORIZAÇÃO  

 

Eu VIVIAN ALVES NUNES, abaixo assinada, DIRETORA DE ESCOLA 

EMEF ALEXANDRE DE GUSMÃO, autorizo a realização da pesquisa 

“EDUCAÇÃO INTEGRAL: políticas públicas e realidade escolar”, a ser conduzida 

pela pesquisadora Vanessa Jordão das Neves Araújo, mestranda da Pós-

Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo-PUC/SP.  

Declaro que fui informado (a) pela pesquisadora responsável pelo estudo 

sobre os objetivos da pesquisa, bem como a respeito das entrevistas a serem 

realizadas com base em roteiro,tendo como entrevistados professores da unidade 

escolar. 

            Estou ciente de que a pesquisa será avaliada pelo Comitê de Ética da 

PUC/SP que emitirá parecer sobre a adequação do Projeto da Pesquisa às 

normas éticas vigentes.  

Assumo o compromisso no resguardo da segurança e bem-estar do(s) 

entrevistado(s) e da entrevistadora, dispondo da infraestrutura necessária para 

realização da pesquisa. 

São Paulo, ____ de __________de____ 

Nome e assinatura da autoridade  

 

Pesquisadora: Vanessa Jordão das Neves Araújo 

E-mail:vjordao9@gmail.com 

  

mailto:vjordao9@gmail.com
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APÊNDICE (1) 
Questionário e roteiro de entrevista – docentes 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

A. Faixa etária: Qual a sua idade? 
( ) Até 25 anos. 
( ) 26 a 35 anos. 
( ) 36 a 45 anos. 
( ) 46 ou mais.  
 
B. Tempo de trabalho na Área da Educação  
( ) Até 5 anos. 
( ) 6 a 10 anos. 
( ) 11 a 15 anos. 
( ) 16 a 20 anos. 
( ) 20 a 25 anos. 
( ) 26 anos ou mais. 
 
C. Área de atuação atual no Ensino Fundamental 
( ) Fundamental I (1° ao 5° ano) 
( ) Fundamental II (6° ao 9°ano) 
 
D. Formação (assinalar apenas os cursos concluídos)  
( ) Magistério. 
( ) Graduação 
( ) Lato sensu – Especialização (mínimo 360 horas de duração). 
( ) Stricto sensu – (Mestrado ou Doutorado). 
 
II. QUESTÕES 
1. Os conhecimentos adquiridos em sua formação são suficientes para o exercício 
da docência, considerando a realidade vivida por seus alunos? 
( ) Sim. 
( ) Não. 
( ) Parcialmente. 
2. O que você compreende sobre a Educação integral? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Considera possível desenvolver os princípios da Educação Integral na sua 
unidade escolar? Mencione práticas pedagógicas vivenciadas nessa concepção. 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
4. Como o isolamento social, atribuído à COVID-19, influenciou em suas práticas 
pedagógicas? Em que sentido? 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Obrigada por sua participação. 
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APÊNDICE (2) 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado(a) Senhor(a) eu, Vanessa Jordão das Neves Araújo, pesquisadora e aluna do curso de 

mestrado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo, vinculado à Faculdade 

de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, venho convidá-lo(a) a participar de 

minha pesquisa, intitulada: Educação Integral: politicas públicas e realidade escolar, sob a 

orientação da Profª. Dra. Nadia Dumara Ruiz da Silveira. 

A presente proposta de pesquisa tem como objetivo: Investigar a proposta de educação em tempo 

integral de uma instituição de ensino municipal localizada na periferia da cidade de São Paulo; 

Caracterizar a concepção de Educação Integral nas perspectivas democráticas e emancipatórias, de 

forma a identificar e explicitar as concepções em Educação Integral nas políticas públicas federais, 

municipais da cidade de São Paulo. 

 

Para atingir tal objetivo proponho a realização de entrevistas individuais, as quais serão 

realizadas por meio de contato a ser feito em comunicação por e-mail através de questionário 

Google Forms. Caso aceite participar da realização deste estudo, garantimos o sigilo e anonimato 

não revelando a sua identidade e qualquer dado secundário que possa levar a sua identificação. 

É direito dos participantes/voluntários desta pesquisa a retirada do consentimento a 

qualquer tempo, sem ônus, prejuízo ou temor de represália. As informações coletadas destinam-se 

exclusivamente para pesquisa acadêmica e a divulgação dos resultados desta, em eventos, além da 

sua publicação em periódicos reconhecidos pela comunidade acadêmica, preservando 

integralmente o anonimato dos participantes, como afirmado anteriormente. 

Sua participação neste estudo não acarretará desembolso ou investimento de nenhum 

recurso ou taxa, assim como não haverá solicitação de qualquer compensação ou pagamento. 

Caso permaneça alguma dúvida o(a) senhor(a) disponibilizo meu contato pessoal de e-

mail: vjordao9@gmail.come celular (11) 992180416 Caso queira, poderá também, entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, o qual foi o responsável pela avaliação 

ética deste trabalho, pelo e-mail: cometica@pucsp.brApós estes esclarecimentos, solicito o seu 

consentimento de forma livre para participar desta pesquisa com preenchimento dos itens que se 

seguem.   Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo, 

desde que salvaguardado meu direto ao sigilo e anonimato. 

São Paulo, ____ de __________________de 2021. 

   

Nome completo 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 Nome completo 

Pesquisadora  

 

mailto:vjordao9@gmail.com
mailto:cometica@pucsp.br

